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ИзвЕштАЈ о РАДУ XVI мЕђУНАРоДНоГ фЕстИвАлА 
ЕтНолошКоГ фИлмА

XVI међународни фестивал eтнолошког филма је одржан од 14. до 18. 
новембра 2007. године. Mанифестација се одвијала у простору Етнографс-
ког музеја у Београду.

Селекциону комисију Фестивала сачињавали су др весна Марјановић, 
етнолог, др Душан Дрљача, етнолог и Стеван Јовичић, историчар филма. 
Нешто строжа селекција филмова него претходних година условљена је и 
претходним препорукама и сугестијама неких сталних сарадника Фестива-
ла.

Обједињени Национални и Међународни жири Фестивала радио је у 
следећем саставу: др Софија Костић, антрополог, члан, Светлана Азањац, 
етномузиколог, члан, владимир Перовић, филмски редитељ, члан (сви из 
Србије) владимир Боцев, етнолог и филмски аутор (Македонија), члан, и 
вик Јенсен, филмски аутор и критичар (Аустралија) као председник Жи-
рија. 

Програм Фестивала

Претфестивалске активности почеле су још 6. новембра 2007. године 
с почетком рада Радионице визуелне антропологије коју је водио проф. др 
Нашко Крижнар из Словеније. Овај програм је први пут уведен ове године 
од почетка постојања фестивала и био је значајно искуство за даљи развој 
визуелне антропологије и етнолошког филма у Етнографском музеју. Седам 
студената етнологије су у току недеље дана стекли теоријске и практичне 
основе за рад на овом пољу. Радионица је успешно реализована и закључена 
је с пројекцијом првих школских филмова које су снимили наши студенти. 
Као монтажер био је ангажован сарадник Музеја Никола Станишић. 
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У оквиру претфестивалског прорама 13. новембра приказан је дугомет-
ражни филм „Ceremony – the Djungguwan of northeast Arnhem land“ аустра-
лијске производње у трајању од 366 минута. Филм је свакако био превише 
дуг да би ушао у редовни програм фестивала. 

На отварању Фестивала наступила су три члана ансамбла „Ренесанс“ 
и извели су неколико старих народних песама из Србије. Прве вечери Фес-
тивала приказан је најпре прошлогодишњи добитник Гран прија Фестивала 
– филм „Онострана ватра“ аутора Овидиу Думитране из Румуније. После 
тог филма приказано је исте вечери још три остварења из овогодишње кон-
куренције за награде. 

Програм Фестивала обухватио је укупно 101 филм. У конкуренцији је 
приказано 35 филмова, у информативној секцији је било 43 филма, а 23 
филма је било у аматерској секцији Фестивала. Селекциона комисија је ове 
године одбила укупно 17 филмова. 

На Фестивалу су представљене филмске производње из укупно 31 
земље. Те земље су: Словенија, Македонија, Црна Гора, Босна и херцегови-
на, хрватска, Бугарска, велика Британија, СР Немачка, Данска, Норвешка, 
Француска, Шпанија, Португалија, Италија, Чешка Република, Румунија, 
Иран, Индија, Јапан, САД, Бразил, Перу, Непал, Латвија, Папуа Нова 
Гвиенија, Пољска, вијетнам, Луксембург, Израел, Швајцарска и Србија.

Домаћа продукција учествовала је с 34 филма. РТв војводина учест-
вовала је с филмовима „вашар под Грмечом“, „Од Оштреља до Шарлви-
ла“, „Новосадске дрворезбарске радионице“ и „витраж“. Радио-Телевизија 
Србије произвела је филмове „Стопа Краљевића Марка“, „Расуто перје“, 
„Музигруда сврљишка“ и „Мучим се, ал’ гледам у небо“. 

Пантелија Илић учествовао је с филмовима „Изворно овако“, „Крајо-
лици Рађевине“ и „Српска посла“, а Добривоје и Добрила Пантелић с фил-
мовима „Карађорђе, једанаесто дете“, „Три пут дај па с’ удај“ и „Рађевина 
међу такушама“.

