
ОЖИВЉАВАЊЕ ЋИЛИМАРСТВА

Изложба "Ћилимом с југа на север"
Изложба стапарских и пиротских ћилима под називом
"Ћилимом с југа на север" отворена је у Градском музеју
у Сомбору. Свечаном отварању изложбе присуствова-
ли су представници града Сомбора, општине Пирот,
амбасаде Аустралије, Градског музеја, НАЛЕД-а, Етно-
мреже и удружења жена из Пирота и Стапара

У организацији Градског
музеја и Градске управе града
Сомбора, у уторак, 14.јула
.201 5. год. отворена је изложба
стапарских и пиротских ћи-
лима под називом "Ћилимом с
југа на север" која ће свим заин-
тересованим посетиоцима до
данас пружити увид у скоро за_-
борављене мотиве стапарског
ћилима и омогућити упозна-
вање шире јавности са њего-
вим карактеристикама.

Говорећи на почетку
свечаног програма отварања
изложбе, Виолета Јовановић,
извршни директор НАЛЕД-а на-
вела је да "све што се види у
просторијама Градског музеја
јесте плодсарадње града Сом-
бора, општине Пирот, амба-
саде Аустралије, НАЛЕД-а и Ет-
но-мреже."

- Изложба обухвата најле-
пше антикварне примерке пи-
ротског и стапарског ћилима
као и комаде који су савремено
израђени и представљају ре-
зултат прве фазе пројекта ко-
јим настојимо да очувамо ста-
парско ћилимарство. Изложбу
би било немогуће реализовати

без вредних жена из пиротске
задруге "Дамско срце",
удружења "Стапарке" из Ста-
пара, "Златне руке Сомборске"
из Сомбора и "Ленке" из Оџака.

Испред општине Пирот су
присуствовали Милица Голу-
бовић и Горан Поповић, помоћ-
ници председника општине Пи-
рот, чланице задруге "Дамско
срце" и из музеја "Понишавље "
СашкаВелкова.

Великом броју заинтере-
сованих Сомбораца на отва-
рању изложбе, обратила се Ми-
лица Голубовић, помоћник
председника општине Пирот.

- Општини Пирот је ука-
зана велика част када је
укључена у овај пројекат и
тиме што смо кроз сарадњу са
Сомбором омогућили ћилимар-
ству да живи. После изложбе
која је одржана у марту у Пи-
роту настављамо са предста-
вљањем рада свих ових вред-
них жена које су данас са нама
и које су уложи ле своје време и
труд како би направиле заиста
предивне рукотворине. Тако
популаришемо брендове опш-

тине Пирот, али и града Сом-
бора кроз стапарски ћилим. ка-
лазајеГолубовић.

Мелинда Рио, први секре-
тар амбасаде Аустралије је
подсетила да је пре тачно го-
дину дана амбасадорка Аус-
тралије у Србији, њена ексе-
ленција Џулија Фини идеју о ре-
витализацији стапарског и пи-
ротског ћилима претворила у
стварност.

- Задовољни смо са-
радњом и партнерсвом са НА-
ЛЕД-ом у оквиру које је покре-
нут програм оживљавања ћи-
лимарства. Сматрамо да је
овај програм од изузетног зна-
чаја за очување културног на-
слеђа и родне равноправнос-
ти. Такође, залажемо се за
веће учешће жена у јавном жи-
воту јер верујемо да на тај на-
чин можемо допринети миру и
стабилности на глобалном ни-
воу. Оснаживањежена није ва-
жно само са аспекта основних
људских права већ и зато што
омогућава женама и њиховим
породицама економску сло-
боду и тако им обезбеди запо-
слење. рекла је Рио и посебно
се захвалила граду Сомбору и
општини Пирот на уложеном
труду око реализацији досада-
шњихактивности.

Присутнима се обратио
Саша Тодоровић, градоначел-

никградаСомбора.
- Велика ми је част и лично

задовољство што сам данас
овде и што представљам град
Сомбор и све своје суграђане
на овако значајном догађају.
Сомбор је пронашао своје
место у овом пројекту, јер је
било сасвим логично да један
град који се поноси својим кул-
турним наслеђем заиста и
ради на очувању те традиције.
Заједно са општином Пирот и
амбасадом Аустралије
уложили смо велики труд и на-
поре да омогућимо стапарском
ћилиму нови живот. казао је То-
доровић. Наравно, нећемо се
зауставити на до сада постиг-
нутом. И даље ћемо помагати
нашим дамама да се економ-
ски оснаже, да уживају у пло-
довима свог рада, да своје ру-
котворине продају и тако за-
раде новац и помогну својим по-
родицама. Велику захвалност
дугујемо амбасади Аустралије
и њеној екселенцији амбаса-
дорки Фини на залагању да
споји крајњи север и југ Србије,
да споји Сомбор и Пирот и да
нам омогући да у видимо све на-
ше, често скривене потенција-
пе.казаојеТодорови*!.

Р.С.
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