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ИЗВЕшТАЈ: 24. МЕђУнАРоДнИ ФЕСТИВАЛ 
ЕТноЛошКоГ ФИЛМА

Етнографски музеј у Београду био је и овога пута домаћин Међународног 
фестивала етнолошког филма, који је у овој години обележио свој 24. 
рођендан. Фестивал је трајао од 6. до 11. октобра, а целокупни програм 
био је приказан у кино-сали Музеја. Ове године, као и током претходних, у 
оптицају је било пет награда: Гран-при за најбољи филм Фестивала, најбољи 
домаћи, најбољи страни, најбољи студентски и најбољи филм на конкурсу 
ИД3мин. Поред овога, жири је одлучио да додели још три награде, и то за 
промоцију нематеријалне баштине, за визуелну презентацију нематеријалне 
баштине и за уметнички доживљај нематеријалне баштине. Нематеријална 
културна баштина препозната је у својим различитим облицима у филмови-
ма добитницима наведених награда.

На конкурс који је отворен априла ове године стигло је 96 филмова из 36 
земаља, од чега 12 филмова домаће продукције, 14 студентских филмова и 66 
филмова иностране продукције. Селекциона комисија – Љиљана Гавриловић, 
доктор етнологије и антропологије, ванредни професор на Филозофском фа-
култету Универзитета у Београду и научни саветник у Етнографском институту 
САНУ и Мирослав Бата Петровић, дипломирани историчар уметности, који се 
филмом бави од 1967. године, који је снимио око 120 краткометражних фил-
мова и члан је Удружења филмских уметника Србије – донела је одлуку да у 
Такмичарски програм уврсти 22 филма, од којих је 20 иностраних и 2 домаћа, 
у Информативни програм – 20 филмова, од чега 17 иностраних и 3 домаћа, и у 
Студентски програм – 10 филмова, од којих су сви били иностране продукције. 
Учестовале су продукције из следећих земаља: Шпанија, Русија, Пољска, Хрват-
ска, Израел, Француска, Канада, Финска, Тајланд, Непал, САД, Кина, Енглеска, 
Немачка, Италија, Грчка, Белгија, Црна Гора, Португал, Тибет, Данска, Бугарска, 
Холандија, Македонија, Гватемала, Чешка, Камбоџа, Норвешка и Египат.

У оквиру Такмичарског програма укупно је селектовано 1.072 минута, 
од чега 1.012 минута сачињава 20 страних филмова, док је домаћа продукција 
заступљена са 2 остварења и укупно 60 минута програма. Минутажа Ин-
формативног програма износила је тачно 662 минута, од чега је 597 минута 
посвећено страним филмовима, а 65 минута резервисано за домаћи филм, и 
у оквиру Студентског програма приказана су 283 минута – подељена у три 
пројекциона блока, и један сат програма резервисан за 11 филмова селекто-
ваних у најмлађи од фестивалских програма – ИД3мин.

Према речима селекционе комисије, критеријуми којима су се во-
дили били су: „Враћање Фестивала изворним идејама и принципима, тј. 
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доследнијем спровођењу жанровског опредељења ка што чистијем ет-
нолошком и антрополошком филму. Током последњих неколико година у 
потпуности је релативизована категорија етнографског / антрополошког 
филма. Ако се прихвати тврдња да је, малтене, сваки филм који говори о 
људима и приказује људе ’антрополошки филм’, онда би то значило да су 
и сви други фестивали који приказују људе и људске проблеме – антропо-
лошки. Етнологија / антропологија, као дисциплина, ипак, има своју јасну и 
прецизну научну дефиницију, сфере и методе истраживања и филмови при-
казани на овом Фестивалу би требало да их одражавају.“ Други критеријум 
је био следећи: „филмска естетика – колико је нека тема добро уобличена 
филмским језиком, колико је филмски писмена, јасна, сниматељски добро 
урађена, допадљива на плану монтажног ритма...“.

