
ПОГЛЕД НА ИЗЛОЖБЕНУ ПРОДУКЦИЈУ 
ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У 2021. ГОДИНИ 

Прославу сто двадесет година самосталног рада Етнографског музеја у 
Београду, иако је она промовисана током пропагандног пројекта „Сто дваде-
сет дана за сто двадесет годинаˮ који је реализован током последње трећине 
2021. године, свеједно је репрезентовала текућа изложбена делатност током 
целокупног јубиларног периода. Динамику излагања сачињавала су два, ре-
кло би се, наменска пројекта за „Сто двадесет дана...ˮ и две изложбе у првој 
половини године. Током првих двају трећина јубиларне године посетиоци 
су могли видети поставке Сељак у карикатури Јежа 1935–1990. године му-
зејске саветнице др Татјане Микулић (10. фебруар – 10. јун) и Прича о Нини 
кустоскиње Маје Марјановић, начелнице Манакове куће (Манакова кућа, 
2. новембар 2020 – 29. април 2021) у којој је била експонирана. Стриктно у 
последњој трећини године постављене су С обрамицом низ пут музејског 
саветника др Марка Стојановића, која је отворена на сâм Дан Етнограф-
ског музеја (20. септембар – 15. децембар) и Етнографске мапе од 19. до 
21. века, од материјалног ка дигиталном (21. децембра 2021. године – ...). 
Како и доликује широкој лепези прослављања јубиларне године, изложбе-
ни четвороугао одликовали су различити приступи у схватању етнографске 
музеологије, поимању тема и етнолошко/антрополошких проблема, а потом 
реализације на основу дизајнерских решења и визуелне, те аудио-визуелне 
и мултимедијалне комуникације с циљним групама посетилаца, при чему је 
свака од поставки била опремљена каталогом у различитом обиму и садр-
жају. 

Путовање кроз пројекте треба започети поставком Прича о Нини, из-
ложбом која је отворена крајем 2020. године, но, наративом и порукама ко-
муникативно означена као својеврстан пролог у години јубилеја. Изложбе-
ни пројекат био је дословно посвећен прерано преминулом стручњаку Ет-
нографског музеја, кустоскињи Нини Сеферовић (1947‒1991) која је била 
задужена за руковање збирком Христифора Црниловића у Манаковој кући, 
а чији репрезентативни примерци и данас сачињавају сталну поставку тог 
издвојеног објекта музеја на Студентском тргу. Превасходно задужење ру-
коваоца збирком Нина је унапредила осмишљавањем разноврсних програма 
у, нажалост по њу и музеј, а поготово етнографску музеологију, једном крат-
ком периоду почев од 1984. године, па све до 1989. године. Значај поставке 
којом је започета 2021. година може се сагледавати на неколико нивоа и из 
различитих углова. На првом месту би то била чињеница да је у колоквијал-
но речено пандемијском периоду ковида редефинисања текућих делатности 
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(2020–2021) Манакова кућа добила нову начелницу која је концептуализо-
вала изложбени омаж за своју сада већ давнашњу претходницу, која је у 
друштвено-културно турбулентним осамдесетим годинама 20. века аван-
гардно препознала како да свој музеолошки брод поведе ка новим водама. 
Некадашње Нинино прегнуће да путем изложбе о фудбалским навијачима 
актуелизује – данас би се рекло – антропологију спорта, представља један 
од стубова на којима је Маја Марјановић, између осталих изложених нара-
тива, исткала поруку која осветљава потребу и сврху постојања музејске ау-
токултуре сећања. Други наративи којима је садашња начелница Манакове 
куће назначила не само уважавање за претходнике, већ и дискретно указала 
на могуће путеве којима ће (поново) пловити, рекло би се, Манакова лађа у 
непосредном окружењу сведочанстава и сећања о вековним културним про-
жимањима на ушћу Саве у Дунав, везани су за музеологију међукултурног и 
међуверског дијалога оличеног у Нининој поставци о дервишима, а потом и 
њено репрезентовање изабраних елемената из оквира нама далеких нацио-
налних и конфесионалних култура Африке и Азије. У сваком случају, струч-
но и људски топло окружење у значајном споменику културе који припада 
Етнографском музеју, још једном је својом изложбеном делатношћу показа-
ло како се музејска делатност и култура сећања могу једноставно интегри-
сати у ширу друштвену средину неком врстом хоризонтално-вертикалног 
музеолошког пресека, те на тај начин остварити предуслови за садашњу и 
будућу интерактивну сарадњу с циљним групама у ближем и даљем физич-
ком и културном окружењу. 

