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ИзВЕшТАј О РАДУ XVII МЕђУНАРОДНОГ фЕСТИВАЛА  
ЕТНОЛОшКОГ фИЛМА

XVII међународни фестивал eтнолошког филма je одржан од 10. до 
16. новембра 2008. године у простору Етнографског музеја у Београду. 
Овогодишње издање Фестивала трајало је два дана дуже него претходних 
година.

Иначе, непосредно пред његово одржавање напокон поново је основан 
и Савет Фестивала етнолошког филма у којем су: Радослав Зеленовић, 
директор Југословенске кинотеке, председник, др Слободан Наумовић, 
професор етнологије, члан, вилма Нишкановић, етнолог и в.д. директора 
Етнографског музеја, члан, Радослав Московлић, телевизијски редитељ, 
члан, мр Андрија Димитријевић, професор Факултета драмских уметности, 
члан, др Драгана Радојичић, директор Етнографског института САНУ, члан 
и Саша Срећковић, кустос Етнографског музеја, члан. С обзиром на то да 
је Савет релативно касно основан (и то непосредно након оснивања управ-
ног одбора Етнографског музеја, без којег није могао ни бити изгласан), то 
тело није било у могућности да у тако кратком року битније утиче на про-
грамску политику XVII међународног фестивала eтнолошког филма, али је 
његова саветодавна улога у доброј мери допринела несметаним припремама 
и организацији Фестивала, нарочито у техничком погледу. 

Селекциону комисију Фестивала сачињавали су: др весна Марјановић, 
етнолог, Тања Феро, редитељ и владимир Иља Слани, редитељ.

Жири Фестивала радио је у следећем саставу: др Александар Бошковић, 
антрополог (Србија), председник, Др Марина Мартинова, етнолог (Русија), 
члан, вера Бојић, редитељ (Србија), члан, Јанош Домокош, редитељ 
(Мађарска), члан и др Нашко Крижнар, етнолог (Словенија) члан.
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Програм фестивала

Активности које су претходиле Фестивалу започете су један дан пре 
званичног отварања, 9. новембра 2008. године, специјалним програмом 
и приказивањем одабраних емисија из телевизијске серије „Мистерије 
Србије“ рађене у продукцији РТС. 

На отварању Фестивала наступила је фолклорна група „Медијана“ из 
околине Ниша. Изворном народном песмом, свирком и игром, уз елемен-
те драматизације, ова група је најпре прошла Кнез-Михаиловом улицом 
анимирајући наше суграђане, да би свој програм наставила у Етнографском 
музеју. Музички програм на отварању Фестивала закључен је у атријуму 
Музеја. Фестивал је свечано отворила Ана вучетић из Министарства кул-
туре Србије.

У уводном филмском програму Фестивала приказан је избор с новог 
DVD издања Југословенске кинотеке, из продукције Светозара Боторића, 
на којем су приказани филмови: „Једна српска сеоска свадба“ и „Трке на 
Бањици“, обе из 1911. године. 

Прве вечери Фестивала најпре је приказан прошлогодишњи добитник 
Гран прија Фестивала – филм „Мир за све“ аутора Елизабете Конеске из 
Македоније, после којег је приказано још пет остварења из овогодишње 
конкуренције за награде. За госте Фестивала је те прве вечери приређен 
коктел у „Аероклубу“. 

Програм Фестивала обухватио је укупно 89 филмова. У Конкуренцији 
је приказано 39 филмова, у Информативној секцији је било 29 филмова, а 
21 филм је приказан у оквиру Аматерске секције Фестивала. Селекциона 
комисија је ове године одбила 27 филмова. Приређени су и специјални про-
грами, и то: избор из Тв серије „Мистерије Србије“ у продукцији РТС, као 
и 4 филма из скорашње продукције етнолошког филма у Русији, по избору 
др Марине Мартинове. 

На Фестивалу су представљене филмске производње из укупно 24 
земље. Те земље су: Хрватска, шпанија, Македонија, Румунија, Италија, 
швајцарска, Босна и Херцеговина, Словенија, САД, Португалија, Немач-
ка, Финска, Француска, Норвешка, Мексико, Индија, Канада, Црна Гора, 
Аустралија, Иран, Колумбија, Пољска , Бразил и Србија.

