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A Magyar KárpitMűvészeK egyesülete és A Magyar Művészeti aKadéMia együttmű-

Ködve A szépMűvészeti MúzeuMMal NemzeTKözI KoRTÁRs KÁRPIT KIÁllíTÁsT ReNdez 

2017. április 13. és Július 16. KÖZÖtt. A pályáZAton résZt vehet minden művésZ, AKi gon-

dolATAIT A szövöTT KÁRPIT NyelvéN fogAlmAzzA meg.

Magyar Kárpitművészek egyesülete (MKe)
nonprofit, közhasznú szervezet, célja a szövött 
kárpit műfajának művelése és megőrzése. 
1996-ban történt megalakulása óta összefogja 
és képviseli azokat a magyarországon és hatá-
rainkon túl élő magyar kárpitművészeket, akik 
a tradicionális kárpitszövési technika folytatói 
és megújítói. Fő tevékenységi köre egyéni és 
csoportos kiállítások, rendezvények szervezése, 
külföldi művészek, művészcsoportok munkájá-
nak bemutatása, magyar művészek munkás-
ságának megismertetése magyarországon és 
külföldön, továbbá a műfaj erőteljes megújítá-
sának elősegítése.

szépművészeti Múzeum
A budapesti szépművészeti múzeum 1906. 
december 1-jén, Ferenc József osztrák császár és 
magyar király jelenlétében nyitotta meg kapuit. 
története ekkor már bő egy évszázados múltra 
tekintett vissza, hiszen az 1896-ban elhatározott 
múzeumalapítással a magyar főúri és egyházi 
gyűjtőknek a 18–19. században kialakított 
kollekcióit egyesítették az új múzeumépületben.

Magyar Művészeti akadémia
A magyar művészeti Akadémia a művészettel – 
különösen az irodalommal, a zenével, a képző-
művészettel, az iparművészettel, a tervezőművé-
szettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az 
előadó-, a népművészettel – továbbá a művészet 
elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és 
nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével 
és a magyar művészek képviseletével összefüggő 
országos közfeladatokat ellátó köztestület.
Az mmA tagjai a magyar művészeti területen 
tevékenykedő, kiemelkedő kreatív vagy szellemi 
teljesítményt nyújtó művészek.
Az mmA fő feladata, hogy – tiszteletben tartva 
a magyar művészeti hagyományokat – elősegítse 
a magyar és az egyetemes kultúra terjesztését, 
értékeinek megóvását, továbbá hozzájáruljon új 
és jelentős művészeti alkotások megszületéséhez.

