
 
Кратко саопштење 069.1:39(497.11)"1990/2000" 

 

Маја Марјановић,* кустос 
Етнографски музеј у Београду

МАНАКОВА КУЋА ПОД ОКРИЉЕМ 
ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

Положај Манакове куће као издвојеног одељења Етнографског му-
зеја у Београду пружао је многе предности и изазове. У току 53. године 
бриге о Етнографској спомен-збирци Христифора Црниловића мењали су 
се и приступи у презентовању наслеђа и осмишљавања програма. Резул-
тат су бројне изложбе стручњака Етнографског музеја у Београду и музеја 
у Србији, међународне и регионалне сарадње, програми радионица тра-
диционалних заната, школе традиције и значајне манифестације у којима 
смо учествовали. 

Кључне речи: Етнографска спомен-збирка Христифора Црниловића, 
радионице традиционалних заната, просветно-педагошки рад.

Увод

У овом саопштењу покушаћемо да укажемо на најзначајније догађаје 
који су обележили рад Манакове куће, у којој се већ 53 године спроводе 
програми Етнографског музеја у Београду. Истаћи ћемо период од 1990. го-
дине, када су започеле и развиле се радионице уметничких заната у сарадњи 
стручњака Етнографског музеја у Београду и професора Академије при-
мењене уметности, и период који му следи. Деведесете године 20. века до-
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неле су и сарадњу студената уметничких академија и студената етнологије и 
антропологије Филзофског факултета у Београду, реализацију изложби које 
су произашле из њихових истраживања. Овакав развој садржаја започет је у 
време Нине Сеферовић (1984–1989) која је ставом кустоса истраживача на-
клоњеног уметничким аспектима материјалне културе и ангажованог науч-
ника утрла пут прожимању уметности и антропологије у изучавању наслеђа. 
Деведесете у Манаковој кући пред музеолошку јавност донеле су и зачетке 
будућих дечјих радионица с посетиоцима школског узраста и сарадњу са 
струковним удружењима и удружењима грађана. Изласком из деведесетих 
и након 2000. године отворен је пут различитим манифестацијама као што 
су Ноћ музеја, Дани европске баштине, Музеји 10 дана од 10 до 10 у који-
ма је Манакова кућа успостављала отворенију комуникацију с публиком и 
другим актерима у промовисању наслеђа, пружајући им активније учешће у 
реализацији и презентацији програма.

О спомен-збирци Христифора Црниловића 

Већ педесет и три године стручњаци Етнографског музеја чувари су Ет-
нографске спомен-збирке Христифора Црниловића у Манаковој кући. Овај 
споменик балканске градске архитектуре од средине 19. века део је сава-
малског приобаља као породична кућа, кафана и хлебарница, да би од шез-
десетих година 20. века постала издвојено одељење Етнографског музеја 
одређено за смештај, изучавање и представљања једне од најзначајниијх по-
клон-збирки. Нажалост, дародавац Христифор Црниловић (1886–1963) није 
поживео довољно дуго да види судбину своје збирке, настале истраживач-
ким напорима у прикупљању материјалних сведочанстава духовне заостав-
штине народа, али је последње године свог живота посветио преговорима и 
тражењу решења за њен смештај. Тај рад након његове смрти 1963. године 
наставили су његови наследници. Овај предани колекционар, по професији 
сликар, највећи број предмета прикупио је у периоду између два светска 
рата, када је као професор цртања у Скопљу паузе у настави користио за 
своја теренска истраживања, уз велике напоре и одрицања. У одабиру пред-
мета водиле су га јасне тежње и методолошки оквир у којем је препознавао 
одлике неколико комплекса на основу украса и естетских карактеристика, 
препознавао културне слојеве и различита испољавања традиционалне кул-
туре у градској и сеоској средини. Тако је настала збирка коју чини: 2600 
предмета, 1617 негатив-плоча снимљених на терену, 22 000 листова руко-
писне грађе и приручна библиотека с око 800 књига и часописа. Најбројнији 
предмети су делови сеоске народне ношње централнобалканске области, 
градског одевања, затим рукотворине и производи уметничких заната, ала-
ти, накит, оружје, предмети рађени у дрворезби, покућство, црквени пред-
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мети (Бјеладиновић-Јергић 1968). Структура збирке одредила је тему сталне 
поставке која је постављена на спрату Манакове куће и свечано отворена 
17. новембра 1968. године. Први чувари збирке Јасна Бјеладиновић Јергић и 
Ратислава Вукотић осмислиле су и назвале је Народне ношње и накит цен-
тралнобалканског подручја у 19. и почетком 20. века. (Бјеладиновић-Јер-
гић, 1968) Од тада се у простору Манакове куће обележило шест јубилеја 
о музеолошком трајању збирке и раду Христифора Црниловића, а од 1981. 
године галеријски простор у приземљу Манакове куће почиње да се користи 
за студијске и тематске изложбе стручњака Етнографског музеја.1