Следећи значајан пројекат била је поставка Сељак у карикатури Јежа 
1935–1990. године, етнографско-музеолошком експонирању прилагођена 
докторска дисертација ауторке Микулић. Концепт излагања определио је 
експонате, превасходно приказане карикатуре које су биле хронолошки ин-
тегрисане у поруку путем четири целине. О препознатој етнографско-стри-
повско-карикатурно насталој спрези посетиоцима су говорили периоди: од 
оснивања часописа до почетка Другог светског рата, у периоду изградње 
новог друштва у послератним годинама, „петолеткамаˮ и времену чврстог 
државног социјализма, време отварања југословенског друштва у најбољим 
деценијама из друге половине 20. века и посвећеност свакодневици, прокла-
мованом, те реалном прогресу, а напослетку период у времену надолазеће 
и преовлађујуће кризе из последњих деценија постојања државе Југосла-
вије (у окружењу економског и друштвено-политичког суноврата). Спрега 
поставке препозната је у својеврсном омажу часопису Ошишани јеж, који 
је од свог првог броја, објављеног 1935. године, био и остао најзначајнији 
сатирични лист на овим просторима. Не улазећи детаљно у тематику, нара-
тиве и основне поруке изложених целина на изложби, већ на први поглед 
може се препознати чињеница да је у питању нестандардни приступ етно-
графском наслеђу и култури сећања,1 каквим се у основи бави Етнографски 

1 „Ми чувамо успоменеˮ био је својеврсни слоган који се провлачио кроз гро промотив-
них спотова у оквиру програма „Сто двадесет дана за сто двадесет годинаˮ.
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музеј. Концептуализованим излагањем карикатура у својству својеврсних 
уметничких одјека о народној култури одевања и становања, и то превас-
ходно стога што су на карикатурама прво препознатљиви шајкача, шуба-
ра и опанци, изложба представља рехабилитацију етнографског наслеђа у 
двоструком кључу. На првом месту било би то што су кроз хронолошко и 
друштвено време деловања Ошишаног јежа у оквирима различитих држав-
них пројеката под именом Југославија предочавана уметничка читања од-
ређених домена народне културе, а на другом став ауторке да изложба може 
постати рехабилитација рехабилитације наслеђа. Од великог значаја било 
би и то што је поставком Сељака у изложбену делатност Етнографског му-
зеја (поново, и добродошло!) укључен антрополошки приступ по којем тре-
ба комуницирати културом и њеним еманацијама, а не пуким етнографским, 
музејским предметима, који су сами себи циљ и изложбена сврха. Према 
таквом ставу би поставка о културном контексту карикатура представљала 
не само рехабилитацију наслеђа, већ својеврстан улазак у поље политичке 
антропологије и њених могућих музеолошких деривата. 

