A[,AI,

NEMZET| KULTtIiriLls

lGÁzcAlósÁGA
Közgyú.jl.manyi

lkr.*,. lM M / ]2ó

I /

2016

Pólyáai abnó.íó]j5o9/lo24o

sa*lollésiu,n

l035 BUdapesl. oyulai Pi] Utci

l],

Nomrti KulnüáLs AlaPpío{íimleúéEbinosibI! vjg§Z nfr l&iÉndó limogÁlis

f.lh6hÁlá§liól
lPenűvészeti Múz.um e N,XÁ Kiizgrrújlemétryi szlk*olléllmához .,múrumi nűlfu8}ak
^z
szerdnéiy.nsc' _ rén.köTben, DéhrúiÁry|k] kí.a( Hul6l 6lpt2t.aező i9a]) neEÉsarÉsána
benyújloí pJlyáaláú &0,000. Fl v6sa nh ÉrílhdónimoBalás nyeí,
Az lpaín,úVézeüMúalm u elnyed úno&rist epilyá2ó6n sz.€pló,
konccp. óá ba ,llesz*edó nűtór8} na3véElérchsbálú fel:

afrú-úm g}üjlemé|],ezé5i

L.§.l
Ten: Dékáni ÁíFód (]36l ]93l),(Nltel: i Haldi csipkemíüely, MffkovilsMfuia(l875_195!)
ler és&e l, Ki§ kU nh alas, t 90] , Techni ll tekeE, zöld, vilá8c ckrí], fehér. bana és nirga
sely€mfomlból vmod,,h5lási csiplc'' l2 @IóósúnélküllóTeerösítve.
ljledó, He&Vi ofró zson, 76]2
A cs]pk.].9rczó a

!Éq!. Nr§ IJÉ úl 63

dis/d vmí csipkq

,.hab§j csipke- ,negieremtóinekj D:*ini Árpád és
és publ,\álT ffmk4,. A DékÁdl teícl alop]Án l902J9l l kózöll
a

Maíkovns Máiia egyil koTai. dÚutr
Kiskunhalason kjvilel9zm csipkék mfu ! kezdelb€n nagJ Jkcn úrftI és hMNan szán6 ,li]e
n) edek be l-és kü lln]dón gg}a,rln l A moí megvj!árclt cs]pke leg}ezó melyeteddigcgk
pub]ikjcióhjl ismefrútrk - l90],b3n a ví-söpp TÁ6e!Ág megbizi!ábóla Ma9e lpUmúvésZti
Tá^ulat ábl ,r,,ls,j !ar?:rl me3hirded pályizlon ,13 pállmü kozül L elró dij nyeíe Al
lplrmúVé§4íiMú^um . k.z,lelckól fogra vásáiolú a hála§i csipkék lcg*bb dáiábjail l§! ! na
köZl féh/z diTibd sámlíió, Dékánilenere, ko.ai cs ipke!]/új lemén}e a legnalyobb a világon,

A kúlóiLeges,,.A" klleeóri]is cxríljdt, eyü]lenényben 20l6,2.1 9Énon lellioruk b€ xö9ónjúkD
Közlyü]leményi szkto]légiun slíves lámógaú§n a lmli núúrs/a*neg9zeu éséhez
A mürirgy

kiúq. lolójá,

múZgun &Vújl.ménri odotbáziribiuclórhctóek:

h]llpJltuit.menV inn,

hu/qVui temenV/tePvezo/14202

A Fil!áZti beszjnól& jnlézményoíkhonlapiÁn
www.imm,hu/oa varatbeíamolok

az

llóbi

cimen

lcíiik elérhetóvé,

i,h2.dí. P{sroí Eú€í

fóeúr}r*tó
IFművészed Múzeum Teíil, és liselet§üjEnényc
DékÁnl

Áípád M aíkovirs Mária:

csipke le&/eÓ. Halasi cs iPkem iihe]y, K

lpimú,evdivu7eun,l F/ 20

ó,2

l,

isku trhd,

s. 9o],

Dékini ÁrDód Mekov,B MAíi. csipte lea/ozó, t{alsi csjpk6űhely, KiskunhalAl9o],

lpoműVésái MúrUm. LM )0l6,!,

l ,

