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ИзВЕштАј О 21. МЕЂУНАРОДНОМ фЕСтИВАЛУ 
ЕтНОЛОшКОг фИЛМА

1. марта 2012. послато је прво позивно писмо за учешће на 21. 
међународном фестивалу етнолошког филма на више од 750 адреса. Апли-
кације за филмове су стизале до 25. маја 2012, а након тога је почео рад 
Селекционе комисије фестивала. Комисија је радила у саставу: мр Ми-
лош Матић, антрополог и кустос Етнографског музеја у Београду, Гордана 
Симоновић Вељковић, филмска ауторка и новинарка, и Анита Панић, кри-
тичарка и филмска ауторка.

За учешће на Фестивалу пријављено је 88 филмова. Од тог броја, 22 
су била домаћа, 57 иностраних, и 11 студентских. Селекциона комисија, 
вођена врло високим критеријумима и ограниченом сатницом, одлучила је 
да у такмичарски програм уђе 20 филмова, а у информативни 15. Приказани 
су сви студентски филмови.

И ове године је издат каталог фестивала. Поред каталога, штампани су 
програм фестивала, плакат и позивница, а урађени су и форшпан и спот 
фестивала.

Предфестивалско вече је одржано 9. октобра, и тим поводом је 
представљена филмска продукција Фестивала „ЖИСЕЛ“ из Омољице. Фе-
стивал етнолошког филма је одржан у времену од 11. до 15. октобра 2012. На 
отварању фестивала су наступиле ученице школе традиционалног балкан-
ског певања Бојане Николић, а манифестацију је отворио филмски редитељ 
Владимир Перовић. У филмском програму најпре је приказан првонаграђени 
филм из 2011. године „Приче Ителмена“ аутора Лива Нигласа из Естоније.

На фестивалу су учествовале продукције из укупно 21 земље. Међу 
њима су биле: Србија (10 филмова), Иран (6), СР Немачка (6), Шпанија 
(5), Италија (4), Хрватска (4), САД (4), Француска (3), Израел (3), Камерун 
(2), Аргентина, Аустралија, Румунија, Белгија, Велика Британија, Мароко /
Холандија, Мађарска / Бразил и Конго по 1 филм. Поред поменутих основних 
категорија филмских пројекција (тј. филмови у конкуренцији, информативној 
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и студентској секцији), приредили смо и неколико специјалних програма. Са-
мом фестивалском термину претходио је пројекат и конкурс ИД3мин, где су 
се такмичили млади аутори кратких видео-радова у трајању до 3 минута, који 
су мобилним телефоном снимали себе и своје окружење, а у оквиру задате 
теме: „Како видим свој идентитет?“. Трочлани жири у саставу: Маја Милош, 
филмска ауторка, Миња Богавац, драматуршкиња, и Марко Стојановић, етно-
лог и в. кустос Етнографског музеја, наградили су три најбоља рада с конкур-
са. Поред тога, посетиоци фејсбук-странице фестивала су гласали за најбољи 
видео-рад по укусу публике. Пројекат је финансирао Телеком Србије.

У току фестивала је организована филмска радионица на тему „Снима-
ти етнографски филм у великом граду“ намењена студентима етнологије и 
других друштвених и хуманистичких наука. Радионицу су водили етнолози 
проф. др Слободан Наумовић и проф. др Нашко Крижнар (Словенија). На 
крају радионице су приказани кратки студентски филмови настали током 
реализације овог програма.

Гост фестивала Џејмс Дојч, кустос Центра за фолколор и културно наслеђе 
Смитсонијан из Вашингтона, САД, представио је рад Центра за фолклор и 
културно наслеђе „Смитсонијан“, 14. и 16. октобра у простору Етнографског 
музеја. Током представљања Центра 14. октобра, заинтересовани су могли да 
погледају радну верзију филма „CITY FolK“ у продукцији Центра за фолко-
лор и културно наслеђе „Смитсонијан“. Сам филм представио је Данијел Вол-
кович, професор на Универзитету Њујорк, који је био сарадник на филму.

