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Vítáme Vás!
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Švédska, Rakouska, ale i Česka, kde se prostřednictvím kurzů a stáží seznamuje s místními technikami 
tkaní. Říká, že si z každého kurzu, který absolvuje, vybere určité maličkosti, které posléze použije ve své 
vlastní tvorbě. To ji velmi fascinuje a obohacuje.

Rovněž se podílí na mnoha projektech, ať už v Belgii nebo v zahraničí, během kterých potkává 
i umělce z jiných oborů. Například projekt FUSION vznikl ve spolupráci britských návrhářů šperků 
z Designer Jewellers Group a textilních designerů. Sladit dohromady textil se šperky bylo 
pro Emi výzvou. Projekt FUSION cestoval v letech 2002 – 2006 po městech ve Velké Británii 
jako pojíjako pojízdná výstava.

Projekt KOČKY je dalším příkladem multidisciplinárního projektu, který vznikl z autorčiny vlastní 
iniciativy v roce 2009. Centrální téma kočky zpracovali její přátelé umělci z různých zemí různými 
výtvarnými technikami jako je například malba, sochařství, patchwork, keramika, sklo, textil aj. 
Pro Emi to byla úžasná spolupráce, z níž se zrodily nové nápady.

Emi získala za svá díla řadu ocenění, ale má-li zodpovědět otázku, na co je v životě nejvíc hrdá, 
jmenuje na prvním místě svůj původ a rodiče, kteří ji vždy motivovali k tomu, aby dosáhla toho, 
popo čem v životě touží. Ze svých ocenění za práci si nejvíce váží realizace kolekce modelů 
pro belgickou rmu Belgisch Linnen.

A kterého umělce či umělecký směr Emi obdivuje? Miluje díla Rakušana Hundertwassera. 
(Zajímavostí je, že jeho předci pocházeli z Čech a původně se jmenovali Stovodovi.) Co se jejích 
řemeslných vzorů týče, velmi ji oslovují tkalkyně Bauhausu a inspirující jsou pro ni i 
belgičtí surrealisté, zejména René Magritte.

Tkaní tapiserií a navrhování látek 
vnímá Emi jako dvě naprosto 
rrozdílné činnosti, které se vzájemně 
doplňují a pomocí nichž se může 
vyjádřit. Návrhy látek popisuje jako 
hru s nitěmi osnovy a útku, jako vyt-
váření „spojení“, která jí dávají pocit 
„komponování“, hledání variací na 
nějaké téma. Naproti tomu tkaní je 
ppro ni nezbytným vyjádřením, emo-
cionál- nálním a sociálním ventilem 
a umožňuje jí dát svým pocitům 
materiál, formu a barvu.

Emi jako umělkyně je aktivní nejen 
v Belgii. Často také cestuje do
zahraničí, například do Maďarska, 



13

do zrcadlového obrazu (v tkalcovské hantýrce takzvaný „karton“), výběr vhodných barev pro práci a 
sestavení stavu. Všechny tyto přípravy jsou bezesporu stejně důležité jako samotné tkaní.

Protože Emi pracuje vždy na zadní straně tapiserie, je třeba nakreslit karton zrcadlově. Tato kresba se 
položí pod dílo a slouží při tkaní jako návod.  Toto je klasický způsob rovněž užívaný v proslulé pařížské  
Manufacture des Gobelins. Je ovšem možné mít před sebou při tkaní i lícovou stranu tapiserie.

Aby měla k dispozici množství různých barev, nakoupí Emi vždy zásobu bílé vlny ve velkovýrobě. Vlnu si 
babarví sama, protože v obchodě nesežene vhodný materiál a tak velký barevný výběr. Kromě vlny používá 
i hedvábí, len a jiné materiály.

Jak dlouho vlastně trvá práce na jedné tapiserii? „To závisí v prvé řadě na velikosti gobelínu, ale roli tu 
hraje i vzdálenost mezi jednotlivými nitěmi osnovy. Pokud jsou nitě v osnově napnuty blízko sebe, trvá 
tkaní déle, protože nelze použít hrubé útkové nitě. Chcete-li například vytvořit tapiserii ve tvaru kruhu 
nebo jiného okrouhlého tvaru, musíte pracovat výhradně s jemnou přízí,“ vysvětluje Emi názorně. „Také 
barvení příze trvá déle, pokud mícháte více barev, abyste získali jemné barevné odstíny.“

JaJaký je vůbec rozdíl mezi nástěnným kobercem, gobelínem a tapiserií? Překvapivě označují jeden stejný 
předmět. Jedná se o synonyma různého původu. Nástěnný koberec je tedy české označení a tapiserie 
pochází z francouzštiny. Slovo Gobelín odkazuje na konkrétní produkt, který byl vyráběn v manufaktuře 
Les Gobelins v Paříži.

