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Felhívás
„A hazai kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása” c.
pályázati felhívás alapján
A népi hagyományok továbbéltetése
napjaink tárgykultúrájában c. programra
Mottó: „Párhuzamok”
A program céljai
Közvetett cél: a fiatal tehetségek felkarolása, segítése. A népi forma és motívumkincs
átültetése, továbbéltetése napjaink tárgykultúrájába. Funkcionális, eladható új
termékek, termékcsoportok létrehozása.
Közvetlen célja: Tehetségek és tehetségígéretek bevonása, alkotópárok vagy
csoportok kialakítása a két célcsoport (iparművészek és kézművesek) speciális
tudásának felhasználásával jól működő együttműködések elindítása a közös
alkotómunka során elkészülő tervek és termékek kiállításon való bemutatása.
Hosszútávú célja: a kialakult munkakapcsolatok fenntartása. A fiatal tehetségek
megélhetésének, és vállalkozóvá válásának elősegítése a piacképes termékek
előállítása révén.
Téma/forrásanyag:
1. a hagyományos bőr tárolók forma-, vagy mintavilágának alkalmazása vagy
2. szeredások forma-, vagy mintavilágának alkalmazása vagy
3. a paraszti kultúrában használt hímzett szűcsmunkák (tárgytípus: ködmönök,
subák) mintavilágának alkalmazása.
A program meghívásos, de korlátozott számban várjuk bőrműves, hímző és szövő
szakágban jártas 35 év alatti iparművészek és kézművesek jelentkezését, akik már a
tervezés folyamatától a kivitelezésig nyitottak arra, hogy párban vagy kisebb
alkotócsoportban a megadott témából kiindulva új termékeket tervezzenek, esetleg
létrehozzanak.
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Miért érdemes jelentkezni?
Iparművészeknek:
- kapcsolatba kerülhetnek kézműves fiatalokkal, akik technikailag magas
színvonalon alkotnak,
- megtanulhatnak hagyományos technikákat,
- kialakíthatnak későbbi együttműködéseket, azokkal az emberekkel, akik
gyártóik lehetnek,
- anyagismeretüket mélyíthetik.
Kézműveseknek:
- kapcsolatba kerülhetnek tervezőkkel,
- új szemléletmódot sajátíthatnak el a tárgyalkotás területén,
- fejleszthetik tervezői képességüket.
A képzés mentorai:
- Szervező: a Népművészeti Egyesületek Szövetsége.
- MOME tanárai, neves kézműves mesterek, néprajzkutatók és trénerek.
- a program megvalósulásában közreműködő szakmai partnerek: Illés Vanda
textil és Pozvai Andrea bőrműves területen
A program adatai:
- megvalósulás időpontja:
- Alkalmak időpontjai várhatóan:

2017. június 1. - 2018. június 30.
2018. január 6-7.
2018. február 10-11.
2018. március 17-18.
2018. április 14-15.
A program kiállítással zárul 2018. áprilisában.
Tervezett helyszín:
Hagyományok Háza műhelyei.
Terület/szakmák:
bőr és - textil (szövés, hímzés).
Résztvevők ideális létszáma:
15-15 iparművészek/kézművesek
Részvétel:
ingyenes
A jelentkezéseket 2017. december 31-ig a neszfolk@nesz.hu email címre várjuk, egy
motivációs levél megküldésével.
Üdvözlettel:
IGYÁRTÓ Gabriella
ügyvezető igazgató
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