
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ XXX MЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА 
ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

XXХ Међународни фестивал етнолошког филма одржан је у времену од 
4. до 8. октобра 2021.године. 

У току припрема, у марту 2021. одржали смо један састанак Савета Фе-
стивала на којем су дате основне програмске смернице. Донета је одлука да 
Владимир Перовић остане селектор, као и да се у међународни жири име-
нују проф. Јан Петер Крофорд, професор визуелне антропологије (Норвеш-
ка), Маја Новаковић, филмска ауторка (добитница прошлогодишње награде 
за најбољи домаћи филм), а нешто касније овом се сазиву придружио и ре-
дитељ и професор Владо Зрнић (Хрватска). 

Позив за учешће на овогодишњем фестивалу упућен је почетком марта 
и трајао је до 10. маја 2021. године.

На наш редовни отворени позив стигло је укупно 138 филмова, а за-
хваљујући „скаутирањуˮ овогодишњег селектора Фестивала г. Владимира 
Перовића анимирали смо још неке ауторе и продукције, што је довело до 
укупно 145 пријављених филмова.

На Фестивал су пријављене продукције из укупно 60 земаља, од чега 
су најприсутније продукције, одн. копродукције из Русије, са 21 филмом, 
Србије са 13 филмова и Шпаније са 12. Када је реч о одабраним филмови-
ма, продукције из 29 земаља биле су заступљене у главном такмичарском 
програму, укључујући и 6 филмова из студентске конкуренције, док су у 
информативном програму биле заступљене продукције из 10 земаља.

Током 5 фестивалских дана приказано је укупно 55 наслова у неколико 
филмских секција. Главни програм Фестивала подељен је у четири целине 
– такмичарска секција у оквиру које je приказано 30 филмских остварења, 
информативни програм с 11 остварења, док је у студентску категорију ушло 
6 филмова. У оквиру специјала имали смо четири различита програма, уз 
пројекције 8 филмова. Пројекције су одржане у кино-сали Етнографског 
музеја, као и у сали „Макавејевˮ Југословенске кинотеке. 

После перипетија претходних година, када из разних техничких разлога 
– а и због пандемије ковида 19 – нисмо могли реализовати три специјална 
програма, ове године смо успели у томе, па макар се део програма остварио 
само онлајн. 

Аутори изложбе фотографија из Словеније „Културе које нестајуˮ Арне 
Ходалич и Катја Бидовец (продукција за National Geographic) коначно су 
стигли у Београд и приредили ову поставку у Етнографском музеју, а отва-
рање те изложбе уједно je обележило и отварање Фестивала. 



264 АНАЛИ

Такође, колеге с Универзитета Масарик у Брну (Чешка) Хана Славикова 
и Родриго Моралес, иако нису били у могућности да физички присуствују 
манифестацији, одржали су у скраћеној форми радионицу „Документарна 
лабораторијаˮ тзв. онлајн путем, коју је похађало неколико студената етно-
логије и волонтера Фестивала. 

Поред тога, успели смо да приредимо програм јерменског етнографског 
и документарног филма, представљајући уједно и Фестивал етнографског 
филма „Кајсијино дрвоˮ из Уџана (Јерменија). Довели смо и представника 
тог фестивала, редитеља и теоретичара филма г. Гарегина Закојана. Непо-
средно пре поменутог програма организовали смо и промоцију Закојанових 
књига посвећених познатом редитељу Сергеју Параџанову, као и двају фил-
мова из заоставштине овог великог редитеља. Модератор те промоције био 
је Божидар Зечевић, филмски критичар, а преводио је г. Бапкен Симоњан, 
песник и почасни конзул Србије у Јерменији. 

Четврти специјални програм који смо реализовали је „Чувари крајолика 
који рађаˮ, односно филмска продукција професора етнологије Ива Штре-
кера с Института „Макс Планкˮ у Немачкој, а за ову прилику смо и њега 
лично довели у Београд. 

Г. Штрекер је такође био уводничар фестивалског панела „Трагови ис-
кона – шта желимо да наследимо из прошлостиˮ (у одсуству Ивана Макси-
мовића, због болести).

Овогодишњи слоган фестивала био је „Трагом исконаˮ, где смо комби-
новали адекватне визуелне изворе из филмова у продукцији с идејом да ука-
жемо на старе културне традиције које наш фестивал бележи и представља 
безмало већ 30 година.

