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Др Марко Стојановић 
Етнографски музеј у Београду

фестивалсКи етнографсКи филм: још неКе 
тезе за разговор

Две филмске манифестације – Међународни фестивал етнолошког 
филма и Међународни фестивал аматерског филма (на тему живот села) 
ЖИСЕЛ – баве се у различитим, али комплементарним доменима, аутор-
ским документовањем, тумачењем те уметничким виђењима различитих 
аспеката у животу постојећих или несталих традиционалних заједница, 
као и њиховим савременим преобликовањима. Етнографском музеју у 
Београду, у својству организатора фестивала етнолошког филма и музејс-
ке институције која се превасходно бави заштитом етнографског култур-
ног наслеђа, требало би да резултати обају фестивала омогуће, у већој 
или мањој мери, укључивање различитих нивоа аудио-визуелних инфор-
мација – представљених у селектованим остварењима – у фундус, који у 
крајњем води ка обогаћивању и осавремењавању делатности у систему 
заштите културног наслеђа.

Кључне речи: етнолошки филм, културно наслеђе, Етнографски му-
зеј у Београду, филмски фестивали, аудио-визуелне информације, филм-
ски аматеризам.
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увод и тематски оквири

Периоди око обележавања било ког јубилеја увек представљају изазов 
за преиспитивања шта је урађено, шта је у процесу, а шта планирано за на-
ставак према следећој прослави. У складу са тим се реализација xxV Међу-
народног фестивала етнолошког филма1 (у наставку МФЕФ) у организацији 
Етнографског музеја у Београду показала током 2016. године подједнако 
инспиративном, како за неке промене у следећа два до сада одржана, тако 
и за друге врсте „осврта са погледом у будућност”. Дуг живот фестивала 
током скоро три деценије непрекидног одржавања показао је како филмска 
уметност те научно и стручно поље деловања етнологије/антропологије и 
етнографске музеологије могу да делују на бројне циљне групе стваралаца и 
прималаца информација. МФЕФ, у својству својеврсног, дискурзивно озна-
ченог, фестивалског амалгама уметности, струке и науке, у сваком случају 
је остварио основну, почетну визију и мисију у оквиру које су пројектовани 
резултати везани за

... свеобухватну сарадњу етнолога, етномузиколога, етнокореолога 
и синеаста, а самим тим и попуну музејских фондова филмском и ви-
део грађом о обичајима и другим видовима духовне културе и народног 
стваралаштва (Рељић 2001, 9)

и на тај начин допринео реализацији бројних активности у оквирима основ-
не делатности организатора, Етнографског музеја, које се тичу очувања и 
заштите етнографског културног наслеђа.

С обзиром на то да су током одржавања досадашњих 27 МФЕФ-а на 
различите начине осветљаване бројне теме,2 изазови и проблеми у доме-

1 Треба напоменути да је данашњи МФЕФ и други по старости у домену документарног 
филма у Србији, док је први Београдски фестивал документарног и краткометражног филма. 
Уједно, најдуговечнија је фестивалска манифестација на простору Балкана која се превас-
ходно бави слојевитим и вишезначним феноменом етнографског филма (в. Наумовић 2017, 
11–12).