Неопходно је споменути период који је следио, у којем је започет отклон 
од класичних изложбених поставки у Манаковој кући претходним ангажо-
вањем Нине Сеферовић. Она је, препознајући припаднике супкултура као 
актере у урбаном животу изложбом Костими и реквизити фудбалских на-
вијача 1986. године (Стојановић 2020, Ковачевић 2011) инаугурисала теме 
урбане антропологије у музеологији. У време њеног начелништва Манако-
вом кућом постављени су и темељи сарадње с културним центрима и из-
лагана је народна уметност других култура2 (Марјановић 2020). Нажалост, 
овакав однос прекинут је распадом државе и у новим околностима стваране 
музејске реалности.

Радионице традиционалних заната 

 Деведесетe годинe прошлог века у Манаковој кући прошле су у изазо-
вима проналажења отвореније комуникације с публиком различите животне 
доби и ширих интересовања. Не занемарујући значај научно-истраживачког 
рада и потребу за новим и другачијим начинима представљања наслеђа у пе-
риодима који су на многим пољима нудили затварње и изолацију, Манакова 
кућа је била прибежиште оних који су у изразима и тумачењима традиције 
налазили одговоре на питања не посустајући у истицању потврђених вред-
ности у тада већ нарушеној стабилности друштвене стварности. Њихови на-
пори данас се могу посматрати кроз резултате оличене у неколико јубилеја 
који су приређивани о важним годишњицама за Етнографску спомен-збирку 

1 О програмима у Манаковој кући у периоду од 1990. до данас највише података доби-
ли смо у документацији Етнографског музеја о реализованим програмима и архиви која је 
вођена од 1990. године у Манаковој кући. Поред промотивних материјала о реализованом 
програму, велики значај има и књига утисака у којој су забележена мишљења посетилаца 
и разговори с колегама који су организовали програм и учествовали у његовој реализацији. 

2 Неке од најзначајниијих изложби наведеног периода: Александар Дероко – старе сеоске 
и варошке куће (цртежи), Афрички чешљеви, Инусивут – живот канадских Ескима, Народ-
не рукотворине и фотографије културног троугла Шри Ланке.
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Христифора Црниловића и Манакову кућу3 и изложбама које су чиниле пре-
кретницу у покретању радионица уметничких заната, као што је изложба 
Торбе у Србији у функцији преноса добара др Софијe Костић, 1990. године. 
То је период у којем су започеле радионице уметничких зната у заједници 
с репрезентативним удружењима и институцијама које су препознале зајед-
нички интерес у преношењу техника израде предмета уметничких заната на 
основу фундуса Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића и на-
родних рукотворина похрањених у њој. Заправо је изложба Торбе у Србији у 
функцији преноса добара иницирала формирање радионице ручног ткања у 
организацији академских уметника Бранке Боројевић-Џокић, архитекте Ет-
нографског музеја и Надежде Ристић Влајковић. До данас радионица ткања 
показала је своју одрживост по броју заинтересованих полазника различи-
те животне доби, професија и интересовања. Ово је покренуло и оснивање 
удружења за очување ткачког заната, удружења ткаља које су своје радове 
пласирале и знање стечено на радионицама ткања употребиле у свом даљем 
раду, а чији су производи временом добијали тржишну вредност у складу с 
повећаном потражњом производа ручне израде (Стојковић 1995). 

