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XVI. Mezinárodní setkání krajkářek ve Vamberku
Ve dnech 28. – 30. června se ve Vamberku bude již po šestnácté konat Mezinárodní
setkání krajkářek. Návštěvníci této akce se mohou těšit na bohatý program, na jehož
přípravách se podílejí organizace napříč celým městem.
„Letošní rok se do pořádání slavností zapojilo hned osm organizací. Kromě města Vamberk je
to Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Městský klub Sokolovna,
Krajkářská škola Vamberk, Knihovna Vamberk, Vamberecká krajka CZ s. r. o.,
Římskokatolická farnost Vamberk a Kulturní centrum Letohrad. Z toho spojení sil jsem vždy
velice nadšená,“ říká na úvod jedna z organizátorek slavností, Zdeňka Freivaldová. Díky této
skvělé souhře čeká návštěvníky opravdu nabitý program. Celé slavnosti odstartují v pátek 28.
června od 15 hodin Mezinárodní výstavou krajek v Městském klubu Sokolovna. Zde se bude
konat od 16 hodin módní přehlídka Krajkářské školy Vamberk, představující originální
paličkované módní kreace podtrhující ženskou krásu a eleganci. Módní přehlídku budete moci
shlédnout i v sobotu a neděli od 11 hodin. Stejně tak je možné po celý víkend navštívit
v Městském klubu Sokolovna výstavu krajek.
Další módní přehlídka proběhne v pátek 28. června od 19 hodin v zahradě Muzea krajky
Vamberk. „Módní přehlídka je součástí slavnostní vernisáže výstavy ‚Stanislava Losová -Můj
svět z nití‘. Na velké módní show představí svou tvorbu kromě hlavní autorky, Stanislavy
Losové, návrhářky Helena Fejková, Jitka Šedová, Lenka Kroulíková a Iveta Tunová,“ uvádí
Mgr. Martina Rejzlová, etnolog Muzea a galerie Orlických hor. Po celou dobu budou mít
návštěvníci slavností možnost navštívit výstavu výše jmenované textilní a krajkářské
výtvarnice. Stálou expozici věnovanou historii i současnosti krajky oživí nová výstava
s názvem „Vajnorský ptáček“ ve druhém patře muzea. Ta představuje sbírku paličkovaných
ptáčků, kteří vznikli v kurzech vedených Jarmilou Rybánskou. Pro Vajnory je motiv ptáčka
typický, vyskytuje se na krojích a bytových či sakrálních textiliích. Hlavní inspirací pro
vytvoření vzorů byly kresby lidové umělkyně z Vajnor Kataríny Brúderové.
V prostorách výstavní síně Městského klubu Sokolovna a kostela svatého Prokopa bude
návštěvníkům slavností představen impozantní mezinárodní projekt. „Jedná se o společnou
práci téměř tisícovky krajkářek z šesti zemí Evropy. Jejich úkolem bylo vytvořit paličkované
kachle, které se staly součástí mimořádného díla hrajícího paletou barev, tvarů, krajkářských
technik a motivů. Celá akce proběhla pod patronací německého výrobce přízí Alterfil.
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Výsledné dílo má 76 metrů čtverečních a řadí se k největším krajkářským pracím na světě.“
upozorňuje Martina Rejzlová.
V prostorách vamberecké Krajkářské školy se na výstavě „130 let krajkářské školy ve
Vamberku“ zájemci seznámí s její historií i současností. Mezi vystavenými předměty nebude
chybět tradiční vamberecká vláčková krajka ani současné práce dětí a dospělých z kurzů.
Prostory vamberecké radnice ozdobí tylové paličkované krajky z Myjavské pahorkatiny.
„Tento typ patří mezi mnohé z druhů paličkované krajky, které se na území Slovenska
rozvíjely a rozvíjí až do dnešních dnů. Její křehkosti a vzdušnosti je dosaženo paličkováním
z jemné bílé příze na tylové síti za použití velkého množství paliček. V roce 2017 byla tato
krajka zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví Slovenska,“
uvádí vamberecký starosta Mgr. Jan Rejzl.
Mezinárodní setkání krajkářek je také spojené s IX. Bienále české krajky, soutěžní přehlídkou
současné české krajkářské tvorby. Vybrané soutěžní práce budou vystaveny ve Sportovní hale
Vamberk i po skončení slavností až do 28. července.
Letošní mezinárodní krajkářské slavnosti nabízí tak jako vždy velice bohatý program, který
jistě potěší mnohé návštěvníky. Více informací o programu naleznete na webových stránkách
města Vamberk v sekci Kultura a volný čas.
a
Kontakt pro další informace:
Zdeňka Freivaldová, organizátorka akce, tel. +420 541 484
Mgr. Martina Rejzlová, spoluorganizátorka akce, tel. +420 777 225 587
Mgr. Jan Rejzl, starosta města Vamberk, tel.: +420 494 548 110
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518, +420 605
569 783
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