Дан Етнографског музеја прослављен је у оквиру протокола којим је 
прво додељена годишња награда „Боривоје Дробњаковићˮ за животни до-
принос етнологији/антропологији и етнографској музејској делатности, по-
сле чега је отворена изложба С обрамицом низ пут, којој је, као и музеју, 
додатну част и поштовање одала министарка културе Републике Србије 
госпођа Маја Гојковић, која је отворила поставку. У динамичном смењи-
вању савладаних изазова за унапређење музејске делатности, С обрами-
цом... отворила је нови/стари простор излагањем етнографских предмета 
превасходно из колекције у оквиру збирке Саобраћај и транспорт добара у 
фундусу Етнографског музеја, као и неколико обрамица из збирки Музеја 
Војводине. Наспрамно мирном, одређеним плакатима селектираном току 
историјско-наративног карактера о изложбама музеја, поставка о обрами-
цама говорила је о основи сваке збирке, музејском предмету, у овом случају 
једноставној алатки из оквира културе привређивања. С обзиром на то како 
су обрамице као главни наратив и порука изложбе „угледале светлост данаˮ 
(неке од њих дословно) после дванаест деценија деловања Етнографског 
музеја, на први поглед сагледана поставка показала је како један малтене 
од свих заборављени предмет ипак може бити самостално тумачен као кул-
турни феномен кроз чију жижну тачку се могу сагледавати широко опсер-
вирани домени народне културе уопште, поготово његови антрополошки, 
денотативни и конотативни аспекти. Структура укупне комуникације кул-
турном контекстуализацијом обрамица може, и треба бити посматрана пу-
тем тростепеног успињања према крајњем резултату, у овом случају вољ-
но-осећајно-спознајном доживљају стручне и лаичке публике при сусрету с, 
условно речено, девет изложбених целина. На првом степенику репрезенто-
ван је стандардни етнографски приступ излагању, те су предочени облици, 
украшавање и употреба обрамица у антропогеографским целинама истока, 
запада, севера и значајних путних праваца Србије. Исто тако, пред посетио-
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це су изложене целине посвећене специфичностима украсних мотива и об-
лика обрамица у сврху естетског, не искључиво употребног дизајна, потом 
употребе у домену обичајне праксе и ритуализованих ситуација званичне и 
народне побожности, те, напослетку, ергономског и прагматичног у систе-
мима мишљења који су се тицали културе привређивања у традиционал-
ним сеоским заједницама. Други ниво осмишљавања изложбених порука 
био је посвећен илустративној опреми којом је употпуњена основна порука 
музејским предметима. У случају етнографско-музеолошке контекстуализа-
ције обрамица, та порука је (поново!) дефинисана путем тростепеног, овог 
пута историјско-технолошког приступа материји. Употреба обрамица, наи-
ме, аргументована је визуелним и аудио-визуелним медијима путем којих је 
прослеђена порука посетиоцима. Почев од акварела и цртежа којима су илу-
стрована теренска истраживања током 19. века, преко фотографије која је 
документационо обележила 20. век, па све до анимираног филма стручног 
садржаја који је на поставци репрезентовао могући приступ комуникације 
наслеђем, на конотативном нивоу је С обрамицом... указала на дуготрајну 
„технологизацијуˮ етнографских теренских истраживања и следствено по-
храњивање њихових резултата у домен музејске документације. Последњи 
ниво прослеђених порука и комуникације уопште ослањао се на став (ин-
терактивно уобличен са стручном и лаичком публиком) о томе да поставка 
обрамица представља не само музеолошку студијску тему, већ један од ис-
корака унапред у антропологизацију музејске делатности. Парафразирана 
изложбена легенда како је „Он правио обрамице за Њу и Њихˮ говори о томе 
како се на основу употребе једноставних привредних алатки, притом умно-
гоме родно одређених као женска помагала, у основи и у крајњем указива-
ла на синергију породице усмерене остварењу емпатије и сарадње полно 
и генерацијски различитих чланова заједнице. Истовремено, естетика ди-
зајна поставке унела је нову димензију у етнографску музејску делатност, 
чињеницу да чак и најједноставнији предмети народне културе могу бити 
експографски третирани као својеврсна уметничка дела. 

Последњи у низу изложбених пројеката, Етнографске мапе од 19. до 
21. века, од материјалног ка дигиталном, пред суд јавности изнео је сад већ 
тровековну институцију етнографске музејске документације. Концептом 
осветљавања појединих елемената у хронолошки посматраном и технолош-
ки одређеном развојном процесу документације Етнографског музеја на-
чињен је искорак у свеобухватној репрезентацији тог неизоставног елемен-
та музеализације и потоње могуће изложбене или у стручним текстуалним 
разматрањима дефинисане репрезентације музејских предмета, писаних и 
визуелних културних сведочанстава или етнографске архивске, као и уже 
посматрано теренске грађе. Концепт излагања сукцесивних периода у раз-
воју документације, у овом случају насловом изложбе и тематски усмереног 
у жижну тачку етнографских мапа, експографски је опредељен у, условно 
говорећи, три целине. Првом од њих треба сматрати наративе на паноима, 
где су публици предочени обимом и текстуалним приступом прилагођени 
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наративи о 19 досад обрађених етнографских области, другом изложбени 
домен који сачињавају зидни панои с наративима и пригодним илустрација-
ма о хронолошким периодима у развитку документације, те „документацио-
ним куткомˮ у којем је изложено радно окружење које се најпре може везати 
за средишњу (предратну, ратну и поратну) трећину 20. века: радни сто и 
писаћа машина, орман с фиокама у којима је био смештен одређени корпус 
документације. Напослетку, најближи елементу из наслова, дигитализацији, 
осмишљен је интерактивни тачскрин на којем је додиром могуће допрети 
до визуелних информација где се простиру означена етнографска подручја 
и екрани на којима се смењују текстуални подаци и кратки видео-клипови 
у којима руковаоци збирки говоре о одабраном предмету из фундуса који је 
њима поверен на управљање и етнографско-музеолошко тумачење. С об-
зиром на то да документациона и стручна обрада руковалаца збирки прати 
сваки од одабраних предмета (по један из сваке области) представљених 
на екранима, те следствено чини целину с писаним наративима на панои-
ма, очигледна је колегијална потреба аутора изложбе да укаже на то како је 
документација интегрисана у целокупну музеализацију и прегнуће струч-
ног особља, кустоса из Одељења за истраживање етнографског наслеђа. На 
другој страни, наративно представљена одређена подручја и, помоћу пред-
мета који их репрезентују, збирке којима та културна добра припадају, пред-
стављају следећи ниво доприноса изложбе, где тачскрин, екрани и писани 
наративи представљају неку врсту изазова за вољни моменат посетилаца, 
интерактивни „предлогˮ да прошире своја знања пратећи друге садржаје о 
изложбеној теми у дигиталном свету интернет презентације Етнографског 
музеја, претраживача културног наслеђа Министарства културе и много-
бројних других који се баве етнографским наслеђем. Свеукупно посматра-
но, задатак репрезентовања дванаестодеценијског рада данашњег Одељења 
за документацију очигледно је реализован приступом у којем је потреба ау-
тора да привуче што је могуће више усмерене пажње циљних група посе-
тилаца и стручне јавности експонирана у емотивном домену приказивањем 
радног окружења делатника, у овом случају ентеријеру радног стола, писаће 
машине, улазне књиге и ормана с похрањеним подацима, потом, у спознај-
ном домену наративима у различитом технолошком окружењу паноа, екра-
на и интерактивног тачскрина, а вољном у томе што су предочени подаци 
одабрани тако да буду искључиво нека врста увода и упутства на коју страну 
је даље могуће ићи до свих могућих података који се дотичу етнографског 
наслеђа и етнографске музејске делатности. 

