
Умеће наших жена
препознатљив бренд

Завршни догађај троднев-
не ткачке колоније у Крче

дину обележила је посета
представника међународне за-
једнице - амбасада Сједињених

Америчких Држава, Белгије, Ка-
наде, Мексика и Бразила, које је
дочекао председник општине
Инђија, Владимир Гак.

Технике веза, златовеза и бе-
лог веза које су традиционално

заступљене на народним но-
шњама, пешкирима и рукотво-

ринама сремског краја свечано
су представљене у оквиру прве
ткачке колоније одржане у оп-
штини Инђија, а прилику за про-
моцију свог умећа добиле су

везиље из осам градова и оп-
штина у Србији, саопштила је

Национална алијанса за локални
економски развој (НАЛЕД).

-Желео бих да захвалим на-
шим пријатељима, Етно мрежи,
Амбасади САД-а и НАЛЕД-у на
несебичној подршци и вредно-
вању наших напора да традици-
ју ставимо у службу локалног
развоја и запошљавања жена.
Изложбена поставка предста-
вља рукотворине жена из удру-

жења “Гороцвет”, чије азбуке у
златовезу наши државни зва-
ничници често користе као про-
токоларни поклон у сусретима

са страним дипломатама - по-
ручио је Гак.

Он је истакао решеност да се
настави подршка „Гороцвету”,
да би та колонија постала тра-
диција у Инђији.

Међу високим званицама

била је и супруга америчког
амбасадора Ен Годфри, која
је захвалила женама из „Г оро-
цвета” на прилици да од њих
учи о културном наслеђу Ср-
бије и традиционалним техни-
кама веза.

Поред посете током дипло-
матског дана, госпођа Годфри

је током сва три дана учество ■

вала у колонији као једна од ве •

зиља.
Спремност за подршку еко

номском оснаживању жена и
очувању наслеђа су исказали и
амбасадори Белгије и Канаде,
Кун Адам и Џајлс Норман, који

су били сагласни у ставу да Ср-
бија има невероватан људски

капитал чији су жене важан део

јер чине спону између традици-
је и будућности.

-Колоније Етно мреже су
ефикасан механизам за развој

вештина и афирмацију жена ко-
је се баве рукотворинама. На
овакве догађаје обично позива-
мо жене које су доказани мај ■

стори веза, златовеза и
осталих традиционалних техни-
ка и које у колоније долазе да
савладају нове технике, да се
такмиче и међусобно повежу -

рекла је Виолета Јовановић,
председница удружења Етно

мрежа.
Она је додала да, уз ткачке

колоније у Пироту и Сомбору,
ове године покренута је и прва
колонија пустовања у Лозници,

а има много интересовања у
срединама широм Србије да бу-

ду домаћини колонија.
Амбасадори су поред посете

колонији, обишли и Стари Слан-

камен, спомен обележје позна-
тој бици код тог места, уживали
у вожњи бродом Дунавом и де-
густацији локалних брендова. ■
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