РТв Крајина из Неготина произвела је филмове „Ромска јела“ и „Чувари“.
Филм Фокус и РТС-дописништво Ниш учествовало је с филмом 

„ђаволска посла“, Продукција Етно муви пикчрс с филмом „Како смо по-
грешно разумели етно“, Снежана Шапоњић-Ашанин с филмом „Сутра је 
Свети Јеремија“, Кино клуб СКЦ (у сарадњи с латвијским аутором) с фил-
мом „Махи, махи“, Панта-Штубик с филмом „Човек с 33 занимања“, Игор 
Алексић у сарадњи с Мегатренд универзитетом с филмом „Снови о виза-
ма“, Милица Спасић с филмом „влашка магија“, РТв Зајечар с филмом 
„Рај на води“, МандрагораФилм и ТераФилм с филмом „Поема за кишу 
суза“, Милан Брајовић и филм „Сви нису били исти“, Академија БК Бео-
град с филмом „Мртво море“, Стојан Стевановић с филмом „Лазарице, 
село Клиновац“, Телевизија Пирот с филмом „Лабудова песма окамењеног 
села“, Атеље варан у Београду с филмом „Источно од раја“, Егри Јожеф 
с филмом„Бајшански рен“, Иван Ивановић Ивандекић с филмом „Збогом 
били салаши“ и Yellowbrick продукција с филмом „Ткање и везови“.
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Од страних продукција учествовале су следеће земље: 

САД (7) : Мирабел Анг с филмом „Проводаџилук“, Мичел Теплицки (у 
сарадњи с перуанским продуцентом) с филмом „Ја сам Андијац“, Џоан вај-
бел Орландо с филмом „Полента фестивал“, Лејкфилм-Рик видмер с фил-
мом „Амерички вашар“, вероника Давидов с филмом „Пловећа острва“, 
Оливер Грин с филмом „Играј, Јанкуну, играј“ и Гари Симен с Центром 
за визуелну антропологију Универзитета у Калифорнији с филмом „Тајна 
камена“.

СР Немачка (7): Продукција Саскије хејден у сарадњи с Гранада Цен-
тром за визуелну антропологију (велика Британија) у филму „Јашући ветар 
промена“, валери ханш с филмом „Манасирланд-развој избеглица“, Мар-
та Поло Медијска продукција с филмом „Маленг, тајландски ловац на ин-
секте“ (у сарадњи с италијанским продуцентом), Абас Јусефпур (такође у 
копродукцији с Италијанима) с филмом „Мој ујак, глава породице“, Симон 
Фајфер с филмом „И мотовило наставља да се врти“, Филмска продукција 
Аркадија с филмом „Ганске видео приче“ и Штефен Кен с филмом „Моро-
капелова светковина – прича о кара, ловачком ритуалу“.

хрватска (6) је представила филмове у следећим продукцијама : хрват-
ска радио-телевизија с филмовима „Краљице“, „Гором јашу кићени свато-
ви“, „Мотиваља мотиве мотива“, „водички жудији“ и „Коризмена сећања“ 
и Продукција „Обзор“ с филмом „Песники“.

Словенија (6) је представила ове продукције: Словенски Етнографски 
музеј снимио је филмове „Сећања набрежинских рибара“, „Зову ме ремен-
каш“ и „Чупа, пловило словеначких рибара“. Катја Крањц је урадила филм 
„Камени графити или проблеми с Титом“, Алеш Ламут је снимио „Камио-
нџије – мобилни живот професионалних возача“, а Тв Словенија филм „На 
брдима змијских глава“.

Италија (6) је учествовала са следећим филмовима: Реген продукција 
је произвела филм „У центар мете“, Клаудија Пелц (у сарадњи с продуцен-
том из СР Немачке) снимила је филм „Деца златног коња“, у Лемана Лаб 
продукцији урађен је филм „Света смрт“, Л’имађине сас ал тера с филмом 
„Живот у савршеном свету“, Паломар Ендевол с филмом „вјеш-певање“ 
и ћентро териториале перманенте Бриндизи & Ла Кинеботега с филмом 
„Пијачна свакодневица Банкареле“.

Македонија (5) је учествовала са следећим филмским продукцијама: 
Макрос Продукција с филмовима „Мечкарски табу“ и „Скопље, и све је мо-
гуће“, Фокус Ин Продакшн с филмом „Мир на сите – мир свима – Peace for 
all“, Енох Продфа с филмом „љубавна магија“ и 3 little wolves Продукција 
с филмом „Чаршија“. 

