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X. Krajkářské slavnosti oslaví nejen Muzeum krajky Vamberk
Krajka proslavila město Vamberk nejen v naší republice, ale i po celém světě.
Vamberecká krajka je prostě pojem. A proto si tato jemná a dokonalá krása zaslouží
oslavu. A stejně tak šikovné ruce, které tuto nádheru vyrábí. Ve Vamberku se tento rok
budou Krajkářské slavnosti konat již po desáté.
V zahradě Muzea krajky Vamberk proběhne v rámci X. krajkářských slavností v pátek
29. června 2018 od 19 hodin Slavnostní vernisáž výstavy „Milča Eremiášová: Prostor
v krajce a krajka v prostoru,“ spojená s módní přehlídkou.
Tradici mají slavnosti delší než je samotných deset let, což bychom mohli odvozovat
z jubilejního čísla tohoto svátku krajky. „Samotné slavnosti mají svůj počátek v 90. letech 20.
století. Časem však došlo k rozdělení. Tento rok se konají pouze oslavy českých krajkářek.
Jednou za dva roky se pak koná akce v mezinárodním měřítku,“ upřesňuje na začátek jedna
z organizátorek a spolupracovnice Muzea krajky Vamberk, Mgr. Martina Rejzlová.
I pro tento rok si připravilo město Vamberk ve spolupráci s Muzeem krajky, Městskou
knihovnou, farností Vamberk a Krajkářskou školou velice bohatý program. Výstavy budou
doslova po celém městě, a to dokonce i na radnici a v kostele svatého Prokopa. Návštěvníky
slavností čekají ale také módní přehlídky, a to Krajkářské školy v místní sokolovně a na
krásné zahradě Muzea krajky Vamberk.
„Módní přehlídka je součástí slavnostní vernisáže výstavy „Milča Eremiášová: Prostor
v krajce a krajka v prostoru. I když je výstava u nás v muzeu otevřena již od letošního května,
chtěli jsme se samotnou vernisáží počkat právě na Krajkářské slavnosti, protože paní
Eremiášová je jednou z nejvýznamnějších představitelek české krajky,“ uvádí M. Rejzlová.
Výstava k příležitosti významného životního jubilea, 80. narozenin, představuje starší i
nejnovější tvorbu této přední české výtvarnice, jejíž práce mohla veřejnost obdivovat i na
světové výstavě EXPO Montreal 1967. Módní přehlídka, probíhající stejně jako vernisáž
v pátek 29. června od 19 hodin, bude tvořena souborem krajek, které vznikly na kurzech, jež
vedla právě Milča Eremiášová.
V rámci letošních Krajkářských slavností představí své práce ve výstavních prostorách
radnice také „Herdulky“, krajkářky z Krušných hor. „Tato oblast též patřila mezi tradiční
místa výroby krajky a můžeme říct, že zde krajkářství bylo dokonce rozšířeno ve větší míře,
než je tomu u nás na Vamberecku,“ říká Martina Rejzlová. K rozvoji krajkářství v Krušnohoří
dochází v 16. století, kdy se stává jedinou možností obživy po útlumu těžby železné rudy. Po
druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva však tato technika z oblasti mizí. Před
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více než deseti lety se začala scházet skupinka žen, které se rozhodly toto krásné řemeslo v
regionu Krušných hor opět oživit. A to se také povedlo. Mezi jejich největší práce patří
paličkované kachle, které zhotovily v roce 2014 a k dnešnímu dni čítají na 2 400 kusů.
Letošní krajkářské slavnosti nabízí velice bohatý program, které potěší jistě mnohé
návštěvníky. Více informací o programu naleznete na webových stránkách města Vamberk
v sekci Kultura a volný čas.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog, tel. +420 494 534 450, +420 739 961 768
Mgr. Martina Rejzlová, spoluorganizátorka akce, tel. +420 777 225 587
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605
569 783
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