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Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou – TISKOVÁ ZPRÁVA - 5/2019  

 

Zašitá krása v krajce 
 

Pod tímto zvukomalebným názvem se skrývá nová výstava rychnovského muzea, která 

propojuje oblíbenou textilní techniku patchwork s něžnou krásou krajek, produktem 

tolik typickým pro náš region. 

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 26. dubna od 17 hodin v II. patře Kolowratského 

zámku. 

 

„Tato výstava představuje novou rozsáhlou kolekci textilních obrazů (nebo-li quiltů, tedy 

ozdobných prošívaných dek skládajících se ze tří vrstev s tradicí několika staletí), kde je 

krajka použita k vyjádření záměru díla, a to i netradičními technikami,“ uvádí na úvod 

kurátorka výstavy a etnoložka Mgr. Martina Rejzlová. Kolekci vytvořily členky skupiny „Ten 

To Twelve“. Ty během své desetileté činnosti ušily autorské kolekce textilních obrazů na 

různá témata, například kolekci quiltů inspirovanou životem a dílem Boženy Němcové, 

kolekci k prusko-rakouské válce ve východních Čechách, bílé quilty pro vodní mandl 

v Ratibořicích či kolekci quiltů, inspirovaných dílem Marie H. Teinitzerové, pro Dům 

gobelínů v Jindřichově Hradci. 

 

Kolekce, která bude představena v prostorách II. patra Kolowratského zámku, je unikátní 

zakomponováním krajky do textilních obrazů, jak již zaznělo výše. „Část využitých krajek 

pochází přímo od nás. Avšak některé nám byly darované v podobě samotné krajky či dokonce 

vyšívaných ubrusů návštěvnicemi našich minulých výstav s prosbou, aby tyto krásné materiály 

žily dál a připomínaly svou krásou um našich babiček v kontextu nových souvislostí,“ 

upřesňují členky sdružení „Ten To Twelve“. 
 

Speciálně pro rychnovskou výstavu byl vytvořen ručně šitý obraz s názvem „Krajková 

krajina“, na kterém se podílelo všech 11 členek sdružení. „Textilní obraz byl vytvořen 

postupně všemi členkami skupiny jako společný projekt Round Robin, kdy se dílo předávalo 

mezi jednotlivými účastnicemi podle předem připraveného plánu,“ doplňuje M. Rejzlová. 

Podobných projektů má sdružení za sebou již šest, například mozaikové míče, které budou na 

výstavě taktéž představeny. 
 

Výstava „Zašitá krása v krajce“ bude otevřena od 27. dubna do 15. září 2019 v II. patře 

Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou.

Kontakt pro další informace: 
Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 491 616 941, +420 

721 261 666 

Mgr. Martina Rejzlová, kurátorka výstavy, tel. +420 777 225 587 

Mgr. Martina Marxová, edukátorka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 607 930 040 

 


