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Podzim s patchworkem
„Quilty Gabriele nechyběly ani

Milí příznivci Prague Patchwork Meeting,
V říjnovém čísle Vám představíme další autorky a kolekce, které budete
moci obdivovat v rámci 6. Ročníku PPM na jaře 2012.

na Quilt Celebration v Dallasu

Tentokrát se jedná o kolekci evropských A4, kterou do Prahy opět přiveze
Gudrun Heinz a profil Gabriele Schultz Herzberger, která Vám nabídne i
zajímavé workshopy.

přehlídce prezentované letos

Pokud Vás zajímá česká účast na srpnové výstavě v Birminghamu,
přinášíme Vám odkaz na reportáž přímo z místa.

v Karlsruhe...“

Anna Štěrbová

v roce 2010 či v evropské
na výstavě Nadelwelt

str.2.

To nejlepší pro patchwork…
V této sekci najdete odkazy na prodejce, u kterých si můžete zakoupit šicí
stroje, látky a další pomůcky, které pro patchwork potřebujete!

www.sicistroj.cz
www.dumlatek.cz
www.ragos.cz
www.strima.com
www.vierma.cz
www.bernina.cz www.bernina.sk

Hlavní expozice na 5.PPM, 2011
Foto: Petr Nikodem

www.patchwork-hobby.cz
www.patch-design.cz
www.aja-patchwork.cz
www.hotelstep.cz
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Osobnost světového patchworku – Gabriele Schultz Herzberger
Od roku 1994 se Gabriele pravidelně zúčastňovala kurzů německých a zahraničních lektorek na
téma quilt, v letech 2002-2005 prošla kvalifikačním kurzem Deutsche Patchwork Gilde a stala se
sama lektorkou.
Má za sebou více než 30 účastí na zahraničních výstavách v Evropě i USA a samozřejmě doma
v Německu. České návštěvnice Prague Patchwork Meeting viděly její práce již na prvních 3
ročnících v letech 2007-2009 v rámci skupiny Freischerler. Pravidelně se zúčastňuje Bodesee Quilt
Festivalu i Kreativ Welt Wiesbaden. Její práce byly mnohokrát oceněny (St. Marie 2008, Birmingham
2010, DPG 2011) odbornou porotou.
Quilty Gabriele nechyběly ani na Quilt Celebration v Dallasu v roce 2010 či v evropské přehlídce
prezentované letos na výstavě Nadelwelt v Karlsruhe.
Kromě lektorské činnosti pravidelně přispívá i do renomovaných časopisů (Patchwork Professional,
Textilkunst a katalog Bodesee-Quiltfestival), je členkou dvou významných klubů: FreiSchlerler
(www.freischerler.de) a MixTex. Zároveň se podílí i na přípravě a organizaci patchworkových
výstav.
Od roku 2010 je členkou týmu Pias Quilt Werkstatt (www.pias-quilt-werkstatt.de), přednáší jak
tradiční, tak i volné moderní techniky.

Geometrics 9. detail

Amazon & Achilia

Geometrics 3
Fotografie poskytla Gabriele Schultz Herzberger.
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Reportáže Bonnie Lyn McCaffery
Známá lektorka využívá svých cest po celém světě nejen k prezentaci inovativních
technik (malované obličeje, DoodleZenDotZ a další), ale
i k natáčení spotů
z mezinárodních výstav, které navštíví. Svá videa pak umožňuje volné shlédnout na svém
webu: www.BonnieMcCaffery.com s doprovodnými rozhovory s různými osobnostmi ze
světa quiltingu a ukázkami nejrůznějších technik. Její videospoty trvají 10-15 minut a jsou
volně ke stažení na uvedené webové stránce. V současné době je k dispozici více než 60
klipů. Pokud máte zájem o jejich shlédnutí hned, po jejich umístění na webu, zaregistrujte
se k odběru newsletteru zdarma na:
http://groups.yahoo.com/group/BonnieMcCafferyNewsletter
Pro české patchworkářky je následující odkaz, přinášející malou reportáž z Birminghamu
http://www.youtube.com/watch?v=ErbjYbT_iOg&feature=player_embedded

Kurzy v klubovne BPK
1.11. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Základní Kurs tradičního patchworku – 5. Lekce

Květa Sudová

1.11. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tradičních bloků

Květa Sudová

5.11. 2011 sobota

9.30 – 11,30

Šijeme drobnosti pro nadaci VIZE 97

Jana Lálová

8.11. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Vánoční přání šité na papír

Květa Sudová

8.11. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tašky a kabelky

Květa Sudová

12.11. 2011 sobota

10.00 – 12.00

Vosková batika

Irena Zemanová

15.11. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Základní Kurs tradičního patchworku – 7. Lekce

