Kókáné Pásztor Éva szűcs és népi hímző, Vatta
3431 Vatta, Rákóczi u. 11.
Telefon: (06) 20/443-6001
E-mail: kokanepasztor@gmail.com
A lakóhelyem egy Borsodi kisközség Vatta, ahol a kis egyszemélyes műhelyemben alkotok.
A szűcs szakmát a Selypi iskolában a gyakorlatot az Apci szűcs ktsz-ben sajátítottam el 1989ben. A szakmáról alkotott képem gyökeresen változott meg 2005-ben, amikor is hímző
iskolába jártam a Matyó Népművészeti Egyesület égisze alatt. Itt ismerhettem meg a
szakmám egy másik oldalát, ami számomra az igazi szépséget jelenti ebben a mesterségben.
A régi mesterek gyönyörű népi motívumokat hímeztek a többnyire irhából készített
viseletekre, amikből így praktikus meleg téli ruházat mellet, szemet gyönyörködtető díszes
darabokat varázsoltak. Viszont azzal is szembesülnöm kellet, hogy a szakma ezen részének
művelése mára teljesen feledésbe merült. Úgy érzem, a magyar népművészet ezen részét az
utókor számára tovább kell éltetni és ez a mai generáció felelőssége hogyan sikerül, mert a
nulladik órában vagyunk. Ha tenni akarunk ezért, akkor most kell még attól a néhány
mestertől átvenni a tudást, hogy ez ne vesszen végleg a feledés homályába, és ne csak
könyvek lapjain legyenek láthatóak ezek a csodálatos munkák. Az általam készített darabok a
hagyományokat őrizve népi motívumokkal díszített ma is viselhető öltözékek. Alkotásaimmal
országos népművészeti pályázatokon veszek részt többnyire sikerrel. Amerre járok mindenhol
bíztatást és támogatást kapok, ami jelzi számomra, hogy jó úton haladok.
Munkáim a következő kiállításokon szerepeltek:
2010 XV. Élő Népművészeti kiállítás Dobó István Vármúzeum, Eger
2010-2011 XV. Élő Népművészeti kiállítás Néprajzi Múzeum, Budapest
2011 Magyar kézművesség Vajdahunyad vára, Budapest
2011 Az élő népművészet a mezőkövesdi kistérségben, Mezőkövesd
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