2 Први каталог МФЕФ-а штампан је за шести фестивал, и од тада, хронолошки посматра-
но, проблематика којом се МФЕФ у деценијама иза нас бавио означена је у чланцима: „Мали 
велики филм”, „Реквијем за Нанука”, „Размишљања о етнографском филму”, „Етнографски 
филмови Николе Мајдака”, „О телевизијској филмској серији ’Српски источници’”, „Ства-
ралаштво љубомира Рељића у етнолошком филму”, „Grand Prix Драгослав Антонијевић”, 
„Етнографски филм између документа, реконструкције и стилизације”, „Етнолошки филм у 
Етнографском музеју”, „Повратна рецепција етнолошког филма”, „Уметност визуелне ант-
ропологије”, „О процесу настанка једног филма”, „Етнолошки филм и глобализација”, „Пер-
спективе за едукацију у визуелној антропологији”, „Продуцент Светозар Боторић и први 
српски етнолошки филмови”, „Тематске оријентације и контекст у етнолошком филму на 
примеру поворки и ритуала с маскираним учесницима”, „Аманет Нанука са севера”, „Кратка 
историја визуелне антропологије у Русији: поглед изнутра”, „Фрагменти разговора (посвеће-
ног визуелној антропологији)”, „Публика и филм, деветнаест година верности”, „Коментар 
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ну фестивалског амалгама,3 као један од конкретних мотива за ово истра-
живање појавила су се мишљења и ставови изнети у тексту „Етнографски 
филм, визуелна антропологија и филмски фестивали у доба хибридних жан-
рова, постфилмских и постхуманих стваралачких тежњи” (Наумовић 2017) 
из каталога xxVI MФЕФ-а. Проблематика, како Наумовић каже, „љубави” 
између етнографског филма, фестивала и аудио-визуелне антропологије 
(Наумовић 2017, 12) даје добар пресек савременог стања и инспиративне 
назнаке за даља размишљања, но, уједно оставља простор да се промишља 
и о теми аматерског доприноса етнографском филму. Како се већ из насло-
ва чланака објављених у свим досадашњим каталозима МФЕФ-а види, тај 
изазов, постављен пред организаторе, није био разматран, иако Аматерс-
ка секција, некада један од званичних програма са посебном наградом за 
најбољи аматерски филм, не постоји већ дуже од деценију. Посматрано у 
ширем контексту, нестанак секције одраз је процеса на основу кога број и 
квалитет укупно пријављених домаћих остварења за МФЕФ у било каквој 
категорији продукције стално опада (в. Петровић 2015). Не спорећи рас-
тући допринос међународне фестивалске продукције квалитету и статусу 
МФЕФ-а, у великој мери измењена и скрајнута домаћа продукција удаљава 
манифестацију од њеног, од самих почетака потцртаног задатка – мисије и 
визије из којих је проистекао вишеструки допринос музејској делатности у 
систему заштите етнографског културног наслеђа.

МФЕФ је започет пре готово три деценије у институцији која је малте-
не искључиво била окренута ка традиционалној музеализацији културних 
сведочанстава.4 Међутим, и таква установа заштите баштинила је традицију 
учешћа непрофесионално обучених етнографа истраживача на терену: учи-
теља, свештеника, геометара и др. који су имали могућности да непосредно 
посматрају и бележе живу културу. Њихов допринос вреднован је терен-
ским подацима, набавком предмета и легатима, а поготово етнографским 

о савременом значају етнографског филма у друштву”, „Визуелна антропологија и центар 
за нематеријално културно наслеђе”, „Употреба аудио-визуелних технологија у очувању не-
материјалног културног наслеђа: кратак осврт”, „Етнолог у свету покретних слика”, „Први 
светски рат – филмска снимања”, „Поглед искоса – утисци члана Селекционе комисије”, 
„Троминутна антропологија”, „Етнолошки филм као културни ресурс – предлог за раз-
мишљање” (Стојановић 2016, 5–6).

3 Разматрања о „хиљаду филмских цветова”, у којима се могу учитавати историја, развој, 
достигнућа или само елементи етнолошког филма (уп. Наумовић 2016, 12–22), предочавају 
став како су фестивали: … наменско, институционално окружење у оквиру кога филмови 
који поседују одговарајућу меру „етнографичности” могу да делују на најпотпунији начин 
на стручну јавност и ширу публику, а да при томе и сами буду изложени различитим читањи-
ма и вредновањима ... (Наумовић 2016, 22). 

Укључујући све значајнији број страних аутора у фестивалске програме, МФЕФ је постао 
„институција у институцији” и као такав учинио помак у сарадњи са различитим групама 
стваралаца из региона (уп. Vallejo 2014, 68, 77, према Наумовић 2017).

