Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele

Hírek

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás
a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt
L' Artigiano in Fiera – Milánó 2015. december 513.
„Beuthy will save the world” vagyis „a szépség fogja megmenteni a világot”
Ez a Fodor Dosztojevszkij idézet volt a mottója a 20. milánói L' Artigiano in Fiera
karácsonyi vásárnak.
Milánóban a karácsonyi időszakban megrendezett vásár 2015ben 20. alkalommal
nyitotta meg kapuit az érdeklődők és vásárlók előtt. Az elmúlt húsz év alatt évről évre
egyre több látogató kereste fel a kiállítóknak helyt adó pavilonokat. Nemcsak a látogatók
száma emelkedett, hanem a résztvevő országok száma is, ezzel párhuzamosan az
egyes országokból érkező kiállítók létszáma is.
Az elmúlt húsz év mérlege szerint összesen: 184 nap, 17 ezer kézműves, 146 ország
és több, mint 24 millió látogató. Ezek a számok jól érzékeltetik a vásár népszerűségét. A
kiállítás egyre inkább a művészet és a kézművesség globális falujává kezdett válni.
A jubiláló vásárt Antonio Intiglietta a rendezvény elnöke nyitotta meg, akinek ünnepi
beszédét egy „százízű” fogadás követett. Több kiállítói ország saját specialitásával
járult hozzá a fogadás sokszínűségéhez, melyre valamennyi kiállítói ország képviselője
hivatalos volt.
A 20. vásár egy kilencedik pavilonnal bővült, hogy minél több hely álljon rendelkezésre a
bemutatkozásokra Olaszországtól kezdve Európán át, Afrikától a KözelKeletig, Ázsiától
Amerikáig. A teljes kiállítói terület 310.000 m2, 3.250 kiállítói stand, 115 ország. Nepál,
Tibet, Sri Lanka, Eritrea, Ecuador, csak néhány a sok távoli ország közül. Egyegy
pavilon nagysága focipálya méretű, melyben 78 ország változó nagyságú helyet kapott.
A különböző méretű bérelt standok négyzetméter árai szerepet játszottak a standok
nagyságánál, melyhez a kiállító személyek fejenkénti regisztrációs díját is kalkulálni
kellett. Több ország az eladásra kínált portékái mellett gasztronómiai specialitásaival
valamint zenés, táncos élő bemutatóival szórakoztatta a látogatókat.
A vásár nyitott, ami a látogatók számára azért kedvező, mert nincs belépőjegy a vásár
területére, a kiállítók számára pedig azért, mert minőségi korlátozás, illetve ellenőrzés
nélkül bármilyen áru polcra kerülhet, amennyiben a bérleti díjat a kiállító kifizette. Ez
azonban hátrány is lehet, ha a vásárló csak igényes portékát keresne.
A NESZ idén első ízben csatlakozott ehhez a nemzetközi hírű vásárhoz, amely a
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képviseltették magukat. A NESZ kézművesei a magyar kiállítók pavilonjai közelében
lévő standot vehették igénybe. A fazekasok naponta több élő bemutatót is tartottak,
felváltva korongoztak, kivívva ezzel a nézők elismerését. A milánói főkonzul asszony
Timaffy Judit meglátogatta a NESZ pavilonját.
A magyar standok mellett megjelent a magyar konyha, a néptánc és népzene, valamint
a magyar turisztikai nevezetességeket bemutató filmösszeállítás és számos prospektus,
szóróanyag is.
A milánói vásár széles palettáján bizonyára minden látogató megtalálta a karácsonyra
szánt ajándékot, a NESZ által delegált kézműveseknek hatalmas szakmai tapasztalatot
jelentett a részvétel.

