
FABRIC Türkisch 

 

       
 

Textilde hatıralar  
 

Alman textil müzesinin ve Krefeld entegrasyon dairesinin projesine katılım davetiyesi 

 

Arananlar: hatıralar , hikayeler , gelenekler ve el işleri  

 

Ne hakkında : alman textil müzesi ve entegrasyon dairesi avrupa işbirliği projesi „The Fabric of my Life“ 

(kısacası FABRIC) ve Kopenhagen Athendeki (www.ctr.hum.dk) ortaklar. 

Bizim amacımız farklı kökenli insanların kiyafetlerini bir nevi ifade şekli olarak ön plana çıkarmak.  

Her birimiz kiyafet seçimimiz ile karşı tarafımıza kendimizden bilgiler veriyoruz. Seçtiğimiz renk 

moralimizi gösteriyor, kesimi ve kombinasyonun aktardığı, ne kadar ilerlemiş, modern, yaratıcı, kararcı 

olmamız, hangi görüşe sahip olduğumuzu ve hangi geleneklere bağlı olduğumuzu. 

Projemizin hizmet amacı, kıyafet kodları okuya ve birbirimizi anlaya bilmek için. Bu yaklaşım ile birbirimizi 

daha iyi anlaya bilmemiz için, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak ve birlikteliğe dikkat cekmek için. Bunun 

icin sizin desteğinize ihtiyacımız var.  

 

Yapılması gerekenler: geçmişinizdeki önemli durumları hatırlıyor musunuz?  

Misal :  

 • Geçmişteki aile bireylerinizin yaşam tarzlarını, 

 • Ailenizdeki olaylar, 

 • Bir tatiliniz, 

 • Önemli bir bayramınız,  

 • Bir yemek, 

 • Büyük aşkınız , 

 • Muhteşem rüyanız, 

 • Sevdiğiniz bir şiir , 

 • Geleneksel el beceriniz, 

 • Geleneksel kıyafetleriniz,  

 • …  

 

Şuan ki şartlarda grup birliğinde mümkün olmadığı icin ya siz kendiniz yada aileniz ile birlikte evde 

hatıralarınızı bir tekstil aracında ürete bilirsiniz. Mesela kıyafet (bluz, elbise,…) duvar süsü, kirlent kılıfı 

veya bir halı. Materyal ve teknik seçimi tamamen size kalmış. Oya, örgü, dikiş, dokumak veya yapıştırmak.  

Elinizde olanları kullanarak ürettiğiniz sanatınızın hikayesi ile birlikte bize resimler gönderin. 

 

Şayet materyallere ihtiyacınız olursa alman tekstil müzesi ile irtibata geciniz. Ordan kumaş, yünlü ip ve oya 

ipi temin edebilirsiniz.  

 

Objeleriniz ne olcak: Proje „Fabric of my Life“ alman tekstil Krefeld müzesinde bir sergi tasarlıyor. Sizin 

sanat eseriniz ile diğer proje sonuçları misal  geleneksel kiyafetleri ile insanların resim serisi ve moda 

tasarımları, diğer müze objeleri ile kombine edilmiş bir sergide sunulacak.  

 

Kim katıla bilir: isteyen herkes.  

 

Ilgili kişiler: Dr. Annette Schieck ve Christina Schulte alman krefeld tekstil müzesi (Tel. 02151-9469450, 

textilmuseum@krefeld.de) ve Dr. Tagrid Yousef entegrasyon görevlisi Krefeld (Tel. 02151-862502). 
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