Vana-Võromaa käsitööliste koostöö aprilli ümarlaua kokkuvõte

Toimus 15.04.2015 Võru Instituudis kell 14-17.00
Arutelu juhatasid Külli Eichenbaum ja Vilve Oja Võru Instituudist
Kohal olid:
Ellen Nukk, Liivi Liinamägi, Aili Põder, Rael-Adelina Orasson, Merike Rebane, Reet Pettai, Ruti Jõgi,
Maia Kulla, Aila Kikas, Helve Alla, Mirjam Lindmets.
PÄEVAKORRAS:
1. Kuidas ja mille poolest võiks erineda võro käsitöö teiste kultuuripiirkondade omast.
2. Võromaa eripära, kuidas toimib pakend ja milline võiks olla nii kauba enda kui meistri lugu
seal juures. Arutame käsitööliste poolt kaasa võetud toodete põhjal.
3. Arutelud

Külli Eichenbaum juhatas koosoleku sisse väikese ülevaatega käesoleva tsõõriklaua teemadest ning
tuletas meelde, et instituudi kodulehelt saab olnud ümarlaudade kohta tagasivaateid lugeda:
http://www.wi.ee/index.php/vana-voromaa-aronguprogramm/kaesitueuelisi-tsooriklaudkust.
Nagu eelmisel korral alustasime tutvustusringiga, kus igaüks sai enda ja oma tegemiste kohta väikse
ülevaate anda.
Aila Kikas tutvustas oma tegemisi Näpustuudios ja andis teada et septembrist asub tema stuudio
Võrus polikliiniku maja I korrusel, praeguse tööbüroo kohas, kus jääb paar ruumi esialgu tühjaks.
Seoses sellega kutsus ta käsitöölisi üles koostööle ja kaasa lööma nende ruumide kasutamisele
käsitöö arendamise hüvanguks (erinevate oskuste õpetamine, kursused, muul ajal seadmete
kasutamise võimalused käsitöölistele). Võimalus saada KÜSK -ist toetust paariks aastaks, aga siis on
vaja nii abi kui koostööd meie käsitöötsõõrilt.

1.
Küllil ja Vilvel oli ette valmistatud slaidiseanss teemal: Kuidas ja mille poolest võiks erineda võro
käsitöö teiste kultuuripiirkondade omast. Fotomaterjali põhjal vaadati ja arutleti, mida on esile
tõstnud setod ja kihnukesed, mida kiidavad välja mulgid ning mis ummamuudu paistab praegu välja
meil, võrokestel.
Slaidiesitlus on vaadatav kodulehel.
2.

1

Kokkusaamise kutsel kutsusime käsitöölisi kaasa võtma oma käsitööd, et saaks koos vaadata ja
arutleda, mis on selle juures võropärane, eriline.
Käsitöölistel oli kaasa võetud erinevate kirjadega sokke-kindaid, kirivööd, suurrätt koos pakendiga,
keraamikat ja vilditud õlasalle. Vaatamist- arutamist oli palju ning kokkuvõtteks leiti, et kaasa toodud
toodetes ei olegi nii raske esile tuua seda oma ja ehedat võromaist.
3.
Arutelu tähtsamateks teemadeks oli esimene ühine väljaminek juulis toimuvale Võru
folkloorifestivalile. Laada kohta on esmane info Marika Sepalt olemas, selle edastas Vilve.
Külli andis teada, et seni veel käesoleva aasta tegevuste toetamise raha kohta lepingut pole alla
kirjutatud ja seetõttu ei ole ka plaanitud tegevused kuigi hästi edasi liikunud. Kui tegevuste jaoks on
raha olemas, anname e-posti teel sellest teada ja arvatavasti on mai kokkusaamisel selles osas juba
asi selgem.
Maia Kulla küsis, et mis on saanud mõttest Võru maksimarketi uude ehitatavasse ossa käsitööpoe
avamisest.
Külli: Esmased mõtted on koos Ruti ja Ivariga lühidalt paberile (st faili) pandud ning Ruti on need
edastanud Karu Taavile, et Taavi saaks ideed poe juhtkonnale esitleda ja arutada. Praegu on mõtted
väga esmased, sest me ikkagi ei tea, kui paljud üldse on nõus oma käsitööd sinna seisma panema, kus
ja kuidas saaks seda kaupa esitleda ja kuidas võiks süsteem toimida. Ilmselt on ettevõtmise jaoks
vaja ka esmast stardiraha, kuid seda meie arendustegevustes planeeritud pole. Huvitatud
käsitöölised peaksid ilmselt ise mingi osa panustama. Lisaks on vaja inimest, kes tegeleb kaupade
logistikaga ja vaataks et letid oleks täidetud just kohaliku käsitöömeistri kaubaga. Idee esmane
kirjeldus on lisatud kodulehele.
Otsustati , et järgmine tsõõriklaud toimub 13.mail kell 14.00 Võro Instituudi ruumes.
Kokkuvõtte koostas Vilve Oja
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