Домаћа продукција учествовала је с 21 филмом, а у категорији страних 
филмова је било 59 остварења, не рачунајући аматерски филм. У табели 
приложеној уз овај извештај се налазе основни подаци о сваком од филмова 
који су приказани на програму Фестивала.

Општи је утисак да је приметан пад у квалитету и квантитету домаће 
продукције етнолошког филма, нарочито када је реч о телевизијским 
кућама. 

И ове године је одржан округли сто Фестивала под називом „Даље 
од визуелног вавилона“ чији су уводничари били др Слободан Наумовић 



207ХРОНИКА

и Радослав Московлић, а свој осврт на тему је изложио и Фроде Стурас, 
професор визуелне антропологије из Норвешке. Разматрани су проблеми 
у продукцији, гледању и вредновању етнолошког филма у актуелном тре-
нутку. Након уводних речи развила се жива дискусија учесника Округлог 
стола.

Саопштење жирија XVII међународног фестивала  
етнолошког филма 

Као чланови жирија, приметили смо с радошћу да се ове године на Фе-
стивалу појавио цео спектар различитих приступа у стварању и продукцији 
етнолошких филмова. Сви они заједно обогатили су основну тему Фести-
вала. Разноликост тема обрађених у овогодишњим филмовима из бројних, 
различитих делова света, дошла је до изражаја и у самој одлуци жирија. 

Жири је такође уочио видан пораст интересовања за овај Фестивал, што 
је нарочито приметно у чињеници да се број земаља – учесница повећава из 
године у годину. 

Приметили смо једну позитивну тенденцију у чињеници да су неке 
земље почеле свесно да стварају архиве визуелне грађе, у којем се региструје 
културно наслеђе. Наше задовољство тиме изразили смо кроз награде на 
овогодишњем Фестивалу. 

У исто време, приметили смо једну тенденцију у стварању визуелних 
архива, превелик је број реконструкција такозваних „традиционалних“ 
обичаја и ритуала, којих више у пракси нема. Ове реконструкције нису увек 
потребне, а могу понекад и да нашкоде интегритету једне визуелне етно-
графске нарације. 

Приметили смо такође, да се превелик број филмова заснива на једно-
ставном коментарисању, при чему се у недовољној мери служе расположи-
вим средствима у домену савремених технолошких и идејних достигнућа 
– у самој етнографској филмској продукцији и у општим достигнућима сав-
ремене кинематографије. 

С времена на време је музика у филму употребљена без припадности 
икаквом разумљивом контексту, нити је предводила филмску причу, нити је 
филм на било који начин подржавала.

Имајући речено у виду, желимо да препоручимо Фестивалу да убудуће 
буду само две категорије – такмичарска категорија, у којој се додељују три 
награде – Прва награда (Grand Prix Фестивала), друга награда и трећа награ-
да, као и једна информативна категорија. верујемо да би ова промена била 
благотворна за Фестивал. И то због неколико начина: овако би се избегле 
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неке од селекционих тешкоћа Фестивала, а такође се на овај начин промови-
ше једно суштинско јединство у оквиру етнолошког филма као жанра. 

Београдски фестивал етнолошког филма је себе етаблирао у овом ре-
гиону у току протеклих 16 година постојања. Ми верујемо да би Фестивал у 
будућности профитирао ако би се усмерио ка другим, сличним фестивалима 
у Европи и размењивао идеје с њима. Такође сматрамо да би се Фестивал 
обогатио уколико би своје стандарде образовао инспирисан стандардима 
CAFFE асоцијације (Coordination of the Anthropological Film Festivals of 
Europe).

Жири је донео одлуку да награди следеће филмове:

	 	Grand Prix XVII међународног фестивала етнолошког филма деле 
два филма, A SHOUT INTO THE WIND (Крик у ветар) и THE 
SHADOW (Сенка), из Финске, односно Француске. 

	 	Најбољи филм у категорији аматерских филмова је COUNTER
MELODY, Контрамелодија (Италија). 

