
XXII. Országos Szőttespályázat 
  

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, 

Heves Város Önkormányzata, 

a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 

meghirdeti a XXII. Országos Szőttespályázatot. 

  

 

Pályázni lehet olyan esztétikailag, formailag és funkcionális szempontból is kimagasló színvonalú 

alkotásokkal, amelyek a Kárpát-medencei népi szőtteshagyományt tekintik forrásnak. 

A pályázatra a mai életünkben is használható textiltárgyak és tárgyegyüttesek, esetleg kollekció 

elkészítésével lehet jelentkezni. 

   

A pályázni lehet: 

 

lakástextíliákkal, közösségi terekbe készülő textíliákkal, öltözetekkel és kiegészítőkkel, illetve 

mindezek szövött alapanyagaival. 

 

Mindezek alatt olyan tárgyakat vagy tárgyegyütteseket illetve kollekciókat értünk, amelyek: 

 vagy a hagyományos paraszti, parasztpolgári kultúrában megszokott funkciójú textíliák másolatai 

vagy rekonstrukció; („H” megjelölést kapnak) 

 vagy az előző pontban említett hagyományból indultak ki formailag vagy díszítésben és a mai 

divatirányzatoknak megfelelnek az öltözködés területén; („M” megjelölés kapnak) 

 vagy a kortárs lakáskultúra, vagy épületbelső bútoraihoz, színeihez, formáihoz illeszkedő 

textíliák, amelyek a hagyományból indulnak ki. („M” megjelölés) 

 

Szövőeszközök: 

A pályázóknak a pályázati adatlapon nyilatkozniuk kell arról, hogy részben vagy teljes mértékben 

kézzel, avagy géppel szövött textíliát nyújtottak be. Pályázni lehet: 

- mechanikus meghajtású szövőszéken,  

- gyorsvetélős szövőszéken, 

- takácsszövőszéken, 

- hagyományos szövőszéken, 

- és egyéb szövőszerkezeteken készített anyagokkal. 

 

A legkiemelkedőbb alkotásokat díjazzuk. A színvonalas és példaértékű munkák kiállításra kerülnek 

Hevesen és Budapesten. 

 

Beküldési határidő: 2020. június 8. 
A Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe a határidő után érkező pályamunkákat! 
 

Egyéb tudnivalók: 

1. A pályázat elbírálásánál a tárgyegyüttesek vagy kollekciók előnyben részesülnek.  

2. Alapanyagot illetően a természetes alapanyagokat vagy az azok tulajdonságaival rendelkező, 
nem természetes anyagokat részesítjük előnyben. 

3. Egy tervező legfeljebb öt pályázati anyagot adhat be. Az egy tárgyegyütteshez vagy öltözékhez, 

vagy kollekcióhoz beadott tárgyak száma nincs meghatározva. 



4. A pályázat nyilvános, amelyen részt vehet minden alkotó azon szövött tárgyaival, amelyek még a 

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Bíráló Bizottsága előtt nem szerepeltek. 

5. A pályázat jeligés, kérjük a jeligét és sorszámot rögzítsék fel minden egyes textíliára. 

6. A pályamunkához a felhívás mellékletét képező zsűriadatlapot a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészeti Osztályára kell eljuttatni. 

7. Ezenkívül pedig egy pályázati adatlapot is ki kell tölteni, és a Hevesi Népművészeti és Háziipari 

Szövetkezethez vagy a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztályára kell a pályázati 
anyaggal együtt beadni. 

8. A pályázatot a Népi Iparművészeti Bíráló Bizottság értékeli, és az arra alkalmas tárgyaknak 

zsűriszámot ad. A zsűrizés díja alkotásonként 1500 Ft, melyet csekken vagy átutalással lehet 

befizetni a Hagyományok Háza bankszámlájára (10032000–01739716–00000000). A 

bizonylatot, kérjük, mellékeljék a zsűriadatlaphoz. Személyes befizetésre a Budapesten a Fő u. 

6/b szám alatt van lehetőség. Csekkek és a nyomtatványok a Hagyományok Háza Népi 

Iparművészeti Osztályán vagy a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezetnél szerezhetők 
be, vagy a Hagyományok Háza honlapjáról letölthetők: www.hagyomanyokhaza.hu 

9. A legkiemelkedőbb alkotások díjazásban részesülnek. 

10. Az elutasított pályamunkák az eredményhirdetés napján a helyszínen átvehetők, vagy kérésre a 

szövetkezet – érték feltüntetése nélkül – postázza. A postán feladott tárgyakért a szervezők nem 

vállalják a felelősséget. 

A pályázat mellett – 2020. július 17-19. között – rendezzük meg a X. Nemzetközi Szőttes 

Konferenciát, amelyre valamennyi pályázót és érdeklődőt ezúton is meghívunk. 

  

További információ: 

  

Illés Vanda 

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály 

E-mail: illes.vanda@hagyomanyokhaza.hu 

Telefon: (+36) 1/225-6021 

 

A pályamunkákat a következő helyeken gyűjtjük: 

  

Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 

3360 Heves, Kossuth Lajos út 26–28. 

E-mail: heveshsz@t-online.hu  

Telefon: (+36) 36/346-838, (+36) 30/963-8602 

Ezeken a napokon: h.–p.: 08–16 óráig, illetve előzetes egyeztetés esetén hétvégén is. 

  

Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály 

1011 Budapest, Fő u. 6/b. 

E-mail: nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu 

Telefon: (+36) 1/225-6021 

Ezeken a napokon: h.–cs.: 09–16 óráig, illetve p.: 09–13 óráig. 

  

A pályázat eredményhirdetése 2020. július 17-én lesz Hevesen, 

a Városi Művelődési Központban 

(Heves, Erkel Ferenc u. 2. Tel.: (+36) 36/545-234), amelyre külön értesítést küldünk a pályázóknak. 

A pályázat anyagából ugyanekkor kiállítást nyitunk. 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/document/1646/original/download/00095666.doc
http://www.hagyomanyokhaza.hu/document/1649/original/download/00095881.doc