4 Етнографски музеј је установа која се у највећем делу свог постојања бавила, пре свега, 
класичном музеолошком делатношћу, односно заштитом етнографских, материјалних пок-
ретних културних добара из домена постојања традиционалних сеоских заједница.
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прилозима у Гласнику Етнографског музеја. Данас, међутим, у окружењу 
нових канала за општење и све бројнијих медијума за пренос информација 
у делатност музеја укључене су стручно забележене и обрађене разноврсне 
аудио-визуелне информације, теренски видео-записи, документарне и др. 
категорије филмова (в. Стојаковић 1996; Гавриловић 1996) и сл. У таквом 
контексту статус непрофесионалних истраживача несумњиво одређује тех-
нолошко окружење у коме делују савремени етнографи, сада већ и сами 
становници сеоских средина, који као теренску алатку користе филмс-
ку или видео-камеру.5 У сваком случају, почетком деведесетих година ХХ 
века стекли су се услови за настанак тада авангардног музејског програма, 
Фестивала етнолошког филма и видео-филма (Рељић 2001, 9), а данашњег 
МФЕФ-а, у коме је од самих почетака препозната улога и значај стваралаца 
у непосредном додиру са културном материјом којом се баве и темама које 
одређују њихов угао посматрања.

Препознавши на самом почетку релације између мотива стваралаца и 
вредност њихових резултата за стручњаке у сложеним процесима заштите и 
очувања етнографског културног наслеђа, почетна разматрања о односима 
аматерског филма и МФЕФ-а требало би да буду усмерена ка назнакама 
шта је њихов тренутни заједнички садржалац и како је до тога дошло. На 
једној страни је филмска манифестација у својству музејског програма, док 
другу представља данас маргинализовани допринос непрофесионалних ау-
тора, чији некадашњи допринос заузима вредан одељак у аудио-визуелној 
документацији, видеотеци Етнографског музеја, као матичне институције 
за етнографску музеологију. Указивањем на досадашње процесе и дана-
шње стање у обострано препознатом мотиву за допринос квалитетном кул-
турном окружењу, уједно би могао да се назначи нови/стари пут усмерен 
ка маркирању значајнијег заједничког простора за општење, окренутог ка 
свеобухватнијој и савременијој размени разноврсних, за Етнографски му-
зеј релевантних информација у ширем друштвено-културном окружењу (в. 
Davies 2016, 89, према Наумовић 2016).

подстицаји и условљавања

Говорећи о релацијама МФЕФ-а и аматерског филма, већ на самом по-
четку треба рећи како се, иако авангардни програм у оквиру развоја систе-
ма заштите етнографског наслеђа (као и за сву музејску јавност), тадашњи 
фестивал етнолошког филма по проблематици, приступу и културним фено-

5 Филмографија и документација филмова из видеотеке Етнографског музеја говори у 
прилог вишедеценијској сарадњи етнолога, филмских стваралаца и „етнографа” (Марјано-
вић 2001–2002).
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менима о којима је у програмима говорио, унеколико наслањао на већ уста-
новљен профил тада већ чврсто укорењеног фестивала аматерског филма на 
тему живот села – ЖИСЕЛ. Први фестивал етнолошког филма организован 
је у време када је ЖИСЕЛ већ прославио две деценије непрекидног одржа-
вања и својим програмима, усмереним ка професионалним продукцијама, 
телевизијским кућама и њиховим дописништвима (Рељић 2001, 9), умно-
гоме употпуњавао је сагледавање традиционалног начина живота и рурал-
них средина из ауторског угла аматера филмских стваралаца.6 Према томе, 
и како је већ назначено, међународну репутацију и несумњиво значајне до-
мете ЖИСЕЛ-а у европским оквирима треба посматрати као, посредну или 
непосредну, иницијативу за организовање специјализованог фестивала за 
приказивање остварења из домена укрштеног етнолошког приступа са есте-
тиком и синематичким законитостима документарне филмске уметности.

