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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XIX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА  
 ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

XIX међународни фестивал eтнолошког филма je одржан од 14. до 18. 
октобра 2010. године у просторијама Етнографског музеја у Београду, Му-
зеја кинотеке и у Центру за културу и дебату „Град“.

О програмским питањима овогодишње манифестације одлучивао је 
Савет фестивала у саставу: Радослав Зеленовић, директор Југословенске 
кинотеке, председник, др Слободан Наумовић, професор етнологије, члан, 
Вилма Нишкановић, етнолог и в. д. директора Етнографског музеја, члан, 
Тања Феро, телевизијски редитељ, члан, мр Андрија Димитријевић, профе-
сор Факултета драмских уметности, члан, др Драгана Радојичић, директор 
Етнографског института САНУ, члан и Саша Срећковић, виши кустос Ет-
нографског музеја, члан.

Почетком марта 2010. године је послато прво позивно писмо за учешће 
на XIX фестивалу етнолошког филма на више од 750 адреса. За учешће на 
XIX међународном фестивалу пријављено је 107 филмова. Од тог броја 22 
су била домаћа, 69 иностраних и 16 студентских.

У Селекционој комисији фестивала радили су: Драган Јовићевић, но-
винар и филмски критичар, Весна Трифуновић, етнолог и Драган Николић, 
редитељ документарних филмова.

Селекциона комисија, вођена помало и ограниченом сатницом, одлучи-
ла је да у Такмичарски програм уђе 27 филмова (приказано је 26), а у Инфор-
мативни програм 23. Врло интересантан податак је да су од 22 пријављена 
домаћа филма на Фестивалу приказана свега 4 (или18%), од 69 пријављених 
иностраних филмова приказано је 39 (или 56,5%), а од 16 студентских фил-
мова публика је видела 11 (или 69%). Селекциона комисија је ове године 
одбила око 50% филмова пристиглих на фестивал, а у складу с претходним 
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договором с организаторима који су инсистирали на строжој селекцији него 
на претходним фестивалима. 

Из саопштења Селекционе комисије можемо навести следеће:

„Генерално говорећи, неке теме су се издвојиле као доминатне – ауто-
ри етнолошких филмова најчешће се баве маргинализованим друштвеним 
групама, положајем и статусом мањина и посебних друштвених групација. 
У неколико случајева, у фокусу су биле теме о женама, родним правима, ре-
циклажи, заштити животне средине, као и класичне етнолошке теме попут 
старих веровања, обичаја, ритуала, историографског и културног наслеђа. 

Бирајући филмове за предстојећи XIX међународни фестивал етнолош-
ког филма, Селекциона комисија је уочила једну интересантну нит која по-
везује групу филмова изузетног филмског израза. Наиме, неколико аутора 
се бавило положајем појединаца у мањинској етничкој групи која опет с 
друге стране, на веома особен начин одржава, у времену у коме се затиче, 
свој идентитет у виду специфичних обичаја, ритуала, друштвених односа и 
традиције. Не само да се животни стил те омање групе наметнуо као интере-
сантан и занимљив, већ су се аутори филмова врло озбиљно, темељно и сту-
диозно прихватили реализације тих остварења, дајући импресивне студије 
о микрокосмосима у неким, за многе од нас, досад неоткривеним деловима 
света. 

Селектујући филмове за Информативни програм, тражена су углавном 
остварења која задовољавају основне филмске стандарде и дају управо ин-
формације различитог и интригантног етнографског садржаја.“

Жири фестивала радио је у следећем саставу: Невенка Реџић-Тот, филм-
ски аутор (Србија / Канада), др Јанош Тари (Мађарска), етнолог и филмски 
аутор и др Влад Наумеску (Румунија / Мађарска), етнолог. Први пут је ове 
године посебан жири састављен од студената етнологије (Владимир Перић, 
Аника Југовић Спајић, Љиљана Пантовић) оцењивао и додељивао награду 
за најбољи студентски филм на фестивалу. 

