Meghívó
Játékkészítők Műhelytalálkozói 1.
Bemutatkozás, kamara kiállítás, sokoldalú szakmai megbeszélés, népszerűsítés,
gyermekprogram, játékvásár
Tisztelt és kedves Játékalkotó Tagtársaink!
Társaságunk a közelmúlt kiállítási és pályázati tapasztalatai nyomán fenti
címmel találkozót szervez 2010. január 22-23-án és február 26-27-én, pénteken és
szombaton.
Január 22-én és február 26-án egy-egy egész napos – 8 órás -- alkalommal
átlagosan 6-8 alkotó számára kínálunk fel alkalmat arra, hogy munkásságát saját
alkotásaiból összeállított kamara kiállítással, működése dokumentumaival
szemléltetve, életpályáját szóban ismertesse és ez a megjelentek – hasonló
tevékenységet folytató alkotók és felkért művészeti és más szakértők – részéről
méltatás, megbeszélés tárgya legyen, munkásságára sokoldalú visszajelzést kapjon.
Játékalkotóink számára igen fontos a visszajelzés, értékeik méltatása és a
továbbfejlődésük lehetőségének megtalálása. Munkájukat pályázati részvétel
esetén zsűri minősíti, amely sok esetben csak rangsort jelöl meg (kivétel ez alól a
győri babapályázat, amely írásos szakvéleményt ad) különösebb részletező
indokolás, fejlesztő javaslat nélkül. Ezen szeretnénk túllépni: az elért értékeket és a
megcélozható lehetőségeket szakemberek körével, mintegy kerek asztal körül
megbeszélni.
Szeretnénk alkotóink tudatosságát növelni, ítélőképességét, ízlését
fejleszteni, munkájuk technikai kivitelezését, esztétikai megvalósítását fejleszteni,
s ezáltal sikerességüket növelni -- legkiválóbb alkotóinkat a többiek elé
példaképpen állítani. Összességében munkájuk színvonalát, értékét emelni –
végső soron szebb, játszásra alkalmasabb, gyermekek kezébe jó szívvel,
biztonságosan adható, jobban értékesíthető – egy szóval jobb játékok létrejöttét
elősegíteni.
Kérjük, várjuk játékalkotó Tagtársaink jelentkezését, akik a jelzett napokon
egy kisebb kiállítási anyaggal, munkásságuk szóbeli ismertetésével és
fotódokumentumaival
bemutatkozásra
vállalkoznának.
Munkásságukhoz
művészeti, játszásra használhatósági, biztonsági, fogyasztóvédelmi, értékesítési
szempontból kaphatnak hozzászólást. Fontos szempont a tárgyak megjelenítése,
bemutatása, „adjusztálása”. A bemutatkozás vállalásával ismertségüket,
elismertségüket növelhetik, elért esztétikai, használhatósági értékeikben
megbizonyosodhatnak, alkotói, értékesítési problémáikra megoldást találhatnak.
A program állandó szakértője Hellenbach Gabriella iparművész,
Társaságunk és a Játék Céh tagja, a Magyar Művelődési Intézet és

Képzőművészeti Lektorátus zsűritagja, aki már több kiállítás megrendezése
kapcsán alaposan megismerkedett Társaságunk Alkotóinak munkáival, azok
értékeivel és megoldatlan problémáival.
A további szakértőket a jelentkezések után, a megbeszélendő anyag
ismeretében, az alkotóval egyetértésben kérjük fel, ők az adott alkotó munkásságával
behatóan megismerkedve úgy formálják meg véleményüket, hogy az az alkotónak
valódi értéket, előrevivő útmutatást nyújtson. A játékalkotóknak is lehetőséget
kínálunk arra, hogy a maguk részéről felkérjék egy-egy alkotótársukat -- aki
működésüket jól ismeri – tevékenységük méltatására.
A megbeszélések nyilvánosak lesznek, azokra minden tárasági tagot
szeretettel várunk, lehet tanulni a más alkotónak adott jó tanácsból is, „Lányomnak
mondom, vejem is ért róla”. De várunk pedagógusokat, szülőket, közművelődési
szakembereket, a társasági játékkínálattal megismerkedni vágyókat. Ők felhívhatják
a figyelmet olyan típusú játékszerek hiányára, amelyeket tapasztalataik birtokában a
gyermekek számára különösen hasznosnak gondolnak. Szeretnénk, ha ezek az
összejövetelek egyszerre nyújtanának látványos szép kamara játékkiállításokat,
ismerkedési lehetőséget a játékkínálattal és tanulságos megbeszéléseket a
játékkészítés örömeiről és gondjairól. A résztvevők is tehetnek észrevételeket,
tehetnek fel kérdéseket.
A programok másnapján 10-16 óráig gyermekprogram, játékkiállítás,
játékkuckó – gyermekfoglalkoztatás és játékvásár lenne az előző napon
bemutatkozott alkotók munkáiból, amelyet a kerületben meghirdetnénk.
A jelentkezéseket december 15-ig várjuk a 315 6193 telefonszámon, vagy a
gyorgyie36@t-online.hu e-mail, vagy a 1024 Bp. Buday László utca 7. postai címen,
azokat a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni. Ezt követően – a
jelentkezettekkel egyetértésben -- állítjuk össze a hozzászólók névsorát. Az így
kialakuló végleges programmal meghívót teszünk közzé. Ha sikeresnek bizonyul
vállalkozásunk, akkor a sorozatot természetesen szívesen folytatnánk a későbbiekben
is, hogy ehhez a lehetőséghez minél többen hozzájussanak.
Jelen programunkat a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma
támogatja, így a résztvevők felmerülő költségeihez szükség szerint hozzá tudunk
járulni.
A tavalyi és idei nagy játékkiállítások, a 13. éve már rendszeressé vált
babakiállítások gyönyörű eredményeket hoztak, de fel is vetettek problémákat.
Jöjjünk össze minél többen, dolgozzunk együtt a szebb, jobb játékokért!
Budapest, 2009. november 13.

