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ПосЕтА Г-ђЕ оГот Нос ЕтНоГРАфсКом мУзЕЈУ  
У бЕоГРАДУ, 19-26. 05. 2007. ГоДИНЕ

Главни кустос, Колекције костима и текстила, Норвешки народни му-
зеј, Осло, Норвешка (Aagot Noss, Head Curator, Collection of Costume and 
textiles, Norsk Folkemuseum, Oslo, Norwey1

Дугогодишњи професионални ангажман у оквиру ИКОМ-овог Коми-
тета за Костим (ICOM Costume Committee) после низа изузетно драгоце-
них сусрета и професионалне размене искустава и знања, прикупљања врло 
значајне литературе са поља историје одевања и моде, преточили смо и у 
прво реализовано гостовање једне од најстаријих, али и најугледнијих чла-
ница Комитета за Костим. Г-ђа Огот Нос, дугогодишња сарадница Народног 
музеја у Ослу, и после престанка активног рада, и даље је врло вредна и 
присутна као стваралац и аутор. Боравила је као гост Етнографског музеја 
у Београду у мају месецу 2007. године, када је одржала два предавања на 
тему из народних ношњи Норвешке и скандинавских земаља уз коришћење 
великог броја фотографија, слајдова и документарних филмова чији је ау-
тор. Била је то једна од изузетно ретких прилика да се кустоси Етнограф-
ског музеја у Београду и Народног музеја у Нишу, али и шира стручна 
јавност, упознају с једним од најпознатијих истраживача народних ношњи 
у Европи данас и сазнају о народним ношњама скандинавских земаља о 
којима врло ретко имамо прилику да чујемо аутентичну и компетентну реч. 
Дружење с г-ђом Огот Нос кустоси Етнографског музеја искористили су 
на најбољи начин: разменом искустава, разговарано је о методама терен-

1 У организовању посете г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду и Народном 
музеју у Нишу изузетно значајну помоћ пружио је проф. др љубиша Рајић, шеф Катедре за 
скандинавске језике Филолошког факултета у Београду. У прикупљању и превођењу подата-
ка из радне биографије г-ђе Огот Нос драгоцену помоћ пружила је г-ђица Јелена вурдеља, 
дипломирани професор Катедре за скандинавске језике, одсек за норвешки језик. Најлепше 
захваљујемо на оствареној сарадњи и исказаној помоћи.
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ског истраживања, начину чувања и презентовања материјала, разгледа-
не су збирке и документација Музеја, а љубазношћу колегинице Милене 
витковић Жикић, историчара уметности, остварен је увид и у збирке Музеја 
примењене уметности у Београду. 

Г-ђа Огот Нос рођена је 1924. године у долини халинг, тачније селу 
Ос смештеном у срцу јужног дела Норвешке. Тридесет две године касније, 
то исто место полазиште је на њен први истраживачки пут, пут који не-
прекидно већ пуних педесет година води преко шара норвешких народних 
ношњи, од најразличитијих свечаних до оних невидљивих, најинтимнијих 
делова одеће. Те 1956. године, она се упутила до тада још непрокрченим и 
неосветљеним етнографским стазама Норвешке са задатком који се у осно-
ви састојао само од регистровања народних ношњи и обичаја. Али, госпођа 
Нос као филолог норвешког језика и етнолог, с предметима као што су исто-
рија, педагогија и енглески у свом образовном профилу, приказала је једну 
додатну географску као и културно-историјску ширину и значај. Она с пута 
доноси белешке које попуњавају не само музејске архиве широм земље, већ 
и језичке и историјске лексиконе. Осим сакупљања одеће и знања о обичаји-
ма одевања из готово свих крајева Норвешке, подједнаку пажњу посветила 
је и бележењу бројних архаичних речи и израза у свом изворном облику, 
које означавају одређене делове одеће и њихову намену. Госпођа Нос је на 
тај начин дала један целовит и јединствен приказ народних ношњи и оби-
чаја везаних за њих, заједно са специфичним називима својственим оним 
деловима земље из којих потичу. Њено проучавање и путовање по свим де-
ловима Норвешке резултирало је и бројним живописним путописима, које 
не можемо поредити с било којим другим делом норвешке књижевности.

С овог истраживачког похода г-ђа Огот Нос се враћа овенчана, како од 
колега тако и од многобројне публике, незваничним признањем и звањем 
„експерта норвешке народне ношње“. У периоду од 1961. до 1994. године 
„прва дама-истраживач норвешке народне ношње“ званично ради као глав-
ни конзерватор и кустос колекције ношњи и текстила у Народном музеју 
на острву Бигд у Ослу. Цео свој радни век госпођа Нос је посветила при-
купљању, фотографисању, снимању, бележењу и сортирању података до 
којих је долазила, да би у својим пензионерским данима акценат ставила на 
преношење, односно објављивање своје ризнице знања. Осим великог броја 
научних чланака о народној ношњи у норвешким и страним часописима и 
магазинима, написала је и издала следеће књиге:

