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Alapítványi befizetések
Előző számunkban ígértük, hogy közzé tesszük azok nevét, akik
támogatást nyújtottak A Magyar Kézművességért Alapítvány
működéséhez. Helyszűke - pontosabban az összegyűlt rengeteg
információ - miatt most csak azok nevét tudjuk közölni, akik múlt
évi személyi jövedelemadójuk 1 %- át ajánlották fel
Alapítványunk javára: Berkes Imréné, Feigl Miklósné, Gergely
Andrea, Gergely Imre, Gida Béla, Hardi Andrásné, Harmat Gábor,
Horváth Gyula (Bagdi Ibolya férje), Kajla Ferenc, Matus Andrásné
és Vékony Zsuzsanna édesanyja. Köszönet mindannyiuknak!
Az Alapítványra befizetőket a következő hírlevélben kezdjük el
felsorolni. Az ezután befizetőket kérjük, hogy az alapítványi
csekken tüntessék fel ADÓAZONOSÍTÓ JEL-üket is; ami az
adókedvezményre jogosító igazolás kiadásához szükséges.
Továbbra is várjuk, és előre is köszönjük minden Kedves
Olvasónk, Kézműves Társunk és Támogatónk jóindulatát,
segítőkészségét!
Az IPOSZ OKKT
és A Magyar Kézművességért Alapítvány
"1848-49 KÉZMŰVES HAGYOMÁNYAI"
és
"1998 KÉZMŰVES REMEKEI"
1998. április 29-én nyílt meg az IPOSZ Országos Kisipari
Kézműves Tanácsa "1848-49 KÉZMŰVES HAGYOMÁNYAI" és
"1998 KÉZMŰVES REMEKEI" című kiállítása a Magyar Nemzeti
Múzeum Esztergomi Vármúzeumában.
A kiállítást a fenti címmel meghirdetett kettős pályázat anyagából
rendezték. A pályázatra közel kétszáz hivatásos és amatőr alkotó,
ill. alkotóközösség hozta el munkáit. A kiállítás ünnepélyes
megnyitóján köszöntőt mondott Dr. Könözsy László, Esztergom
polgármestere, Horváth Béla, a Vármúzeum igazgatója és Juhász
József, a Komárom-Esztergom megyei Kézműves Kamara elnöke.
Megnyitóbeszédet Dr. Kiszely István antropológus és Szűcs
György, az IPOSZ elnöke mondott. A beszédeket a XIX. szd.
közepe magyarországi divatjának színvonalas, élő bemutatója
követte, melynek koreográfusa Bajzikné Tóth Erika, zenei
szerkesztője Tóth Tamás volt. Konferált: Jusics Sylvia. Ezután
került sor az eredményhirdetésre, amelynek kezdetén Fábry Zoltán,
az OKKT alelnöke ismertette a Képző- és Iparművészeti Lektorátus
valamint a Népi Iparművészeti Tanács által felkért bíráló bizottság
megállapítását a pályázatokra beérkezett anyaggal kapcsolatban:
"Az előző évek pályázati anyagaival összevetve egyértelműen
kimondható, hogy folytatódik a kézműves termékek esztétikai és
szakmai minőségének, színvonalának töretlen fejlődése. Tovább
gazdagodott, bővült a beküldött alkotások műfaji változatossága.
Mindez a bizottságot arról győzte meg, hogy a kiállítás helyének
adottságaira is figyelemmel, a kiállíthatóság szintjét magasabban
határozhatja meg, a válogatást még szigorúbban végezze. Ez véleménye szerint - jobban segíti a kézművesek szakmai-esztétikai
fejlődését, a kézműves termékek folyamatos minőség-javítását,
szakmai színvonalának növelését. A Bizottság reméli, hogy
véleményét a kiállítás határozottan alátámasztja."
A kiemelt díjakat a következők kapták:
A debreceni Művészeti és Kézművesipari Szakképző Iskola a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium fődíját: br. 50.000,- Ft-os
pénzjutalmat és a Helikon kiadó történelmi albumát kapta,
Párniczky Józsefné és szakköre székesfehérvári népi hímzők és

Bodacz Károly László budakalászi játékkészítő az MKM br. 2525.000,- Ft-os pénzjutalmát kapták. Loósné Nagy Ilona és Loós
Imre derecskei nemezkészítők a Budavári Önkormányzat br.