Отварање Фестивала одржано је у атријуму Етнографског музеја. Уз от-
варање изложбе фотографија „Културе које нестајуˮ напоменуо бих још да 
је манифестацију отворила Ивана Тодоровић, етнолошкиња и ауторка доку-
ментарних филмова. 

Извештај Селектора Фестивала

У извештају селектора Владимира Перовића се, између осталог, наводи 
следеће:

„Што се тиче саме селекције, селектор исказује велико задовољство: и 
ова година за наш фестивал је изузетна. Квалитетом и бројношћу.

Током године, након прикупљања података с разних страна и прегле-
да више наслова, обезбеђен је један број изванредних филмова. Томе ваља 
додати и два одлична филма која смо у договору с ауторима „склонилиˮ из 
прошле године и сачували за ову.
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Као и прошле године, квалитет филмова је такав да су многи из Панора-
ме1 могли бити у Званичној такмичарској селекцији. Одлучивале су нијансе 
и субјективност селектора, ту је одлука увек арбитрарна, дакле, ако је нешто 
спорно, грех иде на селектора... 

Не вреди ни побрајати број земаља продуцената, земаља у којима је 
снимано, језикâ, народâ и етничких група, традиција, обичаја, веровања 
итд., исказаних у овим филмовима. За посвећеног гледаоца, обичног или 
стручњака – ово је право богатство нових сазнања на једном месту. Учење 
света у малом. Уз то, концепт програма прављен је тако да један гледалац 
може да одгледа све понуђене филмове, нема преклапања сатнице.

Без устезања могу тврдити да и ове године имамо изузетан програм, 
јер свака од ових категорија доноси веома вредне филмове. Србија се, са 
6 филмова у такмичарској селекцији, представља на веома високом нивоу. 
Студентска конкуренција достојна је искусних професионалаца. Јерменски 
специјални програм, од Параџанова наовамо, јесте посебно задовољство 
овогодишњег издања, и та нова пракса требало би, надамо се, да заживи: да 
сваке године на тај начин представимо једну земљу. Пошто су нам се након 
завршене селекције јавили из амбасаде Бразила и понудили одређени број 
филмова, ипак сам уврстио и један филм из те понуде, уз начелни договор 
да током године радимо на једној репрезентативној селекцији бразилских 
етнолошких и антрополошких филмова, дакле, да за 2022. годину земља 
коју посебно представљамо буде Бразил. Разлог: изузетност тамошње етно-
лошке грађе, угроженост малих етничких заједница, обимна и квалитетна 
филмска продукција, чак и од стране аутохтоних староседелачких заједни-
ца, пуно фестивала на којима се све то представља свету...

Задовољство је било пратити и пријаве по Отвореном позиву и стећи 
сазнање да наш фестивал ужива озбиљан углед код стваралаца, продуцената 
и агенција на међународном нивоу, што одражава посвећеност и компетент-
ност организатора...

Достигнута бројка од 30 фестивала представља озбиљан јубилеј, који 
може да служи на понос овој држави. То такође значи: 30 година интензивне 
размене са светом, 30 година дружења наших етнолога и редитеља са свет-
скима и учења од њих, 30 година непосредних сазнања о даљим продорима 
етнологије и визуелне антропологије, 30 година слања поруке, кроз дела, да 
и ми овде у Србији нисмо безначајни на том пољу.

Задовољство је било и радити с младим сарадницима који су се просто 
утркивали у томе ко ће какав допринос и какав предлог да дâ, и без курто-
азије могу да кажем да је њихов допринос јубиларном фестивалу изузетно 
велики!

Вреди напоменути и овај пут: припреме за наредно издање почињу од-
мах након овог!ˮ

1 Селектор препоручује да се тзв. Информативна секција Фестивала преименује у: Пано-
рама, а сматрамо да за то постоји јасан психолошки разлог. 
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Извештај Међународног жирија Фестивала

Oве године нисмо имали студентски жири, с обзиром да је целокупни 
такмичарски програм оцењивао један исти, међународни жири.

