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 نساجى، يادواره

 

 پروژه اين در همكارى بِه دعوت را شما كرفلد شهر مهاجران اداره همكارى با  نساجى موزه

 :مينمايد

 .نماييد عرضه را خودتان فرهنگ و كشور دستی صنایع سنتها، ، ها داستان ، خاطرات ميتوانيد شما 

  :ميباشد معنا چه به پروژه أين

  اى پروژه اين .هستند * من زندگى بافت *پروژه در مشاركين كرفلد مهاجرين اداره و نساجى موزه

  سايت به بيشتر اطالعات براى) ميباشد اتن و استكهلم در مربوطه همكاران بين  مشترك و اروپايى

 www.ctr.hum.dkكنيد مراجعه) 

 

 پوششهاى و لباسها با  مختلف ملل افراداز بین ارتباطى پل يك ، اوردن بوجود طرح اين از ما سعى 

 .ميكند عمل مشترك زبان يك همانند كه است، متفاوت

 

 .ميدهيم انتقال مقابل طرف به خود به راجع اطالعاتى خود، لباس انتخاب با ما از یک هر

 

 مدرنيتت خالقيت، دهنده نشان لباس ترکیب و برش  دهد؛ می نشان را ما هوای و حال رنگها نتخابا

  .ماست بودن منحصربفرد و

 .است سنتهايمان به ما پايبندى و عقائد افكار، كننده بيان همچنين و

 

 تن بر كه پوششى و لباس طريق از را افراد ماهيت كه مياورد بوجود را امكان اين ما براى طرح اين

  از بیشتری توجه و  برده بين از را ها تفاهم سوء ، شویم آشنا یکدیگر با  و شناخته بهتر دارند

 !داریم احتیاج شما حمایت به هدف اين به رسيدن برای ما .کنیم جلب همدیگر

 

 كرد؟ بايد چه است اين سوال حال  

  :همانند شرايطى آورید؟ می خاطر به را خود خاص شرایط گذشته در ايا

  اجداديتان زادگاه   • 

  خانوادتان در رويدادى يا حادثه  • 

 مسافرت، يك  • 

 ، ویژه جشنواره یک  • 

 غذایی، وعده یک  • 

 ، بزرگ عشق یک  • 

 ، العاده فوق روياى یک  • 

 تان عالقه مورد و محبوب شعر  • 

 ، دستی صنایع سنتی های تکنیک  • 

  غيره و سنتی های لباس  • 

 با حاضر حال در متاسفانه و)خود خانواده با یا تنهايى به یک هر شده، ذكر موارد روى كنيد سعى  

 (نيست پذير امكان گروهى   كار فعلى شرايط
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 یا بالش یک ، كوب ديوار يك بروى  يا  (...، لباس ، بلوز ) پارچه تکه یک روى بر ميتواند شما هنرى اثر

 .باشد فرش یه

 گلدوزی،گره :شامل ميتواند شما هنرى اثر.  هستید آزاد کامال   كار روش و مواد انتخاب در شما  

 شماست دسترس در آنچه از ميتوانيد شما خالصه و دوز و دوخت دوزى، دكمه دوزی، قالب ،دوزى

 داستانى  شرح با و داشته ور عكس خود هنرى اثر از .کنید استفاده غيره و دكمه چسب، همانند

 .کنید ارسال ما برای خود اثر با مرتبط

 

 و بگیرید تماس نساجى موزه با توانيد مى خود هنرى كار براى اوليه  وسايل به نیاز صورت در  

 .كنيد دريافت را نياز مورد مواد ديگر و گلدوزی نخ نياز، مورد پارچه

 

 امد؟ خواهد در نمايش به كجا در شما هنرى اثر

 .كرد خواهد پا بر کرفلد شهر در نساجی موزه در نمایشگاهی" من زندگی بافت"پروژه

 سنتی لباس در افراد از عکس سری یک مانند اثرها، سایر همراه به شما هنرى اثر نمايشگاه اين در

 .شد خواهد ارائه موزه مجموعه از اشیاءاى با همراه ، شده طراحی یا

 پروژه اين در ميتوانند همه و ندارد وجود محدوديتى كنند؟ شركت پروژه اين در ميتوانند كسانى چه

 .كنند شركت

 : مخاطبين تماس شمارهاى 

Dr. Annette Schieck und Christina Schulte im DTM (Tel. 02151-9469450) 

(textilmuseum@krefeld.de)  

Dr. Tagrid Yousef Integrationsbeauftragte Krefeld (Tel. 02151-862502). 
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