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 Kujtime në tekstil 
Ftesë për të marrë pjesë në një projekt të Muzeut Gjerman të 
Tekstileve Krefeld (DTM)dhe Departamenti i Integrimit Krefeld.Ne po 
kërkojmë: kujtime, histori, tradita dhe punëdorë. 
 
Për çfarë bëhet fjalë:  
DTM dhe Departamenti i Integrimit janë partnerë të projektit i  
bashkëpunimit evropian "Pëlhura e jetës ime" (e shkurtër: FABRIK) së 
bashku me kolegët në Kopenhagë dhe Athinë (shih 
www.ctr.hum.dk).Ne merremi me komunikim midis njerëzve me 
origjinë të ndryshme rreth tyre Veshje që funksionon si gjuhë.Secili 
nga ne transmerton informacione për homologun tonë përmes 
zgjedhjes së veshjeve tonavetë. Zgjedhja e ngjyrave tregon 
disponimin tonë; prerja dhe kombinimi i Veshjet tregonte se sa të 
përparuar, modernë, krijues apo individualë jemi; që Opinion ne 
përfaqësojmë dhe cilat tradita i ruajmë. 
 
Projekti ynë shërben për të qenë në gjendje të lexojmë dhe kuptojmë 
këto kode veshjesh, gjë që na bën të ndryshëmnjiheni më mirë me 
njëri-tjetrin, pastroni keqkuptimet dhe sa ma shumë kujdesem për 
njëri-tjetrin. Ne kemi nevojë për mbështetjen tuaj për këtë! 
 
Qfarë duhet të bëni:  
A ju kujtohet situata të veçanta në të kaluarën tuaj? 
Për shembull: 
në jeten e stërgjyshorve, 
një ngjarje në familjen tënde, 
një udhëtimnjë  
festival i veçantënjë  
ni dashuri e madhë 
e madhenjë ëndërr  
e mrekullueshmenjë poezi 
 e dashurteknikat tradicionale të punëdore, 
Kostumet tradicionale. 
 



FABRIC Albanisch 
 

       
 

Procesi në shtëpi - të gjithë për veten tuaj ose me familjen tuaj, dhe 
për fat të keq jo aktualisht në Komuniteti - kujtimet tuaja në një 
objekt tekstili siç është një pjesë e veshjeve(Bluzë, fustan, ...),  
një jastëk ose një qilim.Ju jeni plotësisht të lirë të zgjidhni materialin 
dhe teknologjinë. Qëndisje, thurje, thur me grep, qepje. 
Përdorni atë që është në dispozicion për ju dhe dërgoni tek ne 
Fotografitë e asaj që keni krijuar dhe na tregoni historinë tuaj art. 
 
Nëse keni nevojë për materiale, mund të kontaktoni DTM dhe ta 
merrni atë atje. 
Mbetjet e rrobave, fijet e qëndisjes dhe leshit. 
 
Qka ndodh me objektet: Projekti "Pëlhura e jetës sime" krijon një 
ekspozitë në Muzeu gjerman i tekstilit Krefeld. Aty puna juaj së 
bashku me rezultatetprojekte të tjera, të tilla si një seri fotografish të 
njerëzve në veshjet e tyre tradicionaleose dizajni i modës, i 
kombinuar me objekte nga koleksioni i muzeut. 
 
Kush mund të marrë pjesë: Kushdo që dëshiron. 
Personat e kontaktit: Dr. Annette Schieck dhe Christina Schulte në 
DTM (Tel. 02151-9469450, 
textilmuseum@krefeld.de) dhe Dr. Tagrid Yousef Zyrtar për Integrim 
Krefeld (Tel 02151-862.502). 