Жири у саставу: 
Јан Петер Крофорд, председник (Норвешка) 
Маја Новаковић, члан (Србија)
Владо Зрнић, члан (Хрватска)
одлучио је да додели следеће награде филмовима: 
– Гран-при „Драгослав Антонијевићˮ филму „Кит из Лоринаˮ (The 

Whale From Lorino), режија Маћеј Суске (Maciej Cuske), Пољска.
– Награда за најбољи домаћи филм, „Плава границаˮ, режија Иван Ми-

лосављевић, Србија.
– Награда за најбољи инострани филм (1), „Тамноцрвена шумаˮ (Dark 

Red Forest), режија Хуакинг Јин (Jin Huaqing), Кина.
– Награда за најбољи инострани филм (2),2„Јануарˮ (Zenerù), режија 

Андреа Грасели (Andrea Grasselli), Италија.
– Награда за најбољи студентски филм, „Канарта: живи док сневајуˮ 

(Kanarta: Alive in Dreams), режија Акими Ота (Akimi Ota), Јапан, Уједињено 
краљевство.

– Специјално признање за студентски филм, „Снег дозиваˮ (The Snow 
Calls), режија Марђан Хосрави (Marjan Khosravi), Иран.

О б р а з л о ж е њ е:

Гран-при „Драгослав Антонијевићˮ: „Кит из Лоринаˮ – режија Маћеј 
Суске, Пољска:

Поштујући етнографски и филмски приступ одабраној теми, овај филм 
представља снажни искуствени осјећај „руба животаˮ у смислу егзистен-
ције и духа једног народа. Приказана слојевитост преживљавања на рубу 
егзистенције необично подсјећа на сву ону проблематику неизвјесности да-
нашње глобалне мисије човјечанства. Хладноћа, упорност, устрајност и ко-
начни опстанак резултирали су истинским односом с феноменом благодати 
природног реда ствари. 

Најбољи домаћи филм: „Плава границаˮ – режија Иван Милосављевић:

2 Овде се заправо ради о новопредложеној награди „Добривоје Пантелићˮ за најбољи 
филм о аутохтоној култури у сопственој продукцији. Међутим, с обзиром на то да је накнад-
но утврђено да тај предлог Савета Фестивала није претходно достављен Управном одбору 
Етнографског музеја, донета је одлука да се већ додељена награда преименује у службеним 
извештајима. 
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У питању је фасцинантан приказ рибара који демонстрира како је филм-
ски језик нешто сасвим другачије од, рецимо, писаног текста, када има за 
циљ да пренесе чулни доживљај. Свако ко буде погледао овај филм ће знати 
шта је жири мислио под овиме.

Награда за најбољи инострани филм: „Тамноцрвена шумаˮ– режија Ху-
акинг Јин:

Иако гледаоце можда привуче нешто што би се могло назвати егзотич-
ним сликама монахиња суочених са суровим окружењем високих тибетан-
ских планина, овај филм и његова дивна фотографија ће их сигурно увести 
у интригантан свет и феномен који их неће оставити равнодушнима.

Награда за најбољи инострани филм (2)3: „Јануарˮ – режија Андреа 
Грасели:

У свету препуном слика које се великом брзином смењују око нас, као 
и филмова у којима се смена кадрова обавља брзином трептаја људског ока, 
неописиво је олакшање понекад погледати споре филмове који нежно, али 
на мистериозан начин допуштају да се упустите у потпуно другачију ствар-
ност, успут спајајући основне циљеве како антропологије, тако и филма.

Награда за најбољи студентски филм: „Канарта: живи док сневајуˮ – 
режија Акими Ота:

Желели бисмо да почнемо ово саопштење напоменом да је пред нама 
био изузетно тежак задатак када је у питању категорија студентског такми-
чарског програма. Општи квалитет и кинематографски стандарди које су 
поставили студентски филмови су запањујући. На крају је награда додеље-
на филму који спаја филмске квалитете и чулно упознавање с детаљним и 
пажљивим антрополошким истраживањем, уводећи гледаоца у један засе-
бан свет.

Специјално признање за студентски филм: „Снег дозиваˮ, режија 
Марђан Хосрави:

Специјално признање за студентски филм додељује се овом интимном 
породичном портрету с нагласком на положај храбре жене у патријархалном 
окружењу, који нас држи у нади и напетости поводом промена које могу да 
уследе у породици новим рођењем детета.

У Београду, 7. октобра 2021. 

Каталог Фестивала ове године уређивао је колега Иван Максимовић, у 
сарадњи с дизајнерком Тамаром Ристановић. Уводну реч каталога написали 
су Иван Максимовић и Саша Срећковић. Поговор у каталогу, заправо осврт 
на 30 година Фестивала, у виду текста „Цртежи кредом на плочнику сећања: 
Слике из живота једног фестивалаˮ написао је професор Слободан Наумо-
вић. Превод је радио Жељко Станимировић, а лектуру Иван Максимовић.