Такође, у посебном програму приказан је избор филмова рађених у 
продукцији Иранске националне телевизије, на тему „Свадбени обичаји раз-
личитих етничких заједница у Ирану“. Уредник програма је био Владимир 
Перовић, филмски режисер. Уприличен је и ове године округли сто на тему: 
„Визуелна антропологија и даљи развој етнографског филма на Фестивалу 
после недавног отварања Центра за нематеријално културно наслеђе при 
Етнографском музеју у Београду“. Уводничари су били: Марија Крстић, 
етнолошкиња, и Саша Срећковић, в. кустос Етнографског музеја.

Из извештаја Селекционе комисије фестивала:
„Велики број филмова који се могу сврстати у антрополошки филм 

описује политички контекст времена у коме живимо и имају ангажовани 
карактер у смислу борбе за људска права. Примећено је да је на фестивал 
пристигло много филмова који се баве преиспитивањем сексуалности у 
одређеним етничким и религијским заједницама, са аналитичким присту-
пом према односу друштва, религије и породице према појединцу другачијег 
сексуалног опредељења. Заједничко већини филмова је дужина документар-
не форме која износи од 60 до 90 минута, међу којима има добрих филмова 
који су по актуелности теме, жанру фестивала и филмском изразу доспели 
у категорију конкуренције. Они су просто узурпирали термине за филмове 
краће документарне форме, које би свакако требало представити публици, 
што због ограничености трајања програма једноставно није било могуће из-
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вести. Велика неусаглашеност у квалитету и квантитету постоји и међу фил-
мовима домаће и иностране продукције. Огромна већина страних филмова 
задовољава све стандарде професије и пружа изванредан филмски израз. 
Насупрот томе, у случају домаћег филма селекција се сусрела са неадек-
ватним приступом значајним темама, потпуним одсуством филмског израза 
и кинематографских средстава, и недовршеношћу структуре остварења. 
Такође, било је и филмова који су у потпуности одговарали захтевима у 
смислу филма као уметничког изражајног средства и његове естетике, али 
су по избору тема значајно одступали од жанра фестивала. У том смислу, 
селекциона комисија посебно издваја филм „Питање перцепције“, Ивана 
Мандића, који се јако издваја од осталих остварења из домаће продукције по 
филмском изразу и актуелности теме коју обрађује, али не третира питања 
важна за етнологију и антропологију. Због тога, и због дугометражне форме 
(84’), слекциона комисија је одлучила да филм одбаци како би у селекцију 
уврстила филмове који по тематици заслужују да буду приказани на фести-
валу, али сугерише Савету фестивала да, уколико је у могућности, филм 
препоручи фестивалима који се фокусирају на историјско-политичке теме.

У двадесет и првом издању Међународног фестивала етнолошког фил-
ма, селекциона комисија примећује врло изражену тенденцију ангажованих 
политичких и филмова са социјалном тематиком. Проблем емиграције, по-
литичког егзила, проблема геј популације у срединама са изразитом религи-
озном традицијом, незаштићене деце у афричким земљама.

Када се размотре етнолошки и антрополошки аспекти филмова приспе-
лих на 21. међународни фестивал етнолошког филма, увиђа се да домаћа 
продукција једним делом тежи подражавању традицијске културе, док, с друге 
стране, тежи етнографском приказу реалне културе („Глас божји у народу“). 
Сличне тенденције уочавају се и у продукцији земаља у региону (Хрватска, 
Румунија). Инострани филмови су тематски и садржајно веома разнолики, што 
је и разумљиво с обзиром на још увек присутан културни диверзитет култура 
света. Уочава се тенденција бављења људском свакодневицом, приказујући је 
као уобичајен ток времена у култури, у већини филмова без контекстуализације 
те свакодневице. Следећа је тенденција бављења необичним културним фе-
номенима („Cholita libre“, “Sunday in Brazzaville“), на шта се надовезује 
тематизација егзотичног („Bangana“), то јест приказивања етнографија тзв. 
туђих култура, при чему се у таквим филмовима углавном узимају оне културе 
које се иначе стереотипно сматрају егзотичним за западноевропску културу. 
Општи је утисак да се веома мали број аутора бави конкретним антрополош-
ким проблемима, како је то учињено у филмовима „Contact“ или „Mayasa, the 
Shadow angel“. С друге стране, инострана продукција је дала један број филмо-
ва који се баве актуелним друштвеним процесима и проблемима, али се и код 
тих филмова уочава да се задатом темом не баве антрополошки у ужем смислу 
речи, те да покушавају да се баве неком темом поједностављеног приказивања 
културе свакодневице, обрађују је готово репортажно, подразумевајући да се 
из тога изводе унисони културолошки закључци.“
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* * *