25.000,- Ft-os pénzjutalmát, a Kiskunlacházi Alapfokú Művészeti
Iskola a Budavári Önkormányzat br. 25.000,- Ft-os pénzjutalmát és
a Helikon kiadó történelmi albumát kapta, Szabó István
hajdúszoboszlói karikásostor-készítő a Népi Iparművészeti Tanács
br. 20.000,- Ft-os, Vass Henrik kocs-i fa- és csontfaragó a PRO
RENOVANDA CULTURA HUNGARIAE Népművészetért
Szakalapítvány 20.000,- Ft-os, ifj. Papp Pál leányvári
díszműkovács mester a Magyar Iparművészeti Főiskola 20.000,- Ftos, a Lószőrfonó Műhely Libisch Győzőné vezetésével a Magyar
Kézművességért
Alapítvány 20.000,- Ft-os, Rónai Attila
kaposszerdahelyi ötvös a XXII. ker. Önkormányzat 20.000,- Ft-os
pénzjutalmát, Hegedűs Jánosné, Fülöp Pálné és Kiss Lajosné
hevesi szőtteskészítők a Heves Megyei Önkormányzat és a hevesi
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 20-20.000,- Ft-os
pénzjutalmát kapták. Köncse Tamásné miskolci címer-hímző a
HŐKER KFT. 20.000,- Ft-os pénzjutalmát kapta. Szabó Ervin
debreceni szarufaragó a budapesti Gellért Szállóban tölthet egy
hétvégét, Bajzikné Tóth Erika budapesti ruhatervező és -készítőt a
Gundel Étterem hívta meg egy vacsorára. A budapesti Jelky
András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium a Budapesti
Kézműves Kamara tárgyjutalmát, az OKKT 10.000,- Ft-os
átutalását és a Helikon kiadó történelmi albumát, a Makói
Díszítőművészeti Szakkör Erdei Gáborné vezetésével a Centrum
Áruházak Rt. 15.000,- Ft-os vásárlási utalványát, Szlobonyi Attila
vajdasági - szabadkai - tojásazsúrozó az OKKT 10.000,- Ft-os
pénzjutalmát és a Helikon kiadó történelmi albumát kapta. Oláh
Erika sárszentlőrinci tűzzománcos, Csehely István debreceni
szarufaragó, Bene István szegedi vasműves, Bódis István
boconádi üvegcsiszoló, Szegedi József répcelaki nyerges,
szíjgyártó és Kozák Éva gerjeni keramikus az OKKT 10-10.000,Ft-os pénzjutalmát kapta. Ragács Györgyi és György pécsi
keramikusok az MV Iparos Újság különdíját kapták, a JászNagykun-Szolnok
megyei
Ipari,
Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola Jászapátiból a Jász-NagykunSzolnok megyei Önkormányzat 10.000,- Ft-os pénzjutalmát,
Barna Jánosné Pirchala Zsuzsanna esztergomi mézeskalácsos
Esztergom Város Önkormányzatának 10.000,- Ft értékű
tárgyjutalmát, Ormándi Márta soponyai csuhészobrász a Fejér
megyei Kézműves Kamara 10.000,- Ft-os vásárlási utalványát
érdemelte ki. Adonyi Katalin budapesti ruhakészítő a Citadella
Étterem vacsorameghívását, Turbo Annamária győri ruhakészítő a
Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat különdíját, Ludvig
Nicolette győr-ménfőcsanaki foltvarró, textiltervező a GyőrMoson-Sopron megyei Kézműves Kamara porcelánvázáját és az
OKKT 5.000,- Ft-os pénzjutalmát, Kálvin Pál esztergomi fafaragó
a Komárom-Esztergom megyei Kézműves Kamara Szász Endre
illusztrációival díszített vázáját kapta. Holtság Károly kecskeméti
üvegfestő és Zsolnai Mihály budapesti fafaragó a Borkatakomba
Étterem, Gémesné Deák Júlia budapesti textiljáték- és bábkészítő
a Mesterek Pincéje Étterem vacsorameghívását kapta. Kajla
Ferenc tatai bőrműves, ifj. Kónya Lajos tatabányai
hangszerkészítő tanuló és Dr. Kovács József esztergomi fafaragó a
Komárom-Esztergom megyei Kézműves Kamara Szász Endre
illusztrációival díszített vázáját , Brodszky Ferenc söptei
keramikus, Büki András szombathelyi fegyverkovács, Kocsis
Ferenc debreceni késes, ifj. Hancz Péter kónyi szalmafonó az
OKKT 5-5.000,- Ft-os, Bagdi Ibolya budapesti kézihímző a

TICCIO 5.000,- Ft-os pénzjutalmát kapta. Müller György fafaragó
a németországi Kastl-ból a Magyar Kézműves Kamara serlegét,
Naszvadi Magdolna budapesti fazekas a Budapesti Kézműves
Kamara tárgyjutalmát, Vincze László szentendrei papírmerítő,
Kerti Eszter gödöllői ötvös, Erdei Lászlóné dunakeszi-i
ruhakészítő és Bencze Márton ceglédi gyapjúszövő a Pest megyei
Kézműves Kamara serlegét kapták.
