
НАЈБОЉЕ ИСТКАН МОТИВ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМА

Награда за Панчевку
Олга Жолнај Јокано-
вић из Панчева награ-
ђена је за најбоље ис-
ткан мотив пиротског
ћилима. Ово призна-
ње уручено јој је на пе-
тој Ткачкој колонији
која је одржана на Ста-
рој планини, у селу
Дојкинци, у организа-
цији Етно-мреже и За-

друге „Дамско срце” из
Пирота и уз подршку
канадске амбасаде.

На радионици је

учествовало десет же-
на из Панчева, Срем-
ске Митровице, Ста-

пара, Беле Паланке,
Лознице, Београда и
Сомбора, а учешћем
супруге амбасадора
САД у Србији Ен Годфри, ко-
ја је Иркиња, колонија је до-
била и интернационални ка-
рактер. Олга Жолнај Јокано-
вић представљала је Удруже-

ње грађана „Панонке" из Пан-

чева и добила признање за

најбоље технички изведен рад
у традиционалној клечаној
техници.

- За клечану технику је ка-
рактеристично да се основа уоп-

ште не види, већ само потка
којом се изводе одређене шаре

и мотиви, а лице и наличје су
идентични. Може се радити на
хоризонталном, а и вертикал-
ном разбоју. У Пироту се кори-
сти вертикални разбој, док ми
овде радимо на хоризонталном,
па је то доста другачије. Сада

сам први пут радила
натаквомразбоју. Ура-
дила сам мотив совре
или софре, који је био

задат свим учесница-
ма, а симболише склад

и успех у преговори-
ма оних који су око
софре. Креативност
смо могле да изрази-
мо избором боја. Ова
техника захтева вешти-
ну ткаље ца би мотив
био јасан, а ивице
уредне и равне. Не сме
се потка јако затезати,
нити превише опушта-
ти при раду, дакле по-
требна је вештина тка-
ље, која се стиче иску-
ством и осећајем. Не-

ке тајне овог заната не-
себично су нам пренеле ткаље
из Задруге „Дамско срце’’ из
Пирота - рекла је Огла Жол-
нај Јокановић.

Признањс јс додслио амбаса-

дор Аргентине у Београду, који
је са супругом обишао колонију.
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