
Szottesek a zombori muzeumban
Szottesekkel delrol eszakra elneve-

zessel nyflott kiallitas tegnap a piro-
ti es sztapari ćilimekbol a zombori
Varosi Muzeumban. A gyujtemenyt
korabban nagy sikerrel mutattak be
Pirotban.

A szerbiai nepmuveszet jelentos
alko tasai koze tartozik a sztapari es a
piroti ćilim (kilim), vagyis szottes. Az
utobbit mar a szellemi orokseg resze-
kent tartjak nyilvan, es ezt szeretnek
a zombori kezimunkazo nok elerni a
sztapari szottes eseteben is. Az Etno-
halozat (Etno mreža) Szervezodes
Ausztralia belgradi nagykovetsege
kozremukodesevel osszekapcsolta
a ket varos nepmuveszeit. A Zlatne
ruke Somborke es a hodsagi Lenka
egyesulet tagjai es a sztapari Stapar-
ke egyesulet szovonoi egy intenziv
tanfolyamot kovetoen immar onal-
loan keszitik a messze foldon hires
szotteseket. A belgradi Iparmuve-
szeti Kar es a zombori muzeum
szakembereinek kozremiikodese-
vel megterveztek az elso, sztapari
motivumokkal diszitett hasznalati
targyakat, poharalateteket, terito-
ket, amelyeket reprezentativ proto-
kollaris ajandekkent mutattak be a
szerb kormany, a tartomanyi admi-
nisztracio es a kulugyminiszterium
illetekeseinek.

Amig a regi, Pirotban hagyoma-
nyos szottesek zommel mertani alak-

zatokat mutatnak, addig a sztaparit
vir^motivumok diszitik. Az orszag-
ban mas videken is megjelenik a
viragmotivum, ezektol meg abban
kiilonbozik a sztapari rozsa, hogy
tobb szint hasznalunk kidolgozasa
soran. Mashol ugyanis legfeljebb
harom szinbol szovik a viragmo-
tivumot, Sztaparon 4-6, vagy meg
tobb szin jeleniti meg a rozsat, ami
sokkal precizebb kidolgozast kove-
tel, egyben noveli a termek szepseget
es erteket.

A mar antikvitasnak szamito es
lijonnan kesziilt szotteseket bemu-
tato tarlat megnyitojat Violeta
Jovanović, az Etno mreža igazgato-
bizottsaganak elnoke moderalta, es
6 forditotta Melinda Rio, Ausztralia
szerbiai nagykovetsegenek elso titka-
ra es konzulja szavait.

- Nagykovetsegiink fblismerte a
hagyomanyos szerbiai szottes hagyo-
manyorz6, kulturalis es gazdasagi
lehetoseget, es ennek a folismeresnek
a nyoman jo tt letre Szerbia legdelebbi
es legeszakabbi regiojanakkapcsola-
ta Pirot es Zombor egyuttmiik6dese
reven, es ennek kereteben valosult
meg a kilimkeszitest osztonzo projek-
tum is. Tamogatjuk a nok nagyobb
kozele ti szerepvallalasat, mind a poli-
tikai, mind a gazdasagi eletben, es ugy
tartjuk, a kezmuvesseg is kitoresi lehe-
toseget nyit gazdasagi onallosodasuk

fele, mikozben embereket es kultii-
rakat osszekoto missziot is teljesit
- mondta Melinda Rio.

A kiallitast hivatalosan megnvito
Saša Todorović polgarmester azzal
kezdte beszedet, hogy egy mondas
szerint Zomborrol azt tartjak,
hogy csupan egy telepules Sztapar
mellett, vagyis ami Sztaparon van,
az Zomborban nincsen.

- Ezzel a projektummal azt is
bizonyitani kivantuk, hogy a varos
eltetni kivanja a falun letrehozott
ertekeket. Amikor piroti kollegam-
mal egyuttmukodesi egyezmenyt
kotottunk Pirot kozseg es Zombor
varos kozott az ausztral nagykovetse-
gen, ott a piroti es a sztapari ćilimek

mellett a bezdani selyemdamasztot
is lattam kiallitva. Talan a sors finto-
ra, hogy sajat ertekeinkre egy ilyen
tavoli orszag hivta fol a figyelmun-
ket, es sarkallt ennek a potencialnak
a kihasznalasara, es emiatt halasak
vagyunk az ausztral nagykovetseg-
nek - hallottuk a polgarmestertol.

Violeta Jovanović koszone-
tet mondott a ćilimkeszito projekt
minden resztvevojenek es tamoga-
toinak, majd kozolte, hogy alig egy
honap mulva haromnapos muhely-
munkat tartanak Sztaparon a regio
szovonoinek.

A Zombori nydr rendezvenysoro-
zat kereteben nyilott kiallitas vasar-
napig latogathato. ■ JJ

A kiallftas megnyitojanak resztvevoi
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