A Bajzikné Tóth Erika ruhatervező által alapított Aranyfokos
Kézműves Vándordíj-at egy éven keresztül Nagy Józsefné Török
Gizella tápéi gyékényfonó birtokolhatja - aki ezúton mond
köszönetet a kollegák szavazataiért.
Pályázatok
1. Borsodi Fonó '98.
Fazekas pályázat
A pályázat kiírója: A Borsodi Fonó '98. Szervezőbizottsága és a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművészeti Egyesület.
Célja: a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú
fazekas
központok
tárgyi
művészetének
megőrzése,
továbbfejlesztése.
Feltételei: A pályázaton magyar nyelvterületen élő és alkotó
fazekasok vehetnek részt. Pályázni csak olyan alkotásokkal lehet,
amelyek más pályázaton nem vettek részt. Egy alkotó összesen öt
pályaművet küldhet (a készletek egy műnek számítanak). A
pályázóktól elsősorban olyan használati tárgyakat, valamint olyan
munkákat várunk, amelyek ihletét a néphagyományokból merítette.
A pályázat jeligés. A pályázó nevét, lakcímét zárt borítékban kérjük
csatolni.
A pályaművek bírálatát a rendező szervek által felkért zsűri végzi.
A bírálóbizottságnak jogában áll a pályadíjakat átcsoportosítani. A
zsűri által kiválasztott alkotásokból a Borsodi Fonó idejében
kiállítást rendezünk, valamint konferenciát a fazekasság múltjáról,
jelenéről és jövőjéről. A kiállítás megnyitója 1998.június 19-én az
Ady Endre Művelődési Házban (Miskolc, Árpád u. 4.) lesz.
Az alkotások átvételi időpontja 1998.június 2-án a fenti címen.
A pályaművek szállításáról a pályázó gondoskodik.
Pályadíjak: I-III. díj, különdíjak
A pályázattal kapcsolatban információ és felvilágosítás kérhető a
46/379-640-es telefonszámon.
A pályázatok beküldési határideje 1998. június 2.
(Forrás: Pályázatfigyelő)
2. Fával, kéreggel, vesszővel és szíjáccsal dolgozó alkotói munka
- a Népművészeti Egyesületek Szövetségének pályázati felhívása.
Kategóriák:
I. Ágynemű- és játéktároló (különösen, ha ez utóbbi maga is
játék) kisbútorok készítésére, amely megfelel a korszerű
lakáskultúra követelményeinek is. Az ágyneműtárolóra a pályázat
kiírói különösen ajánlják a baranyai, illetve a palóc etnikumra
jellemző "kelengyésláda, ill. szökröny" típusának szerkezeti és
formai hagyományának követését, egy vagy több anyagból, akár
független alkotóként, akár csapatmunkában készüljön.
II. Csapolt, esetleg nútolt technikával készülő nagy bútorok,
bútoregyüttesek, valamint a fa természetes anyagát és formavilágát
követő rönkbútorok, kerti garnitúrák kivitelezésére akár független
alkotóként, akár csapatmunkában készüljön.
A pályázatra beküldhetők 1995 után készült bútorok.
Beadási határidő 1998. július 31.
Előzetes jelentkezés 1998. július 5.
Cím: Népművészeti Egyesületek Szövetsége, 1011 Bp, Corvin tér
8., tel/fax: 214-3523
A legkiemelkedőbb színvonalú tárgyegyüttesek-tárgyak alkotóinak
a bírálóbizottság 1.000.000,- Ft-ot ítél oda. A rendezőség
kiállításon mutatja be a Mesterségek Ünnepe idején 1998. aug. 1530-ig a Budai Palota Országos Széchenyi Könyvtárában, továbbá
az Országos Fafaragó Konferencia idején (okt. 9-11.). A kiállítás
megtekinthető lesz szept. 18. és okt. 15. között a szombathelyi
Megyei Művelődési Központ kiállítótermében is. (Forrás:
Pályázatfigyelő)

3. Férfi és fiú népviselet tervezése - a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének
pályázati
felhívása
kézműveseknek,
népművészeknek és iparművészeknek.
