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Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele

Hírek
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége a Hagyományok Házával és a Magyar
Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatával közös összefogásban a népi kézműves
alkotók átmeneti megsegítése céljából kérelemmel fordult az EMMI Minisztérium
Kultúráért Felelős Államtitkársága felé. A kérelemben javaslatot tettünk, hogy a
koronavírus kapcsán más nehéz helyzetbe került szektorokhoz hasonlóan azoknak a népi
kézművesség képviselői részére, akik főállásban végzik a kézműves tevékenységet és
rendelkeznek a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere vagy Népi Iparművész
címmel, megsegítésükre olyan támogatói csomagot javaslunk létrehozni, amelyben az
alkotóktól egységesen meghatározott értékben reprezentációs céllal az EMMI
Minisztérium alkotásokat vásárol.
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Népművészeti Egyesületek Szövetségét, azzal a kéréssel, hogy nyújtsunk szakmai
segítséget a "Népi kézműves online szakkör" tartalmának kidolgozásához.
Örömmel fogadtuk a kezdeményezést, mert meggyőződésünk, hogy a tudás átadásának
ez egy lehetséges formája.
Alap mottó:„Azért kellenek az online kapcsolatok, hogy offline kapcsolatok jöjjenek létre”.
Ezt a mondatot azért tartjuk fontosnak, mert hiszünk abban, hogy a népi kézműves
technikákat is el lehet online módon sajátítani. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy ezt a
szakmát, ennek a tevékenységnek a szellemiségét közösségben lehet igazán érezni,
megtanulni. Tapasztalatból tudjuk, hogy a népművészet, beleértve a népi kézművességet
is, egy eszköz a közösségek létrehozásához, a közösségek megtartásához. Az online
szakkör felkeltheti az érdeklődést, és reményeink szerint az ilyen szakkör tagjai előbbutóbb kapcsolódnak valóságos szakkörhöz vagy éppen kezdeményezik azok
létrehozását.
Kísérleti jelleggel négy témakörben – gyöngyfűzés, mézeskalácskészítés, csipkeverés és
hímzés - készül a digitális tudásátadási anyag, elsősorban a NESZ adott szakmai
bizottságok tagjainak bevonásával. Egy-egy témát két - három fő dolgoz fel.
Az NMI tervei szerint a közművelődés és benne a népi kézművesség különböző területein
is szeretné a későbbiekben bevezetni az online tudásátadást. (Pál Miklósné)
Mester és Tanítványai programunk a kialakult járvány helyzet miatt továbbra is folytatódik.
31 fiatal alkotónak van lehetősége a Népművészet Mestereitől megtanulni az adott
mesterség fortélyait. Az alábbi mesterségekben zajlik az 50 órás képzés: fazekasság,
kékfestés, bútorfestés, hímzés, kovács, bőrművesség, szövés, paszománykészítés,
bundakészítés, nemez.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Mesterségek Ünnepe idei kiemelt témájához
kapcsolódva, "Fejrevaló viseletek újragondolása" címmel pályázatot hirdet. Részletek
Idén 34. alkalommal is Mesterségek Ünnepe! Online felületeink folyamatosan frissülnek,
kérjük kísérjék figyelemmel! Mesterségek Ünnepe oldal ; Facebook ; Instagram
FolkAkadémia programunk a kialakult járvány helyzet miatt őszre lett halasztva, a pontos
időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk a résztvevőket.
A komatál hagyományt népszerűsítő társadalmi célú kampányáról itt tájékozódhatnak!
Az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 sz. pályázat keretében szervezett
eseményekről
itt tájékozódhatnak.
Várjuk továbbra is azon alkotók, mesterek jelentkezését, akik a pavavedjegy.hu oldalra fel
szeretnének kerülni. Információ a neszfolk@nesz.hu e-mail címen, vagy a 214 31 47-es
telefonszámon kérhető Maucha Katalintól.

Pályázati felhívás
"Hungarikum pályázat" Részletek
"XXII. Országos Szőttespályázat" Részletek
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kétfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR
KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére Részletek

Zsűrizés
A mindig aktuális zsűrizési időpontok megtalálhatóak itt
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Békés Megyei Népművészeti Egyesület
EFOP-3.3.2-16-2016-00010 - Népi kézműves hagyományok átörökítése a Körösök
völgyében...
EFOP-1.3.5-16-2016-00026 „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés
megyében”...
Elolvasom

Bihari Népművészeti Egyesület
Gyerek alkotótábor...
„Varrjunk maszkot” mozgalom...
ONK...
Elolvasom
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Fügedi Márta Népművészeti Egyesület
Új időpontban a XVI. Virágzó Népművészet 2020...
Elolvasom

Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület
"Mester és Inas" Projekt...
"Százrózsás hímzőpályázat"...
Esküvő...
Elolvasom

Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület
Karantén történések...
Elolvasom
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M-ART
Maradj otthon - alkoss otthon! Online órák, kiállítások…..
Elolvasom

Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Zala megye – Népművészet – Kultúra...
Élő Népművészet Kiállítás – Nyugat-dunántúli Régió...
„FA kívül és belül” VI. Zalaegerszegi Országos Faműves Pályázat és Kiállítás...
„Kéregbe gurulunk…”...
Hagyományok Háza megyei feladatellátás...
Elolvasom
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Linkajánló
Páva Védjegy
Mesterségek Ünnepe
NESZ Facebook oldala
Mesterségek Ünnepe Facebook oldala
Komatál program
Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért
Európai Kézműves Szövetség
Népi Kézműves Házak Országos Egyesülete
A Magyar Kézművességért Alapítvány
Hagyományok Háza
Michelangelo Foundation

Szerkesztő: Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Valami mást szeretne olvasni hírlevelünkben, vagy szeretné saját
híreit megjelentetni? Írjon nekünk!
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