	 	Награду за најбољи филм у категорији националних филмова 
добио је филм ПРАЗНИК БИБИЈАКА КАО ЧУВАР ИДЕНТИТЕ
ТА РОМА.

	 	У категорији интернационалних филмова награду је добио филм 
КО МОЖЕ БИТИ зВОНАР, Who can Be a Bellman (Хрватска).

Чланови жирија су одлучили да доделе и специјална признања у виду 
ДИПЛОМА следећим филмским достигнућима: 

 – ЖЕЂ КАМЕНоГ МорА The Thirst of the Stone Sea, за опис традицио-
налне културе у директној конфронтацији с тековинама савременог 
доба;

 – ЖЕЂ КАМЕНоГ МорА, за камеру и фотографију;
 – ПоСЛЕДЊИ рИТуАЛ ЧАСНоГ ГоСПоДИНА рАИА (The Last rites 

of the Honourable Mr. rai) за добар пример визуелне етнографске 
студије;

 – То ЈЕ НАША ТрАДИЦИЈА (It’s our Tradition), за исцрпну визеулну 
анализу једног комплексног ритуала; 

 – СПАСОвДАН за алегорични приказ локалне културе; 
 – НА ПуТу С МАруЧоМ (on the road with Maruch) за добро 

комбиновање етнографије, визуелне презентације и личне приче; 
 – ОЛГА И вРЕМЕ: МИНИМАЛНИ ЈУТАРЊИ ЕП (olga: A Minimal 

Morning Epic), за иновативно визуелно изражавање; 
 – МАНТРА – за најбољи филм у продукцији неке школе или инсти-

тута; и филм КИ МОРЕ БИТ ЗвОНЧАР (Who can Be a Bellman), за 
најбољи сценарио. 
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Жири је одлучио да диплому додели и љупчету Петровском, за труд у 
очувању локалног културног наслеђа. 

Чланови жирија

вера Бојић, независни продуцент, Нови Сад (Србија)
Мр. Јанош Домокош, филмски режисер и Уметнички директор фестива-

ла Dialectus Film Festival у Будимпешти (Мађарска)
Др Нашко Крижнар, етнолог и директор Аудио-визуелне лабораторије 

Словеначке Академије Науке и Уметности ЗРЦ-САЗУ у љубљани 
Др. Марина Мартинова, етнолог и директор Института за етнологију и 

антропологију, Руске академије наука у Москви 
Др Александар Бошковић, антрополог, научни саветник у Институту за 

друштвене науке у Београду. 

Каталог 

штампан је двојезични каталог Фестивала, чији је уредник историчар 
филма Стеван Јовичић, уз техничку сарадњу људмиле шајтинац. Уводни 
текстови каталога су реч директора Фестивала вилме Нишкановић, текст 
„Продуцент Светозар Боторић и први српски етнолошки филмови“ Алек-
сандра – Саше Ердељановића, „Тематске оријентације и контекст у етно-
лошком филму на примеру поворки и ритуала с маскираним учесницима“ 
др весне Марјановић, „Аманет Нанука са севера“ Иље Сланог и „Кратка 
историја визуелне антропологије у Русији : поглед изнутра“ Др. Марине 
Мартинове. 

Превод текстова на енглески језик радила је Анастасја Хајди Ларвол.
Ове године су у каталог, по први пут, уведене кратке биографије 

значајних аутора етнолошког филма у Србији, затим вињете с цитатима не-
ких актера овог Фестивала, као и индекс назива филмова.
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Односи с јавношћу и организација

Напомињем да сам лично изузетно задовољан радом организационог 
тима Фестивала. Уз повремене пропусте, колеге су биле углавном веома од-
говорне и високо мотивисане. 

Гости овогодишњег Фестивала су били многи филмски аутори, нови-
нари, уметници и стручњаци, представници иностраних амбасада у Београ-
ду. Међу домаћим гостима били су: Светлана Парошки, Никола и Добрила 
Пантелић, виктор Фигуровски, Бојана Богдановић, Драган Цицварић, Алек-
сандар Спирић, ђура Мрђа, Небојша Илић, владимир Перовић, Далибор 
Пешић и Димче Стојановски. 

