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РАзМИшљАЊА О јЕДНОМ АНГАЖОВАНОМ  
фИЛМСКОМ фЕСТИВАЛУ

Говорити о једном фестивалу или сличној културној светковини на ре-
лативно непристрастан начин, а истовремено бити готово све време у срцу 
догађања и утицати на његово обличје, изгледа ми понекад као незахвалан 
посао. Ипак, вероватно је да и у случају нашег фестивала постоје неке не-
спорне одреднице. Међународни фестивал етнолошког филма руковођен је 
од самог почетка концептом и амбицијом сведеном на српски, балкански 
или евентуално јужнословенски етнички простор, мали број посвећених 
синеаста и још ужи, етнолошки еснаф. Касније су га у великој мери проши-
ривали и продубљивали ентузијасти различитог усмерења, у Србији, и све 
више они изван ње, који су заинтересовани за етноантрополошке теме. 

Такви, помало дивергентни трендови довели су и до данашње физио-
номије фестивала, као у знатној мери спонтано развијаног догађаја посве-
ћеног филму, доста замашнијег по обиму, разноликости тема и приступа, ау-
торским профилима и обимом обухваћеног географског простора у односу 
на његове почетке у конаку манастира Свети Отац Прохор Пчињски 1992. 
године. 

Оно што нам извесно предстоји је покушај да фестивал стекне јасније 
контуре и одређенији профил. вероватно да је време показало да фестивал 
има свој смисао, јер, у међудејству између самог овог догађања, те филм-
ских аутора који на њему учествују, и етнолога који су се мање или више 
увели – упутили у тајне филмског језика, он је прерастао своју првобитну 
идеју, али и сопствену продукцијску „базу“. Овај посао обавља мали тим 
људи који обично на фестивалу ради, и то ефективно не више од 2–3 месеца 
годишње, уз не баш завидну просторну и техничку опремљеност.

И поред макар статистичке (па и квалитативне) неупитности оваквог 
закључка, питање смисла Фестивала етнолошког филма у Београду остаје 
за мене и даље интригантно. Разлог је, између осталог, и тај што би треба-
ло да дефинишемо његову позицију у односу на сличне фестивале у Ев-
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ропи и свету. Постоји и опасност да се фестивал, речено помало неукус-
но, исувише позабави самим собом, а премало својом основном сврхом, 
тј. претпостављеним предметом своје делатности. Или да се за тренутак, 
користећи малу стилску фигуру, запитам „да ли наша мачка заправо лови 
мишеве?“ Ако је „мачка“ наш фестивал, који су то и какви „мишеви“ које 
њиме „ловимо“? Изгледа да се програмска оријентација фестивала временом 
лагано померала од онога што смо одређивали као традиционалну културу 
и народно стваралаштво ка културним променама и трансформацијама, 
као и савременим урбаним социолошким садржајима, планетарним фено-
менима попут глобализације и другим. Међутим, који је дубљи смисао, или 
барем према чему би требало да буде окренута оштрица активности фести-
вала убудуће? 

Присталица сам веома ангажованог приступа, па бих желео да овај кул-
турни догађај избегне оне замке научне и културолошке у којим се одражава 
немоћ да се научна анализа и њени резултати преточе у делатну праксу. А 
које то значајне и виталне друштвене импликације може имати садржај ет-
нолошког филма?

