
 – Honnan ered a textíliákhoz való kötődésed?
 – Amikor megszülettem a nagyszüleimmel éltünk együtt, régi 

sváb parasztházban, magas belmagasságú szobákban, fehér, hatal-
mas fa ajtókkal, aminek a tetején külön felnyitható ablakok voltak. 
Itt ücsörögtek a játékaink, amiket szerettem figyelni. Valahogy úgy 
éreztem onnan figyelnek és vigyáznak ránk. 

A nagymamám mesterszabóként otthon dolgozott, egy varro-
dát vezetett, ami a házban volt kialakítva. Korai gyermekkoromat 
itt töltöttem, a gyökerek innen indulnak. Édesanyám is segített a 
műhelyben tulajdonképpen ez volt a „játszóterem”. Miután elköltöz-
tünk és saját otthonunk lett, a varrószoba itt is „meg lett teremtve”, 
és édesanyám folytatta az életben tartását. A „műhely”ma is ez a 
szoba. A reggeli fények betöltik a helyiséget, ilyenkor szeretek alkotni. 
Ezért mikor a gondolataim, érzéseim kifejezésére anyagot kerestem, 
ösztönösen ebből táplálkoztam, ami észrevétlenül belém ivódott 
és a részemmé vált.  

 – Több képzettséged van; öltözék és stílus tervező, rajztanár, fényképész. 
Mikor döntötted el, hogy melyik az igazi szakma számodra?

 – Már gyermekkorom óta foglalkoztat az önkifejezés, azóta sze-
retek rajzolni, tervezni. A főiskolás éveim után, elkezdtem keresgélni 
az utamat, kikerültem egy zárt világból és nem tudtam merrefelé 
induljak. Az első macikat ebben az időszakban készítettem. Vigaszta-
lók lettek, átsegítettek a nehézségeken. Egy régi dobozban feküdtek, 
befejezetlenül, amiket még Édesanyám kezdett el varrni. A munka itt 
kezdődött, tőle megtanultam az alapokat, a többi pedig egy csepp 
varázslat. Éreztem, hogy rátaláltam arra az ösvényre, ami elvezet 
önmagamhoz. Békességet és hatalmas nyugalmat érzek, amikor 
kézzel öltögetek. Egyfajta meditáció, elmélyülés egy olyan világban, 
ahol csak a képzelet él.

Hiszem, hogy minden ember születésekor egy teljesség, akinek 
önmagán belül szinte korlátlan lehetőségei vannak. A mackókon 
keresztül üzenek, hogy merjünk visszatérni ehhez a teljességhez. 
Keressük magunkban a gyermeklelkünket. Merjünk játszani, játé-
kosan élni! 

Egy ünnepi kiállítással egybekötött termékvásá-
ron találkoztam a fiatal textiltervező művésszel. 
Nagyon megtetszettek az általa készített termé-
szetes anyagból készült „gyógyító játékok”. 

Bár a lányom már felnőtt, megleptem egy kis 
levendula illatú aprósággal.

„A TEXTILIA MINDIG 
IS KÖRÜLVETT” 
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A gyermekek számára a játékuk a legfontosabb, nekik őrájuk kell 
vigyázni, mint ahogy nekünk rájuk. Másolódás és ismétlődés. Ahogy 
a játékaikkal bánnak, úgy fognak majd velünk is bánni. Tanítjuk a 
játékokkal a gyerekeket. Rajtunk áll, hogy mivel vesszük őket körbe. 
Válasszunk egy barátot, egy társat; és vigyázzunk rá, hogy végig 
kísérje az életünket, és foglalkozzunk vele, hogy lehessen saját tör-
ténete.

 – Az általad készített játékokban a természet szeretete tükröződik vissza.
 – Leginkább természetes, natúr anyagokkal dolgozom, aminek 

a színvilágát a növényi festékekkel hozom létre. Ezáltal színeim a 
természet színeiből állnak, nem tartalmaznak vegyi festéket. Az a 
szerteágazó tevékenység, amivel a növényi festékek ismerete és 
felhasználása, a festéssel való idő együtt jár, az tanít. Tanít arra, hogy 
természetesebb, egyszerűbb, kiegyensúlyozottabb, lassabb életet 
éljünk. Mindig rácsodálkozom, hogy mennyi mindent ad a természet, 
csak tudni kell használni. 