Од иностраних гостију били су: Карлос Реиш и Изабела Маркос 
(Португалија), Роже Каналс (шпанија), Флоријан валтер (Немачка), Иво 
Кузманич, Алексеј Павловски, љиљана шишмановић, влатка воркапић и 
Тања Буковчан (Хрватска), Фроде Стурас (Норвешка), Анита Георгиеска, 
Гордана Андреевска, Марјан Стојнев (Македонија), Елена Данилко (Русија) 
и Овидиу Думитрана (Румунија).

Утисак је да су пројекције филмова биле углавном добро посећене, али 
је све изразитија потреба Фестивала да се квантитет и квалитет посете иска-
же што егзактнијим показатељима. С обзиром на готово седам дана трајања 
Фестивала, сатница филмских пројекција је била нешто мање густа у одно-
су на претходне године. 

Најзад смо увели и разговоре с присутним ауторима филмова између 
појединих блокова пројекција, па је публика била у прилици да ауторима 
поставља питања. 

Остварена је и веома добра медијска промоција Фестивала, знатно 
боља него претходних година, с изузетком медијских спонзорстава. Прило-
зи о фестивалу објављени су на многим медијима, попут: Тв Студио Б, Тв 
Пинк, Тв Б92, Арт Тв, Тв Метрополис, Тв Авала, РТС. Урађен је Тв спот 
Фестивала, који је нажалост емитован само на великом дисплеју на хотелу 
„Славија“, јер ни од једне телевизије нисмо успели да добијемо медијско 
спонзорство. Ипак, та чињеница је у великој мери надокнађена снимањем 
специјалне емисије посвећене нашем Фестивалу. Емисија је снимљена и 
емитована на РТС-у захваљујући ангажовању госпође Тање Феро.

Одржане су две конференције за новинаре, прва – као најава Фестивала 
и друга – на којој су саопштене одлуке Жирија о наградама. 

Медијски спонзори су били културни водич „Singidunum Weekly“ и ин-
тернет страница „Синемагија“. 

Такође су урађени плакати, лифлети са сатницом и најавом Фестивала, 
као и банер који је био постављен на улазу у Музеј. 

Наш прес-клипинг је до овог тренутка регистровао 24 исечка из штампе 
(из 12 новинских гласила) који се односе на Фестивал, а међу њима су: Данас, 
Политика, Блиц, Борба, Правда, Глас јавности, вечерње новости, Грађански 
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лист, 24 сата, Народне новине, Панчевац press, Дневник... На сајту Фестива-
ла је у време његовог одржавања регистровано 4.200 посетилаца.

Урађена је вeб-презентација Фестивала у оквиру презентације Етно-
графског музеја (www.etnografskimuzej.rs), а од ове године смо на сајту увели 
и рубрику вести, односно актуелних информација у току припреме и самог 
трајања Фестивала. Поједини радници Музеја, заједно с нашим спољним 
сарадницима, промовисали су Фестивал преко сајта Facebook. 

Дружење домаћина и гостију Фестивала у простору Етнографског 
музеја организовано је у клубу Музеја, као и у свечаној сали. 

Захваљујући приливу додатних финансијских средстава уочи самог Фе-
стивала били смо у могућности да организујемо неколико излета за госте 
Фестивала, али и за домаћине из Етнографског музеја. Уприличен је оби-
лазак Архива Југословенске кинотеке на Кошутњаку, посетили смо Тополу 
и Опленац, организовали дружење и журку на сплав-хостелу „Аркабарка“, 
вечерњи обилазак Београда Дунавом и Савом, изнајмљеним бродом...

За посебну вредност Фестивала сматрам остварену сарадњу са спла-
вом-хостелом „Аркабарка“, односно Омладинским центром „вега“, где је 
у допадљивом амбијенту одржан округли сто Фестивала, а дан касније 
и журка. Иначе се на поменутом сплаву већ годину дана одржавају веома 
интересантни филмски програми које уређују млади етнолози (пројекције 
документарног, етнолошког и антрополошког филма, често с наглашеним 
алтернативним приступом). У сарадњи с „вега“ центром ове године смо 
на Фестивал довели и професора визуелне антропологије из Норвешке г. 
Фроде Стураса.

