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ПУТ ОКО СВЕТА НА КРИЛИМА РАЗЛИЧИТОСТИ

Пут око света на крилима различитости
ПЕТАК, 24. ЈУН 2016, 13:58 -> 14:28

ИЗВОР:
ИВАН КАЛАУЗОВИЋ ИВАНУС

Традиционални гастро-културни фестивал "Око света" одржан је 18. јуна у парковском
комплексу Национални мол у центру Вашингтона, близу познатог обелиска подигнутог у славу
првог председника САД. Амбасада Србије обезбедила је учешће наших представника у овој
манифестацији пружајући јој на тај начин свој допринос.
Обиље хране и пића са свих страна планете нашло се на штандовима између Линколновог меморијала и Капитола, на зеленом
пољу које је сведок историје Америке: чувених говора, скупова, парада, јулских ватромета... Фолклорно-модне презентације и
наступи учесника из двадесетак земаља, укључујући и Србију, водили су посетиоце, њих неколико хиљада, спонтаном,
необавезујућом рутом на пут око света, чинећи да свако постане свестан да су сви народи са својим културама део једне
велике мултиетничке породице.
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Застава Србије на месту стварања америчке историје
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Баштинари традиционалних вредности добили су прилику да покажу сво богатство аутентичности обичаја, веровања, навика,
језика, одевања, понашања, музике, кулинарских вештина и других заната из држава порекла, те да тако огледају свој етнос у
Рефлектујућем језеру над којим се дични Вашингтонов споменик издиже.
Уткани у шаренило народног блага и националних обележја, са незаобилазним "српским барбикама" и нискама дуката,
препознатљивих ношњи, корпица и кецеља, амбасадори Шапца, Ниша, Београда, Шумадије, Војводине, Балкана смеше се са
фотографија, ради којих су застали не би ли забележили тек неколико тренутака са седмочасовног маратона светске хране и
културе. Међу њима су били: Ненад Јовановић, Невена Топаловић, Биљана Реган, Ивана Мангов, Данијела Милић, Лена Мангов
и Џон Реган.

Амбасадори српске културе на фестивалу "Око света"

Група Биљане Реган је учешћем у фестивалу Око света још једном представила своју домовину и српску заједницу у Америци
на најбољи могући начин, доказујући да се и без (су)финансираних пројеката, донација и буџета, Србија и тако далеко и тако
лако може безрезервно волети, а њена култура чувати и промовисати. Посебно признање за организацију припада другом
секретару за политичка питања и медије Амбасаде Републике Србије у Вашингтону Ивани Мангов и њеним сарадницима.
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