
Српски вез у Дубаију
Разнобојни украсни јастуци и уникатни поклони „Етно мреже” красиће павиљон Србије на

Светској изложби „Експо 2020” која почиње 1. октобра

Од када је давне 1851. године у
Кристалној палати у Лондону
одржана прва Светска изложба,
на овој манифестацији предста-
вљене су неке од највећих тех-

нолошких иновација и открића без којих не
можемо да замислимо савремени живот.
Телефон, први рачунар или Теслина наиз-
менична струја први пут су представљени
управо на некој од ових изложби. Неке од
најфасцинантнијих грађевина наше цивили-
зације изграђене су за потребе Светске из-

ложбе „ Експо”, да би постале трајно
историјско наслеђе- Ајфелова кула

у Паризу и Атомијум у Бриселу, али и
прва макета за Кип слободе.

Традиционалне рукотворине
за савремено доба

Србија има дугутрадицију представљања
на Светској изложби, пуних 136 година, а
ове године први пут ћемо се представити у
импозантном павиљону величине од 2.000

квадратних метара с темом „Србија ствара
идеје - инспирисани прошлошћу, креирамо
будућност”.

Све земље се ужурбано припремају
за свој наступ, баш као и вреднеткаље

окупљене око удружења „Етно мре-
жа", јер ће управо њихови разно-
бојниукраснијастуци иуникатни

поклони красити павиљон Ср-
бије на овој изложби.

Тим поводом разго-
варали смо са пред-
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Групни портрет пред полазак на Светску изложбу
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с е д н и
цом „Етно

мреже" и из-
вршном дирек-
торком Наледа Ви-
олетом Јовановић,
Ивом Радић, Милицом

Терзић и Катарином
Мандић како бисмо се
боље упознали с произ-
водима и техником израде
традиционалних рукотворина из Србије

који крећу на пут да освоје свет.
- На изложби „Дубаи експо” изложићемо

традиционалне рукотворине, прилагођене

захтевима савременог човека, његовим
потребама и укусима, који су иновативног
дизајна и имају употребну вредност у сва-
кодневном животу. У питању су одабрани

комади за то тржиште, с којим већ имамо
искуство и које веома добро реагује на ову

врсту производа. Ту су реплике производа
који су се некад радили, простирке, ткани-
це, подметачи, али имамо и савремени про-

грам: торбе за лаптоп рачунаре, футроле за
мобилне телефоне, привеске за кључеве,
које смо одабрали заједно с тимом Србија

ствара - представља нашу понуду Виолета
Јовановић, председница „Етно мреже”.

Додаје и да су у „Етно мрежи” за сваки
производ припремили и приче на српском и
енглеском да би купци и посетиоци изложбе

могли да упознају нашу баштину.
- У тим причама су информације из којег

је краја мотив, шта значи, како се некада

тај производ користио. То су углавном те
приче с душом, које анимирају и заин-

тересују људе да пожеле да имају

такав производ - каже Виолета
Јовановић.

Посебан адут на изложби,
уверени су наши представници,

биће јастуци упечатљивих боја и мотива,

креаторке Катарине Мандић, која већ пу-

них 11 година живи од свог некадашњег

хобија.
- Јастучнице су израђене ручним ткањем

иједномоднајзахтевнијихткачкихтехника

- техником клечања. То је стара традици-
онална техника ткања која изискује како
вештину, тако и искуство ткаље. За изра-

ду једног јастучета потребно око десет до

дванаест сати рада - објашњава Катарина
Мандић.

Уткивања клече - шаре у тканину била је

на балканским просторима позната сигур-
нопретурскогпериода.а посвој прилици и
још пре насељавања Слове-

на на Балканско полуос-
трво. У самој техници

ткања највише се ко-
ристи вуна, али неки
предмети се израђују

и од памука.

- У данашње време
тешкоје наћи материјале

који су се оригинално користили у традици-

оналној изради неких предмета, као штоје

на пример стапарски ћилим, који би требало

да се тка с посебном коноплом, чија произ-
водња више не постоји - додаје Катарина.

Ива Радић појашњава да ће производи

„Етно мреже” оплеменити простор павиљо-
на Србије, наравно, моћи ће да се купе, али
уз то чланице ће у Дубаију организовати и
радионице старих заната.

- Трудићемо се да током тих радионица

бар део српских традиционалних вешти-
на приближимо посетиоцима јер код нас
странци увек радо седну на разбој, па је

то у својој скоријој посети учинио и принц
Чарлс - подсећа Ива Радић.

Шара за цео свет

„Етно мрежа” постојијош од 2005. године

и основана је с циљем да се сачува наше
културно наслеђе, али и повеже култура

и предузетништво, тако што ће се помоћи

женама да се вештине којима се
баве афирмишу и тако докажу у

својим срединама. Оне најагил-

није међу њима могу да стекну

стални извор прихода и да се
самозапосле, као што је то

случај с Катарином.
Производи вредних

чланица „Етно
мреже”

биће

доступ-
ни

закуповинуу
павиллну Србије то-

ком целогтрајања из-
ложбе, а имајући у виду

очекивања домаћина да ће

ову манифестацију посетити
преко 25 милиона посетилаца

за шест месеци, сигурни смо да ће

српска шара обићи цео свет.
Бранка Цонић

ТКАНИЦА

Тканица је универзални
појас у мушкој и женској на-
родној ношњи и заступљена
је у свим крајевима Србије.
Служи за принвршћивање
доњих делова ношње за
струк.у мушкој ношњи пан-
талона, а у женској сукњи,
прегача или кецеља. Према
народном веровању ткани-
ца има и заштитну улогу,
да својим јарким бојама и
шарама штити од злих ду-
хова и тако преузима улогу
душапазитељице и путево-
дитељице.

ДЕЦЕНИЈА И ПО „ЕТНО МРЕЖЕ”

Током 15 година постојања, кроз програме „Етно мреже”

прошло је више од 1.000 жена, чији је саставни део обуке био и
рад с дизајнерима на осмишљавању и паковању производа као

и јачање вештина презентације и маркетинга производа који нас

чине поносним предсветом.
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чланица „Етно мреже” изазову велику пажњу

Катарина Мандић
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