A pályázat célja: olyan férfi- és fiú-öltözék készítése, amely
alkalmas arra, hogy viselője megjelenítse általa a magyar és
nemzetiségi népi kultúra hagyományait, és megfeleljen mindennapi
és ünnepi megjelenésre.
Az öltözék nem lehet hagyományos viselet rekonstrukciója, nem
lehet színpadi jelmez, és meg kell feleljen a mai korszerű öltözék
követelményének.
Viselését
ajánljuk
pl.
zenekaroknak,
énekeseknek, kézműveseknek, népművészeknek és minden
férfinak, fiúnak, akik a mindennapi megszokott mellett a népi
hagyományokra épülő öltözéket is szívesen viselnék. Alapanyaga
lehet posztó, szövet, bársony, vászon vagy kékfestő, bőr, de nem
lehet műszálas textília.
Pályázni csak új, még nem zsűrizett alkotásokkal lehet.
Kategóriák: I. öltözetegyüttes; II. önálló darabok, legf. 4 darab.
Formája lehet kabát, zeke, bekecs, mellény, nadrág, ing, fejfedő.
Beadási határidő 1998. július 31.
Előzetes jelentkezés 1998. július 5.
Cím: Népművészeti Egyesületek Szövetsége, 1011 Bp, Corvin tér
8., tel/fax: 214-3523
A legkiemelkedőbb színvonalú tárgyegyütteseket-tárgyakat a
bírálóbizottság 500.000,- Ft-tal jutalmazza, s a rendezőség
kiállításon mutatja be a Mesterségek Ünnepe idején 1998. aug. 1530-ig a Budai Palota Országos Széchenyi Könyvtárában, továbbá
az Országos Fafaragó Konferencia idején (okt. 9-11.). A kiállítás
megtekinthető lesz szept. 18. és okt. 15. között a szombathelyi
Megyei Művelődési Központ kiállítótermében is. (Forrás:
Pályázatfigyelő)
4. Kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer (Kivonat!)
Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium pályázatot
hirdet. A pályázat célja, hogy a kereskedelemfejlesztés
támogatásával megkönnyítse a vállalkozások piaci megjelenését.
Támogatás igényelhető:
1. Külföldi kiállításon való részvétel egyes költségeihez.
2.Termékismertető, műszaki leírás, referenciafilm, hirdetések egyes
költségeihez - a jogcímek szerint elszámolható költségek
összegének legfeljebb 50 %-áig.
A támogatás elnyerésére egyéni vállalkozók is pályázhatnak.
A pályázatok befogadása november 30-ig folyamatos.
A pályázaton való részvétel feltételeit, igénylésének módját,
jogcímeit, mértékét és az egyéb tudnivalókat részletes tájékoztató
tartalmazza, mely a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Rt. Ügyfélszolgálati Irodájában (1051 Bp., Dorottya u. 4. Tel: 2667034, 118-0051) és regionális képviseleteinél térítésmentesen
szerezhető be. (Forrás: Pályázatfigyelő)
Kiállításról kiállításra
 A 2. Nemzetközi Üveg, Porcelán, Kerámia, Antikvitás és Beltéri
Dekoráció Szakkiálítást és Vásárt (Enteriőr-Miliő) rendezte meg a
COMPEXPO Kft. március 12-15. között a Pesti Vigadóban. A
kiállítók között voltak az Ács-V BT. üvegművészei, Tímár Éva
Bubu keramikus, Tatár Dóra és Ónodi Béla üvegfestők
(Glasmalerei Ecser), Holtság Károly díszműüveges, Juhász
András üvegműves, Kránitzné Rikker Ildikó (Rikker
Lakberendezési Stúdió), Sármásiné Bodor Ildikó üvegműves,
Tulipán-Dekor Kkt. és Zsiger Attila iparművész.
 Bécsben, a Raiffeisen-Bezirksbank-ban (Laa an der Thaya)
március 9-30-ig rendezték meg Mátray Magdolna csipkekészítő
népi iparművész Nemzetközi Csipkeművészet c. kiállítását.
