Детската музейна школа завърши с изложба
С
пъстра
и
разнообразна
изложба
на
детското
въображение
завърши първата
Лятна ученическа
музейна
школа,
организирана от
Регионалния
исторически музей
„Стою Шишков“ в
Смолян. Малките
автори бързаха да
се похвалят със
своите
творби
пред
родители,
близки
и
приятели, дошли
за закриването, които с интерес разгледаха детското творчество, за да се уверят в
новите умения и знания на децата. На витрините бяха подредени мънистени накити,
пана и бижута от плъсти, рисунки на оръжия и обредни атрибути, къщи от слама,
кукерски маски, еньовски китки, огърлици от грах, изработени по време на
заниманията. Обучението под надслов „Традициите на баба“, продължило от 1 до 26
юли, бе организирано в четири модула „Мънистените накити – традиции и
съвременност“,
„Изделия от плъсти“,
„Магията на народните
празници“, „Щрихи към
портрета на града ни“,
Запознайте
се
с
историческите оръжия“.
Всеки ден от седмицата
бе посветен на една от
петте
теми,
а
в
почивките
децата
научиха и с какви игри
са се забавлявали бабите
им, когато са били на
тяхната възраст.

Под
ръководството
на
преподавателката Даниела Иванова
участниците в школата тренираха
своята сръчност като усвоиха
различни техники за плетене на
гривни и герданчета от мъниста
според стари практики в региона.
Най-хубавите мънистени бижута
подготвиха за подарък на своите
майки и баби. Направиха изделия от
плъсти чрез работа със суха игла и
мокра плъст, грейнали в ярки цветове. Имаха възможността да се докоснат до истински
оръжия от времето на Възраждането и Руско-турската война – пушки, пищови, саби,
боздугани и да ги нарисуват. Запознаха се с родопската архитектура и се опитаха да я
пресъздадат в рисунки и пана от слама. Научиха за различни народни обичаи и
празници и майсториха кукерски маски, еньовски китки от Еньовден и огърлици от
грах, украсени с пискюли, каквито момите са низали за Тодоровден и са подарявали на
любимите си ергени като използваха модели, подредени в постоянната музейна
експозиция. Сътвориха картини от природни материали. Запознаха се помежду си и
създадоха нови приятелства. Общуваха с доброволци от Грузия, Италия, Финландия и
Полша.
В
края
на
лятната школа
19-те участници
получиха
почерпка
и
грамоти
за
преминалото
обучение и като
подарък
и
спомен
от
музея – едно от
неговите
рекламни
издания.
РИМ Смолян

