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22. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИГРЕ, АТИНА

У циљу заштите народних игара, у оквиру светског музејског пројекта за-
штите нематеријалне баштине, Етнографски музеј у Београду је узео учешће 
на 22. конгресу игре одржаном у Атини од 2 до 6. јула 2008. године. Конгрес је 
одржан у организацији CID-а, (CID – Conseil International de la Danse). CID 
је непрофитабилна невладина организација основана 1973. године у Паризу, 
при УНЕСКО-у. То је истовремено и светски савет и форум који обједињује 
међународне, националне и локалне организације, као и појединце који се 
баве игром. Чланови CID-а су федерације, асоцијације, школе, институције, 
играчке групе и појединци. У 2008. години чланство у овој организацији 
обухвата преко 100 професора универзитета, 100 чланова с титулом докторa 
наука, 300 институција (федерација, школа, компанија, позоришта и сл.), и 
1800 појединаца (кореографа, играча, просветних радника, историчара игре 
и сл.). То је недискриминаторска организација у духу повеље Организације 
уједињених народа и третира све врсте плеса подједнако, не даје предност 
ни једном облику плеса, признајући његов универзалан карактер као облик 
уметности, као средство образовања и предмет научног истраживања. 

Рад на Конгресу, уз учешће од преко 500 учесника, се одвијао у пет 
категорија: Research report, Lecture – Demonstration, Video Projection and 
Exibition, Class, Performances. Етнографски музеј се представио у две 
категорије, Lecture – Demonstration и Class. У првој категорији је одржано 
предавање „Заштита народних игара“, урађено у DVD Power Point (видео) 
презентацији уз пратећи текст на енглеском језику (који је био и званични 
језик на Конгресу). Цео текст и презентација се састојао од три сегмента 
представљена на 12 слајдова. Први део је приказ музејског рада у Србији, 
рад матичних музеја у Београду, Етнографски музеј, ИКОМ-ову дефиницију 
музеја. Највећим делом се базирао на статистичким подацима, креирању 
културне политике преко матичних музеја и неким видовима и могућностима 
у раду с децом у Етнографском музеју. Други део презентације се односио 
на нематеријалну баштину, рад на заштити народних игара у Етнографском 
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музеју, о методама документарисања и информатизације визуелног кул-
турног добра. Трећи део је представио различите начине документовања 
игара, (лабанотизацију, неме филмове, видео-записе с разних носача записа, 
опис игара), с простора Балканског полуострва. Игру појединца, игре на 
свадбама, прославама, свечаностима, наивно кореографисање, рад културно-
уметничких друштава, компоноване кореографије, рад у ансамблима и 
ансамблу „Коло“. У другој категорији „Class“, (представљање играчких 
образаца већине учесника), практично су показивани основни кораци из 
обичног српског кола. Рад се одвијао у балској сали хотела „Електра Палас“ 
(Плака, Атина). У салама хотела „Електра“ се у току Конгреса, у прве четири 
категорије, одвијао дневни рад. 

Концерти, представљање свих облика игара, су одржавани сваке вечери 
од 20 до 24 часа, на летњој сцени државног ансамбла „Дора Страту“, 
смештеној у главном атинском парку Philopappou Hill, испод Акропоља. 
Највећи број учесника у вечерњим представама, је долазио из Индије или 
су то били Индуси из других земаља (из Северне Америке), с играма хин-
дуистичког културног круга, претежно медитативног карактера, играма 
доживљаја и садржаја. Знатан број „игара“, можда по први пут ове годи-
не, на опште изненађење и у већој мери негодовање, су биле игре „Belly 
dance“. Ове игре, практично трбушни плес, пореклом из старог Египта, где 
су их у прво време изводиле жене за жене, касније су се препознавале као 
игре с турских дворова. Око тога да ли је оваквим врстама сценског на-
ступа место овде, је било доста полемике међу учесницима Конгреса, иако 
по дефиницији CID третира све врсте покрета, плеса, игре, подједнако. Не-
доумица је било и око „појаве“ „плеса“ Буто, који долази из Јапана, игре која 
је продукт стресног друштва и начина живота у садашњем Јапану. Игра је 
одговор на брзи ток живота и одвија се покретима који се могу упоредити 
са брзином пужа, без одеће, телом намазаним белом бојом тако да „играч“ 
подсећа на робота. Наступ не оставља никога равнодушним било у позитив-
ном било у негативном смислу. Балет је био заступљен у свим облицима, 
класичан, модеран, авангарда. Наступ аргентинског кореографа и играчице, 
кроз пројекат „Ombra“, је веза између аргентинског танга и модерног бале-
та, прича о савременим трагичним друштвеним догађајима у Аргентини. Из 
Мексикса су дошле две групе с играма из прехиспанских времена, тради-
ционално одевени, с приказом правог малог етнотеатра, с телом обојеним у 
златну и тиркизно плаву боју, с инструментима на себи и сталним кађењем 
димом сцене и публике. Један број игара је приказивао медицински аспект 
игара у лечењу а нарочито њихову социјализирајућу функцију у раду с ма-
лом децом и децом школског узраста. Посебна пажња је посвећена играма 
које се примењују у раду с децом ометеном у развоју и позитивна својства 
у превазилажењу проблема с комуникацијом код такве деце. врло запажен 
наступ су имала два грчка музичко-сценска пројекта „Deva” i „Wing of Isis“. 
Уз досад наведено било је још доста наступа солиста фламенко игара, арха-
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ичне оријенталне игре са Блиског истока, керојанске народне игре и музике 
у специфичном извођењу професора вонг Гу Пака са Бостонског универзи-
тета музике итд. 

Игре с балканских простора, које су и биле циљна група нашег Музеја, 
биле су заступљене само у извођењу ансамбла „Дора Страту“ из Атине. 
Игре су изведене на традиционалан начин како је то већ за Грчку и каракте-
ристично. Одвијале су се искључиво по кругу с врло мало кореографских 
интервенција, одвојеним мушким и женским колом, истакнутом улогом 
коловође, музика је извођена искључиво на традиционалним инструмен-
тима и у изузетним ношњама домаће израде. Остали играчки ансамбли с 
бројних подручја Балкана, нажалост нису на овом Конгресу узели учешћа, 
претпостављам највише из разлога финансијске природе, јер подразумевају 
већи број играча потребних за извођење игара. Уопште на Конгресу је, што 
се тиче концерата, било приметно много веће присуство соло играча или 
играчких парова, неголи већих ансамбала. Конгрес је протекао у одличној 
организацији, захваљујући пре свега великом прегаоцу и заљубљенику игре 
проф. Алкису Рафтису, тренутно председнику CID-а.

  Мирослав Митровић