1970. Акварели ношњи Јоханеса Флинтоа (Johannes Flintoes drak tak-
varellar),

1973. Акварели ношњи Јоакима Фрица (Joachim Frichs draktakvarellar),
1977. Статуе у долини Нордман (Statuane i Nordmansdalen),
1981. Адолф Тидеман и народ који је сретао (Adolph Tidemand og folk 

han møtte),
1991. Оглавље и круна – од девојке до невесте (lad og krone – frå jente 

til brur),
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1992. Обичаји облачења у крупном плану (Nærbilete av ein draktskikk 
– frå dåsaklede til bunad),

1996. Круна и оглавље – Оглавља за девојке, невесте и жене у Хор-
даланду (Krone og skaut – Jente-, Brure- og konehovudbunader i 
hordaland),

1999. Обичај облачења у Трину и Телемарку (Kleskikk i Trinn i Telemark 
– Frå tinndølklede til tinnbunad),

2003. Од традиционалног начина облачења до народне ношње (Frå 
tradisjonell klesskikk til bunad i Vest Telemark ).

Своја знања о ношњи и обичајима није преносила искључиво у 
писаној форми, већ и својим учешћем на разним семинарима и курсевима 
у својству стручног сарадника и предавача, али и организовањем изложби 
и пројекцијама серије документарних филмова. Као предавач и научни рад-
ник изузетно је уважавана у Норвешкој и иностранству и већ дужи низ го-
дина је главна личност у Савету за народну ношњу са седиштем у Народном 
музеју валдрес у Фагернесу.

Г-ђа Огот Нос је добитник и изузетних признања:
1986. године је добила награду Краљевске Академије Густафа Адол- –
фа за „основна истраживања историје народних ношњи у Норвеш-
кој“;
1994. године је добила Краљевску медаљу части у злату а исте годи- –
не јој је уручена и награда из области културе региона Бускеруд;
2002. године именована је за витеза првог реда „Краљевског нор- –
вешког реда светог Улава“ за „истраживање народних ношњи“.

У току свог дугог, упорног и преданог рада госпођа Нос је забележила 
више од хиљаду најразличитијих делова одеће и то највише захваљујући, 
како сама тврди, интервјуима са својим информантима којих је било више 
од 250. Поједини делови одеће које је видела, снимила и записала од својих 
саговорника, имали су и своју тајну причу, своје латентно значење и управо 
такве исповести су вероватно једина ствар с путовања коју Огот није прене-
ла публици јер није желела да изневери поверење које јој је било указано. 
Њен основни и најважнији циљ је био не само прикупљање и систематизо-
вање знања везаних за обичаје и ношњу, него првенствено њихово очување 
за наредне генерације. „Морамо знати како је некада било да бисмо знали 
ко смо“, њене су речи. Чињеницу да је у њеном истраживачком раду обух-
ваћена, пре свега, женска одећа објашњава симболиком коју ова одећа има и 
њеним бројним варијацијама које су јој посебно биле интересантне. Она је 
уједно желела да прикаже и одећу као показатеља географске припадности, 
друштвеног статуса, привредне и друштвене структуре, а пре свега нечијег 
идентитета. „Народне ношње су у свако доба биле резултат једног дугог 
процеса. Оне су производ: наслеђеног, дакле традиције, модних утицаја, 
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локалног развоја и индивидуалног укуса појединца“, наглашава г-ђа Огот 
Нос.

О томе колико се допринос госпође Огот Нос вреднује и цени у Нор-
вешкој, говори податак да је преглед њеног животног дела нашао посебно 
место у највеличанственијем и најобимнијем делу издавачке куће Дам, у 
„Норвешком лексикону народних ношњи“. Уредник овог издања господин 
Бјорн Свере хол хауген је представио више од 400 ношњи, са историјатом 
и коментарима, практичним, географским и историјским чланцима, обја-
шњењем појмова и илустрацијама. Ипак, према његовим речима, лексикон 
би био незамислив без једне од најзначајнијих жена истраживача норвешких 
ношњи, без госпође Огот Нос. Јер је управо она поставила камен темељац, 
један нови фундамент, тако да се рад на овоме пољу почео темељити више 
на научним подацима, него случајностима, претпоставкама и осећањима.

Очекујемо да посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду на 
најбољи начин „отвори врата“ и најави организовање годишњег састанка 
ИКОМ-овог Комитета за Костим у Београду 2011. године. верујемо да ће 
Етнографски музеј бити одличан и достојан домаћин окупљању око стотину 
гостију из целог света који ће уз представљање делова из историје одевања 
и моде земаља из којих долазе, упознати и огромно богатство српске кул-
турне баштине.

  Мирјана Менковић

У разговору са стручним сарадницима Етнографског музеја, мај 2007. године.
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У разгледању збирки са стручним сарадницима Етнографског музеја, мај 2007. године.

Слева надесно: проф. др Барбара Базелич (Barbara Bazielich), Катовице, Пољска, Мирјана 
Менковић и г-ђа Огот Нос, Годишњи састанак иКОМ-овог Комитета за Костим (ICOM 

Costume Committee), Копенхаген, Данска, октобар 2006. године.


