Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Fővárosi Önkormányzat nevében a Magyar
kézművesség-2018 valamint Mátyás király és kora – kézműves szemmel kiállítás megnyitó
ünnepségén
Képzeljük el egy napunkat közösen a felkeléstől a lefekvésig és próbáljuk meg magunk elé idézni a
tárgyakat, dísztárgyakat és használati tárgyakat, melyek körbe vesznek minket egy napunk során. A
ruha, melyet felveszünk, az ékszer, amivel díszítjük magunkat, az edény, amelyből étkezünk vagy az
ételeinket tartjuk, a szőnyeg, ahová lépünk, az otthonunkat és középületek tereit díszítő asztalidíszek,
falidíszek, terítők, párnák, a játékok, melyekkel gyermekeink játszanak…..sorolhatnánk napestig
azokat a tárgyakat, melyek meghatározzák napjainkat, hangulatainkat, még ha ez nem is tudatosul
bennünk.
De az már látható, érezhető, hogy milyen sokat veszít az, aki nem ismeri vagy nem használja a szép és
ízléses tárgyakat, akit csak a tömeggyártás produktumai vesznek körbe. Ha ünnepekre, karácsonyra,
születésnapra vagy bármilyen alkalomra, melynek kapcsán örömet szeretnénk okozni szeretteinknek,
ajándékot szeretnénk vásárolni, biztosan valami szép kézműves tárgyat keresünk, hiszen az egyedi és
ízléses és jobban kifejezhetjük vele érzelmeinket.
A tárgykultúra fontos részét képezi tehát a kézművesség. Ennek hagyományait őrzi, ápolja, értékeit
továbbviszi a Magyar kézművességért alapítvány. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az 1994
óta működő Alapítványnak, hogy teret ad a kézművesek szakmai fejlődésének, biztosítja a fejlődés
folyamatosságának fenntartását. Táborokat, tanfolyamokat, szakköröket szerveznek, ápolják a
kiemelkedő kézművesek emlékét, lehetőséget biztosítanak az alkotások bemutatásának. A kihaló
félben lévő szakmák, mesterségek képviselői lehetőséget, segítséget kapnak az alapítványtól.
Ez a kiállítás is egyik fontos példája, helyszíne annak, hogy a természetes anyagokat felhasználó
népművészeti vagy iparművészeti jellegű egyedi termékeket és azok alkotóit megismerhesse a
közönség és a szakma. A nyaranta megrendezésre kerülő kiállítások kettős tematikájúak, egyrészt
napjaink kézműves remekeit mutatják be, másrészt valamilyen konkrét példához kötik a pályázatot,
most Mátyás király és kora ihlette az alkotókat, különösen érdekes tárgyak születtek eben a
témakörben, hiszen a reneszánsz udvar valódi tárháza a későbbi korok tárgyalkotó kultúrájának is.

Budapest Főváros Önkormányzata örömmel támogatja ezt a bemutatkozást, hiszen kulturális
programjának első eleme, kiemelkedő része a hagyományápolás. Remélem, minél többen látják majd
ezt a színvonalas kiállítást, talán akadnak olyan fiatalok is, akik ennyi szépség láttán fordulnak a
kézművesség felé, mások pedig kedvet kapnak ahhoz, ilyen minőségi tárgyak vegyék körül
otthonukban.

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetet mondjak e nagyszerű és fontos kiállításért A Magyar
Kézművességért Alapítványon kívül maguknak az alkotóknak.