Каталог фестивала уређивала је и ове године Јелена Јовчић. Технич-
ки уредник је била Милица Наумов, превод је радила Александра Опачић, 
дизајн Зоран Живковић, лектуру Александра Левнаић, издавач Етнограф-
ски музеј у Београду, односно в. д. директора Вилма Нишкановић. Поред 
података о филмовима у програму фестивала (укључујући синопсисе фил-
мова), уводни текст је написао Саша Срећковић. Каталог садржи и кратке 
биографије чланова селекционе комисије и жирија фестивала, информације 
о посебним програмима, индекс наслова и контакте аутора.

Одлуке жирија 21. међународног фестивала етнолошког филма

О наградама које ће бити додељене на 21. међународном фестивалу ет-
нолошког филма одлучивала су три жирија у три категорије:
 1. Жири фестивала је одлучивао о наградама које ће бити додељене 

филмовима за које је селекциона комисија одлучила да треба да уђу 
у такмичарски програм.

 2. Студентски жири је одлучивао о наградама које ће бити додељене 
студентским филмовима.

 3. Жири за доделу награде ИД3мин је одлучивао о наградама које ће 
бити додељене за најбоље кратке филмове снимљене мобилним 
телефоном.

1. ОДЛУКА жИРИјА 21. МЕЂУНАРОДНОг фЕСтИВАЛА 
ЕтНОЛОшКОг фИЛМА

Жири 21. међународног фестивала етнолошког филма у саставу: Ели-
забета Конеска етнолошкиња (Македонија), др Ђовани Кезић, социјални 
антрополог (Италија) и Владимир Перовић, филмски режисер (Србија), 
оцењивао је филмове из такмичарског програма (20 филмова) и донео 
следећу одлуку:

Гран при „Драгослав Антонијевић“ добија филм „Снимао сам своју 
љубав“, Томера Хајмана из Израела.

„Као изузетан пример аутоетнографије, строга у својој једноставности, 
камера Томера Хајмана води нас до крајњих граница антрополошког 
истраживања, оних које се тичу најдубљих унутрашњих осећања, што 
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повезују било које људско биће с његовим најдражима. Тако, иза ефемерне 
појавности постмодерне етике, на фону велике европске трагедије холокау-
ста, избијају неумољиве универзалне категорије: бити Син, бити љубавник, 
бити пуноправан члан верске заједнице.“

Најбољи страни филм је филм „Сусрет“, Бентлија Дина из Аустралије.
„Ово ремек-дело антрополошке документације, с ретким филмским 

материјалима и уз непревазиђену ефикасност, води нас уназад до самог тре-
нутка првог сусрета између Абориџина и белих људи. Филм који би сваки 
студент антропологије морао да погледа и промисли.“

Жири није доделио награду за најбољи домаћи филм.
Жири је доделио следећа специјална признања:
Нематеријално културно наслеђе: „Упутство за мењање прошлости“, 

редитељке Антје Енгелман, рађен у продукцији Немачке, Мађарске и 
Бразила.

Камера: „Красотица вечери“, Давора Борића из Хрватске.
Музика: „Штављачи“, Космина Тиглара из Румуније.
Монтажа: „Човек машина“, редитељског пара Росера Корела и Алфонса 

Морала из Шпаније.
Новинарски рад: „Кошмар веровања“, Самуела Лое у продукцији Каме-

руна и Немачке.