Највећи проблеми су ове године искрсли у току слагања каталога Фе-
стивала, углавном услед лоше координације послова. Утисак је да је каталог 
био помало преамбициозно замишљен у односу на наше тренутне техничке 
и материјалне могућности, а и у односу на кратко време које нам је било на 
располагању за његову припрему.

Филмови су симултано превођени само прве вечери Фестивала. Буџет 
ове манифестације још увек ни издалека није довољан да бисмо могли да 
приуштимо да преводимо све филмове који су у програму, тако да ни ове 
године није било титлова на српском језику.

Имајући у виду већ поменуте закаснеле припреме за Фестивал, нисмо 
били у могућности да претходно изменимо садржај пропозиција Фестивала 
и општи је закључак да се многи наводи из њих морају хитно мењати како 
бисмо у следеће фестивалско издање ушли са знатно измењеним „прави-
лима игре“. У том погледу нису остварене значајне промене које би иначе 
произашле из препорука из саопштења жирија ХVI међународног фести-
вала етнолошког филма (трајање филмова; дефинисање програмске и те-
матске оријентације Фестивала; политика награђивања и профили награда 
итд.). У суштини, наше највеће примедбе су те, да су се многи важни по-
слови обављали у последњем тренутку. Убудуће би било неопходно да се 
доста времена пре самог Фестивала објаве рокови за приспеће филмова и 
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да се уради њихова селекција, те да се благовремено и без притиска при-
преми каталог Фестивала. Такође је пожељно да се и послови око промоције 
манифестације правовремено предвиде.

Најзад, стекао се утисак да је церемонија затварања Фестивала могла 
бити нешто осмишљенија и разрађенија. 

Етнографски музеј је за рад у организационом тиму Фестивала ангажо-
вао следеће стручњаке и помоћно особље: вилма Нишкановић (директор 
Фестивала и в.д. директора Етнографског музеја), мр весна Марјановић 
(селекциона комисија), Саша Срећковић (менаџер Фестивала), Александра 
Левнаић (шеф PR службе), Јелена Савић (шеф протокола), Биљана Нојковић 
(секретар), Саша Жаревац (протокол), вања Балаша (секретар жирија и про-
токол), Драган Миздрак (техничка оператива), ђорђе Милићевић (возач), 
весна Миховиловић (кафе-куварица) и Нада Зорић (спремачица). 

Значајан допринос су ове године Фестивалу дали војници на цивилној 
служби у Етнографском музеју, а пре свих Слободан винуловић, који је био 
ангажован у служби за протокол, као преводилац за шпански језик. Сматрам 
да је он био истинско откровење у нашем организационом тиму. 

Фотографије с Фестивала радила је мр Ивана Масниковић, али и многи 
други учесници Фестивала. видео-записе су углавном радили Јелена Јовчић 
и Саша Срећковић, уз сарадњу појединих учесника Фестивала. 

Од спољних сарадника су били ангажовани: људмила шајтинац (са-
радник на каталогу), Анастасиа Хајди Ларвол (преводилац), Дејан Мандић 
(дизајнер штампаног материјала), Јелена Јовчић (медијатор разговора с ау-
торима филмова и PR служба) , Милица Пешић (волонтер-протокол) и Зо-
ран ђорђевић с Академије уметности (техничка оператива). 

Спонзори Фестивала у промотивном материјалу (публикације, каталози, 
проспекти) су поново били Туристичка организација Србије и Туристичка 
организација Београда, а у техничкој опреми (изнајмљивање BETA-плејера 
под веома повољним условима) Академија уметности БК. Предузеће „Ла 
Фантана“ је помогло Фестивал обезбедивши аутомат за хладну и топлу 
воду.

Фестивал је реализован финансијским средствима која су обезбедили 
Министарство културе Србије и Скупштина града Београда. 

Београд, 3.12. 2008. Извештај поднео: 
 
Саша Срећковић, виши кустос, 
уз сарадњи с Александром Левнаић  
и Јеленом Савић