3 Исто као претходна напомена.
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Штампани су и програмска сатница, плакат Фестивала, roll-up-ови, 
налепнице за два прозора Кинотеке, као и посебан банер с најавом за ма-
нифестацију, који је стајао на улазу у Етнографски музеј. Од промотивних 
активности урађен је и трејлер Фестивала.

Поводом јубиларног издања наручени су и израђени поједини сувени-
ри, који су за ту прилику у дизајнираној торби дељени гостима. Желео бих 
да истакнем креативност фестивалског тима у том сегменту. 

Гости Фестивала

Присутни гости, односно учесници Фестивала из Србије су били: До-
брила Пантелић из Завлаке (Рађевина), Предраг Тодоровић из Свилајнца, 
Растислав Дурман и Светлана Миљанић из Новог Сада, Бранко Станковић, 
Ана Рајковић и Пеђа Милојевић из Београда, Снежана Ашанин из Чачка, на 
додели награда и Иван Милосављевић из Крагујевца.

Проф. Јан Петер Крофорд (Норвешка), као председник жирија, нажа-
лост, ни овог пута није могао да присуствује Фестивалу због болести, па је 
консултације с осталим члановима жирија обављао онлајн, преко тзв. Zoom 
апликације. Други инострани члан жирија, Владо Зрнић из Хрватске, био је 
присутан. 

Такође су дошли: Бојан Петковски (Северна Македонија), Лука Кла-
пан (Хрватска), Алин Рус и Јоан Апосту (Румунија), Барбара Островска 
(Пољска) и већ поменути Гарегин Закојан (Јерменија), Иво Штрекер (Не-
мачка), Арне Ходалич и Катја Бидовец (Словенија). Неколико најављених 
гостију одустало је од пута непосредно пред Фестивал.

Медијска промоција обухватила је, између осталог:
– Студио Б, гостовање у јутарњем програму, Саша Срећковић („Јутро са 

Сањомˮ, 4. 10. 2021. г.)
– Радио Београд 2, емисија „Филморамаˮ, разговар с проф. Закојаном 

и прилог о Фестивалу (Filmorama – RTS: https://www.rts.rs › radio › series › 
radio-beograd-2 › fi…)

– РТС 1, Јутарњи програм, два прилога. Први пут: гости С. Срећковић и 
Владо Перовић, други пут С. Срећковић, о наградама и поводом затварања 
Фестивала.

– Радио Београд 1, 4. 10. 2021. Гост Владо Перовић. 
– Емисија „Преподневни магазинˮ (од 30. минута): Trideseti Međunarodni 

festival etnološkog filma – RTS https://www.rts.rs › page › magazine › story › 
nauka › t...)
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Остали прилози: 
– 30. Međunarodni festival etnološkog filma: Tragovi iskona https://

mediasfera.rs › 2021/10/01 › kultura-film-tv-30-. https://rs.n1info.com › kultura › 
festival-etnoloskog-filma..

– Festival etnografskog filma: Izložba fotografija Kulture koje ...https://
mediasfera.rs › 2021/10/06 › festival-etnografsk...

– 30. Međunarodni festival etnološkog filma – Dan u Beogradu https://www.
danubeogradu.rs › Izlasci › Festivali

– Počinje 30. međunarodni festival etnološkog filma – National ...https://
nationalgeographic.rs › istorija-i-kultura › vesti

– Festival etnološkog filma, 56 dokumentaraca i izložba Kulture ...https://
rs.n1info.com › kultura › festival-etnoloskog-filma.

ХХХ međunarodni festival etnološkog filma | https://nauci.rs›xxx-medjuna-
rodni-festival-etnoloskog.

Три новинарке су на завршној свечаности Фестивала примиле нашу 
захвалницу за професионално и савесно праћење догађаја (Александра 
Мијалковић из „Политикеˮ, Ана Вучковић Денчић с Радио Београда 2 и Гор-
дана Радисављевић Јочић с интернет-портала „Медиасфераˮ). 