2. ОДЛУКА СтУДЕНтСКОг жИРИјА 21. МЕЂУНАРОДНОг 
фЕСтИВАЛА ЕтНОЛОшКОг фИЛМА

Студентски жири који су чинили студенти Филозофског факултета сме-
ра Етнологије и антропологије: Венеса Мушовић, Марина Мандић и Реља 
Пекић, погледао је 11 студентских филмова и донео следећу одлуку:

„Жири је једногласно донео одлуку да је овогодишњи победник дело 
аутора Самјуела Лое „The nightmare of a belief“ („Кошмар веровања“), Каме-
рун, Немачка 2012. Одлучујући фактори при одабиру победника били су, пре 
свега, истраживачка иновативност теме и напор уложен у њено остварење, 
потом рефлексивност и умеће визуелног приказивања. Аутор филма, који је 
рођен у Камеруну, након пет година студија у иностранству враћа се у своје 
село да открије мистерије и тајне вештичарења, присутног у друштву у ком 
је одрастао, за које се сматра да је одговорно за све трагедије и зла. Аутор 
камером записује етнографију, односно прати ритуале који се обављају над 
запоседнутима, али и разговара са сеоским властима – традиционалним, 
односно с поглавицом, и званичним, тј. са судијом, али и са свештеником 
хришћанске цркве. Визуелни запис употпуњује ауторова нарација и присут-
ност током целог филма у виду дискурзивног водича кроз тајне камерунског 
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вештичарења и егзорцизма. Посебан ужитак представља егзотичан визуел-
ни садржај филма који приказује традиционално наслеђе заједнице. Због 
визуелних кавлитета и обиља етнографских елемената попут обреда пре-
лаза, дихотомије сеоских и званичних власти, религијских обичаја, тради-
ционалних елемената материјалне културе препоручујемо овај филм свим 
студентима и професорима Етнологије и антропологије.“

3. ОДЛУКА жИРИјА зА ДОДЕЛУ НАгРАДЕ ИД3мин

Трочлани жири у саставу Маја Милош, филмска редитељка, председ-
ница жирија, Милена Богавац, драматуршкиња и мр Марко Стојановић, ет-
нолог, погледао је све филмове приспеле на конкурс и донео једногласну 
одлуку о додели награда.

Прва награда 
„Откривање“

„Осмисливши драматургију која савршено одговара задатој метра-
жи, аутор мини-филма „Откривање“ одлази и корак даље, када кроз три 
једноставна симбола успева да прикаже свој став о савременом друштву, 
конзумеризму, брендирању, кодирању и читању кодова посредством нових 
технологија. Без намере да прикаже неки конкретни идентитет, он пре свега 
разобличује савремене механизме конструисања и откривања идентитета. У 
центар филма ставља предмет из свакодневне употребе, подижући га на ниво 
симбола којим недвосмислено, јасно, прецизно и оштро износи своју крити-
ку друштва. Од радова приспелих на конкурс, филм „Откривање“ издваја се 
тиме што у себи спаја промишљен, успели покушај да ограниченост задате 
метраже и технологије претвори у предност: у оквир за изразито озбиљну, 
политичну поруку, пренесену на непретенциозан и духовит начин.“

Друга награда 
„on a quest for a secret sign“

„Кратки филм „Оn а а quеst fоr а sеcrеt sign“ драматургију базира на 
механизму изневереног очекивања. Овај драматуршки поступак, уједно је 
и идеја филма у ком се потрага за идентитетом успоставља као свевремена, 
мистична и архетипска мисија људског бића, али и која – као таква – излази 
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из оквира пажње и интересовања савременог човека. Након што успостави 
вишезначан симбол, аутор овог рада успоставља и јунака који тај симбол 
превиђа, протрчава поред њега, не придајући му значај ни важност. Кроз 
ову једноставну и добро осмишљену метафору, аутор прича причу о архе-
типским симболима у модерном друштву, што управо и јесте прича о иден-
титету и најважнијим елементима који га формирају.“

Трећа награда 
„Кораци“

Изразито поједностављен, непретенциозан и снимљен без икакве 
видљиве драматуршке конструкције, мини-филм „Кораци“ садржи визуелно 
узбудљиве елементе. Аутор овим филмом не прича причу, већ отвара широко 
асоцијативно поље позивајући гледаоце да значење оног што виде потраже у 
својим главама, у односу на сопствене асоцијације, знања, ставове и искуства. 
Тако се у овом филму може препознати мрачна, узнемирујућа и депресивна 
слика колективног идентитета у Србији данас. Основна карактеристика тог 
идентитета јесте страх – уплашеност, која нас спречава да ствари погледамо 
шире и објективније, даље од сопственог носа и врха својих ципела. Уз помоћ 
изразито сведене ликовности, аутор даје огроман значај свим елементима у 
кадру, па се из њих може ишчитати прича о друштвеној маргинализацији, о 
изопштености, али и о немогућности да се открије сврха људског постојања. 
У опису свог филма, аутор говори како је живот налик на стазу којом корача-
мо до свог циља. У филму ипак изостаје нешто што би се могло препознати 
као циљ, као смислена одредница наших животних путовања. Управо овај не-
достатак чини филм „Кораци“ потресним и истински узнемирујућим.“