Два комплементарна фестивала током деведесетих година су се одржа-
вала у време ратова, кризе и свеобухватне транзиције, па је било неминовно 
да сваки од њих, у мањој или значајнијој мери, усклађује своју делатност 
и резултате према годишњим продукцијама, које су путем понуде и селек-
товања програма стизале до циљних група гледалаца. Пут фестивала који 
организује Етнографски музеј у Београду обликован је у складу – по оби-
му и квалитету – тежњама ка све значајнијем учешћу страних продукција 
и тежњи да свеобухватно – селектовани основни програми, теме округлих 
столова, филмске ретроспективе, саветовања о етнолошком филму и др. –
оправда име, мисију и визију данашњег МФЕФ-а (Рељић 2001, 10–22). Суп-
ротно томе, у оквирима филмских фестивала ЖИСЕЛ-а током деведесетих 
година оснажен је процес у коме су у све значајнијој мери селектовани про-
грами ослоњени на предлоге који су стизали из оквира домаће продукције.7 

6 ЖИСЕЛ је први пут организован на размеђу шесте и седме деценије ХХ века у Србији, 
када су, уосталом, настале многе друге, махом фолклорне манифестације. Збирно гледано, 
манифестација је утемељавана на таласу који је у основи репрезентовао прокламовани, 
тада новообликовани јавни дискурс према обнављању традиције или, како се тада говорило, 
„процес повратка селу”, што је резултовало одређеним ревалоризовањем начина живота и 
система вредности који је нестајао у јавно декларисаном (поново!) процесу урбанизације и 
индустријализације. Неколико деценија потом, такође у замаху значајних друштвених про-
мена, настао је МФЕФ у својству једног новог програма Етнографског музеја, који је требало 
да, указивањем на досадашње резултате и велике могућности у назнакама, покаже на који 
начин вишеслојно садржајна аудио-визуелна информација може бити једна од окосница у 
теренском и потоњем музејском – кабинетском и раду са предметима, очувању и заштити 
културног наслеђа.

7 Приступ излагању и разматрању тематике фестивала етнолошког и аматерског филма 
умногоме је заснован на тзв. посматрању са учествовањем. У складу са будућим аргументо-
вањем релација између тих филмских манифестација сматрам како треба навести одређене 
биографске податке: етнолог/антрополог, музејски саветник у Етнографском музеју у Београ-
ду, члан организационог тима Међународног фестивала етнолошког филма – са прекидима 
од 1997. године до данас, и то почев од сарадника на каталогу до његовог уредника, од селек-
тора и члана жирија до извршног директора. Више од две деценије непрекидно члан жирија 
на Међународном фестивалу аматерског и видео филма (организатор Дом културе Омољица) 
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Упоредно посматрано, МФЕФ је током протеклих деценија уживао све зна-
чајнију подршку државе (Министарства културе поглавито, М. С.), стручне 
и лаичке јавности у својству циљних група посетилаца, а током првих десет 
фестивала постао је и комуникациони канал у коме су домаће независне 
продукције и приватне – локалне и регионалне – ТВ куће (Рељић 2001, 14, 
15, 18) имале прилику да презентују своју делатност у пољу етнолошког 
филма, док је на другој страни ЖИСЕЛ осетио све последице транзиције, у 
којој су нестале институције друштвено-државно финансираних и на тај на-
чин подржаваних аматерских (фотографских и филмских) удружења и ама-
терских фото-кино клубова, у којима су стицана искуства у раду на филму 
и потом стручна звања – до мајстора филма. У таквом међуодносу већ на 
први поглед је видно како је проток првих паралелних издања два фестивала 
који су се бавили културним контекстом, тематиком и естетиком традицио-
налних сеоских заједница очигледно био обележен различитим „стартним 
позицијама”, и то како из угла финансирања, тако и мисија те циљева.8

Тематско одређење ЖИ(ВОТ) СЕЛА у својству једног од подстицајних 
чинилаца за потоње установљавање професионално-стручне фестивалске 
сарадње филмских стваралаца и етнолога на МФЕФ-у у сваком случају је 
одредило и садржајну блискост две манифестације. Не мање битно је учешће 
аматера стваралаца (Рељић 2001, 12) као један од заједничких садржалаца, 
а дугогодишње постојање награде на МФЕФ-у за најбољи аматерски филм 
несумњиво говори у прилог томе. Из савремене перспективе посматрано, 
аматерско стваралаштво као чинилац приближавања и прожимања двеју ма-
нифестација, и то почев од посебних програма МФЕФ-а посвећених смот-
рама филмова са ЖИСЕЛ-а, преко све значајнијег учешћа аматера у основ-
ним програмима фестивала етнолошког филма, па све до учешћа етнолога 
музеалаца (Рељић 2001, 20–22; ђокић 2014) у својству комплетних аутора: 
од истраживања до постпродукције, давало је квалитетне резултате.9 Про-
грамска приближавања МФЕФ-а и ЖИСЕЛ-а по питању учешћа аматера, а 
потом и преиспитивања докле аматерско стваралаштво сеже – могу се сагле-
дати у томе што су аутори етнолози музеалци (превасходно ауторке Даница 
ђокић, Сузана Антић, Снежана Ашанин, Милан Брајовић и др.) током друге 
половине деведесетих година xx века и прве у xxI веку већ паралелно 