Како је већ наговештено, ове године смо поново у извесној мери изме-
нили пропозиције фестивала у односу на прошлу годину. Уместо награде 
за најбољи нискобуџетни филм уведена је награда за најбољи студентски 
филм. 

Слоган „Свет је у погледу посматрача“ упућује нас на улогу и значај 
филмске публике у рецепцији етнолошког, тј. етнографског филма. Ове го-
дине смо, у сарадњи с колегама са Одељења за социологију и Одељења за 
етнологију / антропологију Филозофског факултета у Београду спровели 
истраживање профила и ставова посетилаца наведеног догађаја. Фестивал 
од ове године додељује и признање за најбољи филм према мишљењу пуб-
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лике. Од осталих новина, по први пут су сви филмови у такмичарском делу 
програма Фестивала имали титлове и на српском језику.

Програм Фестивала

На отварању Фестивала наступио је музички састав „КП 2“ из Београ-
да који је извео репертоар рок-хитова. Ради се о ученицима Основне шко-
ле „Краљ Петар II“, узраста 10–12 година старости. Овог пута су веома 
млади уметници обележили програм отварања и први пут је на Фестивалу 
извођена музика која не припада корпусу традиционалне народне музике. 
Фестивал је свечано отворио Драган Николић, филмски режисер и лауре-
ат прошлогодишњег фестивала. У уводном филмском програму фестива-
ла приказан је документарни филм „Свадба у Пироту“ (1937) из архиве 
Југословенске кинотеке.

Прве вечери фестивала најпре је приказан прошлогодишњи добитник 
Гран прија фестивала – филм „Kавијар конекшн“ аутора Драгана Николића 
из Србије, после којег је приказано још три остварења из овогодишњег так-
мичарског програма. Претходно је истог дана у преподневним часовима 
приказано још 7 филмова из информативне секције. 

На редовном програму фестивала је приказано укупно 49 филмова из 
36 земаља. У Такмичарском програму је приказано 27 филмова, а у Инфор-
мативном програму 23. Такмичарски програм је репризиран у Културном 
центру „Град“.

Приређени су и специјални програми, и то: презентација летње школе 
етнолошког и археолошког филма „Паметник 3“ одржане у Кањижи; округ-
ли сто на тему „Жанр и стил у савременом етнолошком филму“ (уводни-
чар: др Слободан Наумовић); селекција филмова познатог француског си-
неасте Жана Руша; предавање „Фестивали етнографског филма као музеји 
нематеријалне културе“ Тамаре Николић, етнолога и менаџера Фестивала 
етнографског филма „Етнофилм“ у Ровињу (Хрватска). 

На фестивалу су представљене филмске производње из укупно 23 
земље. Те земље су: Хрватска (5 филмова), Шпанија (2), Румунија (3), Ита-
лија (5), Босна и Херцеговина (5), Словенија (1), САД (6), Јапан (2), Велика 
Британија (4), Грчка (2), Русија (1), Либан (1), Белгија (1), Словачка (1), СР 
Немачка (1), Француска (4), Норвешка (3), Индија (1), Канада (3), Иран (1), 
Пољска (1) и Србија (21). 

Домаћа продукција учествовала је с 21 филмом, а у категорији страних 
филмова је било укупно 46 остварења.



264 ХРОНИКА

Саопштење жирија XVIII међународног фестивала етнолошког филма 

GRAND PRIX „Драгослав Антонијевић“ 
Последњи играч на жици у Јерменији (Јерменија)

Филм који је успео својом снажном креацијом да обједини антрополош-
ку науку и филмску уметност у јединствену целину. Стилски оригиналан, 
драматуршки структурално доследан у свом поетском интимном казивању 
приче. 

