
У РЕЗИДЕНЦИЈИ АМБАСАДЕ САД НА ДЕДИЊУ ЈУЧЕ ИЗЛОЖЕНЕ РУКОТВОРИНЕ ЖЕНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ СРБИЈЕ

ИЗЛОЖБА "Славимо
жене и наслеђе" ко-
ја је приказала ру-

котворине из свих крајева
Србије, одржана је јуче у
резиденцији Амбасаде САД

у Ужичкој улици на Деди-
њу. Свечаностје приређена
под покровитељством Ен
Годфри, супруге амбасадо-

ра САД у Србији Ентонија
Годфрија, у сарадњи са
организацијама НАЛЕД и
"Етно мрежа".

Посетиоци су могли да
погледају остварења чла-

ница "Етно мреже", занат-

ских удружења, задруга и
предузетничких радњи из
свих крајева наше земље.

Поставка је представљала
технике и мотиве препо-
знатљиве за регионалне це-
лине. односно Војводину,
централну, источну и јужну
Србију.

Амбасадор Ентони Год-

фри истакао је да су две
земље биле савезнице у оба
светска рата, као и да нас
повезују велике историјске
личности.

- Узбудљиво је видети да

се срдачне везе настављају
и данас - истакао је Год-
фри. - Ове године обеле-
жавамо 20 година обнове
програма размене. НАЛЕД

и "Етно мрежа" спадају у
оне са којима је амбасада

сарађивала у протеклих
неколико година. Много
смо поносни на ово парт-
нерство и заједничку по-
дршку женама, од којих су

многе изложиле своје ру-
котворине.

Извршни директор НА-
ЛЕД Виолета Јовановић ни-
је могла да сакрије понос и
велико задовољство што су
им отворена врата америч-
ке амбасаде. где су имале

прилику да покажу све оно
што су у претходном пери-
оду стварале.

- Учинили су нас делом
своје породице - каже Јо-

вановићева. - Својом по-
дршком чините огромну
разлику за све жене "Етно
мреже" и морам да кажем

да су веома снажне зато

што је Ен једна од нас. Ве-
рујем да је прави тренутак

да се такође захвалимо др-
жави Србији и да истакне-
мо подршку коју она пру-
жа свима у "Етно мрежи"
и онима који чувају наше
наслеђе бавећи се рукотво-
ринама.

Догађају су присуство-
вале и министарке Татјана
Матић и Зорана Михајло-
вић, које су биле одуше-
вљене оним што су уметни-
це јуче приказале.

- Наше жене су вредне и

радне и важно је да то по-
кажемо целом свету, јер
оно што оне производе део

је нашег наслеђа - истакла
је Михајловићева. - Радили
смо много у претходном
периоду, али сви заједно
морамо више да доприне-
семо упошљавању жена са
села. Готово свака друга је
незапослена, док преко 60
одсто њих ради за стан и
храну. Од кад смо покре-
нули пројекат "Упослимо
1.000 жена" запослили смо

њих 766, али можемо да
будемо још бољи и ефика-
снији.

Домаћин овогодишње
свечаности Ен Годфри по-

здравила је све учеснице
скупа и захвалила се на
подршци за реализацију
овако великих и битних
пројеката.

- Пуно ми је срце када

видим колико подржавате
ове вредне и поштене жене
- каже она. - Пет жена зана-
тлија које су почеле рад са
"Етно мрежом" сада су не-

зависне предузетнице ис-
кључиво својом заслугом,

што је прави вид успеха. У
протеклих неколико неде-

ља се причало о овом дога-
ђају, добар део времена са
људима који нису овде, мо-
јим рођацима и пријатељи-
ма у Америци и Ирској. Реч
занатлија је она коју најви-
ше користим да опишем
веште мајсторе које овде

видите. Желим им много
успеха и увек ће имати на-
шу безрезервну подршку.

На лепо распоређеним
штандовима дуж дворишта
резиденције америчког ам-
басадора у Ужичкој улици

на Дедињу могла су се ви-

дети 22 излагача из свих
крајева земље. Свако је са

њима могао да поприча о
производима које нуде, али

и да покуша лично да их
израаи.

- Предузетник сам ста-

рих заната већ 11 година,
бавим се ручним ткањем,
односно производњом
тканих делова народне
ношње - истиче, за "Ново-

сти", Катарина Мандић из
Панчева. - Напустила сам

државну службу и овај хо-
5и претворила у озбиљан
посао. Нисам имала амби-
цију да оволико година ра-
дим, већ само да пробам.
Помоћ имам по потреби,

када је обим ткања већи.
Са "Етно мрежом" сарађу-
јем када је тај сувенирски
програм у питању, док ве-
ћину свог посла базирам
на Културно-уметничка
друштва, највише на наша

у дијаспори. ■
Ш.МАР0ВИЋ

ТАМАРА ВУЧИЂ ПОСЕТИЛА ИЗЛОЖБУ

Д0ГАЂАЈУ у резиденцији
на Дедињу присуствовала
је и Тамара Вучић (на сли-
ци), супруга председника
Србије. Пажљиво је слу-
шала шта разна удруже-
к>а из наше земље имају
да понуде, а није скривала
одушевљење производи-
ма и понудом који су јуче
представљени. У једном
тренутку се и опробала у
ткању, констатујући да би
се уз мало вежбе сасвим
добро снашла.

ПРОСТОР У ЦЕНТРУ ГРАДА
0Н0 што су окупљени јуче посебно апострофирали јесте да се до краја
следеће године у центру Београда нађе адекватан простор за зана-
тлије. Ту би уметници из целе Србије могли да излажу и продају своје
производе, који би сигурно били доступнији и препознатљивији ве-

ћембројуљуди.
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