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О ЕТНО МРЕЖИ
Етно мрежа је национална струковна
организација која окупља преко 400
произвођача рукотворина и има за циљ
очување традиције и културног наслеђа
Србије кроз оспособљавање жена и младих
за тржишну производњу рукотворина.
Производе Етно мреже користи Протокол
републичке и покрајинске Владе и Народне
скупштине за дипломатске поклоне.
Рукотворине Етно мреже су уникати
израђени применом традиционалних
техника и опремљени паковањем и
сертификатима на српском и енглеском
језику, са причом о пореклу и мотивима из
раличитих крајева Србије.

О ИЗЛОЖБИ
Жирирана изложба под називом „Сто жена –
сто минијатура“ је једина манифестација те
врсте у Србији која женама које се баве
израдом рукотворина даје прилику да се
усавршавају и такмиче у традиционалним
техникама са циљем активног чувања
културног наслеђа Србије.
Изложба је организована по угледу на
жириране манифестације у иностранству, а
циљ је мотивација жена и младих који се баве
израдом аутентичних рукотворина да своје
вештине унапреде, професионализују се у
поштовању високих стандарда у одабраним
традиционалним техникама, и да поред
новчане награде, добију признање стручне
јавности и друштвено вредновање свог рада.

ИЗЛОЖБА „СТО ЖЕНА – СТО МИНИЈАТУРА“
Пријаве за изложбу које поднесе преко 150
аутора из целе Србије, прегледа уметнички
савет Етно мреже и врши селекцију најбољих
експоната а стручни жири комисијски доноси
одлуку о награђеним ауторима у категоријама
традиционалних техника: пустовање, ткање,
вез/златовез и нецање/хеклање.
Специјално признање се додељује и младом
аутору до 30 година старости као подстицај
младима да се укључе и допринесу очувању
културног наслеђа Србије.
Етно мрежа на овај начин пружа прилику
женама – ауторкама минијатура да унапреде
вештине из којих остварују извор прихода и
да кроз учешће на изложби, ојачају свој
друштвено-економски положај.

ИЗЛОЖБЕ 2010.-2013.
Прва изложба минијатура организована је
2010. када је учествовало укупно 45 ауторки.
Поставка изложбе организована је у
Библиотеци града Београда а свечана додела
награда у Скупштини града Београда.
Друга по реду жирирана изложба минијатура
организована је крајем 2011. године у холу
Народне банке Србије уз подршку Делегације
ЕУ у Србији. Број ауторки на овој изложби
знатно се повећао и поставка рукотворина
жена из целе Србије изазвала је велико
интересовање јавности.
Трећа изложба је организована 2012. у
Етнографском музеју у Београду у сарадњи са
Факултетом примењених уметности, а
изложбе су приказане и у унутрашњости
(Панчево, Неготин, Бољевац).

ИЗЛОЖБА 2014/15.
Кроз институционалну сарадњу Етно мреже с
представништвом Републике Српске (РС) у
Београду, проширен је домет изложбе, која
2014. добија регионални карактер
укључивањем произвођача из РС.
За изложбу је тада пристигло преко 130
експоната, а поставка која је организована у
београдском хотелу Хајат и изазвала је
неочекивано интересовање гостију и јавности.
Додатно, изложба је допринела повезивању
произвођача рукотворина и институција за
очување традиције, кроз заједничке напоре на
представљању традиционалног наслеђа као
темеља за промоцију државе , као и извора
економских активности за жене на селу.

ИЗЛОЖБА 2017.
Јубиларна, пета изложба минијатура одржана
је у мају 2017. уз институционалну подршку
Народне скупштине и корпоративних
партнера (Телеком Србија, ЦРХ и Еуробанка)
који су препознале значај ове иницијативе.
На конкурс је пристигло преко 170 радова, од
81 аутора из више од 30 општина и градова у
Србији. Жири је селектовао 95 радова, од
укупно 50 аутора, који су опремљени и
приказани у оквиру изложбене поставке у
свечаном холу Народне скупштине Србије.
Најбоље оцењени аутори у техникама ткања,
веза, пустовања и израде чипке, као и млади
аутор до 30година старости добили су вредне
новчане награде и важно признање јавности.
Славица Васовић из Сомбора двоструки је
лауреат са признањима за ткање и вез.

ИЗЛОЖБА 2018.
Шеста изложба минијатура одржана је током
2018. у здању Народне скупштине и уз учешће
корпоративних партнера (Телеком Србија,
САП, ЦРХ и Еуробанка) који континуирано
пружају подршку овој иницијативи.
Изложба је имала одличан одзив са 164 рада
које је послало 77 жена из 23 града и општине.
Награде су отишле чланицама удружења из
Беле Паланке, Великог Градишта, Панчева и
Београда, а специјалну награду за ауторе
млађе од 30 година добила су 22 малишана из
забавишта у селу Читлук код Крушевца.
Изложби су присуствовали институционални
партнери, медији, високи представници
општина и дипломатског кора који активно
задговарају економско оснаживање жена.

ИЗЛОЖБА 2020.
Етно мрежа уз подршку корпоративних
партнера настоји да обезбеди средства за
награде ауторима, опремање експоната и
стручну подршку у припреми седме изложбе
минијатура 2020.
За све партнере изложбе обезбеђено је:
• пажњa националних медија и инситуција,
• активно учешће на отварању изложбе и
додели награда где присуствују високи
званичници и дипломатски кор,
• заступљеност у свим материјалима и
каталогу изложбе.

Конкурс ће трајати током јесени (нов-дец) а
поставка и свечана додела награда се
планирају за крај априла 2020.

ИЗЛОЖБЕ 2010.-2015.

ИЗЛОЖБЕ 2010.-2015.

ИЗЛОЖБЕ 2017-2018.
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