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Mirja Wark schreef het boek Si’ira
over een bijzondere gordel, de si’ira,
geweven door de Wayuu, een
Colombiaans volk van weefkunstenaars. Ze passen daarbij een groot
aantal hoogontwikkelde textieltechnieken toe. Als lezer betaal je
voor dit boek geen € 25,- maar
€ 20,-. Bestel door een mail te sturen naar mirjawark@yahoo.com
o.v.v. ‘Lezersaanbieding TxP’.
www.mirjawark.nl
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In 2011 richtte Mirja Wark (64) in het Groningse Finsterwolde weefcentrum
Golden Haand op; het was een droom die uitkwam. Decennialang verhuisde ze
met haar man, die als geoloog door Shell regelmatig werd uitgezonden, mee
naar achtereenvolgens Australië, de Verenigde Staten, Venezuela, Oman, Syrië
en Libië. Ze leerde Spaans, Duits en Arabisch, en legde contact met lokale bevolkingsgroepen om bijzondere weeftechnieken te leren. Bepaald geen leven van
een verveelde expatvrouw. ‘Het weven heeft mijn leven zinvol gemaakt.’
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www.goldenhaand.nl
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