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извештај о раду на xxvii mеђународном 
фестивалу етнолошКог филма

xxVII Међународни фестивал етнолошког филма одржан је од 9. до 
13. октобра 2018. године у Етнографском музеју у Београду. Претходно је у 
Малој сали Југословенске кинотеке, а у оквиру претфестивалског програма, 
приказан избор филмова недавно преминулог великана наше визуелне ет-
нографије Каменка Катића. Уредник тог програма био је проф. др Слободан 
Наумовић.

У пролеће 2018. године одржали смо три састанка Савета Фестивала, а 
непосредно пред саму манифестацију и четврти састанак. Првобитна идеја 
Савета је била да се представе значајни међународни аутори етнографског 
филма Хуберт Саупер или Мејпл Раза, али с обзиром на то да нисмо успели 
с њима да остваримо договор, уместо појединачних аутора, представљене 
су две националне продукције (Индија и Кина, као и један телевизијски се-
ријал Хрватске Радио Телевизије).

Позив за учешће на овогодишњем Фестивалу упућен је 10. марта и 
трајао је до 31. маја 2018. Године.

Пристигло је на позив укупно 120 филмова, од чега 95 у међународној 
продукцији и 25 домаћих. Селекциона комисија у саставу: Ивана Тодоровић 
(етнолог и аутор документарних филмова) и др Марко Стојановић (етнолог 
и музејски саветник) направила је избор филмова током јуна.

На Фестивалу је приказано укупно 59 филмова из 27 земаља. Од тога 
је 26 било у такмичарској, 11 у информативној и 5 филмова у студентској 
секцији. Специјални програми обухватили су приказивање 15 филмова.

целодневне пројекције филмова емитоване су у простору Етнографског 
музеја, док је вечерњи програм по отварању Фестивала одржан у сали Југо-
словенске кинотеке.

Отварање Фестивала одржано је такође у Југословенској кинотеци. Ма-
нифестацију је званично отворио Њ. Е. Субрат Батачарђи, амбасадор Ин-
дије у Србији.

Специјални програми Фестивала одвијали су се у неколико секција. 
Земља у фокусу је ове године била Индија. У два дана су одржани тросатни 
програми новије индијске продукције етнографског и документарног филма 
под називом „Индиографија” и уз учешће кустоса програма и госта из Ин-
дије г. Суђоја Босуа.

Приказана су три филма из продукције Фестивала етнографског фил-
ма у Пекингу (Кина) уз присуство делегације из Етнографског музеја у 
Пекингу.
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Специјални програм „Етнофорензичари” из Хрватске одржан је уз при-
суство телевизијског аутора ове документарно-игране серије Иве Кузма-
нића.

На крају појединих филмских пројекција били су организовани кратки 
разговори (у виду питања и одговора) с присутним ауторима филмова.

Као посебан програм одржан је и панел, који је водио колега Милош 
Зарић, уз асистенцију Ивана Максимовића, Maше Перуничић и спољног 
сарадника Владимира Перића. Том приликом вођени су дужи разговори с 
ауторима филмова присутним на Фестивалу о њиховим остварењима.

Најзад, ове године је први пут на Фестивалу у сарадњи с Балканским до-
кументационим центром и Регионалним центром УНЕСКО за нематеријално 
културно наслеђе Југоисточне Европе (оба из Софије, Бугарска) реализован 
тзв. Pitching Forum, на коме су аутори из региона Југоисточне Европе имали 
прилике да пред ad hoc организованим међународним жиријем презентују и 
афирмишу своје филмске пројекте на тему НКН (нематеријалног културног 
наслеђа). Додељене су том приликом две награде за пројекте из Србије и 
Румуније. Овај програм је заправо наставак прошлогодишњег фестивалског 
програма с истим суорганизаторима, када је и овогодишњи Pitching Forum 
као методологија унапређења филмске продукције био најављен.

И поред најаве и припреме за категорију специјалног програма „ID3min” 
с темом „Моје музичко лице”, ове године тај програм није реализован услед 
немогућности комуникације са спољном сарадницом Невеном Бороја.

Извештај Селекционе комисије Фестивала

Селекциона комисија, у саставу: Ивана Тодоровић и др Марко Стојано-
вић, прегледала је филмове пријављене за такмичарски програм од 1. до 25. 
јуна 2018. године.