Специјални програм Фестивала ове године је такође имао за циљ повра-
так домаћег филма на Фестивал, те су у оквиру програма 1,2,3... Гран-при 
приказана прва три победничка филма на тадашњем Фестивалу видео и ет-
нолошког филма, а данашњем Међународном фестивалу етнолошког фил-
ма, и то „Последња ваљарица у Солотуши,“ „Марга за војника“ и „Весеље 
у ждрелу.“ Такође, приказана су и три филма у програму Музеалац у свету 
етнолошког филма – Западна Србија, и то „Гекон,“ „Ракијада“ и „Петровске 
лиле.“ У оквиру специјалног програма организован је Округли сто на тему 
„Фестивал и домаћи филм – пут (без) повратка!?“ Тема је покренута, пре све-
га, зато што је у последњих неколико година примећен пад интересовања за 
учешће продукцијских кућа, али и независних аутора из Србије у стварању 
домаћег филма. Отварање Фестивала ка широј светској јавности и све већем 
учешћу аутора из страних земаља довело је до тога да положај домаћег фил-
ма буде у подређеном положају. Оваква ситуација била је додатно потцртана 
и све већим технолошким расколом домаће и стране продукције.

Промоција Фестивала

Каталог Фестивала је и ове године одштампан двојезично, у тиражу од 300 
примерака. У оквиру каталога објављени су и текстови Љиљане Гавриловић 
– „Троминутна антропологија“ и Мирослава Бате Петровића – „Етнолошки 
филм као културни ресурс: предлог за размишљање“. Поред каталога, од-
штампано је и 500 програма Фестивала. Незаобилазни промотивни материјал 
представљали су постери одштампани у више различитих формата, који су, 
заједно са осталим рекламним материјалом, подељени различитим култур-
ним инситуцијама за које се сматрало да представљају добра места на којима 
би потенцијална публика могла да сазна за фестивал. То су били, углавном, 
културни центри (Француске, Италије, Ирана, Грчке и тако даље), туристич-
ке организације (Туристичка организација Србије, Туристичка организација 
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Београда) и факултети (Филозофски факултет, Факултет драмских уметности, 
Филолошки факултет и тако даље). Промоција се одвијала и на друштвеним 
мрежама, конкретно – на фејсбук страницама1 музеја, као на изузетно реле-
вантним каналима за комуникацију са јавношћу. Свакодневно су објављиване 
вести о дневним пројекцијама, а касније и о додељеним наградама Фестива-
ла. Значајан акценат је стављен и на промоцију обављану кроз тзв. традицио-
налне масовне медије: радио- емисије, телевизију и новинске чланке. Велики 
број укључења у различите радио- емисије (Радио Београд, Радио Београд 
202, изјава дата за Танјуг), гостовање на телевизији (телевизија Коперникус, 
Радио-телевизија Пинк), спот и форшпан који су пуштани на Радио-телевизији 
Србије, али и новински чланци који су пратили сваку фазу фестивала, умного-
ме су допринели да се за Фестивал чује, али и да се редовна публика под-
сети на његов почетак. Конференције за медије, одржане пре почетка и на 
завршни дан Фестивала такође су били начини комуникације са публиком, 
која преставља један од најважнијих аспеката, с обзиром на то да се филмови 
и снимају за широки аудиторијум, тј. да су намењени било стручњацима у 
области филма или етнологије и антропологије, било лаицима који фестивал 
посећују из заинтересованости – да науче нешто ново и погледају занимљиве 
филмове. Конференцији су присуствовали представници Радио Београда 1, 
Данаса, Танјуга, Радио Бачке и Просветног прегледа.

Утисак је да је промоција имала добар одјек у јавности, што се огле-
дало и у самој посећености Фестивала. Велики број људи је присуствовао 
пројекцијама, посебно оних филмова који су се такмичили у оквиру кон-
курентског програма. Свакако да је самокритичност увек добродошла, па 
тако упркос томе што није било већих проблема у организацији, у наредној 
години би требало више уложити у саму биоскопску технику. Собзиром на 
то да је следећи фестивал јубиларни – двадесет пети – и да постоји одређени 
реноме који прати име Фестивала, требало би то и испоштовати.