Чешка (4) је на Фестивал послала филмове: Павел Попелка филм „Кар-
невал на острву Ластово“, Петер хајн филм „Плес пред камером“, Јиржина 
Косикова филм „Боже дај нам што је добро“, Маитреа продукција филм 
„Додирујући другу обалу“.



236 хРОНИКА

велика Британија (3) је имала следеће представнике : Шеба Саед с фил-
мом „Просјаци Лахореа“, Џонатан Ропер у сарадњи с Мојцом Чук (Сло-
венија) с филмом „врачара – гатање“ и Сенчери Филмс с филмом „Ја сам 
Амазон“.

Румунија (3) је конкурисала с три филма: Тв Румунија-Студио Теми-
швар је произвео филмове „Аким Ника – баладиста Баната“ и „Живот са пе-
смом“, а Овидиу Думитрана је аутор и продуцент филма „Последњи хрис-
тов град“.

Данска (3) је представила ове филмове: Манше Филм и Берит Мадсен 
су направили филм „Пријатељи, будале, породица“, Тон Ото-Кристијан Сур 
Нилсен продукција је учествовала у копродукцији с Папуа Новом Гвинејом 
с филмом „Нгат је мртав – проучавање погребних обичаја“ и Перле Мол 
је у копродукцији с Французима урадио „Ушћа-Емериљон у Француској 
Гвајани“.

Шпанија (2) је учествовала с два филма : Мануел хименес Нуњес с фил-
мом „Изгубљено село“ и Интермедија продукције с филмом „Јиндабад“.

Француска (2) је имала следеће представнике: Перле Мол (данска коп-
родукција) с филмом „Ушћа-Емериљон у Француској Гвајани“ и Артур Ма-
таморо видал с филмом „На трагу тамборе“. 

Бразил (2) је такође имао два филма, и то: Данијела Гонтиљо направила 
је филм „Леда, изнад своје уметности“ и Патрик Лебланк филм „Тарабата-
ра“.

С по једним филмом су учествовале продукције следећих земаља: 
Португалска продукција Ларања Асул и Нордест Документарис радила 

је филм „На ивици“. Јаел Кацир из Израела је продуцент филма „Молитва 
за њен глас“. Кејт халстед је у вијетнамској продукцији радио филм „Тра-
жећи љубав“, а Карло Куберо је за Луксембург, у продуцији с енглеским 
Гранада центром из Манчестера снимио филм „Мзика Мангроув“. Серано 
Сет и Ана Заруџка су у Пољској продукцији снимили филм „У потрази за 
легендом“. Маргита Залит из Латвије је у српској копродукцији произвела 
поменути филм „Махи, махи“. Јапан и Швајцарска су заступљени кроз са-
радњу у оквиру Тигер Тода Продукцие с филмом „Шетајући ходочасници“. 
Реза Маџлеси из Ирана је направила филм „Ова реч значи: вода“. Непал 
је заступљен у копродукцији Дипеш Карела и Универзитета у Тромзеу у 
филму „Живот с оштрицом“. У копродукција Индије и Бугарске, односно 
Намђијал института за тибетологију урађен је филм „Чам, будистички риту-
ал“. Босна и херцеговина је представљена с филмом „Није да се море, ал’ 
се мора“ у продукцији XY Филма и најзад, продукција Визуелних културних 
студија Универзитета Тромзо у Норвешкој је представила филм „Слобода 
је ту“. У копродукцији с Данском је учествовала и Папуа (Нова Гвинеја) с 
филмом „Нгат је мртав: проучавање погребних обичаја“. Најзад, Црна Гора 
је била заступљена у продукцији Милоша Чепића с филмом „По потоњој“ 
и Перуанска копродукција је заступљена у филму „Ја сам Андијац“ Мичела 
Теплицког.
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И ове године је одржан округли сто Фестивала под називом „Перспек-
тиве едукације у визуелној антропологији“ чији је уводничар био др На-
шко Крижнар. вођена је плодотворна дискусија, мада бих рекао да се већ 
годинама супротстављени ставови различитих професионалних профила 
стваралаца који доприносе развоју етнолошког филма ни овај пут нису зна-
чајно приближили. Модератор округлог стола био је Саша Срећковић. У 
оквиру округлог стола приказани су инсерти из филма From verite to virtual, 
такође пријављеног за овај Фестивал. Преводилац Гордана Комљеновић је 
симултано преводила разговором на округлим столом Фестивала за присут-
не стране учеснике.

