
N
éprajzot és kul-
turális antro-
pológiát tanult, 
múzeumpeda-
gógusként és 
gyerekfoglal -

kozások vezetőjeként mindig az 
általa kitalált kreatív játékokkal 

és feladatokkal csigázza fel a gye-
rekek fantáziáját, tematikus gye-
rekprogramokhoz kísérletez ki 
kézműves tárgyakat. Tíz éve van 
egyéni vállalkozása, melynek 
keretében különböző kézműves 
és dizájntárgyakat készít, tevé-
kenysége legújabb ágazata köti le 

most mindennapjait: a lámpaké-
szítés.

Tudatos tervezés

Kádár Kincső gyermekkora óta 
kézműveskedik, a nagyszülők-
nél töltött hosszú nyarak, a falusi 
környezet adta szabadság, ami 
a barkácsolást illeti, valamint a 
nagymamáinak köszönhetően 
megtanult varrás, kötés, horgolás, 
hímzés mind-mind hozzájárult 
ahhoz, hogy a későbbiekben a 
kézműveskedés útjára lépjen. „Kö-
zépiskolás koromban kezdtem tá-
boroztatni, általában én voltam a 
kézművességért felelős táborveze-
tő, és mindehhez hozzátett a taní-
tóképző is, ahol alaptantárgy volt 
a kézimunka. Aztán múzeumpeda-
gógusként is és az általam vezetett 
Felfedező foglalkozásokon is sze-
rettem a különböző kézművesága-
zatokat összeillesztgetni” – meséli.

A lámpákkal való foglalkozás 
tudatos tervezés eredménye, több 
éven keresztül épült ez fel. Előbb 
egy reklámgrafi kai képzést, majd 
a Sapientia EMTE Csíkszeredai Ka-
rának PR mesteri szakát végezte el, 
és elmondása szerint óriási segítsé-
gére voltak az itteni tanárok, akik 
hétről hétre tanácsokkal látták el, 
szakmai segítséget nyújtottak neki.

„Így jutottam el ahhoz, hogy 
letisztázzam magamban, hogy 
a sokféle kézművességből, ami-
hez értegetek, mivel szeretnék 
leginkább foglalkozni. Abban is 

támogattak a tanáraim, hogy ezt 
egy kutatásra alapozva tervezzem 
meg. Ezért is nevezem úgy ezeket 
a lámpákat, hogy tudományos 
lámpák. Nem számítottunk arra, 
hogy egy reprezentatív kutatás 
lesz, de mégis több mint 540-en 
kitöltötték a kérdőívet. A közös-
ség segítségét kértem egy párbe-
széd formájában, hogy milyen 
kézműves termékre van szükség, 
miben van hiány Székelyföldön, 
Erdélyben, és hogy minek kell 
eleget tennie ma egy kézműves 

terméknek. A felmérés nyomán 
válaszként ezeket a lámpákat kí-
náltam fel.” Mint mondta, aki kéz-
műves termékekkel foglalkozik 
vagy érdeklődik irántuk, gyakran 
találkozik az olyan kifejezések-
kel, mint a handmade, handcraft , 
craft , kézműves, népies, dizájn-
termék stb.. Kutatása során arra 
is kitért, hogy ezeket a fogalmakat 
tisztázza, hogy valójában melyik 
mit jelent, honnan ered. „Elkezd-
tem egy kicsit történetileg is meg-
kutatni ezeket a fogalmakat, azt, 
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Kádár Kincső már gyermekkorában 
megszerette a kézműveskedést
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Kádár Kincső 
tudományos lámpái

Gépek, szerszámok, különböző alapanya-
gok, a férje örökségéből származó eszter-
gapad, szépen kialakított tér az alkotáshoz. 
Szebbnél szebb kézműves lámpák sorakoz-
nak a fal mellett vagy lógnak a plafonról: 
Csíkszépvíz központjában, egy felújított 
parasztházban található Kádár Kincső mű-
helye. Nem csak formájukban és elkészítési 
módjukban különlegesek ezek a lámpák, lét-
rejöttüket tudományos kutatás előzte meg.

Csíkszépvízi műhelyében 
mindennek megvan a helye