и дугогодишњи на Смотри дечјег и омладинског филма (организатор центар аматерског фил-
ма Србије).

8 Разматрања и аргументовања у овом истраживању настала су на основу личног учешћа 
и обимне литературе, какву представљају каталози МФЕФ-а. Каталози ЖИСЕЛ-а нису кон-
цептуализовани као за МФЕФ, али на основу података о остварењима из програма и података 
о додељеним наградама, могуће је пратити развојни пут и резултате у последњим деценијама 
непрекидног одржавања манифестације.

9 Према статистичкоистраживачком приступу Весне Марјановић и резултатима њених 
разматрања о фундусу етнолошког филма у Етнографском музеју до 2001. године (1. издање 
МФЕФ-а), учешће етнолога је било усмерено на стручне консултације, писање сценарија и 
бележење/снимање (Марјановић 2001–2002, 281).
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учествовали у такмичарским програмима обе манифестације, као и, рецимо, 
доказани аматерски ствараоци као што су Сегије Калчић, Владимир Манић 
и др., или ентузијасти као љубица Стојадиновић. Таква прожимања допри-
нела су томе да у периоду од, условно речено, петог до петнаестог фестива-
ла,10 остварења настала личним теренским истраживањима обе категорије 
аутора буду квалитетан материјал који омогућава да „посматрања са учест-
вовањем” активно допринесу процесима укључивања остварења непрофе-
сионалних продукција у систем заштите етнографског културног наслеђа. 
Резултати таквих напора видљиви су путем бројних награда на фестивалу 
етнолошког филма, као и оних освојених на ЖИСЕЛ-у за филмове који на 
најбољи начин приказују традиционални живот села.11

Друга страна паралелног живота двеју тематски сродних филмских ма-
нифестација огледа се у томе што је период о коме је већ говорено (поново 
условно од петог до петнаестог фестивала) одређен умногоме и тиме што је 
технолошки напредак у пропозиције оба фестивала укључио видео-записе и 
филмове настале употребом ВХС камера и касета као носача информација. 
Почетни узлет у учешћу аматера на МФЕФ-у (од већ другог фестивалског 
издања) на тај начин добио је нову димензију, док је транзиција ЖИСЕЛ-а: 
од некада искључиво прихватаних остварења на филмским тракама, пре-
ко прво паралелних, а потом искључиво прихватаних ВХС видео-форма-
та, омогућила већу бројност аутора и нове тематске и садржајне пробоје. 
Међутим, филмски изражаји у оквиру продукције за програме оба фести-
вала измењени си утолико што су фестивалски статус некадашњих, путем 
фото-кино клубова институционализованих аутора, све значајније делили 
лаици са финансијским могућностима за набавку ВХС камера. Од некада 
условљеног напредовања аутора према количини (изузетно скупе) филмске 
траке, коју од својих фото-кино клубова добијају на употребу,12 преко техно-

10 Период од осмог до петнаестог МФЕФ-а односи се у сваком случају на учешће истих 
аутора као и на ЖИСЕЛ-у.