Саопштење Жирија Фестивала

Жири је одгледао укупно 58 филмова у званичној конкуренцији: 25 у 
међународној, 10 у домаћој, и 23 у аматерској конкуренцији (у којој су обје-
дињени и страни и домаћи). 

Жири констатује врло добар, повремено и изузетан ниво већине фести-
валских филмова. Жири поздравља пооштравање селекције и сматра да тим 
путем треба ићи и даље. Жири констатује да је Фестивал достигао завидно 
висок ниво, да увелико живи међу етнолозима и филмаџијама, да се интере-
совање за њега стално повећава, а тиме и број пријављених филмова, и да 
се име овог Фестивала, дакле и Београда, и Србије, подигло на високи ниво 
међународних етнолошких и антрополошких фестивала. 

Ипак, жири је указао организатору Фестивала на неодложну потребу да 
се исправе пропусти који трају већ годинама: 

Неопходно је обавити пред-селекцију и у аматерској конкуренцији, 1. 
јер се дешава да на Фестивал буде послато и буквално било шта. 
Неопходно је у Пропозицијама прецизно дефинисати: шта Фести-2. 
вал подразумева под појмовима етнолошки, етнографски, антропо-
лошки филм и визуелна антропологија? 
Неопходно је направити и у Пропозицијама јасно истаћи границу 3. 
између аматера и не-аматера, јер се за аматерску категорију при-
јављују и филмови етнолога, студената етнологије, антрополога, 
филмови рађени уз помоћ фондова, института, факултета, продук-
цијских кућа итд, што ствара приличне забуне. 
Награду за аматерски филм треба допунити, тако да постоји по јед-4. 
на награда и за домаћи и за страни аматерски филм. 
Треба размислити о поновном успостављању струковних награда, 5. 
типа: етномузиколошки допринос или рад етнолога, сниматељски 
рад, режија, итд...
Треба размислити и о ограничавању времена трајања филмова.6. 
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Треба инсистирати да у оквиру Фестивала уопште не буду размат-7. 
рани, дакле да буду одбачени и пре пред-селекције, филмови који 
немају енглески титл. 
Треба инсистирати да се копије за пред-селекцију шаљу искључиво 8. 
на DVD формату, и искључити VhS, DivX итд.... 
Било би добро, с обзиром на то сви гледаоци не разумеју енглески, 9. 
увести и титловање на српски језик.
Неопходно је посветити велику пажњу каталогу, како не би промак-10. 
ли грешке у њему, јер је то документ који остаје. 
И у каталогу и у најави филмова, назив сваког филма по правилу 11. 
треба да буде написан на три језика: на српском, енглеском и језику 
оригинала.
Треба настојати да у жирију по правилу буду 3 члана из Србије и 2 12. 
из иностранства. 
Фестивал мора да има Савет фестивала, јер у противном, Пропози-13. 
ције фестивала, штампане у каталогу фестивала, се не поштују. 
Предлажемо будућем Савету Фестивала, кад се формира, да размис-14. 
ли о једноставнијим називима награда, и о евентуалном враћању 
некадашњих назива „Златни прохорски анђео“, или о давању награ-
дама имена неких предмета или појмова из традиционалне народне 
културе Срба. 

Приликом доношења одлука Жирија били су усклађени критеријуми 
филмског и етнолошког, јер је управо према тим критеријумима и Жири био 
састављен. Одлуке о специјалним признањима донесене су већином гла-
сова, а оне о наградама за изузетан допринос, као и Гранпри, донесене су 
једногласно. 

Одлуке Жирија су: 

СПЕЦИЈАЛНА ПРИЗНАЊА добијају: 

три домаћа аутора, односно филма:

марко Цвејић –  за филм «П О Е М А  З А  К И Ш У  С У З А » , у про-
дукцији Мандрагора филм и Тера Филм, из Новог Сада. Аутор је 
на занимљив начин приказао жену која практикује прастари обичај 
нарицања за покојницима. Тиме је осветлио још један елемент култа 
мртвих, који на овим просторима још увек постоји.
бранко станковић –  за филм «РАС У Т О  П Е Р Ј Е », у продукцији 
Радио-телевизије србије, београд. Филм који нас на импресиван 
и поетичан начин уводи у свет једне традиционалне народне делат-
ности, перајарства, која је још увек жива код румунског и ромског 
становништва, нарочито у Банату.
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светлана Парошки – , за филм «В И Т РА Ж », у продукцији Радио-
телевизије војводине, Нови сад. Јасно, прегледно, визуелно упе-
чатљиво, ауторка је испричала причу о једном ретком старом занату, 
као и о значају породичне традиције у било којој области...

