PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
XV. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállítás
(Dél- alföldi régió)
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza és a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége pályázatot hirdet a
XV. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállításon
való részvételre a tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek következő ágaiban:
Történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, szőttes, nemez,
faművesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont- és szarufaragás,
kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-csuhé-gyékény- és vesszőfonás,
mézeskalács és gyermekjáték.
A pályázaton egyéni alkotók és alkotó közösségek egyaránt részt vehetnek.
Olyan alkotásokat várunk, melyek a hagyományos népművészetből merítenek, de mai
környezet-, lakás- és viseletkultúránkba beilleszthetőek – különös tekintettel a funkcionálisan
összetartozó tárgyegyüttesekre (lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkező, szoba
berendezése, falusi vendéglátás, öltözékek stb.).
Nagyméretű alkotások (épületdíszek, településbútorok, játszóterek stb.) fotódokumentációit
tudjuk majd kiállítani, melyek anyagát a zsűrire már CD-n kérjük.
Hagyományos cserépkályhával pályázók fotódokumentációval, illetve hagyományos
kézműves technológiával készült alkotóelemek (kályhaszemek, párták stb.) mellékelésével
pályázhatnak.
Pályázni lehet új művekkel, a 2005. óta megrendezett országos szakági pályázatokon szerepelt
alkotásokkal, valamint népi iparművészeti zsűri számmal ellátott alkotással is, hiszen célunk
az elmúlt öt év legszínvonalasabb népi kézműves alkotásainak reprezentatív bemutatása.
A Békéscsabai Textiles pályázatra, a Kis Jankó Bori Hímzéspályázatra, valamint a Kapoli
Antal Fafaragó pályázatra beérkezett és ONK-ra javasolt alkotások egyenesen a pályázatról
kerülnek a budapesti zsűri elé.
A pályázat lebonyolítása az eddigi gyakorlatnak megfelelően két lépcsős. Minden alkotó csak
egy régióban pályázhat.
Régiónként elő zsűri válogatja ki azokat a tárgyakat, melyek a budapesti országos zsűri elé
kerülnek. Az így kiválasztott alkotásokat állítjuk ki 2010 őszén a Néprajzi Múzeumban.
A kiállítás várhatóan 2011. április 30-áig tart nyitva.
A Dél- alföldi régió – Békés,- Csongrád,- Bács-Kiskun Megye és a Vajdaság koordinátora
Békés Megyei Népművészeti Egyesület, 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 32.
Telefon/fax 0666/442-122; E-mail: info@bmne.hu Pál Miklósné

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
Amennyiben Ön a pályázaton részt kíván venni, kérjük a jelentkezési lapot szíveskedjen
2010. március 15-ig visszaküldeni a Békés Megyei Népművészeti Egyesület címére: Pál
Miklósné 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. A pályázati előjelentkezésre azért van szükség,
hogy a kiállítási helyiségeket a beérkező anyagok mennyiségének megfelelően tudjuk
kiválasztani.
A pályázati anyagokat 2010. június 21-25. között kérjük a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület címére beküldeni vagy eljuttatni. Az alkotások összegyűjtésében és szállításában
segítséget nyújtanak együttműködő partnereink:
-

Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület 6000 Kecskemét, Serfőző u. 19.
Bajai Kézműves Egyesület 6500 Baja, Erkel F. u. 27.
Dél-Magyarországi Alkotók Népművészeti Egyesülete 6640 Csongrád, Gr. Apponyi
A. u. 13.
Napsugaras Dél-Tisza menti Népművészeti és Kulturális Egyesület 6725 Szeged,
Rákóczi u. 1.
Vajdasági Magyar Folklórközpont Szerbia-Vajdaság, 24000 Szabadka, Dózsa Gy. u.
17.

Az ONK Dél-alföldi régiójából és a Vajdaságból érkezett alkotások kiállítás megnyitójára
2010. július 20. (kedd) 18.00 -tól kerül sor a Munkácsy Mihály Múzeumban. A kiállításon
nem szereplőalkotásokat ekkor adjuk vissza az alkotóknak.
A kiállítás látogatható 2010. július 21-től várhatóan szeptember 15-ig hétfő kivételével
naponta 10.00 – 18.000-ig
A Békéscsabai kiállításon szereplő alkotásokat a Békés Megyei Népművészeti Egyesület
szállítja Budapestre, ahol egy újabb zsűrizés lesz. Az így kiválasztott alkotásokat állítjuk ki
2010 őszén a Néprajzi Múzeumban. A kiállítás várhatóan 2011. április 30-áig tart nyitva.
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