
ТКАЉЕ У НОВОМ ПАЗАРУ ОТКРИВАЛЕ ТАЈНЕ СЈЕНИЧКО ПЕШТЕРСКОГ ЋИЛИМА

ТРАДИЦНЈД »
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Учеснице и изЛознице, Инђије, Бора, Панчева...

ПРВА ткачка колонија
у Новом Пазару је
окупила 12 вредних

жена из града домаћина,

али и из Лознице, Инђије,
Бора, Панчева и Сремске
Митровице. Међу дамама
које су се дружиле и от-

кривале тајне сјеничко-пе-
штерског ћилима који је од
2018. на листи културних
нематеријалних добара на-
ше земље, био је и Давид
Ван дер Камп из Сокобање

који се, после школовања у
Хонгконгу, вратио у Србију
и наставио да се бави зани-
мањем које воли од малих
ногу.

- Обожавам ткачке ко-
лоније јер на њима учим,

пратим шта се ради, али и
промовишем културно на-
слеђе Србије. Боравећи на
свим меридијанима, схва-
тио сам да смо цењенији
у свету, него у сопственој
земљи - сведочи Давид који
је у Новом Пазару научио
шаре и мотиве сјеничко-
пештерског ћилима, пре-
познатљивог по геометриј-

ским и цветним шарама,
те "корњачама", "бомбица-
ма", перуникама, љубичи-
цама и лалама.

Неки од примерака ове
врсте уметности, сазнајемо,
красе и павиљон Србије на
светском салону у Дубаију.

Научила
сам да ткам
са седам го-
дина, од мај-
ке, а потом
две децени-
је стицала
искуство
У задру-
зи "Војин

Поповић" .
Новом Па-

зару је по-

требна ова колонија, да би

жене имале где да разме-

њују искуства и уче једна од
друге - истиче Есмана Кур-
тановић, док Виолета Јова-
новић, председница "Етно
мреже" која већ пет година
организује манифестације
зарад очувања ћилимарства
и економског оснаживања
ткаља, истиче да су први
пут нешто овако организо-
вали и у Новом Пазару.

А, у организацији коло-
није је учествовало и удру-
жење "Пазарски базар ру-
котворина", а подржали су
је НАЛЕД, Амбасада САД
и Министарство пољопри-

вреде, те многа дипломат-
ска представништва.

Градоначелник Нихат
Бишевац је посебно ис-
такао да се овај подухват
подудара са опредељењем
локалне самоуправе да ула-
гањима развија такозвану
малу привреду. ■ Н. КОНОВИЋ

0
СОКОБАЊА Давид Ван дер Камп
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