Основну медијску подршку „из кућеˮ смо имали посредством сајта Фе-
стивала (www.etnofilm.org), који је ове године обезбедио активније праћење 
догађаја у рубрици „Вестиˮ, те кроз рад друштвених мрежа (Facebook и 
Instagram) на којима су објављиване информације о Фестивалу, најаве до-
гађаја, као и вести с Фестивала, укључујући фотографије и снимке с фести-
валских дешавања. За рад на сајту ангажована је спољна сарадница Марина 
Микић, што се показало као добро решење, узевши у обзир да она познаје 
систем Joomla који је коришћен за креирање сајта, а за чије коришћење нико 
из Музеја није био у потпуности обучен. Ангажовање спољног сарадника 
омогућило је боље коришћење потенцијала сајта и видљивију презентацију 
Фестивала.

Овогодишњи покровитељ Фестивала било је Министарство културе и 
информисања Републике Србије.

Захваљујући помоћи Амбасаде Словеније у Београду реализована је 
изложба „Културе које нестајуˮ и њени аутори су стигли у Београд. Финан-
сијску помоћ за коктел поводом специјалног програма јерменског филма 
пружила је амбасада Јерменије у Прагу (Чешка). 

Подршку манифестацији су такође пружили Национални филмски цен-
тар Јерменије и Фестивал документарног филма „Кајсијино дрвоˮ у Уџану 
(Јерменија), затим National Geographic Србије и општина Стари град, као и 
суоснивачи Фестивала Радио-телевизија Србије и Југословенска кинотека. 
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Организација

Планирање, организацију и реализацију Фестивала радио је тим у 
саставу: Иван Максимовић, Марија Пауновић, Саша Срећковић и Ана Но-
ваковић. У фази финалне реализације имали смо подршку и Александре 
Левнаић. 

Велику подршку и помоћ у овим пословима, као и прошле године, има-
ли смо од спољних сарадника, пре свих селектора Владимира Перовића. 
Медијску промоцију и подршку радили су Анита Панић, новинарка-доку-
ментаристкиња, и Горан Мусић, сниматељ, који је урадио трејлер, снимао 
догађај и додатно помагао у обради архивске фотографске грађе. 

У техничкој припреми Фестивала помогли су спољни сарадници 
Вук Ненезић и Далибор Винкић, а пројекције су успешно спроведене за-
хваљујући сјајним волонтерима Андреју Златовићу и Алекси Новаковићу. 

У току самог фестивалског термина добили смо велику и значајну под-
ршку од 26 волонтера – студената (махом етнологије-антропологије). Спољ-
на сарадница Симонида Станковић све време била је максимално ангажова-
на око Гарегина Закојана и Иве Штрекера, поред тога што јој је основно за-
дужење било превођење с руског и на руски језик. Конферансу на отварању 
и затварању Фестивала водила је Александра Паладин, а енглески превод у 
тим приликама је радила Лидија Капичић.

Примедбе на поједине аспекте Фестивала

Према евиденцији коју су водили волонтери на пројекцијама је забе-
лежено укупно 413 посетилаца. То је тема за посебну дискусију, иако је по 
мом мишљењу, и у пандемијским околностима, промоција догађаја била ко-
ректна.

– Сигнализација Фестивала доста је каснила – постављена је тек на дан 
самог отварања, а није било ни спољне сигнализације на згради Југословен-
ске кинотеке. 

– Стигао је недовољан број каталога, јер се покварила машина у штам-
парији „Чигојаˮ. Прошле године такође је постојао проблем – каснило се с 
каталозима из те штампарије. 

– Програм отварања и затварања није био припремљен до детаља и било 
је пропуста. Сценарио у тим приликама би морао да се дефинише унапред. 

– Проблеми с техничком опремом били су стално присутни и углавном 
су последица непостојања професионалног техничког особља. Срећом, во-
лонтери Андреј и Алекса су се сјајно сналазили у пројекционој кабини, а 
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и Марија у свечаној сали. Због тога су неопходне пробе пре пројекција и 
пратећих догађаја. 

Такође, вероватно због пропуста у ланцу међусобног информисања чла-
нова фестивалског тима дошло је до озбиљних дипломатских и протоколар-
них пропуста у вечери јерменског филма, када је био присутан и јерменски 
амбасадор, г. Ашот Ховакимијан. 

Исто тако, по завршетку фестивалског термина споро се уносио одгова-
рајући садржај о завршној вечери на сајт.

Ипак, све у свему, сматрам да је програм текао више него успешно.

Желим да се захвалим свим својим сарадницима на послу реализације 
Фестивала, јер је по мом мишљењу сваки сегмент посла био урађен високо 
професионално и пожртвовано. 

Саша Срећковић, извршни директор Фестивала  
Београд, 17. новембар 2021. 