Уметничко-занатској радионици ткања следила је радионица керами-
ке коју су заједно са стручњацима Музеја оформили професори Факултета 
примењене уметности Антонија Драгутиновић и Мирољуб Драмићанин под 
стручним саветовањем професора Бранислава Стајевића, у циљу подсећања 
на грнчарство и његовог очувања. Ова радионица доживела је и обележа-
вање 20 година трајања 2011. године (Стојковић 2011). Све ово резултирало 
је изложбама и колонијама посвећеним ткању и керамици и учинило је Ма-
накову кућу препознатљивом у напорима да се стари занати очувају. Полаз-
ници време проведено на курсевима препознају као квалитетно проведено 
слободно време, поједини су наставили стицање знања у даљем образовању 
на Факултету примењених уметности, а неки у мануелној производњи, сти-
чући добит продајом производа израђених вештинама стеченим на курсеви-
ма. Резултати су презентовани на изложби полазника курсева уметничких 
заната продајног карактера у Манаковој кући 2000–2001. године.

У троуглу тумачи наслеђа – носиоци наслеђа – публика нађени су оп-
тимални распони комуникације кроз радионице традиционалних заната и 
школе традиције за децу школског узраста. Повезаност с очувањем старих 
заната на радионицама зачетим деведесетих година позиционирала је Ма-
накову кућу и у савремени оквир посматрања заната као значајног дела не-
материјалног наслеђа и његове заштите кроз Конвенцију о нематеријалном 
наслеђу (2003). Ту није исцрпљен потенцијал Манакове куће која самим 
својим изгледом и амбијентом пружа довољно разлога да у њој буду пре-
зентовани елементи уписани у Национални регистар за нематеријално кул-
турно наслеђе. Делом је постигнут велики напредак одржавањем радионице 
Десет дана филиграна, која се од 2018. године одржава у летњим месецима, 

3 Прилог о одржаним јубилејима на крају рада.
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где полазници стичу практична знања од тренутно најактивнијих носила-
ца овог занатског умећа, Горана Ристовића Покимице и Иване Стојановски 
Станковић.

Просветно-педагошки рад 

У периоду од 1994. до 1999. године одржавале су се Школе традиције у 
којима су деци школског узраста уз различите садржаје представљани оби-
чаји божићног и ускршњег циклуса и основне вредности наслеђа. Стручња-
ци Етнографског музеја окупљени у тимове које су водиле Драгана Стојко-
вић и Ирена Филеки са својим сарадницама, млађим кустосима, Јеленом 
Вулетић, Тијаном Чолак-Антић Поповић, уз помоћ истакнутих појединаца 
из професионалних удружења припремале су програме који су се састојали 
од предавања, представа, пројекција филмова и дечјих радионица у којима 
су полазници узимали активно учешће (Филеки 1995). Школе традиције као 
пример добре праксе и интердисциплинарне сарадње у педагошкој музеоло-
гији добиле су свој потпуни облик у дечјим радионицама које се одигравају 
кроз програме Дете и традиција у простору дечјег клуба Етнографског му-
зеја у Београду. 

Сарадња с образовним установама и удружењима

Сарадња с професорима Академије примењених уметности започе-
та кроз радионице уметничког заната се током деведесетих продубљује и 
новим начинима сарадње, и већим учешћем студената. Обрађивани су раз-
личити феномени свакодневног живота који заслужују да се представе, а 
резултат су упознавање студената са збирком Христифора Црниловића и 
наслеђем. У оквиру циклуса изложби Од старог ка новом 1995–1997. го-
дине остварена је сарадња с професорима и студентима Одсека костима, у 
класи професорке Зоре Давидовић. Инспирисани предметима из Етнограф-
ске спомен-збирке Христифора Црниловића студенти су презентовали своје 
цртеже и поглед на наслеђе из свог угла. Ова сарадња се наставила, па је 
2000. године настала изложба Ког је рода одевање?, изложба цртежа и фото-
графија, резултат заједничких теренских истраживања студената Факулте-
та примењених уметности и Студената Филозофског факултета – Одељења 
за етнологију и антропологију, на којој су анализирали одевање становни-
ка Београда. Организоване су и дискусије на тему културне конструкције 
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рода кроз одевање које су се одржавале као пратећи програм изложбе. Са-
радња с уметницима примењене уметности настављена је до данас, било 
да су се представљали публици Манакове куће кроз самосталне изложбе 
инспирисане наслеђем, било да су учествовали у визуелном идентитету из-
ложби стручњака Етнографског музеја. Због специфичности Етнографске 
спомен-збирке Христифора Црниловића и простора Манакове куће, она је 
стекла посебно место у односима чувара наслеђа и уметника, тако да до 
данас остаје мост међу дисциплинама којима се баве, што се у 2021. години 
остварило кроз изложбу Пренеси даље, насталу у сарадњи Секције за тек-
стил и савремено одевање Удружења ликовних уметника примењене умет-
ности Србије. Задатак који је постављен пред уметнике био је да у својим 
уметничким остварењима успоставе дијалог савременог и традиционалног 
у дизајну текстила и одевних предмета. 