Рецимо да поједине препоруке и захтеви у области културне полити-
ке од стране неких наднационалних ентитета (попут UNESCO-а, форума 
Eвропске уније и других), колико год да су иначе често на вештачки и адми-
нистративни начин наметане, сада и овде могу пасти на плодно тле, здра-
во и благотворно за локалне заједнице. Ту мислим пре свега на синтагму 
културни диверзитет, која би се у многим приликама могла претворити у 
политичку флоскулу. Културна разноликост, дакле, постаје кључна реч када 
свеприсутни хиперекономизам и на њему заснована политичка моћ прете 
уједначавању културних образаца, погледа на свет и поимања „коректног“ 
људског понашања, и то у великим размерама. Тако етнолошки филм, без 
обзира да ли нуди „изворни“ документ о културној традицији која нестаје, 
медитацију над (не)спознатљивом стварношћу или невешту инсценацију 
наслеђа које је већ ишчезло (заборављено), доноси јединствен запис о мента-
литету, вредносном систему, идеологији или доминантном психосоцијалном 
профилу једног времена, неке људске заједнице и њеног животног просто-
ра. А данашња Србија нуди изузетно занимљиву и вредну грађу за садашње 
и будуће истраживаче. На пример, код нас има толико социокултурних фе-
номена који готово да уопште између себе не кореспондирају, или су пак у 
питању потпуно међусобно конфронтиране друштвене групације са својим 
симболима и конструктима, а што нам нуди материјал знатног драматурш-
ког потенцијала. И дакако, грађа етнолошког и документарног филмског 
записа и филма може бити потенцијално моћно оружје против „пилећег“ 
колективног памћења. Самозаборав који влада у нашој широј заједници, 
рекао бих, готово ендемски и у великој мери угрожава равномеран и урав-
нотежен културни и друштвени развој, а његове последице су трагичне на 
многим плановима. Према томе, и управо зато, садржај етнолошког филма 
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често указује на врло важне „коцкице“ у мозаику нашег самопрепознавања 
и самоспознаје. 

Као својеврстан допринос превазилажењу хроничних проблема јавне, 
званичне политичке и медијске перцепције стварности у Србији, као и след-
ственог дискурса о њој у даљој временској перспективи, верујем да ћемо но-
вим Фестивалом етнолошког филма учинити макар мали корак ка враћању 
у фокус интересовање за оне вредности и садржаје појединих филмских 
докумената, али и других визуелних извора који нам служе као огледало нас 
самих. Свестан да ми се може пребацити да сам присталица сувише кибер-
нетичког модела фестивала, сматрам да он треба да буде не само проспект 
егзотичних људи и места у свету, као и мистичних лагума колективног ума 
(мада нам императив културног диверзитета може допустити могућност 
да останемо само на том нивоу), већ, синтетичким приступом, користећи 
све те увиде, да буде инструмент за препознавање друштвених и култур-
них дисфункција, као и путоказ за друштвену акцију посредством које ће ти 
проблеми бити решавани.

С друге стране, кроз фестивалске активности, жеља нам је да убудуће 
више осветлимо смисао и садржај појма визуелна антропологија. Под овом 
новопеченом дисциплином се данас у свету подразумева широк спектар 
подручја, од фотографије до нових медија, од визуелних записа, немонтира-
ног видео-материјала до новинских репортажа или филма као ултимативне 
естетске форме, често неправедно вредносно претпостављене другим визу-
елним изворима. Свакако да су за потребе етнолошког или културолошког 
проучавања важни и други визуелни извори, а не само филм! Такође, визуел-
на антропологија може подразумевати и интерактивни однос између онога 
што етнолози/антрополози забележе камером и рецепције те грађе од стране 
публике или чак самих оних који су снимани. Или чак рецепцију визуел-
ног материјала који су „домороци“ снимали сами о себи. Или разматрање 
репрезентација културе, визуелних манифестација културе, а и идеологија 
којима су ове манифестације „натопљене“ итд. Према томе, број могућих 
начина употребе визуелног материјала је заиста велики и сваким даном се 
повећава. 

верујем да улазимо у фазу када Фестивал етнолошког филма наново, 
сходно новим околностима и развојним условима, детерминише своју улогу 
и послање међу културним догађањима сличног профила код нас и у свету, 
али и у односу на актуелни друштвени тренутак. За сам догађај, свакако, 
значајна су повремена освежавања и „проветравања“ усвојеног концепта и 
садржаја. волео бих да његова будућност буде у јаснијем и недвосмисленом 
научном и друштвеном ангажману. 

  Саша Срећковић 
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