Némethné Kozma Ilona kosárfonó

A kosárfonással 1995. óta foglalkozom, ekkor ismerkedtem össze mesteremmel,Felhősi Feri
bácsival, aki ekkor 91 éves volt. Kilenc évig dolgoztunk együtt, egészen 100 éves korában
bekövetkezett haláláig. Azt hiszem, az együtt töltött 9 év mindkettőnk számára az élet csodás
ajándéka volt.

A kosárfonás minden oldalát megtanította nekem, egyaránt dolgoztunk héjas,

hántolt és főzött vesszővel, és a bútorkészítésbe is belekóstolhattam egy kicsit általa. A fonáson
kívül a vesszőtelepítést, vágást, hántolást is együtt végeztük. A mai napig alapanyagaim nagy
része saját termesztésű. Az utóbbi időben túlnyomórészt héjas vesszővel dolgozom. Nagyon
szeretem variálni a különböző színű fűzvesszőket, illetve más fajta vesszőket is befonni
kosaraimba pl. kutyabengét, vörösgyűrűsomot, orgonát, mogyoróvesszőt, stb. ezáltal is
bemutatva a természet sokszínűségét. Eddig több, mint 40 fajta vesszővel dolgoztam már.

2008. óta tagja vagyok az újonnan megalakult Dabas és Térsége Kézműves Egyesületnek, ahol
aktív munkát végzek, a kiállításoknak és bemutatóknak rendszeres résztvevője vagyok.
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Több nyári táborban tartottam gyermekfoglalkozásokat, ahol a gyerekekkel egyszerű játékokat
készítettünk fűzvesszőből (pl. kapkodót, halacskát). Ezt a fajta munkát épp annyira élveztem,
mint a kosárfonást.

Szakköröket vezetek felnőtteknek több helyszínen, legtöbb tanítványom ugyanúgy
beleszerelmesedik a kosárfonásba egy életre, mint én – azt hiszem, ez a legnagyobb
sikerélményem.Szoktam szakmai bemutatókat tartani Pl.. a dabasi tájházban, ill. a
Hagyományok Házában.

Ridley Scott Ócsán forgatott Katedrális című filmjének monumentális díszletének egy kis része
az én kezem munkája: a mogyoróvesszőből font kerítést én készítettem.

Néhány kosaram megtalálható Budapesten a Mester Porta Galériában, a dabasi tájházban,
illetve

az ócsai tájházban.. 2009. májusban részt vettem a IX. Országos Népi Mesterségek Művészete
pályázaton, melynek során 5 kosaram lett kiállítva a Kecskeméti Néprajzi Gyűjteményben.

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy 2009.augusztusában meghívást kaptam az Országos
Szálasanyag Kiállításra a Magyar Nemzeti Galériába. Az itt kiállított tárgyaim szeptemberben
megtekinthetőek voltak Kecskeméten, az Erdei Ferenc Művelődési Központban is.2009.
októberében a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület NÉPI IPARMŰVÉSZNEK ismert el.

2010-ben a XV. Élő Népművészet pályázat Pest megyei kiállításán 4 kosaram volt kiállíva
Veresegyházán, az országos tárlaton a Néprajzi Múzeumban 3 kosarammal képviselhettem
Pest megyét, illetve a Közép-magyarországi Régiót, melyekkel ott Ezüst Oklevelet nyertem.

Kiállításaim:
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2002. Ócsa, Egressy Gábor Szabadidő Központ (egyéni)

2004. Dabas, Kossuth Ház Galéria (csoportos)

2008. szeptember

Dabas, Tájház (egyesületi)

2008. november

Kakucs, Kakucsi Sváb Fúvószenei Találkozó (egyesületi)

2008. december

Alsónémedi, Opálház (egyesületi)

2009. május

Ócsa, Néprajzi Gyűjtemény (egyesületi)

2009. június

Kecskemét, Népi Iparművészeti Gyűjtemény (csoportos)

2009. augusztus

Budapest, Magyar Nemzeti Galéria (csoportos)

2009. szeptember

Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ (csoportos)

2010. május

Veresegyház, Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum (csoportos)

2010. október

Budapest, Néprajzi Múzeum (csoportos)
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Némethné Kozma Ilona

kosárfonó népi iparművész

Zsűrizett termékek

Kosaraskep2.rar

Némethné Kozma Ilona
2364 Ócsa, Bem J. u. 5.
Tel.:06 30 409 44 79

naki68@freemail.hu
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