и један страни аутор и филм: 

Петр хајн – , из Чешке Републике, за филм «П Л Е С  П Р Е Д  К А -
М Е Р О М », у властитој продукцији. Трагом филмских записа ет-
нолога Поспишила из 20-их година XX века, аутор је обишао места 
која је Поспишил истраживао по Европи и направио занимљиву па-
ралелу плесова са сабљама, које су у сличним облицима присутне у 
бројним културама. Овај филм показује да су етнолози веома рано 
схватили значај и снагу камере у етнолошким истраживањима.

TРИ НАГРАДЕ ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС ЕТНОЛОШКОМ ФИЛМУ 
добијају: 

Награду за изузетан допринос етнолошком филму У АМАТЕРСКОЈ 
КОНКУРЕНЦИЈИ:

штефен Кен (Steffen Köhn), из Немачке, за филм «МОРОКАПЕЛО-
ВА СВЕТКОВИНА – ПРИЧА О КАРА, ЛОВАЧКОМ РИТУАЛУ», у про-
дукцији аутора. Аутор Штефен Кен нам је донео право откриће и упознао 
нас, филмски писмено, етнографски утемељено, и сасвим не-аматерски, с 
елементима лова, ловачких права, обичаја и ритуала код једног удаљеног 
етиопског племена...

Награду за изузетан допринос етнолошком филму У МЕђУНАРОДНОЈ 
КОНКУРЕНЦИЈИ: 

режисер Реза маџлеси, из Ирана, за филм «ОВА РЕЧ ЗНАЧИ: ВОДА», 
продуцента фаршад фареште хекмата. Прецизно бележење и реконстру-
исање једног од бројних обичаја везаних за долазак иранске Нове године, 
дато је кроз снажну визуелну игру, кроз јасну симболику, и на тај начин је 
остварена изузетна комбинација етнолошког и филмског.

Награду за изузетан допринос етнолошком филму У ДОМАћОЈ КОН-
КУРЕНЦИЈИ: 

Гордана симоновић за филм «ЛАБУДОВА ПЕСМА ОКАМЕЊЕ
НОГ СЕЛА», у продукцији тв Пирот. Ауторка је на дирљив начин забеле-
жила скоро парадоксалну појаву. Тузи једног од бројних крајева Србије који 
пúстê и нестају, супротставила је оно што супротстављају и сами преостали 
становници: песму. То скоро магијско настојање представља веровање да се, 
певањем прастарих песама у току годишњег циклуса променâ у природи, 
ова прича о нестајању може на неки начин зауставити. 

И коначно, ГРАН ПРИ фЕстИвАлА Жири једногласно додељује 
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аутору Елизабети Конеској, за филм «МИР НА СИТЕ  –  МИР 
СВИМА –  PEACE FOR ALL» , у производњи фокус ин Продакшн 
(Focus In Production), из Скопља, Македонија. Филм који обједињује све 
добро што краси како етнолошки и антрополошки, тако и документарни 
филм. Одлично одабран мотив, тема, објекат, шаљу универзалну поруку: 
могу сви људи на земљи живети у миру, ако поштују онога поред себе, и ако 
своје посебности не претварају у непријатељства према другима. Као што 
је обредно место окупило неколико етничких и религијских заједница, које 
су биле предмет ранијих истраживања ауторке, тако их је она објединила 
у дивном филму, који је и сам за себе нека врста поруке: Мир свима, мир 
људима добре воље... 

* * *

Штампан је двојезични каталог Фестивала, чији је уредник мр вес-
на Марјановић, уз сарадњу Марка Стојановића. Уводни текст каталога је 
„Перспективе едукације за визуелну антропологију“ аутора проф. др Нашка 
Крижнара. 

