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A projekt tartalmának bemutatása
Máté Anna egyéni vállalkozói tevékenységét 2000 márciusától folytatja a városban. Elsősorban
helyi kézműves termékek bemutatása volt az elképzelése, melyekhez további környékbeli és
távolabbi kézműves és iparművész mestereket vont be.
A kézműves termékek iránti elkötelezettségében különös helyet kapott a Sárospatakon méltán
híres úri hímzés motívumvilága. Ennek a különleges színvilágú és hangulatú motívumnak a
XXI. században is használható megjelenését szeretné bemutatni, és minél szélesebb körben
elterjeszteni. A pályázattal célja a kulturális hagyományaink megőrzése, a helyi identitás
fenntartása, és a mai környezetbe való adaptálhatóság bemutatása, további helyi kézműves
termékek realizálásával. Ezért láthatóak itt a Bankus Zsuzsa népi iparművész által készített
kerámia tárgyak, valamint Szabó Bence fotós művei, múlt és jelen pillanataival, Sárospatak
környezetéből.
A projekt megvalósítási helyszíne a Máté Anna tulajdonában és korábban is üzletként működött
épülete, melyben a belső udvarról megközelíthető bemutatóterem, hátsó eladótér és a termékek
bemutatását szolgáló belső tér együttesen fogja az ide látogatókat kiszolgálni. Az ide látogató
sárospatakiaknak, vagy érdeklődő turistáknak lehetősége lesz megtekinteni a hagyományos
hímzésekhez használt hímzőkereteket, kelengyeládákat. A vitrinekben és karnisokon olyan
lakástextilek jelennek meg, melyek az úri hímzés motívumaival vannak díszítve. Cél, hogy a
régi és az új eszközök kiállítása párhuzamosan valósuljon meg, ezáltal is bemutatva, hogy a
régi motívumvilág a mai kor enteriőrjében is megfér.
Női öltözékekből találhat itt az érdeklődő ruhákat, szoknyákat, felsőket és női-férfi
kiegészítőket egyaránt. Lakástextilekből, hímzett drapériákat, függönyöket, díszpárnákat és
terítőket. Bemutatásra kerül továbbá három darab kelengyeláda, teljes tartalommal. Kerámia
termékek közül hagyományos, és modern konyhai eszközök, kerti díszítő elemek jelennek meg.
Több méretben sütő és főzőedények, bögrék, csészék, a kávézás és teázás szükséges kellékei,

valamint kerti és díszítő kerámiák. A különböző formájú és színvilágú kerámia edényekről
legszebben készítőjük szól, akinek szavait az alábbiak szerint idézem:
Szabó Bence fotós munkáin Sárospatak régi és modern megjelenítése párosul egymással. A
város mindennapjairól készített fényképek betekintést adnak a sárospatakiaknak, illetve a
turistáknak arról, hogy a népszerű város hogyan éli hétköznapjait. Egy-egy fotó nemcsak a
turistáknak, de a helyi lakosoknak is érdekes lehet, hiszen a mindennapi rohanásban ők maguk
sem veszik észre, milyen ritka környezetben élnek. Érdekes párhuzamba állítani a régi archivált
képeket a mai hétköznapokban megörökített tevékenységekkel, szituációkkal vagy éppen
városi nevezetességekkel.
A végleges kialakításhoz az elektromos hálózat és a szükséges szociális helyiségek is
megújultak, valamint az udvari téren új napellenző került felszerelésre és vitrinek is kialakításra
kerültek. Az egész projekt megvalósítását környezetkímélő műszaki megoldások és
költségtakarékosság övezte.
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