Květa Sudová

15.11. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tradičních bloků

Květa Sudová

19.11. 2011 sobota

9.30 – 11,30

Bargello – spirála

Jana Lálová

19.11. 2011 sobota

13.00 – 17.00

Tvoříme originální strukturovanou látku

Mirka Kalinová

22.11. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tašky a kabelky

Květa Sudová

29.11. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Rychlý vánoční top

Květa Sudová

3.12. 2011 sobota

10.00 – 14.00

Setkání klubu BPK v hotelu STEP

6.12. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Vánoční Baltimor

Květa Sudová

6.12. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tašky a kabelky

Květa Sudová

9.12. 2011 pátek

od 16.00

Art Klub

10.12. 2011 sobota

9.30 – 11,30

Vikoriánský Crazy patchwork

13.12. 2011 úterý

13,30 – 16,00

Základní Kurs tradičního patchworku – 10. Lekce Květa Sudová

13.12. 2011 úterý

16,30 – 19.00

Cyklus tradičních bloků

Jana Lálová
Květa Sudová

Detaily rozvrhu, popisy a pomůcky najdete na www.b-p-k.cz v sekci Kurzy.
Dvouhodinové kurzy 200,-, čtyřhodinové 400 Kč, celodenní 600,- Kč. Přihlášky přijímají přímo lektorky:
Květa Sudová: kveta.sudova@gmail.com, 602 516 926
Irena Zemanová: irca.zemanka@seznam.cz, 724 082 439
Jana Lálová: jana@lalova.cz 737 282 133
Mirka Kalinová: kalinova@mybox.cz

Stránka 3

Prague Patchwork Meeting Newsletter ● 2011, Říjen ● www.praguepatchworkmeeting.com

Mystery quilt s Kimberly Einmo – Krok 5
1. Použijeme látku 2: čtverce 3½” x 3½” (A dílky), bloky four-patch (C dílky), které jsme ušili v korku 2 a bloky ze
3 trojúhelníků (B/B/D), které jsme šili v kroku 4. Z nich sestavíme bloky České hvězdy tak, jak ukazují
následující diagramy. Dávejte dobrý pozor na umístění látek a bloků v každé ze 3 verzí finálních bloků!
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Verze A

TIP: Podle použité látky, patky a nitě se může
váš blok od požadované velikosti lehce
odchýlit. Důležitá je hlavně stejná velikost u
všech bloků!
V takovém případě je srovnejte na stejnou
velikost a podle této míry uzpůsobte i trail
bloky z pruhů tak, aby všechny bloky byly
stejně velké.

B

B

B

2. Bloky by měly mít velikost čtverce o straně
9½” vč. šv. přídavku, pokud je třeba,
zařízněte. Dbejte na přesný švový přídavek,
jinak špičky hvězd nebudou ostré.
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Čísla v blocích ukazují umístění
látek ve verzi A
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Čísla v blocích ukazují
umístění látek ve verzi C
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Největší výběr pomůcek Vám i nabízí
WIS Patchwork Studio
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(http://www.eshop.patchwork-studio.cz/)

Projekt podporuje generální zastoupení
PFAFF firma Pavel Heišman
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Textile News: Svoboda (Freiheit· Liberté· Freedom)
Je již v pořadí čtvrtou mezinárodní textilní kolekcí malých A4
formátů, kterou organizuje paní Gudrun Heinz a předtaví ji i
návštěvníkům 6. ročníku Prague Patchwork Meeting v Praze
v dubnu 2012. Gudrun nám svoji expozici krátce představila:
Téma „Svoboda“
zeměkouli.

Anna Kaethi Iseli

oslovovalo vždy všechny lidi po celé

Svoboda myšlení, svoboda společenská a rozvoj osobnosti,
vzájemná tolerance, svoboda od svazujících povinnosti, ale i
svoboda v uměleckém vyjádření..…
Všechny tyto aspekty
představovaly výzvu pro textilní autorky, jak toto téma ztvárnit
v malé textilní práci. Výsledkem jsou mimořádná díla,
myšlenkově bohatá a často překvapivá, která vypovídají o
uměleckém pojetí „svobody“ velmi kreativně.
261 prací 177 autorů a autorek z 15 různých evropských zemí
reagovala na vypsání tématu, což překonalo všechna
očekávání, prostě neuvěřitelné! Tříčlenná jury vybrala během
dvou kol kolekci 170 děl, což byl velmi nesnadný úkol.

„Téma „Svoboda“
oslovovalo vždy všechny lidi
po celé zeměkouli“
Gudrun Heinz

Pro mne osobně bylo největší výzvou zformování výstavy, která
bude působit jako tematický celek, ale zároveň nechá
jednotlivé práce optimálně vyniknout, stejně jako při instalaci
velkého quiltu.
Kolekce odráží značnou různorodost jak tematickou a
technickou, tak i co do použití nejrůznějších materiálů, čímž
maximálně využívá nabídnutý prostor a možnosti zvoleného
tématu. Inspirací se staly nejenom historické události a osobnosti,
ale i příroda, hudba, báseň nebo základní lidská práva. Mnohé
individuální přístupy dokázaly, že „svoboda“ nemá zřejmě žádné
hranice: padá jablko volným pádem jen tak nebo při tom
tancuje? Jakou svobodu má šnek, aby si mohl vyzdobit svoji
ulitu, jak chce?
Můžete být opravdu zvědavi, sami uvidíte, pokud tuto výstavu
během 6. PPM v dubnu příštího roku navštívíte.

Lisette Helmer

„Textile News: „Svoboda“ je opět putovní výstavou s premiérou
na Festival of Quilts v Birminghamu (UK) v srpnu 2011. Byla
vystavena i v Moskvě a dále na výstavě německé gildy
Patchworktage v květnu 2012 v Einbecku. Další výstavní místa
jsou již v jednání. K výstavě byl vydán katalog na CD.
Velmi se těším na setkání s vámi všemi na PPM v dubnu 2012!
Další informace najdete na mém webu: www.quiltsundmehr.de.
S pozdravem,
Gudrun Heinz
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