Превод текстова на енглески језик урадила је Жермен Филиповић.

Односи с јавношћу и организација

И ове године је због великог броја филмова програм пројекција готово 
континуирано текао од раних јутарњих до касних вечерњих часова. 

Гости овогодишњег Фестивала су били многи филмски аутори, нови-
нари, уметници и стручњаци, представници страних амбасада у Београду. 
Међу домаћим гостима били су: Игор Алексић, Бранко Станковић, Живојин 
Здравковић, Светлана Парошки, Снежана Шапоњић–Ашанин, виктор Фигу-
ровски, Јожеф Мађар, Татјана Феро, Гордана Симоновић и екипа из Телевизије 
Пирот... Од иностраних гостију били су : Елизабета Конеска и Јана Младе-
нова, Красимима Донева, Нашко Крижнар, љиљана Шишмановић, влатка 
воркапић, Томи Мендел, Реза Маџлеси, Петр хајн, Павел Попелка, Надја 
Фурлан-Аугустинчич, Домагој Јовић и Лука Шешо. 

Пројекције филмова су биле добро посећене током целодневних про-
грама.

Остварена је и добра медијска промоција Фестивала.
Одржане су две конференције за новинаре, прва, као најава Фестивала 

и друга, на којој су саопштене одлуке Жирија о наградама. 
Урађен је Тв спот Фестивала, а ове године и плакат у пет различитих 

верзија. Прилози у новинама, на телевизији и на радију, Тв спот и инсерти 
из филмова емитовани су на неколико важнијих медија. Наш прес-клипинг 
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је регистровао 20 исечака из штампе који се односе на Фестивал. Урађена је 
и вeб-презентација Фестивала у оквиру презентације Етнографског музеја 
(www.etnomuzej.co.yu). 

Дружење домаћина и гостију Фестивала организовано је у клубу Етног-
рафског музеја у Београду, као и у свечаној сали Музеја. 

Етнографски музеј је за рад у организационом тиму Фестивала анга-
жовао следеће стручњаке: др весна Марјановић (селекциона комисија 
и уредник каталога), др Софија Костић (члан Жирија), Саша Срећковић 
(координатор Фестивала и Радионице визуелне антропологије), Мирјана 
Милићевић-Нето (секретар), Марко Стојановић (сарадник на каталогу); у 
служби Односа с јавношћу Фестивала радили су Александра Левнаић (ор-
ганизатор), људмила Шајтинац (асистент у организацији и протокол), Алек-
сандар Бањанац, студент етнологије-волонтер. Прелом и дизајн каталога 
урадили су колеге у предузећу „Чигоја штампа“.

Фотографије с Фестивала радила је мр Ивана Масниковић. Ангажована 
је била око техничке помоћи и љубивојка Чакаревић. У техничкој оперативи 
радио је Драган Миздрак, уз подршку колега из Академија уметности БК. 

Директор Фестивала је велибор Стојаковић.

Сматрам да је организација Фестивала протекла углавном задовоља-
вајуће и да је организациони тим више него коректно обавио свој посао. 

На жалост, због густе програмске сатнице ни ове године нису били 
могући разговори с присутним ауторима филмова непосредно након филм-
ских пројекција. Повремено је било проблема с техником, односно с DVD 
плејерима или са самим дисковима. Мислимо да ће убудуће боље решење 
представљати DV плејер, односно кадгод је то могуће и BETA SP плејер. 
Такође, електричне инсталације у Музеју задавале су нам приличне муке 
прва два дана Фестивала. 

Публика се повремено жалила на то што се страни филмови готово 
искључиво приказују без српског титла, али решење тог проблема би веро-
ватно убудуће изискивало знатно већа финансијска средства за Фестивал.

Због великог броја филмова који се готово без прекида приказују само 
у једној сали закључено је да ће наредни Фестивал трајати барем један дан 
дуже него овај. 

Фестивал је реализован финансијским средствима која су обезбеди-
ли Министарство културе Србије и Скупштина града Београда. Медијски 
спонзор Фестивала је била Арт Телевизија. 

Спонзори Фестивала у промотивном материјалу (публикације, катало-
зи, проспекти) су били и Туристичке организације Србије и Туристичке ор-
ганизације Београда. 

Београд, 4.12. 2007. године

  Саша Срећковић


