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„Az étkezôasztalon pakolok
szét, illetve van egy lehajtható
írószekrényem a nappaliban,
oda rejtem el a rendetlenséget. Ennek leginkább praktikus
oka van, így a lányok szem
elôtt vannak, miközben játszanak, én csinálok ezt-azt, de
mégis együtt vagyunk” – meséli Schlick Barbara, a „Barbi
varr” blog megálmodója és alkotója. Egy közülünk, családanya, kreatív ötletekkel, lendülettel, tehetséggel. Ismerjék
meg ôt!
Mesél nekünk a kezdetekrôl?
2011-ben jött létre a „Barbi
varr”, amikor a nagyobbik lányom végre átaludta az éjszakákat, és hirtelen nem tudtam
mit kezdeni a sok szabadidômmel. Varrtam ezt-azt, fotókat
készítettem róluk, de nem akartam ezekkel untatni az ismerôseimet, így inkább csináltam
egy blogot, ennek kellett egy
név. Így lett a „Barbi varr”. Amikor a blog indult, még álmomban sem gondoltam volna,
hogy ekkorát fog fordulni velem
a világ és ilyen sokan lesznek
kíváncsiak a varrományaimra.
Azt meg kell említenem, hogy
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soha életemben nem kézmûveskedtem, nem alkottam semmit és szentül meg voltam
gyôzôdve arról, hogy sem tehetségem, sem türelmem nincsen semmi ilyesmihez. Ezért is
nagy dolog nekem, hogy
„Barbi varr”.
Számolja, hogy mennyi tárgyat
varrt már meg?
Nem számolom, de most már
bánom. Fogalmam sincs, menynyit készíthettem, de több százat, az biztos.
Mit kell tudni önrôl, mint alkotóról? Ki az az ember, aki a
tárgyakat megálmodja és elkészíti?
Egész véletlenül találtam magamnak ezt a hobbit, ami kikapcsol, napi szintû sikerélményt ad és boldoggá tesz.
Egyszerûen úgy éreztem, hogy
szükségem van valamire, hogy
valami mást is csináljak itthon a
gyermeknevelésen, a háztartás
vezetésén túl, mindezt úgy,
hogy közben a családommal, a
lányaimmal is lehessek.
Mindig izgalmas, amikor egy
darab anyagból, kis csipkébôl
egyszer csak létrehozok valami
újat. Szeretem a szépet, a bájt
és a letisztultságot, azt gondo-

lom, mára már kialakult a saját
stílusom, ami felismerhetô.
Hogyan talál ki egy új tárgyat?
Kérik, saját ötlet? Kísérletezik?
Kéréssel is fordulnak hozzám,
de az általában egy már meglévô darab újragondolására vonatkozik. Szeretek újítani, kísérletezgetni. Rengeteg ötletem
van, amiket szép sorjában szeretnék megvalósítani, új technikákat alkalmazni. Persze a legjobb ötlet sokszor a véletlen
mûve, mint például amikor egy
anyag és egy csipke a káosz
közepén találkozik és kiderül,
hogy mennyire jól passzolnak
egymáshoz.
Hol él? Pár mondatot mesélne
a családról és az eredeti munkájáról?
Solymáron lakom a férjemmel
és két kislányommal, Dórival és
Emmával. Itt nôttem fel, pár évnyi újpesti kitérô után ide költöztünk vissza. A végzettségem szerint gyermekgyógyász
szakorvos vagyok, egy fôvárosi
kórházban dolgoztam hat évig
és oda is szeretnék visszamenni
majd. Szeretem a hivatásom, de
jó ez a kitérô egy merôben más
területre, melyben a családom
is támogat.

Hol alkot, van saját mûhelye,
vagy a konyhaasztalon pakol
szét?
Az étkezôasztalon pakolok
szét, illetve van egy lehajtható
írószekrényem a nappaliban,
oda rejtem el a rendetlenséget.