phyllis Ackerman 1933-ban a kárpitművé-
szetről írt vaskos tanulmánykötetének címében 
a kárpitművészetet a civilizáció „tükrének” 
nevezi. Ackerman címválasztása ma is hiteles és 
korunk dokumentatív anyagokban gondolkodó 
generációját is kötelezi. ebben a műfajban a 
fotografikus gondolkodás térnyerése, majd az 
informatika technikai vívmányainak elterjedése 
a kompozíciótól a kész művekig vezető hosszú 
és bonyolult folyamatot lényegesen egyszerűbbé 
tették. A szövetesség, a rendszerelvűség és a 
képi gondolkodás digitális struktúrái együttesen 
irányították figyelmünket a témánkat megha-
tározó nagy európai kárpitsorozatokra.
/ A magyar nemzeti galéria és a magyar 
Kárpit művészek egyesülete a kortárs kárpit-
művészet legfrissebb megközelítési módjait 
kívánja reprezentálni, amikor a nemzetközi 
Kárpit 3 eseményeit „Apokalipszis vagy globális 
fenntarthatóság” címmel hirdeti meg. A kiállí-
tást az egyesület fennállásának 20. évfor-
dulója alkalmából rendezzük meg.
/ Az Apokalipszis témájával a kárpitművészetnek 
arra az időszakára reflektálunk, amikor a kárpitok, 
az igazán monumentális középkori képsorozatok a 
korabeli névtelen miniátorok munkáit nagyították 
föl. Az angers-i Apokalipszis és panne makernek a 
magyar gyökerű Albrecht dürer grafikai lapjainak 
feldolgozásával készült Apokalipszis-paneljei 
szent János Jelenések könyvének konkrét szöveg-
helyeire utalnak. ezek a meghatározó gótikus 
és reneszánsz példák igazolják, hogy korunk 
képkultúrája jellegzetesen összefügg a műfaj 
európai fénykorában született hatalmas kárpit-
sorozatokkal. ez az összefüggés részben tech-
nikai, részben azonban a műfaj határain túl is 
érvényes párhuzamokat takar: a szövet előbb 
kézira tokhoz készített illusz trációk, később famet-
szetek apropóján találkozott a képpel. ezek a 
művek nem egyszerűen a szegények bibliájáról, 
a szöveg nélkül olvasható képről, hanem sűrítő, 
átalakító lehetőségeiről, az értelmi és mentális 
képességek összekapcsolt működéséről tanús-
kodnak. Az apokalipszis témáját olyan rendkívüli 
alkotók neve fémjelzi, mint Bosch, grünewald, 
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Brueghel, Blake, masereel, picasso vagy Botero, 
de idézhetnénk deleuze, virilio, eliot, saint-
saens, godard, Coppola és Bergman műveit is. 
/ Jean lurcat a Világ éneke című kárpitsorozatá-
ban szent János művét mint a korai keresztény-
ség példáját állítja elénk egy olyan időszakból, 
amely nyilvánvalóan összefügg a kulturális integ-
rációkkal küzdő korunk feszítő kérdéseivel. ezzel 
párhuzamosan figyelmeztet bennünket a termé-
szet és az alkotott környezet fenntarthatóságának 
aktualitására, a művészet és a technikai civilizáció 
egyetemes felelősségére.
/ Az elmúlt években egyre több elmélet és 
modell bukkant fel, amelyek – válaszul a klasszi-
kus tudományágak sikertelenségére – különböző 
szempontokból és különböző kontextusokban 
kutatják a valóságot, hogy a komplexitással és a 
rendszerekkel mint a fenntarthatóság kihívásai-
val foglalkozzanak. Annak ellenére, hogy létezik 
bizonytalanság a fenntarthatóság értelmezésében, 
jelenleg a megbonthatatlan holisztikus megköze-
lítés a jellemző, ahol a gazdasági, társadalmi 
és környezeti problémák egymással összefüggő 
dimenziói egységesen kezelhetők. Ugyanakkor 
az egyes dimenziók értelmezése és értékelése a 
megközelítések sokféleségét eredményezi.
/ A nemzetközi fenntarthatósági irodalom egyes 
kiemelkedő témái segítenek megérteni és széle-
sebb körben elterjeszteni a fenntartható fejlő-
dés elveit. ezek közé tartozik például a jövő 
nemzedékek jóléte, az alapvető biofizikai élet-
fenntartó rendszerek karbantartása, egyeteme-
sebb részvétel a fejlesztési folyamatokban és a 
döntéshozatalban, vagy az elfogadható színvo-
nalú emberi jólét kivívása.

1. | egyéni pályázók
2. | Csoportos pályázók

Aranygyapjú I.
Aranygyapjú II.
Aranygyapjú III.
Aranygyapjú oklevél

• emberi erőforrások Minisztériuma
• Nemzeti Kulturális alap
• Magyar Művészeti akadémia
• újbuda Önkormányzata

A kiállításra beválasztott műveknek kiállításra 
kész állapotban kell megérkezniük.
A csoportos pályázaton történő részvételhez a 
pályamű létrehozásában minimum két fő rész-
vételét várjuk el. 
A pályázó művészek mindkét kategóriában 
szerepelhetnek. egy művész kategóriánként egy 
pályázattal indulhat, ebben az esetben mindkét 
pályamű külön nevezést igényel. 
A művészek kifejezetten erre az alkalomra készült, 
kézzel szövött eredeti művel pályázhatnak. 
A művek magassága nem haladhatja meg a 3 
métert. egyéni pályázók esetén az alsó méret-
határ 2 m2, csoportos pályázók esetén az alsó 
mérethatár 3 m2. 

a szabályszerűen kitöltött pályázati jelentkezési 
lapot és a hozzá tartozó dokumentációt a pályázók 
2016. szeptember 30-ig küldhetik el Cd-n a 
Magyar Kárpitművészek egyesülete címére: 
1507 Budapest, pf. 172
a dokumentáció tartalma: 1 db nyomdakész, 
digitális fotó a mű egészéről és 1 db nyomda-
kész, digitális fotó a mű egy jellemző rész-
letéről a következő paraméterek alapján: 
hosszabbik oldal minimum 150 mm, 300 dpi 
felbontás, CMyK Jpg formátum, a műalko-
tást bemutató rövid kreatív koncepció, 1 db 
portréfotó. 
a kiállításra történő jelentkezés feltétele 
10.000 Ft nevezési díj, melyet a Magyar Kárpit-
művészek egyesülete számlaszámára kérünk 
átutalni 2016. szeptember 30-ig; 

• magyarországi pályázók esetén a 
11701004-20189495 Otp BaNK számlaszámra, 
• külföldi pályázók esetén az 
iBaN: Hu26117010042018949500000000 
számlaszámra, sWiFt kód: OtpvHuHB.
a határidőn túl beérkező pályázatokat a zsűri 
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nem veszi figyelembe.