Сарадња са школом Техноарт Београд за машинство и уметничке зана-
те реализује се од 2017. године кроз изложбу матураната смерова Јувелир и 
Гравер уметничких предмета.

Поред изложбене делатности кустоса нашег музеја остварено је мно-
штво гостујућих изложби и манифестација, од којих ћемо споменути из-
ложбу Иза седам брава: Куртизане и куплераји у Београду у 19. и почетком 
20. века, аутора Велимира Ђургуз Казимира и Марије Стојић, на манифе-
стацији Ноћ музеја 2005. године. Велики број посетилаца на овој изложби 
и интересовање које је изазвала код њих скренуло је пажњу на потребу да 
се теме из приватног живота више обрађују и провокативније експонирају.

Уместо закључка

Периоду деведесетих година 20. века претходе прилично мирне године 
уједначене културне политике у којој су се рад и програм презентовали оси-
гурани у позадини територијалне и друштвено-политичке целине са систе-
мом институција и културном политиком која се заснивала на представљању 
народне традиције у духу етнографске музеологије засноване на предствама 
о слици свеобухватног јужнословенског наслеђа, са значајним ставом према 
међународној сарадњи којом је представљана култура других народа, што 
нам је приближило уметност народа Африке, Јужне и Северне Америке и 
Канаде. До 2000. године стигло се оснаживањем радионица заната, нове 
форме сарадње нашле су се у удружењима грађана која се грађанским акти-
визмом боре за део наслеђа у којем се препознају. Положај Манакове куће 
као издвојеног одељења Етнографског музеја у Београду пружао је разли-
чите предности. Првенствено као место ослобођено ауре конзервативног и 
недодирљивог, на које у извесној мери асоцира здање на Студентском тргу. 
Тиме се пружа прилика растерећенијем односу између стручњака и посети-
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лаца, чиме се постиже лакше преношење и прихватање знања и вредности, а 
првенствено потреба за очувањем наслеђа. Међународна сарадња уступила 
је место регионалном у изложбеној делатности која има тенденцију даљег 
напретка, подједнако као и сарадња с музејима и стручњацима у Србији. 
Манифестације којима се прикључујемо представљајући се и прилагођа-
вајући програм њиховим оквирима нудећи свој садржај су Дани европске 
баштине од 2009. године, Ноћ музеја од 2005. године и Музеји Србије 10 
дана од 10 до 10 од 2016. године.

Оно што бисмо пожелели у наредним годинама је више храбријих по-
теза и ангажованији приступ у осветљавању савремених културних и суп-
културних форми кроз укључивање локалне заједнице у културу у којој се 
савремено и традиционално прожимају и имају нејасне границе. Млађе ге-
нерације нису имале непосредни додир с традиционалном културом и толи-
ко је наш задатак јаснији у препознавању потребе да им се понуди тумачење 
вредности и значаја традиције кроз адекватан референтни оквир и презен-
тацију уз употребу савремених технологија. 
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Извори

Документација и архива Етнографског музеја у Манаковој кући.

Maja Marjanović

Manak’s house under the auspices of the Ethnographic Museum

Summary

The position of Manak’s house as a separate unit of the Ethnographic Museum in Belgrade 
has been offering many advantages as well as challenges. During the 53rd year of conservation of 
the Ethnographic Memorial Collection by Hristifor Crnilović, the approaches to presenting the her-
itage and designing the programs also changed many times. This is reflected in a large number of 
exhibitions organized by experts from the Ethnographic Museum in Belgrade and other museums in 
Serbia, international and regional cooperation, programs of workshops in traditional crafts, schools 
of tradition and important events in which we have been participating.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 
Јубилеји у Манаковој кући од 1979. до 2019. године

1978–1979.

