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A bentlakásos képzőművészeti táborunkat 2015. június 29 - július 3. között tartottuk meg
(4 éjszaka-5 nap) Kőteleken. A résztvevők létszáma 20 fő volt. A tábor hétfői indulással
kezdődött, melyre mindenki egyénileg jutott el az adott szállásra. Az alkotótábor szervezésekor az
intézményben működő képzőművészeti csoportoknak kínáltuk fel a lehetőséget több napot igénylő
munkák elkészítésére. A gyöngyfűző szakkör és a foltvarró kör tagjai vettek részt az alkotóhéten.
A csoportok előzetesen megbeszélték a heti tennivalóikat, beszerezték a szükséges alapanyagokat.
Alapos felkészülést igényelt mindenkitől az egy hét munkája, hisz nagyon aktívnak tervezték el az
öt napot.
A foltvarró klub tagjai a hét folyamán a csónaktáska és a kockatáska készítését tanulták
meg. A munkafolyamat része az anyagok kiválasztása, méretre szabása és a mintadarabok
összevarrása. Ez a munkafolyamat több napon keresztül is folytatódott, hisz nagyon aprólékos
munkát igényelt. Minden résztvevőnek sikerült elkészíteni legalább 1-1 táskát. A szalaghímzés
technikát gyakorolták, mellyel a táskákat és neszeszereket díszítettek. Megismerkedtek a papírra
varrás technikájával, mellyel faliképeket készítettek. A zárónapon textilvirágok kerültek ki az
ügyes kezű kézművesek kezei közül. Az öt nap alatt nagyon sokszínű, szép használati tárgyakat
készítettek.
A gyöngyékszer-készítő szakkör tagjai is új technikákat próbáltak ki és díszítő elemeket
készítettek. Aprólékos és alapos előkészület előzte meg, hiszen a gyöngyök kiválasztása,
minősége, színe határozza meg egy-egy munka minőségét. A következő ékszer típusokat tanulták
és készítették el:
-

granada nyakék,

-

páva medál peyote technikával

-

sárközi gyöngygallér,

-

béka nyaklánc

-

csavart spirál

-

gyöngyspirál twin és superduo gyöngyből

-

gyöngybogyó készítése.

Ízelítő a táborban készült munkákból:

A tábor nagyon hasznos volt mindenkinek, hisz évközben nincs ilyen lehetőségük, hogy pályázat
által támogatott képzőművészeti táborban vegyenek részt. A munka reggel nyolc órától kezdődött,
és este kilenc, nem ritkán 10 óra körül fejezték be, és csak az étkezések között álltak meg egy kis
pihenőre. Nagyon inspirálták egymást, és az a tény, hogy csak ez a „dolguk”, feladatuk, hisz
szívvel-lélekkel tették ezt.
Az eredeti helyszínt és előadókat, anyagköltségeket át kellett gondolni a kevesebb összeg
megítélése miatt, de így is nagy segítség volt a támogatás a tábor megvalósításához.
A pályázati támogatást a szállásköltség és csoportos étkezés finanszírozására fordítottuk.

Szolnok, 2015. augusztus 28.
Vinczéné Nagy Mária
szakmai kapcsolattartó

