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Těšíme se na vás v Brně v termínu 21. až 23. dubna 
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Počátkem ledna budete mít možnost rezervovat si další kurz  
 
Výstavní a prodejní sekci PPM Brno doplní bohatý program 
kurzů s předními evropskými lektorkami. K deseti již 
avizovaným kurzům přidáme ještě tiskařskou dílnu, kterou 
si budete mít možnost rezervovat na našich webových 
stránkách počátkem ledna.  
Kreativní dílnu PPM Brno 2023 povede Mirka Kalinová. 
 
Cílem kreativní dílny je vyzkoušet různé způsoby tisku na 
papír i látku technikou monotypu. K tomu se použije Gelli 
plate (gelovoá podložka, destička), šablony a razítka 
koupená či zhotovená doma. Dále se budou hodit různé 

listy a traviny. Dozvíte se, jakým 
způsobem lze takto vytvořené tisky 
používat a odnesete si obrázek, který si 
vytvoříte pomocí některé z technik.  
 
Postup bude následující: 
 
1. Ukázka základů práce s Gelli plate 
2. Vytvoření pozadí pro další práci ať 
už s pomocí Gelli plate, nebo 
jednoduchou malbou doplněnou potisky. 
Tisknout budeme ve více vrstvách 
3. Naučíte se tisknout rostlinné 
motivy 
4. Obrázek na papíru dokončíte 
koláží, eventuálně jednoduchou kresbou 
pomocí gelového pera. Obrázek na látce si 
doma dodatečně prošijete na stroji a 
doplníte koláží. 
Na workshopu budou k dispozici šablony 
a razítka, další návody a ukázky. Použít 
můžete koupenou Gelli plate, nebo si ji 
vytvořit doma. Návod naleznete zde na 
stránkách lektorky.  
  

https://www.kalinovamirka.cz/l/navod-na-vyrobu-gelli-plate/
https://www.kalinovamirka.cz/l/navod-na-vyrobu-gelli-plate/
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Nabídku dalších kurzů naleznete na webu PPM zde. 
Pokud ještě tápete, jak potěšit tvořivé duše ve vašem okolí, na požádání rádi vyhotovíme voucher 
na kurz, který může být také originálním dárkem. 
 

 
Přehled kurzů: 
 
 
Pátek 21. 4. 2023 
 
12:00 – 13:55  
Elina Lusis-Grinberga – Inspirující klasika 
14:00 – 15:55 
Anke Pradel-Schönknecht - Řasení 
16:00 – 19:00 
Romana Černá - Transfer obrázku 
 
 

Sobota 22. 4. 2023 
 
9:30 – 11:25 
Elina Lusis-Grinberga - Unikátní malé dárky 
11:30 – 13:55 
Maryse Allard – Pojagi 1 
14:00 – 15:55 
Birgit Schüller – Pestrá geometrie 
16:00 – 18:00 
Anke Pradel-Schönknecht - Vrstvení 

 
 
 
 
 
Neděle – 23. 4. 2023 
 
9:30 – 11:25 
Elina Lusis-Grinberga - Navrhujeme 
rytmus 
11:30 – 13:55 
Maryse Allard – Pojagi 2 
14:00 – 16:00 
Birgit Schüller – Roundabout 
 
 
  

http://www.bvv.cz/ppmbrno/aktuality/kurzy-15-ppm-quilt-show-brno
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Gerlinde Merl  
 
Barvy – zejména barvy fialové – a 
ušlechtilé tkaniny už od dětství 
fascinují textilní umělkyni na volné 
noze Gerlinde Merl z Ottensheimu 
(Rakousko).  
 
Stříhání dětského oblečení 
„Měli jsme komoru, kde stál šicí stroj. 
Už jako šestiletá jsem šila oblečení 
pro panenky – ručně i na šicím stroji. 
Samozřejmě jsem se někdy také 
nudila. Ale musela jsem se s tím 
vypořádat sama - bez dálkového 
ovládání a klávesnice. V této fázi 
vznikla ve třinácti letech moje první 
patchworková deka: rozstříhala jsem 
dětské oblečení a začala šít.“ 
Nakonec v době svého odborného vzdělávání "vzala nit" a vydala se s ní svou cestou. Gerlinde Merl 
nejprve pracovala jako vychovatelka v zařízení pro dívky s poruchami chování. To byl pouze první 
krok, mnoho dalších mělo následovat. 
 
