
24.09.2019. 
Краљевчанин Горан Ристовић на међународном фестивалу нематеријалног 
културног наслеђа у Кини 
 

У свету познатог и признатог филигранисту, Краљевчанина Горана 
Ристовића Покимицу, други пут ове године, примио је градоначелник града 
Краљева др Предраг Терзић са чланом Градског већа града Краљева Милуном 
Јовановићем. Овог пута, повод је учешће нашег суграђанина на „Седмом 
међународном фестивалу нематеријалног културног наслеђа“, који се одржава у 
главном граду Сечуана Ченгду, у организацији Министарства културе и туризма 
Народне Републике Kине, Регионалне народне владе Сечуана, Унеска и Kинеске 
националне комисије за Унеско, од 17. до 22. октобра ове године.   
 Мото овогодишњег фестивала је „Ченгду – посебна врста живе естетике“. 
Како је објаснио Ристовић, током фестивала ће бити одржан низ предавања и 
презентација из области нематеријалног културног наслеђа, као и изложба 
предмета и рукотворина уметника из различитих делова света. У циљу 
унапређења културне сарадње између Народне Републике Kине и Републике 
Србије, позив за учешће на фестивалу су добили др Биљана Ђорђевић, музејски 
саветник Народног музеја Србије и члан Националног комитета за нематеријално 
културно наслеђе, као и наш суграђанин, као представник филигранског 
уметничког заната. Листа садржи укупно 43 елемената, међу којима су и слава, 
певање уз гусле и народно коло, који се такође налазе на Унесковој листи светске 
нематеријалне башине. Током свог гостовања на фестивалу, представници Србије 
ће одржати предавања из наведених области и изложити одабране радове 
изведене у традиционалној техници филиграна. 

Учешћем на овом престижном фестивалу, Горан Ристовић ће помоћи да се 
филигран, елемент са националне листе нематеријалног културног наслеђа, 
уврсти у листу нематеријалних културних добара Унеска. 

Градоначелник Kраљева др Предраг Терзић је истакао да је Горан 
Ристовић каријеру градио у Србији и другим земљама Балкана, Европе, али и на 
другим континентима и подсетио да ће представљати српску културу, традицију, 
Србију, али и Kраљево у далекој Kини. 

„Очекујем да ће се и овог пута вратити са добрим утисцима и да ће нашу 
земљу приказати у најбољем могућем светлу. Иако светски признат уметник, 
Ристовић је остао да живи у граду на Ибру. Није желео да живи у другим великим 
градовима, већ се определио да ствара у Kраљеву. Многи Kраљевчани нису ни 
свесни каквог уметника имамо. Нажалост, често схватимо значај и научника и 
писаца и уметника тек онда када оду из земље и када о њиховом раду говоре 
странци. Надам се да то неће бити случај сада и да ћемо по повратку причати 
само о његовим успесима“, поручио је градоначелник Краљева. 

Горан Ристовић је захвалио градоначелнику и његовим сарадницима што 
му константно исказују подршку. 

„Надам се да ћу на прави начин представити Краљево и Србију. Врло сам 
срећан што ће се моји експонати наћи на једном оваквом фестивалу. На предлог 
Народног музеја Србије, организатор је упутио позив за учествовање, а са мном у 
Kину ићи ће и докторка Биљана Ђорђевић, на чији предлог сам, као и предлог 



Националног комитета, позван да представљам Србију“, изнео је детаље 
Ристовић. 

Према речима Ристовића, није било лако припремити се за овакав 
фестивал, јер су ту, осим презентовања експоната, и ауторска вођења и 
одржавање разних показних радионица. 

„Потребно је било да се одаберу одговарајући експонати, визуелно 
прихватљиви међународној публици. Надам се да ћемо успети да представимо 
нашу националну културу. Истакао бих један црквени путир, дивно урађен, а 
уједно и врло репрезентативан, налив перо“, рекао је Ристовић. 

Према његовим речима, у плану је да се Kраљево на фестивалу у Kини 
представи и одговарајућим видео-клипом, урађеним за промоцију туристичких 
потенцијала Kраљева, уклопљен са филигранским радом и презентовањем овог 
заната. 

 