 Jász-Nagykun-Szolnok megyei kézművesek részvételével
"Szolnok, HÚSVÉT '98" címmel élő mesterségbemutatóval és
vásárral egybekötött kiállítást rendeztek a városi Művelődési
Házban - melynek védnökségére az OKKT-t kérték fel.
 Húsvéti tojások kiállítását rendezték meg április 1-16. között a
Gyöngy Stúdióban.
 Ifjú Kézművesek Ki-Mit-Tudja '98 című kiállításon
mutatkoztak be munkáikkal hat általános iskola diákjai és két

óvoda óvodásai a Dorogi Galériában április 17-én. A kiállítást
Szűcs György, az IPOSZ elnöke nyitotta meg.
 Fuggerth J. Ferenc tűzzománc iparművész műveiből rendeztek
kiállítást április 6-23-ig a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési
Központban.
Április
16-26-ig
volt
látható
Tiszaújváros
Városi
Kiállítótermében Vágó Enikő és Vágó István művészházaspár és
leányuk Vágó Bianka tűzzománckiállítása.
 Március 21-től április végéig tartott a Kortárs
Zománcművészet Magyarországon c. kiállítás Kecskeméten a
Cifra Palotában.
A Magyar
Művelődési
Intézet Népi Iparművészeti
Bemutatótermében március 27. - április 30-ig tekinthették meg
Lőrincz Aladárné szövő, Kuris Lajos tojáspatkoló és a
közelmúltban elhunyt Újvárosi Imre bőrműves kiállítását.
 W.Wieger Mariann bőrműves, festőművész kiállítását április
29. - május 8-ig rendezték meg a Komédium Galériában.
 Takácsné Ambrus Éva csuhékiállítása május 12-ig volt látható
a gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
 Április 23-án nyílt meg 100. Tekerő címmel Szerényi Béla
hangszerkiállítása a Kaméleon étterem-galériában.
 Sakura a művészetért! Borbás Irma fazekas művész kiállítása
május 31-ig látogatható Bp., XI. ker. Bartók Béla út 113. sz. alatt
hétköznap 9-18, szombaton 10-13 óráig.
 A Magyar Borok Házában (Bp., I.ker Szentháromság tér) május
11. - június 2-ig, naponta 11-19 óráig látható W.Wieger Mariann
bőrműves, festőművész kiállítása.
 Gy. Kamarás Katalin budapesti keramikus, népi iparművész, A
Népművészet Mestere születésnapja alkalmából rendezett kiállítást
eddigi alkotásaiból a hatvani Moldvay Győző Galéria. A kiállítás
megtekinthető június 11-ig, a Hatvanas u. 2. sz. alatt,
munkanapokon 9-17, szombaton 14-17, vasárnap 10-13 óráig.
 A Csepeli Királyerdei Művelődési Házban május 28. és június
12. között ORIGAMI kiállítást rendez a B.ORI Club. Cím: 1213
Bp., Szent István út 230.
 Hagyományőrzők Vas megyéből címmel nyílt kiállítás Kerekes
Endréné hímző, Kupi Ferenc szalmafonó, Németh Gyula fafaragó
és Brodszky Ferenc fazekas munkáiból Kecskeméten a Népi
Iparművészeti Múzeumban március 20-án. A kiállítás
megtekinthető június 13-ig, vasárnap és hétfő kivételével naponta
10-18 óráig.
 A Kerámia-parkban, a RAKU-GALÉRIÁ-ban "A Nap
üdvözlete" címmel kerti kiállítás nyílik. A kiállítók között szerepel
Ágoston Mónika, Bércesi Ilona, Erdős Anna, Kun Éva, Mahál
Anikó, Papp Gábor, Schäffer Anna és Szabán György is. A
rendezvény június 6-21-ig naponta 10-18 óráig tart nyitva.
 A Kőszeg Galéria IV. Országos Játékkiállítása május 20-án
nyílik Kőszegen, a vár lovagtermében. A kiállítás hétfő kivételével
10-17 óra között látogatható, július 28-ig.
A Népművészet új mesterei '97 címmel rendeztek kiállítást a
dunaföldvári Fafaragó Galériában. A kiállításon többek közt
Polyák Imre késesmester a Népművészet Mestere; Buglyó Péter
kádármester, Gombos István faragó, Kékedi László faragó, Kerti
Eszter rézműves-ékszerész, Kiszely Orsolya Eszter hímzőviseletkészítő, Kóczián Csaba fazekas, Magyar Zoltán faragó,
Pethőné Szabó Piroska hímző, Sali István faragó Népi
Iparművészek és Vass Henrik faragó, a Népművészet Ifjú Mestere
alkotásai láthatók.