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ДОМАЋИ ФИЛМ 
Лалошке иконе XXI века

Филм који је успео једноставном документаристичком формом да при-
каже личне односе јунака филма, према портретима на зиду, по њиховом 
избору. Изабрани портрети симболишу однос јунака филма према друштву 
у прошлости, садашњости и будућности. 

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ИНОСТРАНИ ФИЛМ 
Близина таласа (Бразил)

Пратећи поетски текст наратора слика постиже снагу интерпретације у 
контрапункталном изразу историјског и социолошког критичког осврта на 
савремено друштво Бразила. Филм приказује успешно ауторску мисао кроз 
портретирање јунака да занатска вештина и умеће чини људе богатим чак и 
у сиромаштву. 

Фестивал додељује дипломе за допринос филму у следећим 
кате горијама:

НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА  
Последњи дервиш из Казахстана (Русија и Финска)

КАМЕРА 
Филм из моје парохије (Ирска)

МУЗИКА 
sarega (Белгија)

МОНТАЖА 
Старац Петар (Русија)
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Oдлуке студентског жирија

Жири је прегледао 11 студентских филмова које је одабрала Селекци-
она комисија за студентску такмичарску селекцију. Главни критеријум при 
одабиру био је истраживачки приступ обрађиваној тематици, с посебним 
акцентом на аналитичку димензију. Посебну пажњу смо посветили антро-
полошким питањима које филмови покрећу и колико су занимљива и реле-
ватна у савременој науци. Такође, обратили смо пажњу на естетску димен-
зију за коју сматрамо да може допринети квалитету репрезентације антро-
полошког знања.

Жири је једногласно донео одлуку да је овогодишњи победник у 
категорији студентских филмова филм ауторке Клаудије Голдберг „Успети у 
Берлину“ (Make it Big in Berlin, Немачка, 24 мин, 2009). 

Приказујући младе који воде алтернативне пословне животе у Берлину, 
филм покреће питања одступања од устаљених културолошких норми, дру-
гачијег структурирања времена. Ефектним кадровима Берлина, филм нас 
успешно смешта у шири друштвени контекст њихове свакодневице. Смат-
рамо да филм покреће и успешно обрађује за савремену антрополошку на-
уку релевантна питања, која су, истовремено, занимљива широј публици. У 
сажетом временском оквиру, филм успешно третира комплексну и апстрак-
тну тематику. 

Каталог Фестивала

Штампан је двојезични каталог фестивала, чији је уредник поново била 
етнолог Јелена Јовчић, уз техничку сарадњу Милице Пешић Наумов. Увод-
ни текстови каталога су реч менаџера фестивала Саше Срећковића и текст 
„Публика и филм – 19 година верности“ аутора Ранка Баришића, музејског 
саветника. 

Превод текстова на енглески језик радила је Љубица Гавански, а лекто-
рисала их је Александра Левнаић. Дизајн каталога и осталог промотивног 
материјала је радио Зоран Живковић.

Односи с јавношћу и организација

Припреме за овај фестивал су почеле у мају 2010. године, те су на-
стављене и у току летњих месеци. Пријем филмова је био окончан до 31. 
маја и Селекциона комисија је радила од 1. до 12. јуна. Рад на каталогу фе-
стивала започео у јулу месецу. 
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За похвалу је био рад и труд организационог тима фестивала. Уз пов-
ремене пропусте, колеге су биле углавном веома одговорне и високо мо-
тивисане. С друге стране, психолошке тензије између појединих чланова 
тима су повремено отежавале међусобну комуникацију и тај проблем није у 
потпуности превазиђен до самог краја фестивала. 

Гости овогодишњег фестивала су били многи филмски аутори, но-
винари, уметници и стручњаци и представници иностраних амбасада у 
Београду. 