Гости Фестивала

Ове године смо имали задовољство да Фестивал посети велики број аутора, 
и то не само оних чији су филмови приказивани у оквиру Конкурентског про-
грама, већ и оних из Информативног и Студентског програма. Гости су били: 
Марина Галитискаја, сценаристкиња филма „Шуну ће доћи“, Давор Борић и 
Љиљана Шишмановић, редитељи филма „Легенда о Вероники Десенићкој“, 
Рајан Вајт, редитељ филма „Свет банана“, Тинг Сонг, једна од редитељки филма 

1 Etnografski muzej u Beogradu – https://www.facebook.com/etnografskimuzejbeograd/ i  
Etnografski muzej u Beogradu – Ethnographic museum in Belgrade – https://www.facebook.com/
EtnografskiMuzejBeograd.EthnographicMuseumBelgrade/ .
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„Заточени због кануна“, џејмс Камерон, редитељ филма „Корени у срцу“, Хри-
стос Сарис, директор фотографије филма „Ми смо Роми“, Фуми Такајанаги, 
редитељка студентског филма „Одјек планине“, Стјуарт Морган, редитељ фил-
ма „Многољубљени“ из Информативног програма, Светлана Субашић, сарад-
ница на филму „Ковач“, који су београдској публици преставили редитељ Игор 
Цицмил и сценариста Владимир Перић. Гошћа је била и Едита Ухрикова, коле-
гиница из Братиславе, која води сличан фестивал у Словачкој.

Гостима су биле организоване и пропратне активности, попут туристич-
ког обиласка Небојшине куле, Калемегдана, Барутане, Сахат-куле. Такође, 
организована им је и вечера у традиционалном српском маниру, у кафани 
„Друга кућа.“ Укупно гледано, потрудили смо се да гостима пружимо добар 
угођај и мимо самих пројекција, у чему верујемо да смо и успели, јер смо и 
након завршетка Фестивала остали у контакту са некима од гостију.

награде 24. међународног фестивала етнолошког филма

Главни жири 24. међународног фестивала етнолошког филма, у саста-
ву: председник, проф. Андреј Симић – професор антропологије и сарадник 
Центра за визуелну антропологију на Универзитету Јужне Калифорније у 
Лос Анђелесу, и чланови, др Инес Прица – научна сарадница и директорка 
загребачког Института за етнологију и фолклористику, и Душица Живковић 
– дипломирани етнолог и антрополог, музејски саветник, одлучили су да на-
граде фестивала доделе следећим наведеним остварењима.

Гран-при 
Шуну ће доћи – Shunu will come 

Редитељ: Салават Јузејев

образложење:
Филм је складан мозаик етнографских, историјских, фолклористичких 

и уметничких увида у културу турске мањине у алтајској регији Русије. 
Радњу дискретно и вешто носи фигура фолклорног уметника, чији рад до-
тиче саму бит локалних усмених предања, митских представа и друштвених 
околности. Посебно је упечатљиво како филм избегава уобичајени дидак-
тички приступ у документаризму и уместо тога нуди нешто попут „интуи-
тивне монтаже“, омогућавајући гледатељу непосредно, готово телесно ис-
куство културног окружења. У продукцијском смислу, „Шуну ће доћи“ до-
тиче врхунце кинематографског професионализма, посебно у величанстве-
ним приказима природе и традиционалног музичког наслеђа, док у строже 
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жанровском смислу указује на распон емпиријских и интерпретативних 
потенцијала етнографског приступа.

Награда за најбољи домаћи филм 
Корени зла – Roots of evil 

Редитељ: желимир Гвардиол

образложење:
Између два филма у овој конкуренцији, оба са великим садржајним 

потенцијалима, награда је припала филму „Корени зла“, који испитује гра-
нице конвенционалног схватања етнографије и етнографског филма. У низу 
упечатљивих и узнемирујућих интервјуа с криминалцима, аутор драматуршки 
вешто показује корене њихове девијације у односу на друштвене и традицио-
налне норме, наглашавајући је црно-белом филмском естетиком. Рад указује 
на изразиту потребу за новим приступима и перспективама бољег разумевања 
и документовања слојевитости и контрадикција савременог друштва, уз 
очување интимности и целовитости етнографског схватања културе.

Награда за најбољи страни филм 
Фатума и асја. Две афарске девојчице у Етиопији  

– Fatuma and asуa. two afar girls in ethiopia 
Редитељ: Франческо Синчик

образложење:
Приказом свакодневице двеју девојчица, њихових разговора и комента-

ра, филм с великим сензибилитетом приказује обичајну и материјалну кул-
туру, те друштвену структуру афарског народа у Етиопији, обележену бор-
бом за преживљавање у пустињском и социјално девастираном окружењу. 
Сјајна камера омогућује изразиту презентност главних ликова, чија лакоћа 
комуницирања и шарм спонтано увлаче гледаоца у радњу. Додатно, филм до-
приноси сазнању о одрживој снази традиције чак и у најтежим околностима.

