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Támogatott projekt:
Az Érintés varázsa - kézműves foglalkozássorozat felnőtteknek a szabadidő kulturális célú
eltöltéséhez az alkotás örömével.
A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika
Szakmai megvalósítók: Háromi-Horváth Krisztina (selyemfestés)
T. Molnár Gertrúd (patchwork varrás)
Foglakozás vezető: Babainé Mikó Beáta pedagógus
A rendezvény helye és ideje:
Helyszín: Kulturális Korzó
1. Selyemfestés 2015. október 17. (14 fő)
2. Patchwork varrás 2015. november 07. (12 fő)
Szakmai beszámoló
A Marcali Városi Kulturális Központ 2013-tól, szintén pályázati támogatással - nagy sikerrel
indította el az Érintés varázsa elnevezésű foglalkozásait. Igény merült fel a programokra
jelentkezők között, hogy folytatódjanak a foglalkozások más-más technikák megismerésével,
illetve az eddig megismertek gyakorlásával, továbbfejlesztésével, amelyeket szakemberek
vezetésével sajátíthatnak el. A szabadidő kulturális eltöltéséhez kínált kézműves program a
kreatív, alkotó embert állítja a foglakozások középpontjába. Előzetes igényfelmérés szerint a
patchwork varrás, és a selyemfestés köré szervezte az intézmény idén két szombat délutáni
foglalkozásait.

A selyemfestésen a
sablonok segítségével
a résztvevők saját
maguk választhatták
ki,
hogy
milyen
témájú képeket, mely
színösszeállításban
készítenek.
Az
alapanyagokat, selyem
anyagot, kontúr és
selyemfestékeket, farámákat a Kulturális
központ biztosította a
pályázati pénzből. A
selyemfestés szakmai
koordinátora HáromiHorváth
Krisztina
művelődésszervező
volt. A foglakozáson résztvevők nagyon kreatívan és ügyesen készítették el a nagy figyelmet,
valamint aprólékos munkát igénylő selyemképeiket. Ahol technikai problémák adódtak, (pl. a
kontúrfestéket előbb vitték fel stb.), ott a foglakozás vezető segítségével korrigáltak.
Sokan most ismerkedtek e technikával, s az elkészült és hazavihető selyemképeik arra
ösztönözték őket, hogy otthon is gyakorolják e festési módot.
A patchwork varrás,
jellegéből adódóan
varrási
és
kézügyességi
készséget igényelt,
és több estben a
varrógépen varrást.
A foglalkozásvezető
olyan általa már
otthon
elkészített
mintákat
és
sablonokat hozott,
amelyekből
a
résztvevők
is
ötleteteket
meríthettek.
A
közelgő advent és
karácsony jegyében, gyönyörű, míves textil adventi koszorúk, patchwork asztali terítők,
angyalkák, karácsonyi díszek készültek, gyöngyös díszítéssel a háromórás foglakozáson. A
textileket, a varrógépet, a varráshoz szükséges anyagokat (cérnák, tűk, gyöngyök, gombostűk,
ragasztók, kréta, sablonpapírok stb) a Kulturális Központ a pályázati pénzből biztosította,
csakúgy, mint a foglalkozásvezető tiszteletdíját, mindkét alkalommal. A kreatív foglakozás
szakmai koordinátora T. Molnár Gertrúd volt, a Kulturális központ részéről.

Az elkészült műveiket természetesen itt is hazavihették a kreatív műhely alkotói. Mindkét
foglakozás sikeresnek mondható, hiszen a programokon résztvevők a közös alkotás öröme
mellett, szinte baráti társasággá alakultak. Többen közülük mindkét foglakozáson részt vettek,
s jelezték felénk, hogy jövő évben is szívesen jönnének hasonló kézműves foglakozásokra.

Marcali, 2015. 11. 10.
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