
Bemutatkozik a ...

Papírsárkány Papírmerítő Műhely 

A műhelynek vannak érdekes lakói: ők a Világjáró Zsömpik. De kik 
ők? Tünde 10 éve, hogy megálmodta ezt a furcsa kinézetű vicces 
figurát. Nagy részben újrahasznosított anyagokból készülnek: régi 
farmernadrágok, pólók, indiai motívumokkal nyomott anyagok, régi 
gombok. A Zsömpik kezdetben cica figurákból indultak, de mára már 
denevérek, vámpírok és féllábú kalózok is találhatóak köztük. És 
miért világjáró ez a furcsa kis teremtmény? Képzeljétek 98 országban 
jártak már, akik Zsömpit vásároltak és ellátogattak egy-egy külföldi 
országba küldtek fotókat – így bejárva a Föld több pontját is.

  
Műhelyfoglalkozásokat csoportoknak, családoknak, 
egyéni látogatóknak tartanak. Papírmerítés, 
papíröntés, maglabda készítése. Mozgatható 
papírfigura készítése. Egyedi hűtő mágnes készítése. 
Újrahasznosított anyagokból ékszerek, tárgyak 
készítése.

A műhelyben sok-sok újrahasznosított anyaggal, 
kiegészítővel, ékszerrel, álomfogókkal találkozhatunk 
– ásványok, tenger mosta üvegdarabok, uszadék fák, 
csigaházak, bőr, drót feldolgozásával. Ha meghozták 
nézelődés közben a kedved egy kis alkotáshoz, itt arra 
is van lehetőséged! Akár bicikli gumibelsőből 
csinálhatsz fülbevalót, kulcstartót. De ajándékot is 
vásárolhatsz.

Mit készíthetünk egy műhelyfoglalkozás során, milyen technikát próbálhatunk ki?

A Mesterségek udvarában találkozhatunk hagyományőrző 
kis műhelyekkel, melyek közül az egyik a Papírsárkány 
Papírmerítő Műhely. Tokaji Tünde és férje, Gulyás Ferenc 23 
éve vágtak bele a merített papír készítésébe. 
A papírmerítés mára már egy kihalt szakma, nem lehet 
iskolában tanulni és üzletekben sem lehet eszközöket 
vásárolni hozzá. A házaspár bolhapiacokon, régiségek 
között keresgélve, külföldi útjaik során fellelt eszközöket és 
saját maguk által készített szerszámokat (prések, sziták, 
formák) használnak munkájuk során, mely nem csak 
munka, hanem igazi szenvedély és kikapcsolódás is nekik.
Műhelyük különlegessége a virág és növényábrázolások. 
Ezeknek a képeknek forrása eredeti régi könyvek, melyeket a Kertészeti Egyetem és a Füvészkert 
könyvtárában tanulmányoztak. De nem áll messze tőlük különböző minták tervezése és egyedi hűtő 
mágnes, képeslap, könyvjelző, oklevél, meghívó készítése sem.
Nyaranta rendszeresen járnak mesterség bemutatókra, ahol középkori ruhákba bújva foglalkoztatnak 
gyerekeket, felnőtteket. 
Az állatkertben egész évben tudunk műhelyükben alkotni: áprilistól-szeptemberig naponta, azon 
kívül hétvégéken.


