
УДРУЖЕЊЕ „ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ" ИНЂИЈА

Златовез за државнике

Пет чланица Удружења
„Етнодом Гороцвет" из
Инђије учествује у реа-

лизацији јавних радова у орга-
низацији „Етно мреже" и
НАЛЕД-а. Реч је о изради азбу-
ка у златовезу, које се касније
урамљују и користе као поклон
у протоколарним посетама
представника Владе Републи-
ке Србије.- На основу нашег претход-
ног искуства стекли смо право
да учествујемо у поменутим
јавним радовима. Сваког дана
ангажоване смо на изради
минијатура. Са јавним радови-
ма званично смо почеле 1 . јуна
и завршавамо 30. септембра
текуће године. Поред мене,
ангажоване су још четири чла-
нице нашег удружења: Милена
Радојичић, Светлана Шовљан-
ски, Тијана Миљковић и Мили-
ца Николин. Веома смо поно-
сне јер ће наше минијатуре
обићи цео свет, све што ради-
мо имаће прилику, поред
државника многих земаља да
виде и наши Инђинчани - исти-
че Јованка Шовљански, пред-
седница Удружења „Етнодом
Гороцвет" Инђија.

Са истом идејом Удружење
„Етнодом Гороцвет" конкуриса-
ло је и код Општине Инђија
пројектом који носи званичан
назив „Промоција домаће
радиности кроз традиционалне
рукотворине као ексклузивни

поклон", за који су им одобрена
средства у износу од 200 хиља-
да динара. У питању је, такође,
израда минијатура азбуке са
средњовековним мотивима -
фризови са фресака наших
манастира и мотивима из

Мирослављевог јеванђеља.
Минијатуре се израђују на
платну уз коришћење обичног
и златног конца.- Када је у питању пројекат
који спроводимо захваљујући
средствима локалне самоупра-
ве, морам рећи да смо задо-
вољне јер ће и Инђинчани има-
ти прилику да виде како изгле-
дају поменуте минијатуре
рађене у златовезу. Ми смо у
обавези да у току месеца изра-
димо четири азбуке, када су у
питању републички јавни радо-
ви, док је општинским пројек-
том предвиђена израда десет
минијатура месечно. Такође,
када завршимо са јавним радо-
вима желимо да почнемо изра-
ду Хиландарског пешкира који
има специфичан мотив и чија
је израда знатно компликова-
нија - каже Шовљански.

За израду минијатура кори-
сте се мотиви које припрема
Душанка Бутуњац, дизајнер из
Неготина ангажована у оквиру
„Етно мреже".- Она усклађује старо са
новим и труди се да све што
уради буде модерно. За крај
септембра планирамо и изло-
жбу као круну реализације про-
јекта који финансира локална
самоуправа - каже за крај
Јованка Шовљански, председ-
ница Удружења „Етнодом Горо-
цвет" Инђија.

М. Ђ.

Веома смо поносне јер ће наше минијатуре обићи цео свет
захваљујући пројекту у којем учествујемо. Све што радимо
имаће прилику, поред државника многих земаља да виде и
наши Инђијчани на изложби коју планирамо за крај септембра,
истиче председница Удружења „Етнодом Гороцвет" Инђија
Јованка Шовљански

О Удружењу
Удружење „Етнодом Горо-

цвет" Инђија основано је 6.
марта 2007. године и окупља
жене са територије инђијаке
општине са циљем да се очу-
вају традиција и стари занати.
Жене израђују предмете који
су карактеристични у нашој
традицији, али такође прила-
гођавају и примењују тради-
ционалне мотиве у савреме-
ном животу. Тако се на Изло-
жбама Удружења могу видети
модерни одевни предмети са
узорцима традиционалних
техника и мотива, хаљине,
шалови, капе као и ручно
рађене торбе и накит. Члани-
це Удружења „Етнодом Горо-
цвет" учествовале су на мно-
гобројним изложвама и сајмо-
вима - етно сајмови у Београ-
ду и Новом Саду, етно изло-
жбама у Инђији, Бечеју, Новом
Бечеју, Сремским Карловци-
ма, Сиригу, Ковиљу, Старој
Пазови и Ковачици. Удружење
тренутно броји 25 чланица.
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