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изложба „нематеријално Културно 
наслеђе србије”

Пратећи стратегију систематског и континуираног рада на очувању не-
материјалног културног наслеђа Србије, центар за нематеријално култур-
но наслеђе, који је у саставу Етнографског музеја у Београду, реализовао 
је изложбу под називом „Нематеријално културно наслеђе Србије” ауторке 
Данијеле Филиповић. Изложба је одржана у Словеначком етнографском му-
зеју (Slovenski etnografski muzej) у љубљани (од 15. маја до 4. јуна 2018. 
године) и у Етнографском музеју у Београду (од 17. јула до 3. септембра). 
Том приликом објављен је каталог, у којем је, пратећи структуру изложбе, 
представљено нематеријално културно наслеђе Србије на српском, енглес-
ком, француском, односно словеначком језику.

Ратификацијом Унескове Конвенције о очувању нематеријалног кул-
турног наслеђа Србија је 2010. године ушла у широк и обухватан процес 
очувања сопственог нематеријалног културног наслеђа и формирање Наци-
оналног регистра елемената нематеријалног културног наслеђа Србије.

После неколико година рада у Регистар је сукцесивно уписано 37 еле-
мената, које су разне заједнице – уз подршку центра за нематеријално кул-
турно наслеђе, али и уз подршку регионалних координатора за нематеријал-
но културно наслеђе и разних стручњака који се баве истраживањем и очу-
вањем овог типа наслеђа – препознале као део свог идентитета.

Изложба је презентовала оне елементе нематеријалног културног на-
слеђа који су формално уписани у Национални регистар. Декларисани циљ 
изложбе био је да сви елементи буду представљени и промовисани у јавнос-
ти, као и да допринесе видљивости богатог нематеријалног културног на-
слеђа Србије и подстакне стручњаке разних дисциплина да се баве његовим 
евидентирањем, истраживањем и очувањем.

Експографија изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије” под-
разумевала је две, стицајем околности нужно диспропорционалне целине. У 
првој целини, представљено је нематеријално културно наслеђе Србије које 
је уписом на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног 
наслеђа човечанства добило и међународну препознатљивост – породична 
слава (2014) и коло, традиционална народна игра (2017).

У другој целини изложбе презентовани су елементи нематеријалног 
културног наслеђа који су уписани у Национални регистар. Тако су посети-
оцима представљени обичajи, друштвени ритуали, свечаности – породична 
слава, молитва под Миџором и ђурђевдан, обичај изливања и паљења ра-
тарских свећа, лазарице у Сиринићкој жупи, чување Христовог гроба, бела 
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вила и паљење петровских лила, као и манифестација Вуков сабор; тради-
ционални занати: пиротско и стапарско ћилимарство, филигрански занат, 
злакуска лончарија, израда дрвених чутура, клесарски и казанџијски занат, 
наивно сликарство Словака, косовски вез; знања и вештине припремања 
хране: белмуж, пиротски качкаваљ, пазарске мантије, производња ракије 
шљивовице, знање и умеће припремања кајмака, знање и вештине припреме 
циповке, припремање жмара; усмене традиције и изрази, укључујући језик, 
који је носилац нематеријалног културног наслеђа: певање уз гусле, грокта-
лице, певање извика, врањска градска песма, ерски хумор, ојкача, пиротско 
приповедање; извођачке уметности: коло, коло у три, коло у шест, руменка, 
свирање на гајдама, фрулашка пракса, свирање на кавалу.

У експографском смислу, такође, изложба је имала тежак задатак да у 
музејском окружењу, које конвенционално подразумева предмете, ефикас-
но, сазнајно делотворно и широкој јавности пријемчиво представи култу-
ру која није материјална, односно која је неопипљива, као што уосталом и 
сугерише термин intangible, који Унеско користи. То је постигнуто најпре 
текстуалном вербализацијом појма нематеријалног културног наслеђа и ње-
гових појединачних елемената, дакле, давањем текстуалних информација и 
објашњења, али и добрим избором фотографија и видео-материјала, који су 
веома квалитетно представили одређене елементе нематеријалног култур-
ног наслеђа. Тек онда су своју улогу одиграли одређени музејски предме-
ти, они који су везани за поједине елементе нематеријалног наслеђа, попут 
славског колача, гајди, везених тканина, накита од филиграна итд.

Важан сегмент изложбе у Етнографском музеју у Београду био је пред-
стављање појединачних елемената нематеријалног културног наслеђа по 
географским регионима, што је реализовано у сарадњи са регионалним 
координаторима и носиоцима, тј. онима који ту културу практикују. Сваке 
недеље презентован је по један регион. На овај начин, а у складу с Кон-
венцијом, видљивост елемената нематеријалног културног наслеђа постала 
је непосредна видљивост њихових носилаца, а улога Етнографског музеја 
постављена је на право место, место посредника, а не репрезента уместо 
других.

Може се рећи да је изложба „Нематеријално културно наслеђе Србије” 
омогућила да се обједињено сагледа већи број локалних идентитета у ши-
рем идентитетском корпусу, који функционише протекционистички у време 
разводњених етничких политика и разних етничких турбуленција, па чак и 
отворених или прикривених етничких насиља на простору читавог Балкана.

Др Милош Матић,  
Етнографски музеј у Београду
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Фотографије поставке
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