Специјална похвала 
„Лист“

„Од радова пристиглих на конкурс, својом љупком ликовношћу и 
поигравањем с техникама примитиве анимације, издваја се мини-филм 
„Лист“, у коме ауторка на једноставан, шармантан и готово детињаст начин 
приказује слику идентитета младе особе у временима транзиције. Ликовним 
контрастирањем, али и моралном шематизацијом у свом филму (црно–бело; 
латиница–ћирилица; добро–зло), ауторка на наивистички и интимистички 
начин приказује збуњеност младе особе у процесу формирања вредносног 
система односно идентитета. Иако овај филм има несумњиве уметничке 
квалитете, оно што му недостаје јесте прецизније утврђен естетски и етич-
ки однос између слике, текста, музике и основне поруке коју је ауторка же-
лела да пренесе. Овом филму додељујемо Специјалну похвалу, са жељом да 
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несумњиво даровиту ауторку подстакнемо на даље уметничко усавршавање, 
истраживање и образовање.“

МТ:С натраду добија филм „Сасвим обична ја“ Јелене Ћук. Овај филм 
је добио највише гласова публике. Све награде за на конкурсу ИД3мин до-
делио је МТ:С

* * *

Посета фестивалске публике је и овај пут била добра, као и претходних 
година, а нарочито у вечерњим часовима, када су приказивани филмови из 
конкуренције и када су после пројекција вођени разговори с присутним ауто-
рима филмова. Иако нисмо били у прилици да водимо прецизну евиденцију 
о посети (улазнице за филмске пројекције се не наплаћују на фестивалу), 
процењујемо да је догађај за пет дана посетило око 1,700 људи.

10.10. у 12 сати је одржана конференција за новинаре поводом отварања 
21. међународног фестивала етнолошког филма.

Филмови су и ове године титловани на српски језик, тако да је сваки 
филм из конкуренције имао и српски и енглески титл.

Ове године смо своје госте, волонтере и заинтересоване 15.10.2011. по-
вели у обилазак лагума Београда.

Уприличена су три предавања у простору Етнографског музеја и на 
Филозофском факултету, Одељењу за етнологију и антропологију, а у кон-
тексту боравка фестивалских гостију:
 1. Један регионални музеј – Музеј обичаја и традиције регије „Тренти-

но“; предавач: Ђовани Кезич;
 2. О пројекту „Карневали“; предавач: Ђовани Кезич;
 3. Италијански језик сеоског света; предавач: Антонела Мот.

На фестивалу су били присутни као гости следећи аутори приказаних 
филмова:
 1. Виктор Фигуровски – филм „Миле са Аде“
 2. Вук Савић „Централ“
 3. Горан Гоцић „Балкански дневник: Бугарска“
 4. rike Holz – Cholita libre „If you don’t fight, you’ve already lost“
 5. jeremie jean „The nightmare of a belief“
 6. Fatemeh Ahmadi „Tamam gol“
 7. Martine journet „Mayasa, the Shadow angel“
 8. gerard Nougarol „Mayasa, the Shadow angel“
 9. jean Daniel Becache „Poli, memoirs of a pygmy woman“
 10. Давор Борић „Красотица вечери“
 11. Chris Belloni „I am guy and Мuslim“.
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Урађена је једна специјална емисија о фестивалу и недавно отворе-
ном Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју 
у Београду на Радио-телевизији Србије. Урађен је и нови, посебан вебсајт 
фестивала www.etnofilm.org, а реализовао га је Давор Максимовић, уз под-
ршку фестивалског тима. Такође је све време била активна и фејсбук стра-
ница фестивала. На крају извештаја прилажемо информацију о медијској 
праћености фестивала. Где год је то било могуће, у извесном броју случајева, 
користили смо та медијска оглашавања и за информацију о спонзорима и 
покровитељима фестивала.