У извештају се наводи следеће:
Број пријава и њихова размера – између домаћих и иностраних филмова 

однос је, оквирно, 1 према 4, што указује на то да се обнавља доскора замрли 
интерес српских аутора за учешће на једном од најзначајнијих специјализо-
ваних фестивала у региону. Посматрано у целости, сва разматрана остварења 
говоре у прилог томе да се на фестивалу, условно речено, махом пријављују 
one man – orchestra продукције, или је у питању ауторски приступ уз асистен-
цију сниматеља и монтажера. Издвајајући домаће пријаве из општег утиска, 
треба рећи да радује што тзв. „велике телевизијске куће” препознају и данас 
како је проблематика којом се баве везана и за теме и приступ Међународ-
ног фестивала. Примарна образовна вокација и конкретна филмска искуст-
ва аутора из овог селекционог циклуса потврдили су став да истраживачки 
приступ етнолошко/антрополошком пољу тумачења савременог окружења 
није искључиво привилегија самих антрополога, тако да овладавање свим 
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технолошким могућностима снимања и квалитетна постпродукција равно-
правно учествују у настанку коначне поруке. Посматрајући продукцију која 
стиже на селекцију својеврсним исечком у духу времена, већ на први поглед 
може се уочити усмерење аутора ка изазовима који су постали неизоставни 
део програма за последњих неколико година, а то су: проблеми добровољних 
или присилних миграција и, следствено томе, неке врсте двојног идентитета 
миграната, борба појединца са друштвеним системом вредности у окружењу 
у коме обликује свој хабитус, нарастајући таласи различитих супстанци за-
висности и алтернативних овисничких идентитета са јединственим предзна-
ком бега од стварности, док се на другој страни налазе, рекло би се, стан-
дардизоване етнолошко/антрополошке теме и њихова филмска (раз)решења: 
ритуалне поворке у годишњем циклусу обичаја, радни процеси у култури 
привређивања, живот малих, егзотичних и често издвојених друштвених за-
једница. У том правцу посматрано, и с обзиром на то да међу пријављеним 
остварењима често постоји ауторска сарадња између „посматрача споља” и 
припадника локалне или шире заједнице за тематику коју филмови обрађују, 
може се говорити о томе да су поруке овогодишњих етнолошких филмова 
својеврсно изражавање консензуално обликованих ставова по бројним пи-
тањима савремене егзистенције. На основу претходно изреченог, као и уви-
дом у паралеле, мимоилажења и индикаторе за тематска одређења светских, 
продукција из окружења и, напослетку, домаћих остварења, треба рећи да се у 
понуди иностраних филмова препознају трендови својеврсне интроспекције 
кроз посматрање Других, потом антрополошки тзв. поглед са стране, за дале-
ке и ауторима често (и још увек!) егзотичне цивилизације и културе, те, уз све 
то, нека врста „глобалног погледа у процесе глобализације”. Насупрот томе, 
домаћа понуда и филмови из окружења махом су окренути ка питањима и 
проблемима препознавања некадашњих маркера идентитета, њихове деконс-
трукције и на томе утемељеним процесима изградње нових идентитетских 
нивоа и целина, при живим, а сада већ деценијама дугим процесима пострат-
не југотранзиције. У таквом духу дефинисана понуда за селектовање ового-
дишњег фестивала оставила је Селекционој комисији бреме изванредно од-
говорне тријаже за одређење трајања и квалитета програмских целина. Тежи 
део представљао је избор најбољих у оквиру, ипак, донекле „задатих тема” и 
стандардизованих приступа, док је, на другој страни, олакшано одлучивање 
тиме што је велики број остварења заиста завидног квалитета. Управо стога, 
и у прилог уједначеним критеријумима, Селекциона комисија предочава да 
су одржању мисије Фестивала посебно допринели пристигли филмови који 
својим стилом померају границе етнолошког филма, попут „BE’ JAM BE the 
never ending song”, који представља тестамент герилској одбрани шуме, сни-
ман у џунглама Борнеа; „Tackled”, који је филм сензорне етнографије, који 
говори о припреми играча рагбија за утакмицу у Лиону; затим филм „Слатко 
од ништа”, који представља кадрове „ничега”, које су сакупила 62 сниматеља 
у 70 земаља да би се приближили универзалном утиску „ничега”.
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Међународни жири Фестивала чинили су: Анита Панић, новинар и ау-
тор документарних филмова (Србија), члан, Даниел Рафаелић, филмолог и 
историчар (Хрватска), члан, те Југослав Пантелић, филмски критичар (Ср-
бија), председник.