Mindannyiuknak gratulálunk a komoly
elismeréshez ! A kiállítás július 31-ig tart nyitva.
A Gyöngy Stúdió hírei
A Gyöngy Stúdióban kaphatók: kész ékszerek, gyöngyök, a
gyöngyfűzés kellékei, és megtanulhatók a gyöngyfűzés fortélyai.
Leszakadt gyöngysorok javítása és egyedi ékszerek készítése
megrendelhető. A Stúdióban állandó kiállítás látható
gyöngyékszerekből. Új nyitvatartása: hétfőn, kedden és csütörtökön
12-18 óráig, szerdán 8-14 óráig. A Stúdió címe: 1063 Bp., Kmety
u. 19. Tel: 302-0332 (Fehér Anna).

A RAKU-GALÉRIA hírei
"RAKU" edények és tárgyak állandó kiállítása nyílt április 11-én.
A kiállítás a "RAKU-10 Társaság" művészeinek alkotásaiból
készült. A kiállított tárgyak a helyszínen megvásárolhatók.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-18 óráig, hétvégén előzetes
bejelentkezésre igény szerint.
Nyári kerámia tábor indul június 15-től, hetente, gyerekek és
felnőttek részére a Kerámia-parkban. Jelentkezés: folyamatosan. A
RAKU-GALÉRIA címe: 1224 Bp., V. utca 16/c, Kerámia-park tel:
228-47-76 (Vinczéné Lőrincz Ágnes).
A WM Művészeti Szalon hírei
Dávidné Szmelo Judit mézesbábos kiállítása április 1-30-ig volt
látható.
Május 1-30-ig a WM Művészeti Stúdió növendékeinek kiállítása
tekinthető meg.
A WM Művészeti Szalon címe: 1075 Bp., Rumbach S. u. 3. Tel:
321-3278 (W. Wieger Mariann).
Előzetes
Zene napi utcabál
Csillaghegy 1998. június 21.
Egész napos utcabált rendez a Zene Napján a Csillaghegyi
Kulturális Egyesület. Elképzeléseik szerint az előző évekhez
hasonlóan három színpadot állítanak fel, és gazdag zenei
programmal, vásárral, büfével szórakoztatják az idelátogatókat. Az
igényes zenei műsor (jazz, magyar népzene, utcazene stb.) mellé
kézműves
kirakodóvásárt
szerveznek,
amelyre
igényes
népművészeti és iparművészeti jellegű termékeket készítő
kézművesek jelentkezését várják.
Az utcabál helyszíne: a csillaghegyi Mátyás király út, a HÉV
megállótól a Banán Klub-ig.
Bővebb információ a részvétel feltételeiről, és jelentkezés:
Gerai Dóra, Szabó Piros
1039 Bp., Mátyás kir. út 13-15. Tel: 240-0878, 368-9049, 2400491
Csillaghegyi Kulturális Egyesület - Banán Klub.
Betlehem-kiállítások Olaszországban
 Bár hazánk vatikáni nagykövetségétől ill. a szervezőktől még
nem érkezett meg a római 100 jászol c. nemzetközi kiállítás idei
részvételi felhívása, az előző évek tapasztalatai alapján lehet
számítani arra, hogy június 30-ig ki kell küldenünk az erre a
kiállításra szánt betlehemekről készült, jó minőségű, 10x15 cm
nagyságú színes fotókat. A szervezők és a Nagykövetség kérésére
az eddigiektől eltérő, anyagában, kivitelezésében, ábrázolási
módjában különleges alkotásokat szeretnénk összegyűjteni.
 Kaptunk viszont egy felkérést a Külügyminisztériumtól, egy
ugyancsak Betlehem-témájú, kisméretű alkotásokból álló kiállítási
anyag összeállítására, amit a nehéz családi körülmények között élő
gyermekekkel foglalkozó, Olaszország Veneto tartományában
található Villa San Francesco közösség fennállásának 50.
évfordulós, ezév decemberi megemlékezéseire szeretnének
kiküldeni. A készítendő katalógushoz szeptemberig kérik a
kiállítandó alkotások fényképeit.
