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Етно-мотиви
за отисак душе
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У ЗГРАДИ ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ ОТВОРЕН ВОЈВОБАНСКИ САЛОН

Етно-мотиви за отисак душе
Јуче је у згради Покрајинске

владе отворен Војвођански

салон, с циљем очувања кул-
турног наслеђа и промоције
стваралаштва жена и младих

у Аутономној Покрајини Војво-
дини. Отварању су, између

осталих, присуствовали пот-
председница Владе Србије и
председница Координационог
тела за родну равноправност
Зорана Михајловиб и, у сво-
јству домаћина, председник

Покрајинске владе Игор
Мировић. Поставка је

припремљена по концепту

који кроз традиционалне

технике и флоралне мотиве
представља етнолошко
наслеђе Војводине.

•••На 80. годишњицу од када је
изграђена зграда Покрајинске

владе, огворили смо овај салон
као део велике успешне за-
једничке иницијативе коју су по-
могле и локалне самоуправе -
казао је председник Покра-
јинске владе Игор Мировић. - То
је инцијатива подстицања и про-

моције вредности које стварају
наше жене, да би се сачувало и
представило наше наслеђе. Та

иницијатива важна је за очување

наших села и руралних
средина јер се откупљи-
вањем тих производа
помаже развој сеоских
средина и очување

нашег наслеђа. Многи
наши страни гости су
тим производима

одушевљени, јер понесу
и неку врсту отиска
душе и Војводине и
читаве Србије у своју

земљу.
Он }е нагласио да су

на прослави 20.
годишњице присаједињења
1938. године ћилими са
старим ткањем истицани на
балконима зграда и да је то
био обичај приликом прославе

важних догађаја, што се може
видети на фотографијама из
тог еремена.

- То је на неки начин
повратак тој традицији. Ми

сада наше старе мотиве кроз
вредне руке наших жена
истичемо, додуше у

затвореном делу, али неће
проћи много када ћемо за
најважније догађаје, за
најважнија славља, којих ће
сее више бити у машој Србији,

такве вредне ствари истицати

напољу, на балконима, као
што су то чинили некада наши
стари - закључио је Мировић.

- Војвођански салон шаље
важну поруку о очувању кул-
турног наслеђа, које је део

нашег идентитета, али и мул-

тикултуралности и толеран-

ције - казала је Извршна ди-
ректорка НАЛЕД-а Виолета

Јовановић.
Она се захвалила Игору

Мировићу и Зорани Миха-

јловић на помоћи јер, како је

рекла, они већ годинама

званичницима и дипломатама

с којима се састају поклањају

рукотворине, од српских
пешкира, до стапарских и
пиротских ћилима, ,,и тиме

израстају у својеврсне ам-
басадоре нашег културног
наслеђа". Такође, изразилаје
наду да ће и друге институ-
ције наше земље лодржати
рад мреже женских
удружења, како овде, тако и у
иностранству, посебно
истичући да је титула Новог
Сада као Европске престон-
ице културе 2021. године

добра прилика да се пред-
стави рад жена - чувара
традиције.

Отварању Војвођанског са-
лона присуствовали су и пред-

ставнице занатских удружења
које су израдиле експонате,

директорка Завода за равно-
правност полова Диана
Миловић и градоначелница

Сомбора Душанка Г олубовић.

као и представнице локалних
занатских удружења из
Сремске Митровице, Инђије,
Сомбора, Панчева, Оџака и
Београда.

А. Савановић

На прослави
20. годишњице

присоједињењо 1 938.
године ћилими со

старим ткањем

истицони су но
балконима згродо и то

је био обичај приликом
прославе вожних

догађојо, што се може

видети но
фотографијома

из тог времено
(Игор Мировић)

Запошљавање жена са села
Потпредседница Републичке владе Зорана Михајловић рекла

је да је пресрећна јер се Покрајинска влада прикључила иници-
јативи која има за циљ запошљавање најмање 1.000 жена са
села, које су и најугроженије у економском смислу.

-

Кроз ту иницијативу до сада смо упослили више од 600
жена - казала је Зорана Михајловић. - На тај начин не само да

чувамо наше вредности и наслеђе, које поносно показујемо
свету, већ помажемо женама да се запосле и економски
оснаже. И зато позивам све институције да се придруже акцији.

|дог.1гпгоује Оапагје и РокгајШзкој
у1асј[ о(уогеп УојуосТапзкЈ за!оп, за
сНјет осиуапја киИигпод паз1есТа I

ргогпосџе 5Т/ага1аз1уа гепа, розе&по

и зеозкнп згесИпагпа и
Уој\/о сЛ п I . ОГки р 1ј иј ис I оуе рго12Уос1е
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