
Виставка, присвячена 10-річчю від дня заснування клубу клаптикового шиття  
«Чарівна скринька» 

Відкриття виставки - 21 травня о 16.00 у холі 8 поверху ЦНБ 
  

 
  

 Клуб «Чарівна скринька» існує з 2004 року.  У даний час у клубі працюють 14 
майстринь різного віку і професій, об'єднаних пристрастю до створення виробів з тканини. 
Результати їх творчості демонструються на виставках і фестивалях клаптевого шиття в 
Харкові, в інших містах України і за кордоном. 

 Майстрині клубу беруть участь у щорічних міжнародних фестивалях клаптевого 
шиття «Клаптики об'єднують світ» у Києві, також у міжнародних фестивалях, які 
проводилися у Володимирі, Гатчині, Севастополі, Дніпропетровську. Регулярно 
організовуються виставки в музеях міст Харківської області: у Краснограді та Куп’янську, 
на ярмарках «Печенізьке поле» і «Слобожанський ярмарок», а також щороку 23 серпня на 
день міста Харкова просто неба в саду ім. Т.Г.Шевченка. 

Зустрічі у клубі – це не лише цікаве і творчо збагачуюче спілкування, обмін ідеями, 
але і спільне проведення свят, на яких влаштовуються конкурси сумок, голкарок, подушок 
або просто всякої всячини. Проводяться цікаві майстер-класи з нової техніки  печворку, 
створюються власні проекти. 

На виставках текстильних робіт завжди панують незвичайне тепло і затишок. Вони 
надходять не лише від самого матеріалу – тканин, але і від тепла душ, вкладених майстрами 
в кожну роботу. Техніка в клаптевому шитті дуже різноманітна, є простір для експерименту 
з кольором і фактурою текстилю, прикраси роботи вистібом, вишивкою, бісером і тому 
подібне, все це дозволяє створювати різні вироби: панно, ковдри, подушки, сумки, ляльки, 
іграшки, стильні комплекти  одягу та цікаві  інтер’єрні рішення. 

Сподіваємося, що ця виставка нікого не залишить байдужим. Детальну інформацію 
про клуб можна знайти на  сайті www.quiltclub.com.ua/.    

Усіх бажають займатися клаптевим шиттям організатори запрошують до клубу. 
Вони завжди раді поділитися секретами своєї майстерності. Зустрічаються майстри у 
міському Клубі творчості  дітей і юнацтва «Сузір'я» (вул. Лермонтовська, 1). 

 
Прес-реліз 

 

 

http://www.quiltclub.com.ua/
http://www-library.univer.kharkov.ua/pages/exhibitions/klaptik/klaptik_pr.pdf


 













 



П Р Е С  -  Р Е Л І З 
 

21 травня о 16.00 у холі 8 поверху ЦНБ відбудеться відкриття 
виставки, присвяченої 10-річчю від дня заснування клубу клаптикового 
шиття «Чарівна скринька». 
 

Клуб «Чарівна скринька» існує з 2004 року.  У даний час у клубі працюють 14 
майстринь різного віку і професій, об'єднаних пристрастю до створення виробів з тканини. 
Результати їх творчості демонструються на виставках і фестивалях клаптевого шиття в 
Харкові, в інших містах України і за кордоном. 
 

Майстрині клубу беруть участь у щорічних міжнародних фестивалях клаптевого 
шиття «Клаптики об'єднують світ» у Києві, також у міжнародних фестивалях, які 
проводилися у Володимирі, Гатчині, Севастополі, Дніпропетровську. Регулярно 
організовуються виставки в музеях міст Харківської області: у Краснограді та Куп’янську, 
на ярмарках «Печенізьке поле» і «Слобожанський ярмарок», а також щороку 23 серпня на 
день міста Харкова просто неба в саду ім. Т.Г.Шевченка. 

 
Зустрічі у клубі – це не лише цікаве і творчо збагачуюче спілкування, обмін ідеями, 

але і спільне проведення свят, на яких влаштовуються конкурси сумок, голкарок, подушок 
або просто всякої всячини. Проводяться цікаві майстер-класи з нової техніки  печворку, 
створюються власні проекти. 
 

На виставках текстильних робіт завжди панують незвичайне тепло і затишок. Вони 
надходять не лише від самого матеріалу – тканин, але і від тепла душ, вкладених 
майстрами в кожну роботу. Техніка в клаптевому шитті дуже різноманітна, є простір для 
експерименту з кольором і фактурою текстилю, прикраси роботи вистібом, вишивкою, 
бісером і тому подібне, все це дозволяє створювати різні вироби: панно, ковдри, подушки, 
сумки, ляльки, іграшки, стильні комплекти  одягу та цікаві  інтер’єрні рішення. 

 
Сподіваємося, що ця виставка нікого не залишить байдужим. Детальну інформацію 

про клуб можна знайти на  сайті www.quiltclub.com.ua.   
 
Усіх бажають займатися клаптевим шиттям організатори запрошують до клубу. 

Вони завжди раді поділитися секретами своєї майстерності. Зустрічаються майстри у 
міському Клубі творчості  дітей і юнацтва «Сузір'я» (вул. Лермонтовська, 1). 
 
 

Конт. тел.: 707-52-24 

 
  



П Р Е С С   - Р Е Л И З 
  

21 мая в 16.00 в холле 8 этажа ЦНБ состоится открытие выставки, 
посвященной 10-летию клуба лоскутного шитья «Чарівна скринька».   
 

Клуб «Чарівна скринька» существует с 2004 года.  В настоящее время в клубе 
работают 14 мастериц разного возраста и профессий, объединенных страстью к созданию 
изделий из тканей. Результаты их творчества демонстрируются на выставках и фестивалях 
лоскутного шитья в Харькове, в других городах Украины и за рубежом.   

Мастерицы клуба участвуют в ежегодных международных фестивалях лоскутного 
шитья «Лоскуты объединяют мир» в Киеве, также в международных фестивалях, которые 
проводились во Владимире, в Гатчине, в Севастополе, в Днепропетровске. Регулярно 
организовываются выставки в музеях городов Харьковской области: в Краснограде и 
Купянске, на ярмарках «Печенежское поле» и «Слобожанская ярмарка», а также ежегодно 
23 августа в день города Харькова под открытым небом в саду им. Т.Г.Шевченко.  

Встречи в клубе – это не только интересное и творчески обогащающее общение, 
обмен идеями, но и совместное проведение праздников, на которых устраиваются 
конкурсы сумок, игольниц, подушек или просто всякой всячины. Проводятся интересные 
мастер-классы по новым техникам в пэчворке, создаются собственные проекты.  

На выставках текстильных работ всегда царят необыкновенное тепло и уют. Они 
исходят не только от самого материала – тканей, но и от тепла душ, вложенных мастерами 
в каждую работу. Техники в лоскутном шитье очень разнообразны, есть простор для 
эксперимента с цветом и фактурой текстиля, украшения работы стежкой, вышивкой, 
бисером и т.п., что позволяет создавать самые разные изделия: панно, одеяла, подушки, 
сумки, куклы, игрушки, стильные комплекты в одежде и интересные интерьерные 
решения.  

Надеемся, что эта выставка никого не оставит равнодушным. Подробную 
информацию о клубе можно посмотреть на нашем сайте www.quiltclub.com.ua.  

Всех желающих заниматься лоскутным шитьем организаторы приглашают в клуб. 
Они всегда рады поделиться секретами своего мастерства. Встречаются мастера в 
городском Клубе творчества детей и юношества «Сузір'я» (ул. Лермонтовская, 1).  

 

Конт. тел. :  707-52-24 
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