
РАДИОНИЦА РУЧНИХ РАДОВА У АТЕЉЕУ „СОМБОРСКЕ НИТИ”

ОБНОВЉЕНИ
ЗАБОРАВЉЕНИ ПРЕПЛЕТАЈИ

Славица Васовић

и Катарина Цар,

представнице Атељеа за
сгаре и уметничке занате

„Сомборске нити” у субо-

ту, 19. новембра, одржале
су показну радионицу ткања

и веза грађанима који су

желели науче основе ових

старих заната. У зависнос-

ти од даљег интересовшБа

биће организоване и серије
радионкца, на којима ће би-

ти демонстриране разли-

чите технике и процес на-

стајања од идеје до готовог

производа.- Наш циљ је квалитет,

а не квантатет. Радимо на

малом стоном разбоју, који
је донација Градског већа

града Сомбора, а у скорој
будућносги ћемо имати и

ножни који је много бржи

и ефикаснији. Добродошли

су сви независно од пола

и узраста, а нарочито бих

волела да што више омла-

дине дође - казала је Сла-

вица Васовић, председница
удружења.

Удружење је, каш исти-

че Катарина Цар, основа-

но летос када се неколико

полазница коЈе су успешно

завршиле обуку ткања, оку-
пило с циљем да у Сомбору
буде што више ткаља како

би овај заборављени занат
био обновљен. Обуку је ор-

ганизовала Етно мрежа, а
водитељ је била Нела Пеј-
чић, председница Удружења
грађана ,Ј1енка” из Оџака.

Све пројектне акгивносги
је подржао Град Сомбор.

- За сада смо осмисли-
ли ткање, вез и израду дру-
гих предмета од вуне пус-

товањем, а планирамо да
се бавимо хеклањем, пле-

тењем и свим оним старим

занагима који су типични за

ово поднебље. Млади су, су-

дећи према реакцијама на

ингернету, закнтересовани

за ручне радове и креирају
савременије шаре и предме-
те. Ипак, сви ови наши тра-

диционални предмети могу
да се прилагоде духу овог

времена и потребама људи
- истакла је Катарина Цар.

Намера уцружења је да

у новом градском просто-
ру направе специјализовану
сувенирницу Горњег Поду-
навља. Број члановаје огра-

ничен, а сви који желе да се

придруже и помогну могу
да постану почасни члано-

ви. Такође, свакадонација
и доброчинсгво су добро-
дошли. Н. К.

ЉУБАВ КАО ПОКРЕТАЧ
Гордана Људеновић из Апатина тек понешто зна

о ткању, па је желела да дође и да се усаврпш. По-
себно ју је привукла клечана техника.

- Желим да научим што више техника и мустри
да бих могла самостално да радим. Шијем за децу
играчке, јастучиће, простирке и излажем их у ок-
виру Удружења „Ружа црвена” из Апатина - казала
је Гордана, која поред тога хекла, плете, везе и ра-
ди гоблене.

Маја Менђан прави накит од дрвених куглица и
глине, а данас је пожелела да научи и вез.- Занима ме и ткање и све што се руком ради, па ћу
сигурно радо наставити да долазим - казала је Маја.

Катарвва Цар
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