Egy gyors kérdés
– egy gyors válasz
» Értékmentés:
régibôl valami új.
» Csipke: szerelem.
» Antik anyagok: kincsek.
» Kedvenc minta:
virágminták.
» kedvenc szín:
natúr színek, fehér.
» Workshop: sok kedves ismeretlen ismerôs, alkotótársak, jó hangulat, közös
alkotás. Boldogság megosztani a tudást, és ezáltal
segíteni abban, hogy más
is megtalálja a hobbiját.
» Vágyott tárgy – megvenni, megcsinálni: ha
lenne egy nagy-nagy szobám tele anyagokkal, csipkékkel, szôttesekkel...
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, kísérletezgetni
Ennek leginkább praktikus oka
van, így a lányok szem elôtt
vannak, miközben játszanak, én
csinálok ezt-azt, de mégis
együtt vagyunk. Tervezem egy
kis mûhely létrehozását, remélem, idén sikerül megvalósítani.
A gyerekek hogyan befolyásolják a munkáját, hogyan tud
nyugodtan varrni két gyermek
mellett?
Ôk a legfontosabbak, nem szeretném, hogy valaki más vigyázzon rájuk azért, hogy én
varrni tudjak. Kisebb dolgokat,
például szabást, kézimunkát
meg tudok csinálni napközben
mellettük is, de leginkább alvásidôben dolgozom. Mindig is
éjjeli bagoly voltam, a kórházi
ügyeletekkel töltött évek alatt
pedig megszoktam a kevés
alvást.
Meséljen az elsô tárgyról, amit
készített: miért csinálta, mi
lett a sorsa?
A legelsô dolog, amit még kézzel varrtam, az a nagylányom
falvédôje volt. Anyagok után
kutatva bukkantam rá a fémkeretekre, és nagyon izgatott,
hogy varrjak egy tárcát. Még
meg is van valahol. Attól
kezdve pedig nem volt megállás, az elsô tárca óta azért so-

kat fejlôdött a technikám.
Mibôl meríti az inspirációit?
Van preferált stílusa, kedvenc
alapanyaga?
Kettôsség van bennem, mert
szeretem a bohókás, színes darabokat, de a letisztult natúr és
elegáns vonalat is. Ezért is jó
táskát, illetve tárcát készíteni,
mert hangulattól és alkalomtól
függôen választhatjuk meg,
hogy melyik darab illik az öltözékünkhöz. A variációk száma
így tulajdonképpen végtelen.
A szívemhez mégis a szôttesek állnak a legközelebb, amiket különbözô csipkékkel díszítek. Szeretem az anyag rusztikusságát, amit egy kis csipke
hihetetlen elegánssá tesz. Történetük, koruk van, mesélnek
és visszahozzák a régi idôket. Ha kézbe veszem
akár az antik csipkéket, akár a
szôtteseket,
mindig elgondolkodom
rajta, hogy
vajon ki
készítette
ôket.
Bízom
benne,

hogy méltóképp használom fel
ezeket a kincseket.
Nagy rajongója vagyok a vintage stílusnak, de emellett szeretek designer textilekkel is
dolgozni.
Inspirálódok akár egy színbôl, egy formából. Szeretek játszani az alapanyagokkal, egymáshoz próbálgatom ôket és
akkor már úgy érzem, megy
minden magától.
Melyik a kedvenc, mostanában
készült tárgya?
Az aktuális kedvencem egy kék
csíkos, antik szôttesbôl készült
kézitáska bôrpánttal.

Mi kellene ahhoz, hogy ezt a
tevékenységet a fô munkahelyévé tegye?
Leginkább az, hogy napi nyolc
órában végezzem. Akkor bôven
lenne idôm az adminisztrációra,
alkotásra napközben.
Nagy dilemma elôtt állok,
mert jövôre visszatérek az orvosi hivatásomhoz is, de szeretném, ha mellette a „Barbi varr”
is megmaradna. Ez lesz a legnagyobb feladat számomra,
hogy kialakítsak egy rendszert,
amelyben a család mellett
mindkettônek szerepe van.
Mi tervez erre az évre?
Ebben az évben szeretnék
megtenni mindent, hogy
a legtöbbet hozzam ki a
„Barbi varr”-ból. Szeretném létrehozni a
kis mûhelyem és cé”
arr
lom, hogy minél több
„Barbi v k.com⁄
o
o
b
embernek
örömet
e
c
a
www.f rr?fref=ts
okozzak a varromáa
Barbiv
nyaimmal, talán ez a
legfontosabb amellett,
hogy engem is boldoggá
tesz, hogy alkothatok.
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