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 ذكريات في النسيج

 
 كريفيلد.اإلدماج ب( وقسم DTMدعوة للمشاركة في مشروع متحف النسيج األلماني )

 

 ذكريات، عادات، تقاليد وأعمال يدوية.نبحث عن: 

 

 The Fabric of„شريَكان لمشروع التعاون األوروبي هما  (Ableitung Integration)و قسم اإلدماج DTMاألمر: بماذا يتعلق  

my Life“  :باختصار( "نسيج حياتي"FABRIC بشراكة مع زميالٍت و زمالٍء من كوبنهاغن و أثينا) : اطلع على(

www.ctr.hum.dk.) 

 

 نحن نشتغل على موضوع التفاهم بين الناس من مختلف األصول عن طريق زيهم ومالبسهم التي تلعب دورا كدور اللغة.

 

فانتقاءنا لأللوان مثالً، يعكس مزاجنا وحالتنا النفسية؛   كل واحد منا ينقل لآلخرين معلومات عن نفسه باختياره لَزيٍّ أو مالبَس معينة.

ِمنا وإبداِعنا ة مالبسنا والتنسيُق بينها يدل على عصرنتِنا، تقدُّ  أو عن ِعناِدنا؛ كما أنها تُْفِصُح عن آرائنا وتقاليدنا. قَصَّ

 

روعنا يسعى لتسهيل قراءة وفهم رموز الزي والمالبس، الشيء الذي سيساعدنا على التعرف أكثر على اآلخرين وسيساهٌم في فك مش

 الخالفات وإبداِء المزيد من اإلعجاب لبعضنا البعض.

 

 لهذا، نحن بحاجة لدعمكم!

 

 الماضي؟  هل تتذكر بعض المواقف المميزة منما الذي يجب فعله: 

 لمثال:على سبيل ا

 . محور حياة أجدادك،

 . حدث عائلي،

 . سفر،

 . حفل استثنائي،

 . ُحبٌّ كبير، 

 . حلم جميل،

 . قصيدة محبوبة،

 . أشغال يدوية،

 . أزياء،

... 

 

ل ذكرياتك  إلى  -في مجموعات بسبب الوضع الحالي، اشتغل لوحدك أو مع عائلتك الصغيرة في البيت ليسلألسف ال –حاول أن تَُحوِّ

 قطعة نسيج، مثال إلى مالبس )قميص، فستان، ...(، زربية حائطية، غشاء للمخدات أو إلى سجاد.

يق. استخدم األشياء المتوفرة لديك أنت حر في اختيار المواد األساسية وتقنية العمل. قم بالتطريز، الحياكة، الخياطة، الربط أو التلص

 وأرسل لنا صورا لعملك الفني وأخبرنا عن قصته.

 

 الصوف.للحصول على بقايا األثواب، خيوط التطريز و DTMفيمكنك اللجوء إلى    إذا كنت بحاجة لبعض المواد

 

عرضاً بمتحف النسيج بكريفلد، حيث   "نسيج حياتي " “Fabric of my Life„  َسيُقيم مشروُع  ما مصير هذه األغراض المبتكرة:

سيتم عرض جميع أعمالكم و كذلك أعمال مشاريَع أخرى كمشروِع سلسلِة صوِر عرِض المالبس التقليدية و تصميم األزياء، مدمجةً 

 مع بعض األعمال من المجموعة الخاصة بالمتحف.

 

 

 كل من يرغب بذلك.  من هم األشخاص المسموح لهم بالمشاركة: 

 

 ظفون المسؤولون:المو 

 .Dr. Annette Schieck )الدكتورة أنيتة شيك( و Christina Schulte  )باَْل :)كريستينة شولت DTM (: 02151 الهاتف-

 ( textilmuseum@krefeld.de اإللكتروني :البريد  9469450

. Dr. Tagrid Yousef  : الدكتور تغريد يوسف( المسؤول عن اإلدماج بمدينة كريفلد )الهاتف(Tel. 02151-862502) 
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