Од иностраних гостију били су присутни: 
1. Владо Боцев – It won continue
2. Елизабета Конеска – Friends
3. Jana Pospisilova – My wars
4. Ausra Linkeviciute – Anything but black
5. Valerie Haensch – Sifinja, iron bride
6. Olesya Bondareva – The last dervish
7. Mauri Pasanen – The last dervish
8. Matthew Lancit – Funeral season
9. Delphine Moreau – Khmer pots
10. Зоран Цветковић – Бдење
11. Растислав Дурман – Лалошке иконе
12. Горан Станковић – Полазак

Филмске пројекције су биле углавном добро посећене. Сатница је ове 
године најзад имала краће трајање, те смо опуштеније спроводили програм, 
укључујући паузе између појединих филмова, када је колегиница Јелена 
Јовчић водила разговоре с присутним ауторима филмова, а публика имала 
прилике да им поставља питања. 

У сарадњи с колегама са Одељења за социологију Филозофског факул-
тета у Београду, студентима те њиховим менторима Жељком Манић и Вером 
Бацковић спроведено је истраживање о демографским и социјалним карак-
теристикама публике, те о њиховој мотивацији за посету, начинима како су 
сазнали за догађај и предлозима за побољшање фестивала. Иако на скром-
ном узорку (251 испитаник) износимо овде поједине важније закључке:

 – Више је посетилаца Фестивала међу женама него мушкарцима, у 
размери 58% према 42%.

 – Млађа популација (до 40 година) чинила је укупно 75% публике. 
Најбројнији њен удео је у категорији до 26 година (43%), просечна 
старост посетилаца била је 33,82 године и највише је било студената 
(34%).

 – Највећи проценат посетилаца је обавештен о фестивалу преко лич-
них контаката (28%). Удео средстава информисања није био велики 
(првенствено интернет као медиј млађих посетилаца и класични ме-
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дији код старијих), што нас упућује на потребу интензивирања ме-
дијске промоције убудуће.

 – Што се тиче учесталости посета, чињеница да је највише било оних 
који долазе на фестивал први пут (46%) може да се протумачи у по-
зитивном, али једнако и у прилично негативном светлу, јер учеста-
лост опада са сваким следећим доласком на фестивал).

 – У вези с разлозима посете, највећи број посетилаца фестивала навео 
је да су то садржај и тематика филмова (34%), 17% је дошло због 
упознавања других култура, 14% због радозналости, те свега 8% 
због професионалног интересовања. Већина гледалаца је задовољна 
квалитетом програма (43%).

 – Наведени су организациони проблеми фестивала, као нпр. незаинте-
ресованост особља Музеја за сарадњу, ненајављено мењање сатнице 
филмова и сл. 

 – У закључном разматрању колеге које су спровеле истраживање исти-
чу да би било добро да се организатори фокусирају на оне посетиоце 
који долазе први пут са циљем да их задрже као сталну публику, али 
такође да увек изнова треба уводити нове садржаје да би се задржала 
стара публика. Медијска промоција треба да буде знатно боља за раз-
не категорије публике (нпр. међу особама које нису професионално 
мотивисане да долазе на фестивал). 

И овај пут је рађена специјална емисија на РТС-у посвећена нашем фес-
тивалу, поново захваљујући ангажовању госпође Тање Феро. Емитована је 
дан после фестивала.

Направљени је форшпан фестивала, а одштампано је и 50 плаката, као и 
неколико сатница фестивала. Подељено је 1.500 програма и 150-200 катало-
га. На улазу у Музеј постављен је банер с најавом фестивала, а по први пут 
је, захваљујући спонзорству, на београдским улицама постављено 5 билбор-
да у трајању од 7 дана. 

Урађена је вeб-презентација фестивала у оквиру презентације Етно-
графског музеја (www.etnografskimuzej.rs). На њој је постављен и овај пут 
и каталог фестивала, у pdf формату, затим PR текст и биографије члано-
ва селекционе комисије и жирија. Такође, фестивал је оглашен преко сајта 
Facebook. На сајту фестивала је регистровано је више посета него иначе, у 
време непосредно пре, у току и након његовог одржавања.

