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Textilní výtvarnice Stanislava Losová oslaví své životní jubileum
výstavou v Muzeu krajky Vamberk
Můj svět z nití – to je název nově připravované výstavy Muzea krajky Vamberk, která
je především oslavou významného životního jubilea české textilní výtvarnice a
krajkářky Stanislavy Losové.
Výstava bude otevřena od 1. května 2019. Slavnostní zahájení výstavy proběhne 28.
června 2019 u příležitosti Mezinárodního setkání krajkářek a bude spojeno s autorskou
módní přehlídkou.
Stanislava Losová se narodila 10. ledna 1959 v Rychnově nad Kněžnou a vyrůstala v Kostelci
nad Orlicí. Ke světu textilu a krajky tíhla již od malička. „Úplně všechno začalo v mých 4
letech, kdy jsem se naučila navléknout niť, uvázat uzlík a ustřihnout kousek látky. První
sukýnka na panenku byla na světě. Mnohé jsem odkoukala také od maminky, která na nás šila,
pletla a háčkovala. Paličkovat mě pak naučila babička, která zprvu moc nechtěla, protože
jsem ji připadala ještě moc maličká,“ vzpomíná s úsměvem na tváři výtvarnice Losová.
Osudovou náhodou se jí stala událost ve 3. ročníku gymnázia, kdy zaslechla o možnosti studia
užitého umění v zahraničí v dnešním Petrohradě. „Rodiče nebyli proti, abych si podala
přihlášku, protože věřili, že se na školu nedostanu. Avšak když si člověk něco moc přeje…“
uvádí Stanislava Losová. A opravdu, její přání bylo vyslyšeno. Po šestiletém studiu na
Petrohradské státní akademii umění a designu barona Stieglitze, kde získala titul akademická
malířka, se vrátila zpět do vlasti a byla přijata do Českého fondu výtvarných umělců. V letech
1983 – 1990 byla zaměstnaná jako výtvarnice v družstvu Vamberecká krajka Vamberk. Od
roku 1990 pracuje na volné noze a před dvěma lety založila značku „Muz“.
Ve své tvorbě se Stanislava Losová věnuje především paličkované krajce a malbě na hedvábí.
Svými díly vyjadřuje spíše své vnitřní pocity než vnější podobou věcí. „Velice ráda se
inspiruji přírodou. Obdivuji sílu stromů a klid krajiny,“ dodává výtvarnice. Důležitá je pro ni
i praktičnost jí vyrobených oděvů. „Ráda používám techniku vrapování. Chci, aby péče o
oblečení byla co nejjednodušší. Takové šaty smotáte do ruličky a prostě hodíte do kufru“
směje se S. Losová.
Její současné modely propojují hedvábí a paličkovanou krajku, tedy dvě nejdůležitější oblasti
tvorby, které však Stanislava Losová spojila teprve nedávno. „Ráda bych paličkovanou krajku
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přiblížila široké veřejnosti a začlenila ji opět do šatníku současné ženy,“ dodává Stanislava
Losová a veřejnost se o tom bude moci přesvědčit na nové výstavě v Muzeu krajky Vamberk.
Výstava „Stanislava Losová: Můj svět z nití“ bude otevřena od 1. května do 1. září 2019
v Muzeu krajky Vamberk.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Mikuláš Heinrich, vedoucí Muzea krajky Vamberk, tel. +420 494 541 518,
+420 607 930 740
Mgr. Martina Rejzlová, kurátorka výstavy, tel. +420 777 225 587
Mgr. Martina Marxová, edukátorka MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. +420 607 930 040
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