11 Говорећи у том дискурсу, не треба заборавити, додуше у оквирима професионалне про-
дукције, али, темељно етнолошки засновано учешће љубомира Рељића у истраживањима 
и реализацији многих етнолошких филмова, поготово апострофиране ТВ серије „Српски 
источници” (Антонијевић 2001, 24–26), а потом и етнолошку филмску делатност Каменка 
Катића, „највећег синеасте међу етнолозима и највећег етнолога међу синеастама” (уп. На-
умовић 2017). У прилог свестраном учешћу Катића, његовом немерљивом доприносу про-
моцији етнолошког филма у функцији културног наслеђа, а поготово основној нити размат-
рања, наводим анегдоту када је Каменко добио свој последњи гран-при на МФЕФ-у, што је 
коинцидирало са његовим одласком у пензију из Радио Телевизије Србије, и том приликом 
рекао да му једино још преостаје да освоји награду за најбољи аматерски филм. С обзиром 
на то да је наставио у приватној продукцији да снима етнолошке филмове и ТВ репортаже, 
једино је промена пропозиција, у којима више није било места за аматерски филм, утицала 
на то да Каменко Катић не учествује у категорији аматера.

12 У бројним разговорима жирија са ауторима на ЖИСЕЛ-у понављан је став како је 
својевремено количина аматерима једино доступне филмске траке – осмица и суперосмица – 
била ограничена на три минута за употребу, па су аутори креативност и вештину исказивали 
путем тзв. монтаже у кадру. Од саговорника бих поменуо Владимира Анђелковића, проду-



110 МАРКО СТОЈАНОВИћ

лошки једноставнијих ВХС камера и трака, обим и квалитет предложених 
филмова допринели су, условно речено, увођењу нове естетике и путем ње 
обликованих информација.13 Уз све то, програмска политика током деведе-
сетих година xx века и прве деценије у xxI веку,14 у оквиру које су подсти-
цани лаички ВХС форматирани прилози о, телевизијским речником гово-
рећи, свакодневном животу на селу, о традицији, обичајима и светковинама 
те другим сличним садржајима, утицала је на то да промовисани „аутори на-
туршчици” себе све чешће виде у програмима фестивала.15 Лаичко учешће 
допринело је томе да, најшире схватано, садржај етнолошких филмoва на 
фестивалима унеколико приближи приступу cinema verite (уп. www.maitres-
fous.net) и добрим странама учествовања са посматрањем (уп. Henley 2010). 
Напослетку, треба рећи и то да је постепено, али равноправно укључивање 
самоуких стваралаца у такмичарске програме ЖИСЕЛ-а и МФЕФ-а утица-
ло двојако на профил и одређене садржаје фестивала. На једној страни су 
– на основу технолошких и финансијскопродукционих могућности – про-
ширили лепезу тема, приступа и забележених догађаја уопште, а то се, опет, 
одразило на квалитет и омасовљење манифестације. Друга страна учешћа 
таквих стваралаца, који нису институционално оспособљени ни у аматерс-
ким ни у професионалним оквирима филмских школа и радионица, утицала 
је на то да су њихови стваралачки критеријуми у одређеном обиму и концеп-
ту рада обликовани на основу система вредности и својеврсних занатских 
параметара преузетих из популарних и промовисаних телевизијских или 
филмских програма. На тај начин су, најпре усмерено гледано према профи-

цента и председника центра аматерског филма Србије, ђурицу Јованова, вишедеценијског 
организатора ЖИСЕЛ-а, а најпре Миливоја Унуковића, филмског ствараоца аматера.

13 О условима за самосталну продукцију у савременом окружењу, где су дигиталне ка-
мере и компјутерски хардвер и софтвер постали изузетно приступачни, не треба даље ни 
аргументовати (уп. Петровић 2015, 23–25).

14 Специфични услови деловања у окружењу ратова и међународних санкција утицали су 
умногоме на одлуке о садржајима не само Радио Телевизије Србије (некадашњег ТВ Београд, 
М. С.), већ и регионалних ТВ станица и локалних приватних медија.