Десетогодишњица отварања Етнографске спомен-збирке обележена је 
изложбом Христифор Црнловић – сликар и колекционар. У периоду од 21. 
јануара 1978. до 15. новембра 1979. у приземљу Манакове куће могао се 
видети животни пут Христифора Црниловића, приказани су предмети из 
збирке који нису на сталној поставци (примерци грађанске ношње и накита, 
затим оружје, прибор за писање, бочице за мирис, зарфови, кутије за накит). 
Изложба је представила уметничко стваралаштво Христифора Црниловића 
са 24 слике углавном женског акта и портрета рађене у техници пастела, 
угља и уља. Приказане су и слике Аутопортрет и Маслина са Крфа, за ову 
прилику позајмљене од Народног музеја. Аутор изложбе била је Јасна Бјела-
диновић, а ликовни уредник Радмила Лазаревић (Бјеладиновић, 1979, 193).
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1986.

Осамнаести септембар 1986. Изложбом Фотографије Христифора Цр-
ниловића обележено је сто година од његовог рођења. Приказан је делић 
мало познатог, али врло богатог фотографског рада Христифора Црнило-
вића. Највећу пажњу при снимању посветио је основној теми својих етно-
графско-колекционарских интересовања – народној ношњи и накиту. Фото-
графије су настале у Македонији и Србији између два светска рата. Аутор 
изложбе била је Нина Сеферовић.

1996–1997.

Од 17. децембра 1996. до 5. марта 1997. Поводом обележавања 110 го-
дина од рођења Христифора Црниловића приређена је изложба Из занат-
ске прошлости Балкана – Христифор Црниловић, прикупљач етнографског 
блага, аутор Драгана Стојковић, ликовна реализација Бранка Боројевић-Џо-
кић. Експонате су чинили предмети из збирке фотографије, скице и делови 
текста из Црниловићеве рукописне грађе. Приказани су следећи занати: ду-
нђерство (народно градитељство), дограмаџилук (грађевинска столарија у 
служби опремања ентеријера), копаница (уметники дрворез), зографија (по-
ствизантијско црквено сликарство), кујунџилук (израда накита) и терзијски 
занат (израда градске ношње).

1998.

Од 26. марта до 24. априла 1998. Христифор Црниловић – слике, аутор 
изложбе Драгана Стојковић, ликовна реализација Бранка Боројевић-Џокић. 
Овом изложбом обележено је 30 година рада Етнографске спомен-збирке 
Христифора Црниловића. У оквиру изложбе представљене су 34 Црнило-
вићеве слике, нешто мање цртежа и документациони материјал који се од-
носи на његов сликарски рад. Слике су рађене техником пастела и уља. Те-
матски најзаступљеније су студије људске фигуре, затим портрети и мањи 
број пејзажа и мртве природе. Слике су настале у периоду између 1918. и 
1959. године.

2008.

Једанаести јун 2008. Изложбом Истраживање професија или страст 
аутора Драгане Стојковић започете су активности поводом обележавања 40 
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година Етнографске спомен-збирке Христифора Црниловића. Одржана је 
и летња школа која је полазницима пружила основна знања о породичном 
наслеђу. Као резултат овог дружења настала је изложба ђака Етнолошко 
наслеђе моје породице (3–13. децембра 2008.) на којој је представљен њи-
хов самостални истраживачки рад. За организацију овог догађаја заслужни 
су Етнографски музеј у Београду (Драгана Стојковић, кустос у Манаковој 
кући), Етнографски институт САНУ (Мирослав Нишкановић), Култур-
но-образовни центар Радионица под отвореним небом, ОШ „Краљ Алек-
сандар Карађорђевићˮ, Прњавор, ОШ „Скадарлијаˮ, Београд, ОШ „Исидора 
Секулићˮ, Београд. Изложбу су помогли Секретаријат за културу Града Бео-
града, Општина Савски венац и Општина Стари град.

2018.

Осми фебруар 2018. Поводом дана рођења Христифора Црниловића 
одржано је предавање Пустоодна светлост или четири кретања Христи-
фора Црниловића, проф. др Станислава Станковића и приказан је филм Ку-
чевиста или Душанов знак – једна приповест о Скопској Црној Гори, Небој-
ше Илића Илкета.
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Слика 1. 10 дана филиграна, јул/август 2021, 
фотографисала Милена Ђурица

Слика 2. 10 дана филиграна, јул/август 2021, 
фотографисала Наташа Младеновић Рибић
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Слика 3. Радионице ткања у Манаковој кући, 2019, 
фотографисала Милена Ђурица
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Слика 4. Христифор Црниловић, сликар и колекционар 1886–1963.


