SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Népművészet Ifjú Mestere pályázat 2010. – tárgyi alkotóművészeti kategória
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói,
tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi
hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai
szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a
„Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. A pályázat lebonyolítója idén is Hagyományok
Háza volt
A tárgyi alkotóművészeti kategóriában a pályázatra összesen 29 alkotó és 1 alkotópár adott be
pályázati anyagot a megadott határidőig, 2010. április 19–ig.
Műfaji megoszlás szerint a következő kategóriákban adtak be pályázatot:
2 szövő (1 gyapjúszövő, 1 vászonszövő), 3 viseletkészítő, 3 fazeka, 1 gyermek-játékkészítő,
2 fafaragó, 1 busómaszk-készítő, 1 köztéri tárgy-együttestervező és kivitelező,
2 népi bútorműves és 1 népi bútorműves pár, 1 bőrműves, 1 vesszőfonó, 2 mézeskalácskészítő, 2 nemezkészítő, 1 késes, 2 népi ékszerkészítő, 2 tojásfestő, 3 kovács
A zsűri felkérése - mint mindig - a beérkezett pályázatok függvényében történt, ezért egy
minden szakágra kiterjedő zsűribizottság került felkérésre.
A zsűri tagjai voltak Takáts Zoltán (kovács)- kovács, fémmunkák kategória, Péterfy László
(szobrász)- famunkák, játékkészítő és köztéri tárgyegyüttes kategória, Csupor István
(néprajzkutató)- fazekas kategória, F. Tóth Mária (szakoktató) -vessző és nemez kategória,
Borbély Jolán (néprajzkutató)- viseletkészítő, szövő kategória, Bérczes Csilla (gyöngyfűző)népi ékszer kategória, Gombosi Beatrix (néprajzkutató, tojásfestő) -mézeskalács, tojás
kategória, Torma László (restaurátor)- bőrműves kategória.
A pályamunkák zártkörű értékelésére 2010. május 19– én került sor a Hagyományok
Házában, ekkor tették meg a zsűritagok felterjesztési javaslataikat a „Népművészet Ifjú
Mestere” címre, melyet írásban, jegyzőkönyv formájában is rögzítettek.
Ezt követően a zsűritagok, a délután folyamán személyre szabott, nyilvános szóbeli értékelést
(konzultáció) tartottak a megjelent pályázók részére.
Végső döntést a zsűri javaslata alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékesei
hoznak. Az elismeréseket az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes
pályázóknak.
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