A kiállítás anyagát a részt venni szándékozók 
beküldött pályázataiból héttagú független, 
nemzetközi zsűri választja ki. A zsűri tagjait 
a szervezőbizottság kéri fel a nemzetközi anyag 
bírálatára, kiválasztására.

a zsűri tagjai:

reBeCCa a. t. steveNs, MFa
művészettörténész
kortárs textilművészeti kurátor
the george Washington University museum / 
the textile museum
Washington, dC, United states of America

CONCHa HerrerO CarreterO phd
művészettörténész
patrimonio nacional palacio real 
madrid, spanyolország

tillMaNN JÓzseF phd
művészetfilozófus 
moholy-nagy művészeti egyetem, Filozófia 
és Kommunikációelmélet intézeti tanszék 
intézetvezető, egyetemi tanár

CeBula aNNa
művészettörténész
savaria m. h. v. múzeum 
szombathelyi Képtár igazgatója

pápai lÍvia dla, habil
Ferenczy noémi-díjas képzőművész 
a kiállítás kurátora

KatONa szaBÓ erzséBet
Ferenczy noémi-díjas textilművész 
A magyar művészeti Akadémia rendes tagja

FeliKsas JaKuBausKas
litván nemzeti Kultúráért művészeti díjjal 
kitüntetett kárpitművész
vilnius, litvánia 

a zsűrizés ideje 2016. október 25 – 27. 
a nemzetközi zsűri döntéséről a pályázó művészek 
2016. november 15-ig e-mailben értesítést kapnak. 
A művek kiválasztása kizárólag a zsűri feladata, 
amely választását nem köteles megindokolni. 
A zsűrizés munkafolyamata nem nyilvános, 
a zsűri döntése megfellebbezhetetlen.
a kiállításon való részvételre meghívást kapnak 
a Kárpit 2 Nemzetközi Kortárs Kárpit Kiállítás 
díjazottjai. 

a szervezők kötelezettségei:

1. | A kiállítás szakszerű, művészi megrendezése.
2. | A kiállítási anyag őrzése és fenntartása a
  kiállítás ideje alatt.
3. | A művek raktározása, ki- és becsomagolása.
4. | A kiállított művek biztosítása a kiállítás
  időtartamára.
5. | A kiállítás médiavisszhangjának biztosítása. 
  A kiállított műveket a sajtó fényképezheti 
  a kiállítás ideje alatt.
6. | Az ünnepélyes megnyitó és az azt követő
  fogadás megrendezése.
7. | A kiállításhoz készült reprezentatív katalógus
  kiadása. A kiállításon résztvevő művészeket 
  a katalógusból egy-egy példány díjmentesen
  illeti meg. 

a művész kötelezettségei:
 
1. | A kiállításra beválasztott művek biztonságos,
 vízhatlan, többször használható csomagolásban
 történő megküldése 2017. március 15 – 31. 
 között a kiállítás helyszínére.
2. | A kiállított alkotások biztosítása érdekében 
 a pályázati adatlapon a művek értékének
 (méltányos piaci érték) feltüntetése.
3. | A művek szállítása, vámügyintézése a kiállítás
 helyszínéig és vissza, valamint a biztosítás
 költségeinek vállalása a szállítás időtartamára.
 A szállítás során bekövetkezett károkért 
 a szervezők nem vállalnak felelősséget.
4. | A kiállítás zárását követően a műalkotások
 elszállítása. A kiállítás zárása utáni 14. naptól
 a tárolás költségei a művészt terhelik.

z s ű r i
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A kiállítás zsűrije és a szervezőbizottság a részvétel 
jogát visszautasíthatja amennyiben a mű eredetije 
jelentősen eltér a pályázati dokumentációban közölt 
fotón szereplő alkotástól.
A kiállítás szervezőbizottsága a művek értékesíté-
sével nem foglalkozik. 
A programban történő esetleges változásról a szer-
vezőbizottság az érintetteket kiértesíti.

Budapest, 2015. október 11. Fekete györgy, professor emeritus
elnök
magyar művészeti Akadémia

dr. Baán lászló 
főigazgató
magyar nemzeti galéria

dr. lázárné Balog edit
Ferenczy noémi-díjas kárpitművész
elnök 
magyar Kárpitművészek egyesülete 

pápai lívia dla, habil
Ferenczy noémi-díjas képzőművész 
kurátor
magyar Kárpitművészek egyesülete


