Výstava rukodělných prací v muzeu
Asi po třiceti letech se konala výstava ručních prací, tentokrát v prostorách nově otevřeného muzea v Prosenicích od 5. 7. do 26. 7. 2015. Sešlo se zde mnoho různorodých
prací od vystavovatelů z Prosenic, Grymova i okolí.
Všichni návštěvníci byli nadšeni z modelů letadel a lodí, profesionálně do detailu vypracovaných a fungujících na dálkové ovládání. Mnoho žen zde vystavovalo ručně vyšívané
ubrusy, dečky, prostírání, polštáře, obrazy i obrázky. Nechyběly pletené a háčkované soupravičky pro kojence, ponožky, rukavice a papuče, nebo bílé naškrobené háčkované dečky,
jaké známe z domů našich babiček. Objevilo se i mnoho nápaditých paličkovaných obrázků
a dekorací, vánočních ozdob či zápichů. V podobném duchu byly vyrobeny i ozdoby z drátků
a perliček. Všechno opravdu na profesionální úrovni.
Návštěvníci si mohli prohlédnout drhané závěsy ze sisálu, které opět přichází do módy.
Setkali jsme se i s novými nápady na ruční práce, jako například dekorace panáčka vyrobeného z květináčků, výrobky z různých přírodních materiálů, proutěné a drátkované výrobky, zápichy, výrobky z pedigu a další, které obohatily tuto výstavu. Velký zájem vzbudily
dřevěné poháry, svícny, dózy a další předměty vysoustruhované a vyřezávané z krásného
tvrdého dřeva. S obdivem jsme si prohlíželi i kouzelně zbarvené misky a ozdobné karnevalové masky a nikdo nechtěl věřit tomu, že jsou vyrobené z papíru. Také některé děti a studenti zde vystavovali své práce, ať již šité hračky, přívěsky z gumiček, obrázky, kresby, autoportréty a další výrobky. Zkrátka pastva pro oči. Každý si tu našel to své. Výstavu do této
doby zhlédlo asi 250 návštěvníků, kteří vyjádřili svůj obdiv ke všem vystaveným pracím a
jejich tvůrcům.
Děkujeme všem, kteří se na konání této výstavy jakkoli podíleli a těšíme se, že si výstavu zopakujeme i v příštím roce.
Muzejní komise

Děti i dospělí obdivovali propracované funkční modely lodí a letadel
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Na výstavě ručních prací v muzeu

Ruční práce a odpočinek při videoprojekci—film 700 let Prosenic z roku
1975
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Výstavu obohatil unikátní model bitevní lodě Bismarck

Zpestřením výstavy byly i „dílničky pro děti a dospělé“
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