Gminna Biblioteka Publiczna
w Obrazowie
w okresie od czerwca do października 2019
będzie realizowała zadanie

"Świętokrzyski ETNO-dizajn"
"Świętokrzyski ETNO-dizajn" czyli twórcze i projektowe
przetwarzanie tradycyjnych wzorów ludowych w
nowoczesnych ujęciach to szereg działań z zakresu edukacji,
twórczości ludowej i animacji na rzecz zachowania, przekazu
i kontynuacji tradycji regionalnych.
To inicjatywy pobudzające do twórczego rozwoju, umacniające
tożsamość mieszkańców z regionem świętokrzyskim.

Serdecznie zapraszamy do udziału

"Świętokrzyski ETNO-dizajn"
to możliwość wzięcia udziału w:
lekcjach bibliotecznych i muzealnych
To zagadnienia dawnego tkactwa, naczyń glinianych, strojów, tkanin, wyposażenia dawnych chat
w teorii, historii, etnografii i pracy manualnej w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, Parku
Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Muzeum Dawnej Wsi „Domek Tkaczki" w
Bliżynie, Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach oraz lekcje biblioteczne: "Tkactwo, tkaniny,
stroje oparte na miejscowych tradycjach ludowych", "Chata Tkacza w Świątnikach", "Tradycyjne
garncarstwoludowe".

warsztatach fotograficznych
To niesamowita okazja skupienia się na organizacji przestrzeni dla sesji, pracy z modelem,
zajęciach w plenerze, cyfrową obróbką zdjęć, formą aranżacji efektów pracy oraz współtworzenia
bibliotecznej wystawy fotograficznej.

warsztatach grafiki komputerowej i druku 3D
Projektowanie wzorów i symboli kultury naszego regionu. To zabawa z programami
komputerowymi i przestrzenne tworzenie foremek, stempli, zabawnych grafik oraz gry memory.

warsztatach krawieckich
to przygoda z projektowaniem, haftowaniem i szyciem na maszynach. To ujmowanie tradycyjnego
stroju sandomierskiego, stroju świętokrzyskiego i kieleckiego w tradycyjnej formie i nowoczesnych
odsłonach, tworzenie ozdobnych elementów- haftowanie i szycie poduszek, lalek-motanek,
zakładek do książek, obrusów, zazdrostek, strojów - sukienek, bluzek, t-shirtów, spódnic, spodni
z elementami ludowymi i dodatków- torebek, nerek, zapasek, opasek.

warsztatach Sztuk zdobmiczych
czyli biżuteria szydełkowa i koralikowa, wycinanka świętokrzyska, ręczne haftowanie makatek,
malowanie stemplami na tkaninach oraz tworzenie szydełkowych elementów strojów.

warsztatach tkackich
ręczne tkanie na krosnach, nauka prostych splotów tkackich i tworzenie dywaników, podkładek,
makatek.

warsztatach ceramicznych
nauka pracy z gliną, zapoznanie z kolejnymi etapami produkcji i podstawowymi
zasadami zdobienia.
Zapisy oraz szczegóły zadania w GBP w Obrazowie oraz filii
w Świątnikach i Kleczanowie oraz pod nr tel. 15 836 51 56