Признање жирија за промоцију нематеријалне баштине 
од поља до стола – From the farm to the table 

Редитељ: Фернандо Паулино

образложење:
Причом која детаљно прати поступке печења хлеба у заједничким 

пећима и производњу вина, у живописном контексту церемонија и друштвене 
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комуникације, овај филм с лакоћом и непретенциозношћу успева да пренесе 
знања о традиционалним вештинама производње и конзумирања хране и пића.

Признање жирија за визуалну презентацију нематеријалне баштине 
Разговор с ваздухом – talking to the air 

Редитељка: Софи Дија Пегрум

образложење:
Очаравајућим приказима непалских пејзажа, тибетанске културе и при-

зора комуникације људи и коња овај филм доноси изузетнувизуалну вред-
ност представљању нематеријалне баштина.

Признање жирија за уметнички доживљај нематеријалне баштине 
Еоха – eoha 

Редитељ: Владимир Перовић

образложење:
Филм без језичких средстава, уз помоћ снажних уметничких поступака, 

даје дојмљив приказ пастирског „немуштог језика“, као зачудне и успешне 
људске комуникације са животињама.

Жири Плус у саставу: Невена Бороја – апсолвент Филозофског факул-
тета Универзитета у Београду, на Одељењу за етнологију и антропологију, 
Матија Муњиза Петровић – дипломирани филмски и ТВ сниматељ, мастер 
Факултета драмских уметности у Београду, директор фотографије, и Срђан 
Радовић – доктор етнологије и антропологије, научни сарадник Етнограф-
ског института САНУ, једногласном одлуком је на конкурсу за најбољи филм 
у оквиру категорије ИД3мин наградио филм „Еурека“.

Еурека – eureka! 
аутор: бојан Поповић

образложење:
Аутор је на једноставан начин представио одсуство идентитета модер-

ног човека, који има потребу за експонирањем, али не и за откривањем своје 
бити, чиме је најбоље одговорио на тему (не)скривени идентитет.
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Награда за најбољи филм у оквиру категорије Студентски филм 
Напред – Forward 

аутор: Ноам озбанд

образложење:
Филм приказује интеграцију мексичке заједнице у америчко друшт-

во кроз личне приче припадника локалне заједнице и црквене парохије. 
На примеру америчког свештеника и младог брачног пара, филм говори о 
симбиози култура и прилагођавању локалних етничких заједница и цркве 
новим друштвеним и културним околностима. Кроз локалну причу аутор 
говори и о ширим, глобалним питањима миграције и културне интеграције. 
Аутор вишеслојним феноменима приступа на занимљив и креативан начин, 
успешно употребљавајући филмски језик и антрополошки ракурс.

Захвалнице

На крају, важно је споменути све оне без којих овај фестивал не би мо-
гао да функционише и који су допринели томе да његова реализација про-
тече успешно и без већих проблема.

Пре свега, захвалност упућујемо директорки Фестивала и Етнографског 
музеја у Београду др Мирјани Менковић, затим извршном директору Фе-
стивала мр Марку Стојановићу, секретару Фестивала Милици Обрадовић, 
координатору основног програма Милану Панићу, координатору Фестивала 
плус Невени Бороји, потом Мирјани Крагуљац Илић и Милци Шевкушић 
– за вођење сајта Фестивала, Јелени Туцаковић – за дизајн каталога, про-
грама и за генерални визуелни идентитет, Драгану Миздраку, Милораду 
Дамњановићу – за техничку подршку и помоћ око пројекције филмова, 
Саши Жаревцу – за превоз и помоћ у координацији гостију, као и фотографу 
мр Ивани Масниковић Антић. Наша захвалност иде и Александри Левнаић 
и Јелени Савић – за пружено стрпљење и указану помоћ нама који смо први 
пут ангажовани на Фестивалу, пре свега тако што су нам помагале саветима 
и давањем подршке.

Маша Перуничић 
ПР Фестивала