Számomra fontos, hogy olyat alkossak, amely egy időben fogja fel 
a múltat és a jövendőt. Az elődök tapasztalatait, értékeit felhasználva 
újat teremteni, ami a mai körülményekhez igazodik.

 – Az egyedi karakterű játékaid közül talán a BIOMEDVE az egyik legnép-
szerűbb. Miért ajánlod ezt  a terméket?

 – A BIOMEDVE: természetes textilek-egészséges emberek - így 
jellemezném a legrövidebben.  

 – A biomedve, olyan egyedi karakterű játékok gyűjtőneve, amelyek 
növényi festékkel festett természetes alapanyagból készülnek. Egész-
ségesek és gyógyítanak a meggymag, a tönkölypelyva, a levendula 
segítségével, amit vidéken a családom termeszt. 

 – Tudom, hogy a gyógynövények fontos szerepet töltenek be az életedben. 
Milyen játékokat tervezel elsősorban?

 – Olyan játékokat tervezek, amik mindenki számára elérhetőek. 
Egyszerű módon segítenek a tönkölypelyva segítségével, amit a 
családunk termeszt. A családi manufaktúra létrehozása régi álmom, 
kerestem és végül megtaláltam a közös ösvényt. A vidéki élet termé-
szetessége, lehetőségei jelentik az életet, ami táplálni és gyógyítani 
tud. A föld lehetőséget ad arra, hogy teremtsünk, hasznosítsunk, 
alkossunk. A tönkölypelyva a búza magjának a héja, ami körülveszi és 
megóvja azt a betegségektől. Ugyanígy véd bennünket is. A magot 
ezzel a héjjal együtt kell elvetni, aztán csak hagyni, hogy a föld, a 
napfény és a víz felnevelje a növényt, ami a következő években újra 
és újra éltet bennünket.

Legfontosabb eredményei:
•  2011 Országos Baba és Mackókészítési verseny- első díj
•  2012 Országos Baba és Mackókészítési verseny- első díj
•  2013 Magyar Művészbabák címmel a magyar babakészítők 

képeskönyvében megjelent munkáim
•  2013-tól a Fiatal Iparművészek Egyesületének tagja vagyok.
•  2014 Országos Baba és Mackókészítési verseny- első díj
• 2014 GDS-Világverseny II. és III. díj
• 2014 Aranykoszorús Mester díj
•  2014 ORIGINAL artist- Bears & Animals-RUBY AWARD
személyes adatok:
• születési ideje és helye:  1983. 04. 17., Pécs
• lakhely: Újpetre, Baranya megye
• i skola: Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar
•  végzettségek: öltözék és stílus tervező, rajztanár, fényképész
Elérhetőségek: 
• web: sziplmara.blogspot.com
• mail: sziplmara@gmail.com
• telefon: 06-30/654-59-94
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Napjainkban egyre jobban felértékelődnek azok a gyógy-
növények, amelyek rohanó világunkba egy kis megnyugvást 
hoznak. Ezen értékes növények közé tartozik még a levendula 
is, amit nemcsak apró, színes virága miatt kedvelünk, hanem 
pihentető, kellemes illata miatt is. 

A 100% természetes alapanyagú, hőmegtartó képességé-
ről is ismert tönkölypelyvával töltött és levendula virágával 
illatosított melegíthető játékaim akár egy órán keresztül 
árasztják magukból a kellemesen megnyugtató meleget. 
A melegítés után kipárolgó illat segít a relaxációban, a feszült-
ség csökkentésében és a pihentetőbb alvásban. 

Aki szeretne egy egyedi karakteres játékkal meglepni gyermekét, 
unokáját vagy éppen saját magát, az keresse bátran Marát!  

További sok sikert és elismerést kívánunk a munkádhoz!
 
 Kiss Zsuzsanna
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