A leírtak figyelembe vételével Gergely Imre, az IPOSZ OKKT
titkára várja a jelentkezéseket. (1054 Bp., Kálmán Imre u. 20. Tel:
269-2940/481,482).
Köszönet
Baloghné Kegyes Lonci péceli fafaragónak, Bohák Mónika
békésszentandrási fazekasnak, Cseszneki Miklós Leó váci
fafaragónak,
Fintáné
Piti
Julianna
hódmezővásárhelyi
keramikusnak - akinek alkotását Horváth Béla, az esztergomi
Vármúzeum igazgatója kapta -, Gida Béla alsómocsoládi
cérnaképkészítőnek, Kálvin Pál esztergomi fafaragónak és Pelczer

Istvánné esztergomi mézeskalácsosnak - az OKKT
felajánlott alkotásaikért.

részére

Gratulálunk !

Andorka Borbála budapesti kézikötő 3., Boldizsár nevű ,
Rayman Johanna és Hentes Vígh Gyula pogányi
fazekasok ugyancsak 3., Péter nevű gyermekéhez. Hosszú
és boldog életet kívánunk mindkét családnak.
Hírünk a nagyvilágban
"Aranykezű mester" címmel Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártó
mestert mutatja be röviden a Tolna Megyei Kézműves Kamara
lapja, a Kézműves Cégtábla áprilisi száma abból az alkalomból,
hogy egyike volt azoknak, akik az IPOSZ Közgyűlésén átvehették
"a legrangosabb hazai iparos-kitüntetést: az Aranykéz IPOSZ
Kézműves Szakmai Díj"-at.
A Kézműves Cégtábla ugyanezen száma arról is tudósít, hogy
Bakó László várdombi kőszobrász első helyezett lett az IPOSZ
OKKT által meghirdetett "Betlehemi jászol" c. pályázaton.
6. Pünkösdi Kiállítás és Kézműves Vásár
A "HÍD" Alapítvány 1998. május 29. - június 1. között
Esztergomban, a Prímás szigeti Sportcsarnokban és 1.200 m2
szabadterületen rendezi meg immár 6. alkalommal pünkösdi
vásárát.
A szervezők a szabadterületen az OKKT által közvetített
kézműveseknek a részvételi díjból 50% kedvezményt adnak.
Részletes információ és jelentkezés: "HÍD" Alapítvány 2500
Esztergom, Simon J. u. 17. Tel./fax: 33/413-015 Gál Kálmánné
vásárigazgató.
HANDWERKS-MESSE KÖLN
1998. június 10-14.
Jelentkezőket vár még a magyar részvétel koordinálására és a
kiállítás kivitelezésére felkért COMPEXPO Kft. a kölni
Vásárcentrumban 7. alkalommal megrendezésre kerülő Kézműipari
Vásárra, melynek témakörei között a művészi kézművesség (kreatív
lakberendezés, bútorok, kézimunkák, divat, ékszer, kert- és
környezetépítés) is szerepel.
Részletes információ és jelentkezés:
COMPEXPO Kft. 1053 Bp., Kálvin tér 5. Tel: 117-6760, 117-1933
Herskovits György.
Csehországi Magyar Napok
A már hagyományokkal rendelkező MAGYAR NAPOK-at az idén
június 23-26. között Nyugat-Csehország központjában, Pilsen
városában rendezik meg. Az IKIM támogatása következtében a
kedvezményes részvételi díj 18.000,- Ft/m2 körül alakul. Részletes
információkkal a prágai Magyar Kereskedelmi Kirendeltségen
Estók Ferenc (tel: 00-420-2/210-90-122) áll rendelkezésre.
Belföldi üzleti ajánlatok
 KERÁMIKUSOK! Műhely kiadó: beépített kemence
polcrendszerrel az Andrássy úton. Érdeklődni: Gémes László:
3110-550
 Zoltay Judit, a Fiatal Iparművészek Stúdiójának tagja bérégetésre (1380 C fokon, porcelánhoz) kemencét keres. Tel: 350-7250
 Kerámia figurák és szobrok készítéséhez gipsz nyomóformák és
egyéb anyagok, felszerelések (engob máz, asztali korong, fehér
agyag stb.) eladók. Pelle Ottilia, Bp., XIII.Visegrádi u. 67/c II/2.
Tel: 359-3858, 06-20/466-856

Külföldi üzleti ajánlatok
 Német cég a következő termékeket vásárolná: kerámia-vázák, figurák, -kelyhek, stb. továbbá fa-, fém-, textil- és egyéb anyagból
készült ajándéktárgyak és művészi kézműves termékek.
