Správa zo dňa 16.09.2014
Aktivita: Aktívny workshop remesiel v MAS LEV
Miesto konania: Spojená škola internátna, Levoča
Propagácia a prezentácia tradičných remesiel nášho regiónu je jedným z cieľov oboch
MAS, ktoré sa podieľajú na realizácii projektu spolupráce Po stopách klenotov LEVa
a Šafránu. Počas implementácie projektu sa nám podarilo vytvoriť množstvo
zaujímavých spoločných produktov a aktivít nielen pre domácich obyvateľov regiónu,
ale aj pre turistov prichádzajúcich do územia. Snahou OZ MAS LEV a MAS Šafrán bolo a
bude podpora medziregionálnej spolupráce v oblasti rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu (spoločné akcie a propagačné materiály). Veríme, že sa nám podarilo aj touto
aktivitou ako je remeselný workshop prispieť k aktívnej prezentácii remeselníkov,
kultúry regiónov Spiš a Šariš, kultúrnej výmene.
Školy v našom regióne pôsobia ako aktívne subjekty, ktoré sa venujú popri svojej
vzdelávacej činnosti aj voľno-časovým aktivitám (práca s hlinou, účasť na súťažiach,
krúžky zamerané na tvorivosť a remeselné poklady v území). Workshop sa uskutočnil
v priestoroch Spojenej školy internátnej, ktorá je členom OZ MAS LEV a efektívne
spolupracuje, či už pri tvorbe propagačných predmetov združenia, prezentácii na
besedách, exkurziách. Žiaci sa tu venujú rôznym tvorivým aktivitám, dielňam. Napríklad
keramická dielňa, stolárska, výrobky z papiera a iných prírodných materiálov. Podujatie
sa začalo slávnostným príhovorom predsedu MAS LEV, Ing. A. Hradiskou, PhD., ktorá
predstavila projekt, aktivitu a všetkých privítala. Za ňou vystúpila riaditeľka školy,
hovorila o škole, projektoch, študentoch, problematike, ktorej sa venujú. Počas dňa sa tu
vystriedalo vyše 125 študentov základnej školy. Boli pre nich pripravené 4 tvorivé
dielne, kde sa mohli venovať rôznym technikám (patchwork, papierové pletenie,
servítková technika, tvora krabičiek, pletenie z prútia). Workshop bol spojený
s ukážkami ľudových zvykov a zachovávaním prejavov ľudovej kultúry.
Tí šikovnejší si svoje výrobky odniesli domov. Bolo krásne sledovať ako deti remeselníci
zaujímajú. Zapojili sa aj do tvorby zložitejších výrobkov, ktoré si potom odniesli triedy.
Predvádzaním výroby sme možno vzbudili záujem o niektoré tieto aktivity aj keď len
ako zmysluplné trávenie voľného času. Žiaci diskutovali počas tvorby o svojich
koníčkoch a technikách, ktoré poznajú. Aktívny workshop bol aktivitou, ktorá vzbudila
záujem verejnosti, škôl. Žiaci sa hneď po skončení tvorivých dielní pýtali, kedy sa takéto
podujatie zopakuje. Ručné remeslá sú neoddeliteľnou súčasťou našej národnej kultúry
a histórie. Je dôležité odovzdávať ich ďalej z generácie na generáciu, z generácie starších
na generáciu mladších.
Ako sme si mohli všimnúť v mnohých tradičných výrobkoch zručných remeselníkoch vidieť
detailne zvládnutú techniku, cit k práci, k umeniu a kráse. Remeselnícke práce v sebe nesú
jedinečnosť a ľudskú blízkosť, ktorú sme radi preniesli na mládež – našu budúcnosť.
Približovaním starých pracovné postupy, ktoré majú základy v dávnej minulosti, ich
oživujeme, potvrdzujeme ich priazeň aj v dnešnej dobe a dať možnosť obyvateľom
vyskúšať si svoje zručnosti. Tvorivé dielne umožnili záujemcom vyskúšať si niektoré
remeslá vlastnými rukami.
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