Dr. Györgyi Erzsébet
soros elnök, a program szervezője

Meghívó
Játékkészítők Műhelytalálkozójára
2010. január 29-én pénteken 10 órára
működésünk új helyszínére, 1117 Bp. Orlay utca 2/b
(utcáról nyíló klubhelyiség)

Játékalkotó munkásságukat személyes előadással, kiállítással,
fotógyűjteménnyel bemutatják:
10-13 óra
Gondos Gábor (újszerű puzzle és logikai játékok)
Csézli Lukács (hagyományos fa logikai játékok és új változataik)
Újlaki István Csaba (hagyományos és új barkács és fantázia játékok)
Annus Ferencné Erzsike (miniatűr enteriőr sorozat)
13-14 óráig ebédszünet
14-17 ór
Som Istvánné Gréti (változatok Waldorf babára)
Pálinkás Ildikó (babák, állatfigurák)
Léb Zsuzsa (babák, babaruhák)
Hefelle Konrádné Bálint Eta (babák)
A bemutatást szakmai megbeszélés, vita követi,
amelyen a bemutatkozók által felkért tovább hozzászólók
és a jelenlévők részt vehetnek.
Felkért hozzászólók:
Demjén Imre Munkácsy díjas tervezőművész (művészi megformálás)
Hellenbach Gabriella iparművész, a Magyar Művelődési intézet és Képzőművészeti
Lektorátus iparművészeti zsűritagja (művészi megformálás)
Tatyjana Meny kandidátus, bábkészítő művész (művészi megformálás)
Szalontai Judit , a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény vezetője
(játék a pedagógiában)
Csonkáné Kojnok Magdolna, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, vezető főtanácsos
(fogyasztóvédelem)
Léb Zsuzsa, a Babaszalon vezetője (megjelenés, értékesítés)
Dr. Fuchs József jogtanácsos (jogi kérdések)
Szeretettel várjuk Tagjainkat, a játékkészítőket és –használókat,
minden érdeklődőt, pedagógusokat, szülőket és nagyszülőket, játékbarátokat,
akik tájékozódni szeretnének a kézműves játékokról,
gyönyörködni akarnak azok bemutatásában,
szép és jó, különleges játékot keresnek!

A következő Műhelytalálkozó
február 26-án lesz
10-17 óráig hasonló időrendi felépítéssel, ugyanazokkal a szakértőkkel együtt
ugyanarra a helyszínre várjuk az érdeklődőket
Eddig jelentkeztek: Arany Judit, Török Renáta, Tarnavölgyiné Orczi Bernadett
babakészítők, Szita Gabi mackókészítő, Linka Sándor fajáték, logikai játék késztő,
Pető Zsuzsa Alíz a 4. Gyermek – Játék pályázaton Társaságunk díjával elismert
munkájával, a papírból készített Bogarászó-val.
További jelentkezés lehetséges!

Játékos napok
január 30-án és 31-én, február 27-én és 28-án
– szombaton és vasárnap -- 10-16 óráig

Kézműves játék kiállítás
az előző napokon szerepelt játékkészítők munkáiból,
bemutatják az alkotók.

Gyermekprogramok:
Miniváros, miniország
Babavarrás,
Babaöltöztetés
Kékfestés
Barkácsjátékok
Logikai játékok
Puzzle-k
Állatvilág
Ezerpapír figurák készítése
Farsangi álarcok készítése

Játékkuckó, játékvásár
Személyes megbeszélés lehetősége az alkotókkal,
nem szokványos, egyedi játékok,
különleges technikák tanítása

Várjuk a gyerekeket, családokat!

Támogatóink:
a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi,
Foglalkozáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága

Játékos napok
január 30-án és 31-én, február 27-én és 28-án
– szombaton és vasárnap -- 10-16 óráig
Helyszín: 1117 Budapest, Orlay utca 2/b
/utcáról nyíló klubhelyiség/
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Játékkuckó
Játékvásár
Személyes beszélgetés az alkotókkal,
nem szokványos, egyedi játékok,
különleges technikák tanítása

Gyermekprogramok:
Miniváros, miniország
Babavarrás
Babaöltöztetés
Kékfestés
Barkácsjátékok
Logikai játékok
Puzzle-k
Állatvilág
Ezerpapír figurák készítése
Farsangi álarcok készítése

Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat!
További információ:
jatekmuves@freemail.hu
+36209439782
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