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Malba jehlou se naz˘vala ve stfiedovûku
v˘‰ivka. Malbu vlnûn˘m, resp. velmi jem-
n˘m ka‰mírov˘m vláknem umoÏÀuje tech-
nika zvaná art protis. V tomto pfiípadû
nejde o tkaní na stavech, ale o modelová-
ní vzoru ãi tématu prameny vláken na plo-
‰e netkané textilie. KdyÏ je obraz podle
pfiedstav autora hotov, zafixuje se stehy
a následnû se na speciálních strojích za
pomoci desítek jehel zapracuje vpichy do
podkladu tak, Ïe vznikne krásnû barevn˘
textilní obraz.
Spojit fiemeslo vytváfiející textil a dekora-
tivnost, barvy a ornamenty, to patfiilo
odjakÏiva k Ïenské pfiedstavivosti i potfie-
bû vyjadfiování.

Petra Kurcová v sobû objevila obdiv k tex-
tilu po boku své maminky - ‰vadleny.
Krásné látky, mezi nimiÏ vyrÛstala, a prá-
ce s nimi ji natolik ovlivnily, Ïe si jednoho
dne na‰la cestu k vlastnímu v˘tvarnému
vyjadfiování. Miluje barvy, nálady, symbo-
ly, rozmach, prostor. Své vût‰inou
abstraktní kompozice nepojmenovává.
Nechává na divákovi, aby si v nich na‰el
svÛj svût. Ctí svobodu vnímání.

Petra Kurcová, pracovnice âeské spofiitel-
ny, poboãky v Klatovech. Tvorba art proti-
sÛ patfií k jejím v˘tvarn˘m zálibám uÏ
pfies dvacet let. Od roku 2003 pfiedstavu-
je své práce na v˘stavách.
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