
Дипломате у посети везиљама
"'|к ј# г анифестација„Прваколо-

1% /I нијавезау Инђији2021”
а, „ одржана је у Крчедину

Д ” ■ уз подршку „Етно-мре-

же”, амбасаде САД, општине Инђија

и НАЛЕД-а. У завршници тродневног
програма приређен је „Дипломатски
дан”.

' Дружењеамбасадораињиховихсу-
пруга са везиљама из девет градова

Србије, с којима је ручни рад учила и

Ени Годфри, супруга америчког амба-

садора, уприличено је у клубу „Дво-

риште”.
- Усвојила сам практичне лекци-

је традиционалног веза, којим се
у Срему украшавају рукотворине.

Овде сам била једна од вас - поручи-

ла је Годфријева везиљама, тврдећи
да је унапредила и знање о културном

наслеђу Србије.
Амбасадори Белгије и Канаде - Кун

Адам са супругом Елс и Џајлс Нор-
ман са супругом Валери Леј, као и
жене дипломата Мексика и Брази-

ла - Ким Еунхаи и Моник Меријам,
чули су занимљивоети о златовезу, бе-

лом везу и елементима веза, који буде

знатижељу и називима - „штедњиви
под”, „ланчанац”, „паукова мрежа”,
„покрстица”...

Уникати с колоније приказани су

на изложби, а међу њима су биле

и рукотворине ђака Средње шко-

ле „ђорђе Натошевић”. Они су по-

казали и умеће у шивењу костима
за „Келтско село”, које ће се на ту-

ристичкој мапи Инђије наћи поче-

тком јула.

Поставка је обогаћена и радовима

чланица инђијског Удружења „Горо-

цвет”. Ове вредне жене, према оцени

Владимира Гака, председника општи-
не Инђија, својеврсне су амбасаДор-
ке: њихова азбука у златовезу чест је
протоколарни поклон при сусретима

наших државника с представницима

другихземаља. Гћкје похвапио напоре

да се традиција стави у службу локал-

ног развоја и запошљавања жена.

Подршку економском оснаживању

жена и очувању наслеђа дали су и ам-

басадори Белгије и Канаде. Они су са-

гласни да је спона традиције и будућ-
ности у рукама жена.

- На овакве догађаје обично пози-
вамо жене које су доказани мајстори
веза, златовеза и осталих традициож,,

налних техника и које у колоније до-
лазе да савладају нове технике, дз се

такмиче и размене искуства - казала

је Виолета Јовановић, председница

Удружења „Етно-мрежа”.
После дружења у колонији Милан

Богојевић, председник Туристичке
организације Инђије, гостима је пред-

ставио знаменитости Старог Сланка-

мена, уз обилазак винограда „Шапат”

и вожњу бродом од ушћа Тисе у Ду-

нав. Александра Куртеш

Прва колонија веза

у Инђији, одржана у
Крчедину, окупила је

жене вештих руку из
девет градова Србије,

а гости манифестације

били су и амбасадори
неколико земаља
са супругама
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