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Vyšlápněte do zvonice, kde do 11. září vystavují dvě východočeské textilní výtvarnice –
Hana Kozubová a Iva Vanžurová. Prostřednictví jejich tvorby se přenesete do světa krajky a
loutky, prohlédnete si obrazy, šperky, modely i pohádkové bytosti.

Hana Kozubová, která pochází z Dobrušky, studovala textilní výtvarnictví na Střední odborné
umělecko-řemeslné škole v Praze. Pracovala v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, deset
let jako výtvarnice v Družstvu umělecké výroby Vamberecká krajka Vamberk. V letech 1999 až
2018 byla odbornou pracovnicí Městského muzea Lanškroun. Od roku 1993 pracuje jako
nezávislá výtvarnice v ateliéru v Horním Třešňovci.

Výstavnictví se věnuje již od roku 1979, vlastní výtvarné tvorbě celý život. Vystavovala v mnoha
městech v Česku i v zahraničí. „Již jako malou mě okouzlila pronikavá a tajemná vůně ve
strýčkově ateliéru, v ateliéru akademického malíře Miloše Pošara. Byla to omamná a zároveň
osvobozující vůně terpentýnu a barev,“ vzpomíná autorka, která ve své tvorbě pracuje zejména
s textilními technikami – krajkou, tkaním a batikou. Také svoje umělecké řemeslo ráda předává
mladším generacím – s herdulí a paličkami nechybí na řemeslnických trzích a přehlídkách.

1/2

Barevný svět krajky a loutky ve zvonici | Život města Vysoké Mýto
Úterý, 19 Červenec 2022 06:38

Na paličkovanou krajku se specializuje Iva Vanžurová, rodačka z Brna, která na dlouhý čas
zakotvila v Jevíčku a nyní žije v Plchůvkách nedaleko Chocně. Vystudovala sice vysokou
zemědělskou školu, ale jejím světem je umění. S paličkovanou krajkou se setkala poprvé
ve svých čtrnácti letech, kdy podle tehdy dostupné slovenské knížky začala sama skládat první
vzory. Dále se vzdělávala a v roce 1996 získala výuční list v oboru Ruční krajkářka na Textilní
škole ve Velkém Poříčí. Své výtvarné schopnosti rozvíjí pod občasným vedením přední české
krajkářky - akademické malířky Milči Eremiášové. Iva Vanžurová vytváří krajku ve všech jejich
podobách od miniatur šperku po krajku oděvní, stolní a závěsné tapiserie.

Věnuje se rovněž malbě na hedvábí a smaltovanému šperku.

Téměř dvacet let pořádá kurzy krajky i hedvábí. Od roku 1992, kdy vystavuje, získala mnohá
ocenění.

Iveta Danko, kurátor MG
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