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F E L H Í V Á S 

 

Tárgy: XVII. Országos Népművészeti 

Kiállítás 

  

  

Tisztelt Alkotó! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége a 

XVII. Országos Népművészeti Kiállításon való részvételre pályázatot hirdet a tárgyalkotó népművészet, 

népi kismesterségek következő ágaiban: 

történeti és paraszthímzés, csipke, népi ékszer, szőttes, nemez, mézeskalács, hímes tojás, gyermekjáték, 

kékfestő, történeti és paraszthímzések, viselet, lábbeli, szalma-, csuhé-, gyékény-, káka- és vesszőfonás, 

faművesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont- és szarufaragás, bútorfestés, 

kovácsmesterség, késes mesterség, fazekasság, kályhásság, bőrművesség. 

Külön pályázati kategóriaként lehet pályázni egy-egy tájegység, település hagyományos kultúrájából merítő, 

innovációra épülő „helyi termék – helyi érték” kollekcióval, amely emblematikusan kifejezi és hirdeti a 

település vagy tájegység helyi kézműves hagyományát. 

 Olyan alkotásokat várnak, melyek a hagyományos népművészetből merítenek, de a XXI. század kihívásainak 

megfelelően illeszkednek be környezet-, lakás-, viselet- és ajándéktárgy kultúránkba. A kézműves hagyomány 

újszerűen megfogalmazott formában és funkcióban jelenjen meg használati tárgyakon. 

 Különös tekintettel várják azokat a pályázatokat, melyek funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttesek, 

(lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkező, szoba berendezése, öltözékek stb.) akár több mester együtt 

gondolkodásával, együttműködésével jöttek létre. 

A nagyméretű alkotások (épületdíszek, településbútorok, játszóterek és más köztéri alkotások) jó minőségű, 

nagyméretű fotódokumentációi kerülnek majd kiállításra. 

Pályázni lehet új művekkel, a 2015 óta megrendezett országos szakági pályázatokon szerepelt vagy díjazott 

alkotásokkal, valamint népi iparművészeti zsűri számmal ellátott alkotással is. 

A KÉZ-MŰ-REMEK kiállításon szerepelt alkotásokkal nem lehet pályázni! 

A pályázat lebonyolítása az eddigi gyakorlatnak megfelelően kétlépcsős. Minden alkotó csak egy helyen 

pályázhat. (E feltétel alól csak a 2020. évi Hevesi Szőttes Pályázaton, Országos Fazekas Pályázat és 

Kiállításon résztvevők jelentik a kivételt.) Régiónként előzsűri válogatja ki azokat a tárgyakat, amelyek a 

régiós kiállításokon, illetve budapesti országos tárlaton részt vesznek.  

Előzetes egyeztetések alapján a 2020-ban megrendezendő XVII. Országos Népművészeti Kiállítás 

regionális koordinátora Baranya-, Somogy-, Tolna megyében a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület.  

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók: 
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Amennyiben Ön a pályázaton részt kíván venni, kérjük a jelentkezési lapot szíveskedjen 2020. június 30-ig 

visszaküldeni a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület címére: 7100 Szekszárd, Pf.: 385. vagy Komjáthi 

Tamásné E-mail címére: agnes.komjathi@gmail.com  A pályázati előjelentkezésre azért van szükség, hogy a 

kiállítási helyiségeket a beérkező anyagok mennyiségének megfelelően tudjuk kiválasztani. 

A jelentkezési lap mellékletéhez csatolt átvételi lapot kitöltve tudjuk átvenni a tárgyakat. 

A Dél-dunántúli régióból beküldött tárgyak zsűrizésére 2020. szeptember elején kerül sor. 

A régiós kiállításon nem szereplő tárgyak visszaadására a régiós kiállításmegnyitó végén vagy külön 

egyeztetett időpontban kerül sor.  

Baranya-, Tolna, és Somogy megyei alkotók részére információ: 

A személyes leadás pontos helyéről a későbbiekben küldünk tájékoztatást a jelentkezési lapot visszaküldők 

részére. További információ kérhető a 20/9465617-es telefonszámon. 

 

 

 

 

Szekszárd, 2020. április 15. 

 

 

Tisztelettel: 

     Komjáthi Tamásné 

                                                                                           Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

               elnök 
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