S vášní 
Gerlinde Merl vytváří textilní umělecká díla různého druhu s viditelnou a hmatatelnou vášní a 
láskou k materiálu a designu. Většinou z oblasti užitého umění, někdy je její práce spíše z oblasti 
scénického umění: 

Vytváří textilní obrazy a nástěnné závěsy, nápadité 
barevné trubice, trojrozměrné lapače očí různého 
druhu, které lze zavěsit v interiéru, ale i v exteriéru. 
Během let jemné práce si sama vyvinula speciální 
techniky výroby. 
Gerlinde Merl ráda předává svou vášeň pro textil 
v roli lektorky. Mimo jiné se věnuje vzdělávání 
učitelů textilních řemesel od Vídně po Bavorsko a 
Vorarlbersko a také ve Švýcarsku.  
Všem, kteří se podílejí na školských reformách, 
zdůrazňuje důležitost tohoto předmětu pro tvůrčí 
rozvoj dětí a mládeže. Toto přesvědčení sama 
aktivně prožívá, když s velkým nadšením realizuje 
umělecké projekty s žáky v rámci iniciativy 
"Kulturkontakt Austria". 
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Gerlinde Merl, která ráda nosí své vlastní módní kreace, si v obou rolích získala vynikající 
mezinárodní renomé, ať už jako umělkyně nebo lektorka.  
 
Mezi její největší úspěchy patří 3. místo v mezinárodní soutěži v quiltování v kategorii Non 
Traditional na olympijských hrách 2002 v Salt Lake City/USA. 
 
Šlechtic z Mühlviertelu 
Lokalita a regionálnost, Mühlviertel jako životní prostor, rezonují téměř ve všech jejích textilních 
dílech, protože používá téměř výhradně jemné tkaniny z ručních tkalcoven v Mühlviertelu. Pak se 
nechá vést svou inspirací. Látky si sama ručně barví a poté začíná komponovat tvar, design a 
zpracování. Výsledky jsou příjemné a rozveselí vás svou zářivou barevností. Kdo chce s Gerlinde 
Merl projít kus tvůrčí cesty, může tak učinit na seminářích nebo s její knihou v galerii "Vezmu si nit 
a jdu s ní". 
Gerlinde Merl pokračuje na své cestě s nití – vystudovala arteterapii a pedagogiku na Soukromé 
vysoké škole pedagogické v Linci a absolvovala první rakouskou diplomovou prací o arteterapii 
textilními médii. 
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Prodejní sekce PPM Brno 
 
Výstavu PPM tradičně doplňuje obchodní plocha s prodejními stánky. Přímo na místě můžete 
zakoupit šicí stroje, látky, vše pro textilní tvorbu.  
Již nyní máme na webových stránkách seznam přihlášených prodejců: Další prodejce budeme 
průběžně do seznamu doplňovat.  
 
V tomto čísle vám dva z nich představíme: 
 
 

designfabrics.sk 
 
Sme firma, ktorá je na trhu vyše 10 rokov. Zákazníci nás 
najprv poznali ako ModernPatchwork. V roku 2022 
sme sa premenovali na Design Fabrics - tento nový 
názov skôr vystihuje sortiment, ktorý ponúkame. Nájdete u nás dizajnové látky od svetoznámych 
výrobcov ako Art Gallery Fabrics, Northcott Fabrics, Lewis and Irene, Dashwood atď., ktoré svojou 
výnimočnou kvalitou sú vhodné nielen na patchwork ale aj na šitie odevných kúskov a originálnych 
doplnkov.  
 
 

MEZ Crafts SK&CZ 
 
Sme veľkoobchodom textilnej galantérie 
pre maloobchodných predajcov, ale aj e-shopy, 
veľkoobchody, výrobcov a dekoratérov. V našej ponuke je 
kompletný sortiment textilnej galantérie: šijacie nite, vyšívacie a háčkovacie priadze, pletacie 
priadze, tvrdá a mäkká galantéria, pomôcky na patchwork, gobelíny, látky, zipsy a iné doplnky. 
Sme výhradným distribútorom svetovo známych značiek ako Schachenmayr, Red Heart, Anchor, 
Puppets, Drima, Royal Paris, Milward, Self Casa a mnohých iných. Kompletný sortiment si môžu 
naši zákazníci v ČR a SR kúpiť cez eshopy www.mezshop.cz a www.mezshop.sk.  
 
Pod značkou LIVIO a cez eshop www.livio.sk poskytujeme našim obchodným partnerom možnosť 
objednať si najnovšie kolekcie látok od svetoznámych výrobcov Art Gallery Fabrics, Northcott 
Fabrics, Patrick Lose, Figo Fabrics, Camelot a Lewis&Irene. 
 
 

MAGAZÍN PPM BRNO - Veletrhy Brno, a.s. ●  www.bvv.cz/ppmbrno ● e-mail: ppmbrno@bvv.cz ● 
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem, jeho použití je možné pouze se souhlasem autora. 
Veletrhy Brno, a.s. neověřovalo informace třetích stran, za tyto tudíž neručí. 

https://www.bvv.cz/ppmbrno/seznam-prodejcu-ppmbrno/
https://www.designfabrics.sk/
http://www.mezshop.cz/
http://www.mezshop.sk/
http://www.livio.sk/
http://www.bvv.cz/ppmbrno

