Tradiční řemeslná práce bez strojů
to je WORKCAMP PARQUET 2020
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Parketáři ze tří kontinentů, Evropy, Ameriky a Austrálie se setkají první týden v září na jedinečném
projektu na zámku ve Vizovicích. V rámci vzdělávacího, dobrovolnického projektu WORKCAMP
PARQUET bude autenticky, přímo na místě, ve dvou sálech, vyrábět 27 parketářů historické
zámecké parkety. Z fošen o tloušťce 27 mm ze dvou 165 let starých dubů vyrobí dva typy
zámeckých parket pomocí ručního nářadí, hoblíků, pil, cidlin a kostního klíh. Originální parkety z
roku 1860, které jsou ve vedlejších sálech, budou sloužit jako vzory.
Na již 5. ročník WORKCAMP PARQUET se přihlásil
dvojnásobný počet řemeslníků než dovoluje kapacita.
Organizátoři proto zvažují také živý přenos přímo z
akce. V rámci spolupráce s National Wood Floor
Association (Národní asociace parketářů v USA) a
Messe Domotex Hannover (největší veletrh podlah v
Evropě) budou tak mít příležitost parketáři z celého
světa sledovat, co se na zámku děje. Tradice
prostřednictvím inovace.

Výroba a pokládka historicky autentických zámeckých parket bude také jedním z témat
filmového dokumentu. Dokument má sloužit k zachování technologických postupů tradičního
parketářští a bude používán pro další vzdělávání a výzkum. “Člověk se nemá možnost setkat
každý den s nejlepšími z oboru z tolika zemí na jedné stavbě,” řekl k tomu ředitel Územní
památkové správy.
Organizátorem mezinárodních projektů je spolek WORKCAMP PARQUET. “Letos jsme chtěli
kolegy motivovat nějakou speciální výzvou a ukázat jim kousek z tradice parketářští v Čechách. K
tomu se výborně hodí náš projekt, který je také platformou pro vytváření sítě mistrů, odborníků i
aspirantů tradičního řemesla. Současně je náš projekt také přínos pro objekt. Výroba a pokládka
zámecké parketové podlahy tradiční technologií se jen tak běžně nevidí a aby vám ji někdo dal
určitě také ne,” řekl René Caran, manager projektu.
“Každý účastník sám vyrobí 12 kusů zámeckých
kazetových parket z hrubým fošen a všichni společně
vytvoří parketovou podlahu ve dvou sálech zámku.
Individuální řemeslný um budeme moci obdivovat na
společně vytvořeném díle,” vysvětluje Michaela
Reichlová, koordinátorka projektu. “WORKCAMP
PARQUET je vzdělávací projekt s mezinárodní účastí,
jehož cílem je zachování tradice parketářského
řemesla a výměna zkušeností napříč zeměmi a
generacemi. Naši kolegové patří ke špičce v oboru,”
doplňuje Michaela.

Účastníci přijedou na své náklady, na týden
zavřou své firmy nebo si vezmou dovolenou a
pracují bez nároku na honorář. Organizátoři jim
zajistí ubytování, stravu a pracovní oblečení.
Nářadí je nejčastěji z vlastních firem. Přesto je
počet přihlášených větší než kapacita. Letos
přijedou řemeslníci z dvaceti zemí: Česka,
Rakouska, Itálie, Nizozemí, Ruska, Ukrajiny,
Austrálie, Ameriky, Rumunska, Anglie, Francie,
Německa, Finska, Španělska, Portugalska,
Maďarska, Belgie, Polska, Irska a Běloruska.
Státní zámek Vizovice bude po dobu konání akce v běžném provozu a Workcamp Parquet bude
zařazen do prohlídkové trasy. Návštěvníci tak při prohlídce uvidí autentickou práci parketářů
přímo v historických interiérech zámku. Po týdenní práci budou sály zařízeny mobiliářem a
zpřístupněny veřejnosti. Stejně jako v předchozích letech například na zámku Dahlen v
Německu, zámku Brzeg v Polsku nebo zámku Arcen v Nizozemsku.
Architektonicky čistou budovu zámku Vizovice
nechal v polovině 18. století vystavět Heřman
Hanibal z Blümegenu. Bohatě zařízené interiéry
ve stylu baroko, rokoko, empír a biedermeier
jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních
předmětů i množstvím předmětů denní potřeby.
Nejcennější sbírkou je ovšem rozsáhlá kolekce
obrazů z 16.–19. století se vzácným souborem
děl nizozemského malířství
a pracemi
významných českých autorů. Působivý autenticky
dochovaný interiér zámecké kaple je dílem
m i s t ra m o ra v s ké h o s o c h a ř s t v í O n d ře j e
Schweigla.
Zdroj: https://www.zamek-vizovice.cz/cs/o-zamku
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