Телекому Србије је, као спонзору фестивала (конкретније конкурса  
ИД3мин), предат је обиман извештај у коме је таксативно, хронолошки и по 
фазама документован цео ток фестивала, од припремног периода до завр-
шетка. Извештај је употпуњен фотографијама и видео-материјалом.

проблеми и препоруке за корекције

Ангажовани волонтери се ове године нису најбоље снашли. То су углав-
ном били студенти прве године Етнологије, и тек по који старији сарадник. У 
будуће би већину волонтера требало да чине наши проверени дугогодишњи 
сарадници, а свакоме од њих би, као помоћ, требало доделити по једног 
млађег волонтера кога би полако уводио у посао.

Поново треба увести упитник који би био подељен учесницима и го-
стима фестивала, а који би садржао питања од значаја за даљи развој Фе-
стивала. Жеља нам је да испитаници дају своје предлоге за бољи квали-
тет фестивала као и оцену тренутног. Као најефикаснији вид зближавања 
гостију и домаћина показале су се кафанске вечере уз музику, па би требало 
планирати да догодине уместо коктел-послужења на отварању фестивала, 
који се планира за 120 гостију, на отварању послужимо само пиће добро-
дошлице, а госте фестивала одведемо на вечеру дан-два по отварању. (Све 
опције треба опробати, како бисмо нашли најбољи модел да се наши гости 
осећају што пријатније.) Неке старије колеге са сетом говоре о ранијим фе-
стивалима стављајући у први план дружење, губећи из вида да је тада било 
много више гостију с територије бивше Југославије (сличан менталитет), 
док сада долази много више њих из других земаља. Последњих година акце-
нат смо ставили на квалитет радионица, предавања и предавача пошто смо 
фестивал првенствено замислили као манифестацију образовног карактера 
којој забава служи само као начин зближавања учесника.

Ради што бољег квалитета програма и предавача из иностранства, мисли-
мо да би сваке године, одмах по завршетку фестивала, требало одредити земљу 
домаћина следећег фестивала. На тај начин бисмо на време могли да обавести-
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мо амбасаду одабране земље да у оквиру буџета за следећу годину планира 
и трошак евентуалне помоћи нашем фестивалу. У том случају бисмо могли 
да рачунамо на сву логистичку подршку одабране земље (одабир најбољих 
стручњака из области етнолошког филма који би могли да одрже радионице, 
предавања, да буду у жирију, припрема специјалних програма, итд.).

Од осталих недостатака уочени су следећи: није увек пре заказаних 
важних термина (рад селекционе комисије, званичне пројекције и сл.) про-
веравана техничка исправност уређаја и ДВД-носача. Потребно је више 
копија ДВД-носача, а они који су одабрани за филмске пројекције на самом 
фестивалу не смеју претходно да буду коришћени у друге сврхе. Такође су 
поједине апликације биле непотпуне. Сем тога, пропустили смо овај пут да 
благовремено урадимо решења–уговоре о ангажовању запослених у Етно-
графском музеју на Фестивалу етнолошког филма.

*  *  *

Организациони тим фестивала радио је у саставу: Саша Срећковић 
(менаџер), Александра Левнаић, Јелена Савић и Александар Бањанац 
(организација и координација), Јелена Јовчић (уредник филмског програ-
ма), Татјана Рап, Наташа Младеновић, Невена Бороја, Данијела Филиповић, 
Саша Жаревац, Милица Наумов, Искра Беблер (односи с јавношћу), Драган 
Миздрак и Зоран Ђорђевић (техничка подршка).

Углавном смо задовољни односом колега према фестивалу.
Фестивал је реализован финансијским средствима која су обезбедила 

Министарство културе Републике Србије, Градски секретаријат за културу 
Скупштине града Београда и Телеком Србије. Остали спонзори и пријатељи 
фестивала су: Италијански и Француски културни центар у Београду, Ам-
басада Холандије у Београду, Радио-телевизија Србије, Нови магазин, На-
ционална ревија Србија, Политика, Масел гроуп, See Cult, Друштво за 
промоцију традиционалне културе „Извор“ и Продукција 64.

Извештај саставили 
Саша Срећковић 

Александра левнаић 
Јелена Савић

Београд, 20. новембар 2012.