одлуке жирија xxvii међународног фестивала етнолошког 
филма

Студентски жири

Жири је једногласно донео одлуку да је на xxVII Међународном фес-
тивалу ентографског филма у оквиру студентског такмичарског програма 
победио филм „Заједно раздвојени”, аутора Марена Виквајера. Одлука је 
донета у складу са постављеним критеријумима, које је филм успешно ис-
пунио. Аутор је успео да изнесе кохерентну причу, приказујући перспективе 
различитих актера. Филм је у целости добро обрађен. Квалитет режије, об-
раде и монтаже је на високом нивоу и то је оно што га издваја у односу на 
друге филмове.

Међународни жири Фестивала

Награда за најбољу камеру
Због сјајне употребе камере, којом интензивира гледаочеву емотивну 

ангажованост, међународни жири дођељује награду филму „Архипелаг”.

Награда за најбољи звук
Због посебне атмосфере шаманског миљеа у Монголији, којом се пуб-

лици приближила трансценденталност, међународни жири додељује награ-
ду филму „Шаман”.

Специјално признање жирија за допринос филмској уметности
Додељује се филму који на вешт и занимљив начин дочарава свет српс-

ког Холивуда, а то је филм „Чаробњак из Мутња”.

Награда за допринос нематеријалном културном наслеђу
Жири има посебну част да додели Награду за допринос нематеријалном 

културном наслеђу филму „циповка – хлеб који се смеје на месец”.

Најбољи инострани филм
Међународни жири додељује награду филму који показује другу страну 

ритуала, церемонијала и народне традиције, филму „Како сам посао оно 
што сам био”.
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Гран-при „Драгослав Антонијевић”
Међународни жири додељује награду филму који својим ненаметљивим 

документаристичким поступком и поетским ауторским печатом води гледа-
оца у чудесни свет полигамне муслиманске породице у Камеруну. Гран-при 
се додељује филму „Жене”.

Жири xxVII Међународног фестивала етнолошког филма: 
Југослав Пантелић, председник, 

Анита Панић, члан, 
Даниел Рафаелић, члан

Београд, 13. октобар 2018. године

По оцени жирија, нажалост, ниједан филм ове године није испунио ус-
лове за награду за домаћи филм.

Каталог Фестивала уређивао је ове године Саша Срећковић, у сарадњи 
с дизајнером Тамаром Ристановић и члановима фестивалског тима. Превод 
и лектуру радила је Милица Шевкушић. Уводни текст каталога написао је 
проф. др Слободан Наумовић, а поздравну реч Саша Срећковић и Милош 
Зарић. Титловање филмова, као и претходних година, радила је Александра 
Опачић.

Детаљнији садржаји програма Фестивала приложени су уз овај изве-
штај у Каталогу Фестивала и у Програмској сатници. Штампан је и плакат 
Фестивала, као и посебан транспарент с најавом за манифестацију, који је 
стајао на улазу у Етнографски музеј.

Укупно смо у оквиру такмичарских програма имали 10 фестивалских 
гостију – 3 домаћа аутора и 7 иностраних. Поред тога, специјални програм 
Pitching Forum је обухватао око 20 гостију. За програм „Индиографија” угос-
тили смо Суђоја Босуа из Индије, програм „Етнофорензичари” из Хрватске 
представио је лично аутор Иво Кузманић, а специјалном програму филмова 
из Кине присуствовале су колеге из Етнографског музеја у Пекингу Ју Ју и 
Женг ћиан. Такође, током Фестивала био је присутан и Милољуб Петровић, 
директор Б Телевизије из Чачка, радећи притом интервјуе и прилоге с поје-
диним актерима Фестивала.

Организовали смо једно вече дружења домаћина и гостију Фестивала у 
клубу Етнографског музеја.

Суштински проблем који се сада исказао у пуном смислу јесте осипање 
фестивалске публике. Тај тренд је већ присутан у последње 2-3 године, али 
је овај пут то резултирало бројем гледалаца, који се креће између 500 и 700 
(немамо прецизнији податак о томе, јер нисмо били у прилици да органи-
зујемо задужење), што је свакако значајан пад у посети у односу на раније 
године. Проблем с публиком је много дубљи него што је то само брига Фес-
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тивала и Етнографског музеја, али одређени конкретнији кораци у суоча-
вању с њим у непосредној будућности су неопходни. Нарочито је подбацила 
посета студената етнологије и антропологије, наше примарне циљне групе. 
Један од могућих начина да се повећа број и ангажовање публике су редовни 
програми етнолошких филмова у Манаковој кући, које организује колега 
Милош Зарић.