Existují dva základní typy tkal-
covského stavu. Tká se buď na stavu 
s horizontálně, nebo vertikálně vede-
nou osnovou. Při výrobě látek pracuje 
Emi na horizontálním stavu s pedály.

Pro tkaní tapiserií používá typ 
vertikálního tkalcovského stavu 
ze Švédska. Největší stav, který vlastní, 
je široký přibližně 2,5 a vysoký asi 1,8 
metru. (Takový tkalcovský stav si lze 
objednat, rozložený nechat poslat 
poštou a následně jej doma jed-
noduše sestavit.) Emi dává přednost 
práci na stavu s vertikálně vedenou 
osnovou, protože má tak lepší přehled 
o práci. Výroba tapiserií si žádá mnoho 
příprav a času: vytvoření návrhu 
ve skutečné velikosti a jeho obkreslení 
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při první návštěvě připadala jako mrtvé, vylidněné město. V ulicích žádná auta, kolemjdoucí při otázce 
na na cestu uhýbali pohledem nebo odmítali mluvit německy. Během první návštěvy pobývala Emi u dvou 
českých rodin, z nichž měla každá naprosto opačný postoj ke komunistickému režimu. Z toho byla 
zpočátku zmatená a vypráví, že jí trvalo poměrně dlouhou dobu, než si byla schopna o politické situaci 
vytvořit svůj vlastní obrázek. Obě rodiny jí však nezávisle na svém politickém smýšlení provedly přírod-
ními a kulturními krásami Československa, které ji tak okouzlily, že už sem jezdit nepřestala. Postupně tak 
mohla vnímat změny ve společnosti, které od roku 1966 proběhly.

Největší rozdíl oproti minulosti vidí ve větším blahobytu a otevřenosti. „Po roce 1989 se otevřely nejen 
hranice, ale také lidé začali být přístupnější a mnohem otevřenější i ve vztahu k cizincům. To souvisí i 
s lepší znalostí cizích jazyků. Dnes už není problém se v Česku domluvit anglicky nebo německy,“ říká 
Emi. Přesto se rozhodla učit se i naši mateřštinu a čtyři roky navštěvovala večerní kurzy češtiny. Skromně 
o sobě však tvrdí, že „mluví jako dítě“. Nyní trénuje češtinu poslechem písniček Jarka Nohavici nebo 
pohádek Josefa Lady. Jejími oblíbenými místy v Česku je nejen turisty opěvovaná Praha, ale také města 
jako Valašské Meziříčí, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Nepomuk, Olomouc nebo Lidice. S posledním 
jmenjmenovaným místem je spjata stejnojmenná Mezinárodní dětská výtvarná výstava (MDVV Lidice), v jejíž 
porotě Emi zasedá. 

Kdyby se Emi nerozhodla zasvětit svůj život 
umění, mohla z ní být i úspěšná novinářka, 
jak si původně představovali její rodiče. 
V roce 1966 vyhrála třetí místo v žurnalistické 
soutěži “International LIONS Peace Essay 
Contest” a nanční odměnu využila na stu-
dijnídijní cestu do Československa, tedy na opač-
nou stranu železné opony než členové 
západně orientovaného klubu předpokláda-
li. „Úplně jim to vyrazilo dech,“ dodává se 
smíchem.

Její volba nebyla náhodná. Emin otec se po 
druhé světové válce seznámil s několika 
válečnými zajatci z Československa, se 
kterými si poté ještě dlouhá léta dopisoval. 
Emi vzpomíná, jak se jako malá vždy těšila na 
pohledy ze „Zlatého města“, které ji fasci-
novaly. Proto není divu, že když k tomu měla 
ppříležitost, rozhodla se do Československa 
sama zavítat. Emi vypráví, že na podmínky, 
které v  Československu v roce 1966 vládly, 
absolutně nebyla připravená. „Byl to šok!“ 
přiznává. Už na československých hranicích 
cítila, že se ocitla v jiném světě. Praha jí 
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