B. SOMMER-Kunsthandwerk
Hansestr. 37.., D-48165 Münster, Germany
Tel: 49-2501-6004, Fax: 49-2501-8360
 Német cég lóápolással és lovaglással kapcsolatos cikkeket
vásárolna: nyergek, zablák, kötőfékek, nyári és téli takarók,
tisztítószerszámok, lóvakarók, patkótisztítókefék, izzadságtörlők,
valamint lovaglószerszámok és egyéb a lósporthoz való
felszerelések. Vásárolna továbbá hintókat és lószállító pótkocsikat.
MH RIDING WEAR (Hr Michael Heinen) Hauptsr. 167, D-26817
Rauderfehn, Germany
Tel: 49-4952-92-13-90, Fax: 49-4952-13-92
Megrendelhető kézműves szakkönyvek
Thiering Oszkár: A textilipar. A szövés-fonás anyagai és technikája.
Bp., 1920-as évek. 112
oldal, 67 illusztrációval. A könyv
fénymásolata 1.190 Ft.
2. Czike Lujza: A bőr iparművészeti alkalmazása (bőrtárcák és táskák
készítése). A Technikai zsebkönyvtár 51-52-es száma. Bp., 1920-as
évek. A 48 oldalas füzet fénymásolata 790 Ft.
3. Pallai Sándor: Ötvösség, nemesfémipar, divatékszer készítés. Ipari
Szakkönyvtár, Műszaki Könyvkiadó, 1963. Terjedelme 304 oldal, ára:
2.490 Ft.
4. Díszítő művészet c. lap 1914/2. Száma. Benne: Hogyan lesz a bőrből
műtárgy (4 old.); Selyemre való festés (2 old.); A fonalak festéséről (4
old.); Díszítő elemek bőrmunkákhoz - illusztrációk (5 oldal), stb. A 28
oldalas kiadvány fénymásolata 490 Ft.
5. Dóczi Pál: A perzsaszőnyeg házi készítése. Bp., 1930. A 126 oldalas
könyv fénymásolata 1.490 Ft.
6. Thiering Oszkár: A kéziszövés. A szövetek készítése, szerkezete,
elemzése, számítása. Bp., 1920-as évek. A 202 oldalas, 168 ábrát
tartalmazó régi könyv fénymásolata 1.990 Ft.
7. Magyar népi faművesség. Válogatott bibliográfia, kb. 400 könyv
szerzője, címe, megjelenési éve, amely a fafaragásról szól, vagy
tartalmaz ezzel kapcsolatban bővebb információt. Az 57 oldalas
kiadvány fénymásolata 990 Ft.
8. Kovácsoltvas dísztárgyak mintalapjai, az 1910-es évekből
(kerítések, kapuk, sírkeresztek, lámpavasak, toronydíszek,
cégtáblaformák, eresz és esővédő-tető tartók, stilizált levelek,
csillagok, indák, stb. grafikus ábrázolása. (Csak az rendelje meg, aki
még nem kérte a mintalapokat, mert a tartalma nem változott! Viszont
ajánlható más mesterségek művelői számára is, mert a
motívumkincs szinte bármilyen anyag díszítésére alkalmas egy kis
kreativitással). Az 56 lapból álló gyűjtemény fénymásolata 1.190 Ft.
A felsorolt könyvek megrendelhetők a szerkesztőség címén: 1538 Bp., Pf.:
457. Az árak nem tartalmazzák a postai utánvétel költségét. Az időközben
elkelt kiadványokat előjegyezzük az érdeklődők számára.
1.

Országos Kacsatalálkozó 1998. a Börzsönyben
címmel
Citroen 2CV tulajdonosok 3 napos országos találkozója keretében
kézműves vásárt és hagyományőrző programokat szervezünk
1998. Május 16-án 10.00-20.00-ig.
Helyszín: a Nógrád megyei Kemencei Művelődési Ház
Jelentkezni lehet: Corona Talents Agency
1013 Budapest, Attila út 14.
Tel: 213-50-11
Gerlóczy Magdolna
A rendezvény országos szintű, ezért szeretnénk különböző
tájegységek hagyományait bemutatni. A rendezvényről az RTL
CLUB riportfilmet forgat, és több napilap is jelezte részvételét.
Várható közönség-létszám: 1000 fő