У погледу медијске промоције остварили смо сарадњу с PR агенцијом 
„Right”, али је утисак да је изостала плоднија комуникација између њих и 
нас из фестивалског тима.

У сваком случају, овде је списак објава из следећих медија:
Агенције: Танјуг, Фонет, Бета (4)
Дневне новине: Блиц, Политика, Курир, Информер, Српски телеграф, 

24 сата (6)
Недељне новине: Експрес, Нови дан
Портали: blic.rs, danas.rs, mondo.rs, rts.rs, ekspres.net, seecult.org, 

danubeogradu.rs (17)
Веб-објаве: blic.rs: https://www.blic.rs/kultura/vesti/sutra-pocinje-festival-

etnoloskog-filma-53-ostvarenja-iz-27-drzava/znyhr85
danas.rs: https://www.danas.rs/kultura/medjunarodni-festival-etnoloskog-

filma-od-9-do-13-oktobra/
ekspres.net: http://www.ekspres.net/scena/pocinje-27-medunarodn-festival-

etnoloskog-filma-retrospektiva-sa-svih-kontinenata
mondo.rs: http://mondo.rs/a1137339/Zabava/TV/Festival-etnoloskog-filma-

od-9.-do-13.-oktobra-u-Kinoteci-i-Etnografskom-muzeju.html
danubeogradu.rs; https://www.danubeogradu.rs/2018/10/27-medjunarodni-

festival-etnoloskog-filma/
seecult.com; http://www.seecult.org/content/27-medunarodni-festival-etno-

loskog-filma-bg
radiolaguna.rs: http://www.radiolaguna.rs/aktuelno/aktuelno_xxvii_medju-

narodni_festival_etnoloskog_filma_laguna_radio_10578.html
navalinarode.rs: https://navalinarode.rs/vesti/festival-etnoloskog-filma-razu-

mi-svet-oko-sebe/ 
ТВ: РТС (Културни дневник), Happy TV (Рано јутро)
Радио: Радио Београд 1, Радио Београд 2, Радио 202, Радио Лагуна (5)
Укупан број објава: 36

Фестивалска дешавања су праћена преко Фејсбук странице и самог сај-
та Фестивала.

Овогодишњи покровитељи Фестивала, као и у претходним прилика-
ма, били су Министарство културе и информисања Републике Србије и 
Секретаријат за културу Скупштине града Београда. Логистичку подршку 
Фестивалу пружили су и Регионални центар УНЕСКО за НКН Југоисточне 
Европе у Бугарској, Југословенска кинотека и Комбанк дворана. Спонзор 
фестивалског програма је била фармацеутска компанија УТИ. Такође су 
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манифестацију помогли Продукција 64, Туристичка организација Србије и 
Туристичка организација Београда.

Организација

Планирање, организацију и реализацију Фестивала радио је тим у саста-
ву: љиљана Корица, Маша Перуничић и Саша Срећковић.

Посебно желим да похвалим висок професионални и пожртвовани рад 
својих колегиница на организацији.

Такође, значајан допринос овом издању дали су и колеге Милица Обра-
довић и Милан Панић, нарочито у припремном периоду. С обзиром на то да 
им је недавно истекао уговор с Етнографским музејом углавном нисмо били 
у прилици да на њих рачунамо у време одржавања Фестивала.

Овај податак је нарочито за жаљење, јер су поменуте колеге били већ 
уходани чланови фестивалског тима у последњих неколико година.

Подршку у реализацији смо имали посебно од колеге Милоша Зарића, 
а свакако и од Ивана Максимовића, Ане Новаковић и Соње Радивојевић те 
Владимира Перића.

Техничку оперативу око филмских пројекција водили су за сваку похва-
лу колеге Дејан Малетић и Милорад Дамјановић. Манифестацију је фото-
графисала Ивана Масниковић. Значајну помоћ и подршку смо такође имали 
посебно од колега Саше Жаревца и Весне Душковић.

За најаве филмских програма, организацију дискусија након пројекција 
филмова и протоколарне послове око гостију Фестивала била је ангажова-
на волонтерска служба, коју су углавном чинили студенти Катедре за етно-
логију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Волонтерском 
службом је координирала Маша Перуничић.

Као највећи проблем поново се показала техничка опрема за реализа-
цију Фестивала. Опрема за филмске пројекције коју смо добили од Комбанк 
дворане била је неадекватна, што је поново узроковало доста непотребних 
проблема и, наравно, стресних ситуација.

Саша Срећковић, 
извршни директор Фестивала