Ове године смо после дуго времена имали спонзора фестивала у виду 
финансијских средстава, и то фирму Имлек. Фирма Alma Quattro спон-
зорисала је простор и термине за билборде. Добијени новац је утрошен 
на превођење и титловање филмова на српски језик у конкуренцији за 
награде. 

Спонзори фестивала у промотивном материјалу (публикације, катало-
зи, проспекти) поново су били Туристичка организација Србије и Туристич-
ка организација Београда. Спонзорство, односно покровитељство, добијено 
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је још од: Oпштине Стари град, Министарства културе Републике Србије, 
Француског културног центра, Југословенске кинотеке, Културног центра 
„Град“, Имлека, Singidunum Weekly, Bg info box, Туристичке организације 
Београд, Туристичке организације Србије, Yellow cab, Print2print, Alma 
Quattro. 

Академија уметности нам је обезбедила техничку помоћ свог колеге Зо-
рана Ђорђевића, као и у претходних неколико година. 

Проблеми, похвале и сугестије

Уочено је да је ове године било само три домаћа филма у такмичар-
ском програму. Та одлука одражава легитимни суд селекционе комисије, 
али сматрамо да на наредном, јубиларном фестивалу тако нешто не бисмо 
смели да поновимо. Један од предлога да се превазиђе проблем је увођење 
категорије Националног етнографског филма у програм. 

У току пројекција на самом фестивалу било је знатно мање техничких 
проблема него на претходним. Сваки филм је имао своју посебну DVD ко-
пију. Било је неколико пропуста када су из различитих разлога мењани тер-
мини приказивања филмова у односу на претходну најаву. 

Завршно вече фестивала је протекло у опуштенијој атмосфери него 
прошле године. 

И на основу анкетирања публике и на основу нашег искуства сарадња с 
Културним центром „Град“ представља разочарење због бројних проблема 
организационо-техничке природе. 

* * *

Етнографски музеј је за рад у организационом тиму фестивала анга-
жовао следеће раднике, односно волонтере: Вилма Нишкановић (директор 
и члан Савета фестивала – в. д. директор Етнографског музеја), мр Марко 
Стојановић (Селекциона комисија), Саша Срећковић (координатор и ме-
наџер фестивала), Александра Левнаић (шеф PR службе и организатор), 
Јелена Јовчић (уредник каталога и посебних филмских програма, медија-
тор приликом разговора с присутним ауторима филмова), Јелена Савић 
(шеф протокола и администрација фестивала), Биљана Нојковић (секретар), 
Саша Жаревац (протокол и возач), Вања Балаша (секретар жирија и про-
токол служба), Милица Пешић Наумов (технички уредник каталога и ор-
ганизација), Наташа Младеновић (презентација фестивала на сајту Музеја 
и на Фејсбуку), Драган Миздрак (техничка оператива), Атина Атанацковић 
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(прес-служба), Весна Миховиловић (кафе-куварица) и Нада Зорић (чиста-
чица). Од спољних сарадника су били ангажовани: Зоран Живковић (дизај-
нер), Љубица Гавански, Александра Опачић, Емилија Епштајн и Жермен 
Филиповић (преводиоци за енглески језик) и Зоран Ђорђевић с Академије 
уметности (техничка оператива). 

И ове године је на фестивалу радио завидан број волонтера-студената 
етнологије / антропологије, али и социологије. Један број њих је био анга-
жован у протокол-служби и наша искуства у сарадњи с њима су углавном 
врло позитивна. 

Фотографије с фестивала радила је мр Ивана Масниковић, али и многи 
други учесници фестивала. Видео-записе су радили сниматељи Игор Ми-
шић и Небојша Илић Илке. 

Фестивал је реализован финансијским средствима која су обезбедили 
Министарство културе Србије. 

Београд, 10.11.2010. Извештај поднели:

Саша Срећковић  
Aлександрa Левнаић  

Јелена Савић


