
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ „СТАПАРСКА РУЖА”

ТКАЊЕМ ДО ОЧУВАЊА
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

• „Стапарска ружа” је основана 2016. године са циљем неговања стапарског ћилимарства и преношења ткања на млађе
генерације. Уз тканице са мотивом стапарског ћилима, у понуди су и ручно осликани кишобрани са мотивом стапарске руже,
осликане ешарпе, пустоване папуче и зепе, вежени обележивачи за књиге, кожни новчаници, торбе и наруквице

Стапарска ружа, мо-

тив са стапарског
ћилима, препознатљив

је српски бренд зах-

ваљујући Удружењу же-

на за неговање традиције

„Стапарска ружа” из Ста-

пара. Препознајући н>и-

хов рад и залагање за очу-

вање културног наслеђа

Србије, Координационо
тело за родну равноправ-

ност Владе Републике

Србије у сарадњи са НА-

ЈТЕД-ом и Етно мрежом

доделило им је признање
„Чувар традиције”.

- „Стапарска ружа” је

основана 20 1 6. године са

циљем неговања стапарс-

ког ћилимарства и прено-

шења ткања на млађе ге-

нерације. Тимским радом
смо сачувале стапарски
ћилим од заборава, а ту је

и омладина која жели да
савлада технику ткања и

тако настави да негују на-

шу традицију и културу.
Водимо се мотом „није
знање знање знати, већ је
знање знање дати”. Удру-
жење броји 15 чланица,
а посебно бисмо истакли

деветогодишњу Тамару

Стајшић, нашу најмлађу
ткаљу. Тамара је показала

велики таленат и љубав
према стапарском ћили-

му - казала је Мира Ко-

вачев, у име удружења.

Стапарски ћилим се

ради на хоризонталним
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I Тамара Сзајшнћ, |
ткаљ *1

разбојима клечаном тех-

ником, која важи за јед-

ну од најтежих техни-

ка у ткању. Прави се од
вуне на памучној осно-

ви. Уз тканице са моти-

вом стапарског ћилима,
у понуди су и ручно

осликани кишобрани
са мотивом стапарске

руже, осликане ешар-

пе, пустоване папуче

и зепе, вежени обеле-
живачи за књиге, кож-

ни новчаници, торбе и

наруквице. За израду

тканице величине 60

х 120 цм је потребно
од 60 до 80 сати.

- Акценат смо ста-
вили на тканице, па

се оне и највише про-
дају. Да није ћилима

не би било ни других про-
извода. Град Сомбор, По-

крајинска влада, гале-

рије, туристи, као и наши

људи у иностранству су
најчешћи купци. Ткани-

це су уврштене у прото-

коларни поклон и тако

завршиле у рукама мно-

гих амбасадора - казала

је Мира.

Поред града Сомбо-

ра, Иокрајинске владе,
Месне заједнице Стапар,

Музеја града Сомбора,
ту су многе фондације
и удружења која препо-

знају рад „Стапарске ру-
же”. Снажну подршку им

пружа НВО „Женска ал-

тернатива”, као и Умет-

нички студио Сомбор,
са којим је остварена

изузетна садрадња. Ту

су и Кровна асоцијација

произвођача рукотвори-

на, као и Етно мрежа из

Београда. Иако гходршка

државних институција не

изостаје, према речима

Мире Ковачев, то је још
увек недовољно да се же-

не приме у стални радни

однос. Потребан је откуп

робе у континуитету.

* Идемо ка томе и да
пређемо у занатску ради-

оницу и запослимо жене

у стални радни однос.
Тако би очувањем ћили*

марства имале обезбеђе-

ну плату, плаћене

порезе и доприно-

се. У плану је и ку-

повина великог раз-
боја који може да
отка ћилим димен-
зија 180 х 200 цм.
Жеља нам је да от-

камо први велики

сгапарски ћилим

после 50 година и

вратимо га на ве-

лика врата. Радимо
на томе да уведемо

у школе кроз прак-

су обуку ткања, а у

плану су и галеријске из-

ложбе — казала је Мира

и поручила омладини да
је важно сачувати своје
наслеђе од заборава и

вратити се правим вред-

ностима.

- Не стидите се своје
традиције и културе и не

губите свој идентитет. Ви

то можете. На млађима
свет остаје, а ми смо ту

да вам дамо ветар у леђа
- поручила је Мира Ко-

вачев. Н. К.

ТРАДИЦИЈА СЕ НЕГУЈЕ ОД

МАЛИХ НОГУ
Удружењу „Стапарска ружа” велику подршку пру-

жају забавиште и Основна школа „Бранко Радиче-
вић” из Стапара. Ипак, због епидемиолошке ситуа-
ције тренутно се не одржавају радионице са децом.

- Васпитачице Наташа Абић и Мирјана Лончар,

су нам са децом долазиле у посету. Разговарали смо
о нашем ћшшму и на малим рамовима им показива-

ли технику израде. Желели су све да виде, да пигају

и раде својим вредним ручицама. На радионицама

у школи, деца су показала велико интересовање за

ткање. И сами смо били изненађени што је радиони-

ца трајала сат времена, а ми смо на њихов захтев

остајали и по два - два и по сата - истакла је Мира.
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