После свега, једноставно је препознати различите доприносе у четво-
роуглу изложбене делатности јубилеја. Палета приступа показала је на који 
начин Етнографски музеј дочекује постјубиларни период у структурирању, 
концептуалном, садржајном и појавном репрезентовању етнографске музе-
ологије почетком треће деценије 21. века. Прича о Нини и Сељак у кари-
катури... представљају сучељавање проблематика и садржаја путем којих 
музеј може стићи до нових комуникационих путева и садржаја, при чему 
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је специфично интроспективни приступ Нине у, рекао бих, „аутомузејскојˮ 
култури сећања предочио некадашње путеве и резултате стручног отварања 
према савременом окружењу и јасног разумевања да музеј треба да постане 
место за деценијама касније дефинисани приступ „хот-спотˮ подизања ка-
пацитета друштвене заједнице. Значајна текућа догађања оличена су у тра-
гедији на фудбалској утакмици која је била непосредан повод за изложбу о 
навијачима, а данашња немила сећања су нам, подстакнута некадашњим и 
садашњим значајем „дервишаˮ, указала на то како разумевање и спремност 
на дијалог какав су заједнички назначиле некада Нина, данас Маја, пред-
стављају музејско-музеолошки искорак у правом правцу. Погледом према 
прошлости, светлом примеру и личној храбрости Нине Сеферовић, изложба 
је осветлила пут и ка могућем (!?) поновном, храбром актуелизовању му-
зејске делатности у својству, како се данас стручно аргументује, генератора 
позитивних друштвених промена и напретка. Наспрамно интроспективном 
на правцу прошло–будуће друга страна стремљења ка свестранијој комуни-
кацији према разноврсним јавностима представљена је у карикатури Јежа. 
Неспорно посвећена својеврсној рехабилитацији етнографског наслеђа как-
ву представља деценијска уметничко-новинарска контекстуализација од-
ређених одлика, дискурзивно речено, визуелно и идеалтипски-карактерно 
дефинисаног идентитета српског сељака, изложба изворно не представља 
музејски стандардизован корпус етнографских тема. Међутим, управо 
чињеницом да се у поставци прожимају визуелна достигнућа, стрип умет-
ности и наративно-дискурзивног погледа на друштвено-политичку ствар-
ност у одређеним циклусима и пресецима време–место, појединачне и син-
тетичке поруке којима се изложба обраћа посетиоцима представљају нови 
комуникациони простор у којем се назиру даље могућности за (сад већ!) 
антрополошко-музеолошку рехабилитацију етнографског наслеђа посма-
траног у својству скупа информација садржаних у, рецимо, музејским пред-
метима, документацији или архивама Етнографског музеја. О последњим 
двема изложбама доста је већ речено у претходном излагању, те не треба 
понављати. Наративни приступи, технолошки условљене репрезентације 
наслеђа и нове/старе етнографске теме музејских предмета у сваком случају 
интегрисане су у целокупан програм „сто двадесет дана за сто двадесет го-
динаˮ.

Др Марко Стојановић, музејски саветник 
Етнографски музеј у Београду


