
HATÁROK NÉLKÜL

„HATÁROK NÉLKÜL"

Hagyományőrző kézművesség Jász-Nagykun-Szolnok megyébena Sajó völgyében,
Háromszéken, a Vajdaság északi tájain

A fazekasság
2005. május 5.-2006. március 31.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Múzeumok Igazgatóságának szervezésében

Fő támogatónk a Kárpátok Alapítvány

A KORONG MESTEREI

A program leírása
Négy helyszínen, Szolnokon, Kézdivásárhelyen, Jabloncán, Szabadkán, szervezzük

meg programjainkat a térség egész területéről bevonva a kézműveseket. J-Nk-Szolnok
megye ma élő fazekasainak hagyományos módon készített termékeiből rendezünk
kiállítást Szolnokon majd a másik három település egy-egy múzeumában. Ebben külön
egységet alkot a gyermekeknek, fogyatékosoknak berendezett rész (megfogható
szerszámok, termékek). A tárlaton fotókról, CD-lemezről ismerhetik meg a látogatók a
kézművesség múltbeli fogásait, múzeumokban őrzött tárgyait, dokumentumait, a népi
díszítőművészet megőrzésre méltó elemeit. A megnyitót Szolnokon május 20-án vásár
követi, ahová a másik három térség kézműveseit is meghívjuk. A kiállítás ideje alatt
folyamatosan szervezünk bemutatókat, foglalkozásokat meghívott kézművesekkel. A
programokat különböző célcsoportoknak szánjuk, melyek között első helyen szerepelnek
a régió lakói, múzeumbarátai mellett a turisták. A foglalkozásokkal mindenekelőtt a
gyermekek, nyári gyermektáborok, fogyatékosok, pedagógusok felé szándékozunk nyitni
a hétköznapi látogatók mellett. A térség vállalkozóit, kereskedőit ugyancsak megkeressük,
mivel a bemutatott kézműves áruk további értékesítésének biztosítását a program lényeges
elemének tartjuk.

A program Szolnokon indul 2005. május 5-én kiállítással, vásárral, bemutatókkal s két
hónap után a kiállítás továbbszállításával Szabadkán, majd újabb két hónap elteltével
Rozsnyón, s végül Kézdivásárhelyen folytatódik. A három külföldi helyszínen a magyar
kiállítás kiegészül az illető tájegység fazekasságának történetével, legjellegzetesebb
termékeivel. A megnyitót követő vásárokra Romániába, Szlovákiába valamint Szerbia-
Montenegróba is meghívjuk a kézműveseket.
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KIÁLLÍTÁS

A program célkitűzései
Alapvető célunk felkutatni a sok évszázados hagyományra épülő kézműves

mesterségek jelenkori értékeit, s kiállításokkal, bemutatókkal, foglalkozásokkal,
vásárokkal lehetőséget adni termékeik népszerűsítésére a lehető legszélesebb körben. Nem
kevésbé fontos hozadéka lehet a programnak a tömegáruk mindent elárasztó dömpingjével
szemben helyreállítani a MESTERSÉGEK és MESTEREK társadalmi elismertségét. A
rendezvényeinken és új kapcsolataink révén szakmai tapasztalatokhoz juthatunk, a
kézművesek pedig olyan ismeretekhez, melyek segíthetnek mesterségbeli tudásuk
bővítésében, más régiók, népek népművészeti emlékeinek felfedezésében, s a
nyolcvanhárom évvel ezelőtt lezárult hagyományos kulturális és kereskedelmi „utak"
megnyitásában.

ESEMÉNYNAPTÁR

SZOLNOK
A korong mesterei. Fazekasság J-Nk-Szolnok megyében

c. kiállítás 2005. május 5. és június 26. között
Kézműves vásár fazekasoknak 2005. május 20.
Bemutatók, foglalkozások a kiállítás ideje alatt 2005. máj. 5.-jún 26.
Adventi vásár 2005. december 3-4.

SZABADKA
A korong mesterei. Fazekasság J-Nk-Szolnok megyében, a Vajdaságban

c. kiállítás 2005. július 8. és augusztus 31. között
Kézműves vásár 2005. augusztus 28.
Foglalkozások, bemutatók a kiállítás alatt 2005. júl. 8. és aug. 31. között

ROZSNYÓ
A korong mesterei. Fazekasság J-Nk-Szolnok megyében, Gömörben

c. kiállítás 2005. október 5. és december 31. között
Kézműves vásár 2005 decemberében, (karácsony előtti utolsó hét végén)
Foglalkozások, bemutatók a kiállítás alatt 2005. okt. 5. és dec. 31. között

KÉZDIVÁSÁRHELY
Kézműves vásár 2005. október 26-án

A korong mesterei. Fazekasság J-Nk-Szolnok megyében
c. kiállítás 2006. január 12. és március 30. között
Foglalkozások, bemutatók a kiállítás ideje alatt
2006. jan. 12-márc. 30.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága
Szolnok, Kossuth tér 4. Tel.: 06/56/421-602, www.djm.hu

Pusztai Gabriella
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