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Januárban a Francia Intézetben rendezett „Szövés kódok” kiállításunkat a sajtó több fóruma is 

méltatott (Duna Tv, Duna World – Kultikon –, M1 –Aranymetszés – , Promontor XXII TV, 

Kossuth Rádió – Kulturkör – Magyar Iparművészet Dvorszky Hedvig írása). A kiállítást 

reprezentatív háromnyelvű CD katalógus fémjelzi.  

 

Tavaly a romániai Ariadné csoport mutatkozott be műhelykiállítással műhelyünkben. Idén a 

Magyar Kárpitok című kiállítás Marosvásárhelyen a centenáriumát ünneplő Kultúrpalota 

Galériájában ünnepélyes keretek között került megrendezésre. A kiállítást 2013. 08. 23-án 

nyitottuk meg Csegzi Sándor polgármesteri tanácsos, Nagy Miklós Kund főszerkesztő és 

Bucur Mana UAP elnök megtisztelő méltatásával. A Bartok hegedűduókat hallgathattunk a 

Bartha házaspár előadásában. A kiállítás egybeesett a kolozsvári magyar napok és a 

marosvásárhelyi magyar forgatag rendezvényekkel, ami külön kiemelte a kiállítás jelentőségét. A 

gödöllői művésztelep szellemiségével épült szecessziós épület százéves évfordulóján külön 

kiemelést kapott, hogy az egykori művésztelep leszármazottja és jelem művésztelep elnöke is 

jelen volt. Külön kiemelést érdemel a partnerkapcsolati nyilatkozat melyet ottlétünkkel tudtunk 

aláírni. 

A kiállítás több sajtó méltatta, MTI, Népújság, Kulturális heti sajtó, Kolozsvári rádió riportja a 

magyar napok alkalmából, Művészeti Akadémia honlapja, Katolikus Rádió. Nagy siker és 

elismerés kísérte a kiállítást, melyen a magyarországi kárpitművészek mellett a marosvásárhelyi 

kárpitművészek is szerepeltek. 

 

NEFMI díjat nyert el a  „Duna-Limes” 24 alkotóval közösen készített műalkotásunk a 

„Pelso 2013” IX. országos kerámia és  gobelin biennálén, Keszthelyen. 

 

Az Iparművészeti Múzeumban bemutatásra került a szombathelyi  4. Textilművészeti 

Triennálé anyaga, ahol reprezentatív helyet foglalt el a közösen létrehozott Duna-Limes 

kárpitunk 

 

A műhely idén is helyet adott a főiskolások gyakornoki tevékenységéhez. Betekintést 

nyertek e szakma gyakorlati munkájába. Az idei évben a Petőfi kárpitunk Az egész 

töredéke és a töredékek egésze kivitelezésén dolgozott felváltva a csapat egy része. 

 

Műhelymunkánk részévé váltak a rendszeres műhelykiállítások, melynek hagyományát az idén is 

folyattuk. Máder Indira és Balog Edit műhelyben kiállított munkáiról a Promontor televízió 

filmet készített, melyben részben a kárpit- és műhelytörténet is bemutatásra került.  

Ősszel Feledi Balázs nyitotta meg Balogh Edit Fények című kiállítását, melyhez katalógust 

is készítettünk. 

 

A tavalyi év működésünk alatt több rendezvényt, kiállítást szerveztünk, melyek közül 

megemlítenénk, a Magyar Festészet Napja alkalmával a Roth Miksa műtermekben 

rendezett csoportos kiállítást.  

Részt vállaltunk a Duna Palota nagyszabású iparművészeti kiállításán, ahol kiállításra 

került az egyéni művek mellet a közös Európa fényei munkánk is.  
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