Prima Primissima Díj Fekete Ildikó tojásdíszítőnek (Bereczné Lázár Nóra)
Élő Népművészet (Terényi Gyöngy)
VI. Értékmentő Konferencia (Terényi Gyöngy)
Elolvasom

Békés Megyei Népművészeti Egyesület
Egyesületünk december 5én nyitotta meg az Alföldi Gyermek és Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat kiállítását...
Egyesületünk december 13án tartja éves karácsonyi közgyűlését...
Elolvasom

Bihari Népművészeti Egyesület
Az egyesület hírei...
Elolvasom

Bükkaljai Mesterek Néépművészeti Egyesülete
Abaúji szőttesek Encs Helyi Értéktárában...
„Tímárok, vargák, csizmadiák és cipészek” ...
Debreceni Sándor Megyei Prima díjas...

Elolvasom

Dr. Kresz Mária Alapítvány
Karácsonyi előkészületek...
Tanóra kiegészítő foglalkozás...
Végzett hallgatóink kiállítása...
Tanfolyamaink és szakköreink...
Elolvasom

DunaTisza közi Népművészeti Egyesület
A népi hagyományok ifjú éltetői Kecskeméten...
Gránátalmadíjas népművészek...
Adventi kiállítás...
Gyertyamártás...
Elolvasom

Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Csuporné Angyal Zsuzsa kézművestársunk kiállítása...
Táncsics Iskola Márton napi foglalkozás...
Karácsonyi készülődés az Asszonyműhelyben két alkalommal...
XIII. Betlehemi szép csillag kiállítás megnyitása...
Adventi foglalkozás a Fehérvári Kézművesek Házában...
Adventi foglalkozások a Hiemer házban...
Foglalkozás hátrányos helyzetű gyermekeknek a Táncsics Mihály Általános Iskolában...
Középdunántúli Adventi Nép és Iparművészeti Kiállítás...
22. Betlehemi jászol kiállítás a Magyarság Házában...

Elolvasom

HajdúBihar Megyei Népművészeti Egyesület
A székely festékes...
Jubileumi kiállítás Nádudvaron...
Az Alföld Virágai...
Gyöngyből és csipkéből...
Folytatódik a megyei hímzők továbbképzése...
Kiállítás látogatás a Néprajzi Múzeumban és a Parlamentben...
Az Adventi ünnepkör programjai...
Decemberben még két település várja az Alföld Virágait....
Elolvasom

Heves Megyei Népművészeti Egyesület
Hímző szakkör Gyöngyössolymoson...
Detki kiállítás...
Szakmai Konferencia Egerben...
XII. Virágzó NépművészetKiállítás...
Nagykökényesi kapunyitogató...
Könyvbemutató...
„XVI. Élő Népművészet” Országos Népművészeti Kiállítás  Budapest...
Elolvasom

Iharos Népművészeti Egyesület
20 éves az Iharos Népművészeti Egyesület...
VI."Úton Betlehembe.."...
Elolvasom

JászNagykunSzolnok Megyei Népművészeti Egyesület

Mesterségek Bemutatója...
Rendkívüli közgyűlés...
Adventi kézműves foglalkozás – Karácsonyi ünnepség...
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KomáromEsztergom Megyei Népművészeti Egyesület
Népművészet hete 2015...
Elolvasom

MArt
„Szép jelen, szép csillag, szép napunk támadt” ...
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Palócföldi Népi Iparmművészek Egyesülete
Csipkeverés...
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Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
Az egyesület hírei...
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Zala megyei Népművészeti Egyesület
Megalakult a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata...
Projektegyeztető megbeszélés Verzejben (Szlovénia)...
Elkészült újabb 7 db zalai kézműves érték feldolgozása...
IV. Zalaegerszegi Országos Faműves Konferencia és pályázat...
Elolvasom

Kiállításajánló
"Matyók és betyárok" címmel kiállítás látható a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum
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Mesterségek Ünnepe
NESZ Facebook oldala
Mesterségek Ünnepe Facebook oldala
Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért
Európai Kézműves Szövetség
Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Hagyományok Háza
Nemzeti Művelődési Intézet
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