
ИНЂИЈА • ИЗ УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „ЕТНОДОМ ГОРОЦВЕТ"

Златним нитима везу азбуку
Пет чланица Удружења „Етнодом Гороцвет" учествује у изради азбуке
у златовезу. Ти радови се касније урамл>ују и користе у протоколарним
посетама наших дипломата многим страним земљама

Готово десет година жене из инђијског
Удружења „Етнодом Гороцвет" поку-

шавају на најлепши начин да старе тра-
диционалне технике плетења, веза, хе-
клања и ткања сачувају од заборава и
у томе успевају. Вредне руке жена свих
генерација направиле су многе ручне
радове, а неки од њих су коришћени
за потребе протокола Владе Републике
Србије и Министарства спољних посло-
ва. Последњи пројекат који је у току се
односи на јавне радове у оквиру којих
се припремају специфични ручни радо-
ви, а реч је о техници златовеза.- Од 1. јуна су почели јавни радови у
организацији „Етно мреже" и НАЛЕД-а.
У овим радовима учествује пет наших
чланица које израђују азбуку у злато-
везу. Ти радови се касније урамљују и
користе у протоколарним посетама на-
ших дипломата многим страним земља-
ма - каже Јованка Шовљански, пред-
седница Удружења „Етнодом Гороцвет"
и истиче да ће јавни радови трајати до
ЗО.септембра.- Жене се свакодневно окупљају у
просторијама удружења и врло су по-
свећене изради ових радова. Морам да
подсетим да смо управо овај пројекат
добили на основу нашег претходног ис-
куства јер ово није први пут да радимо
златовез - каже председница.

Поред јавних радова у којима члани-
це учествују, удружење је аплицирало
и код локалне самоуправе која им је
одобрила средства у износу од 200.000
динара за исти пројекат златовеза ко-
ји носи назив „Промоција домаће ради-
ности кроз традиционалне рукотворине
као ексклузивни поклон".- Реч је о пројекту у оквиру којег
радимо азбуку са мотивима из Миро-
слављевог јеванђеља и старим моти-
вима из манастира. У питању су мија-
туре са ћириличном азбуком који под-
разумевају детаље из старих српских
рукописа са средњовековним мотиви-
ма наводи она. У пројекту јавних ра-
дова имамо задатак да урадимо четири
азбуке месечно, а у плану је да се ра-
ди и Хиландарски пешкир у златовезу

који је врло комплексан. Када је реч о
општинском пројекту њиме је предви-
ђено да урадимо десет азбука, минија-
туре и обележиваче за књиге. Најве-
ћи део средстава које смо добили од

општине ћемо утрошити на амбалажу,
односно паковање, како би све лепо
изгледало каже Јованка.

Сви радови ће бити представљени
на завршној изложби која треба да бу-
де организована крајем септембра у
холу Трејдјуник центра каже председ-
ница Гороцвета. Подсећамо, просто-
рије Удружења „Етнодом Гороцвет" се
налазе у улици Војводе Степе у дво-
ришту Црвеног крста у Инђији, где се
жене окупљају сваког понедељка од
15 до 19 часова. Све чланице поред

радова које израђују у удружењу ак-
тивно учествују и на неким другим ра-
дионицама у нашој земљи где стичу
нова знања и вештине за израду ста-
рих рукотворина.

М. Балабановић

%% Лоред јавних ралова
' ; у којима чланице уче-

ствују, улружење је аплицира-
ло и коа локалне самоуправе
која им је олобрила срел-
ства у износу ол 200.000 лина-
ра за исти пројекат златовеза
који носи назив „Промоција
ломаће ралиности кроз тра-
лиционалне рукотворине као
ексклузивни поклон"

Чланице Удружења „ Етнодом Гороцвет"
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