15 Како не би дошло до забуне, сматрам да често поистовећиване појмове лаик и аматер 
треба дистинктивно нагласити у контексту излагања, између осталог, због чињенице да уп-
раво њихов садржај доследно говори о променама насталим транзицијом те преласком са ин-
ституционалног аматеризма на унеколико тржишни принцип капитализованих могућности 
за самосталну продукцију, а који се значајно одразио на обим, приступ и садржај предлога 
за програме МФЕФ-а и ЖИСЕЛ-а. Лаик је појам који се користи да означи особу која није 
стручњак у једном одређеном пољу знања и вештина, док аматер означава особу која јесте 
експерт у том пољу, али се не бави тиме професионално. У овом контексту ауторе етнологе 
сврставам у аматерске ствараоце а не лаике, због чињенице су професионално оспособљени 
да уоче, бележе и тумаче етнографске податке, иако формално нису прошли школу аматер-
ског филма.Медијски најзначајније промовисани аутори који означавају такву транзицију 
су Добривоје и Добрила Пантелић, који су почетком деведесетих слали своје прилоге за Ју-
тарњи програм ТВ Београд, да би, личном и друштвеном транзицијом већ крајем декаде Ју-
гословенска кинотека откупила њихово целокупно стваралаштво, а потом доделила Плакету 
Југословенске кинотеке.
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лу ЖИСЕЛ-а, у фестивалски аматерски филм уграђени – са својим добрим 
и, много значајније, лошим странама – принципи и домети ТВ репортажа 
(уп. Gothardi-Pavlovsky 2009, 73).

Како су већ претходна излагања назначила, комуникациони простор у 
коме су се тематски и садржајно преплитала издања двеју филмских ма-
нифестација показао је да постоје неформални циклуси, у оквиру којих је 
могуће разматрати њихову улогу и значај у етнографској музејској делат-
ности. Први од тих циклуса карактеристичан је по препознавању заједнич-
ког интереса у томе што аматерски филмови постају квалитетни извори за, 
могуће, даље тумачење етнографског наслеђа. Укључивањем смотри фил-
мова са ЖИСЕЛ-а у програме првих МФЕФ-ова и узајамним позивима ет-
нолога и филмских стваралаца да аматери што бројније учествују на обе 
манифестације достигнут је квалитетан ниво одзива, што је омогућило да 
видеотека Етнографског музеја садржи све већи број наслова, између оста-
лих, фестивалских тема и садржаја, остварењима која употпуњавају разно-
врсне филмске теме, садржаје и приступе етнографском културном наслеђу 
(в. Марјановић 2001, 287–295). О таквом узлету двеју манифестација и не-
формализованом усмерењу свих програма несумњиво говори списак добит-
ника гран-при награда на МФЕФ-у, уважавајући у сваком случају до тада 
већ вишедеценијско програмско одређење ЖИСЕЛ-а, у одређеном обиму и 
квалитету посвећено традиционалном начину живота и заједницама које су 
га упражњавале.

Други од периода који се у фестивалским издањима може дистинктив-
но препознати по питању употребе неког од модела за прикључивање ау-
дио-визуелних информација документовању и даљем истраживању етног-
рафског музејског наслеђа одвијао се у време када су локалне телевизије, 
приватне ТВ станице и регионална дописништва још увек задржали своје 
место у оквиру фестивалских програма МФЕФ-а. Релације између програм-
ских садржаја на фестивалима аматерског и, на другој страни, етнолошког 
филма, у то време су сагледаване по деловању двеју категорија аутора. На 
једној страни, то су музејски стручњаци са својим циљаним и стручно јасно 
опредељеним филмовима о различитим културним феноменима из оквира 
њихових истраживаних области, док су, на другој, филмови који настају као 
резултат различитих нивоа лаичких бележења и тумачења одређених елеме-
ната традиционалне културе и савремених промена које прате припаднике 
заједница које су је прихватале као свакодневну рутину и целокупан сис-
тем вредности. Основа за дистинктивно одређење једне од тих категорија 
аутора садржана је у чињеници да су се музејски стручњаци појављивали 
на фестивалима као комплетни аутори својих филмова,16 а не у до тада пре-
васходно означаваном статусу етнолога консултанта, што их је, условно ре-

16 Већ по филмографској каталошкој обради препознаје се ауторство, с обзиром на то да 
се појављују искључиво имена монтажера и сниматеља, а у одређеном броју и музејских 
институција као продукционих кућа. У контексту филмске уметности музеји су потписани 
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чено, сврставало у тада већ широко схваћен простор аматерског филма. На 
другој страни су комуникациони простор МФЕФ-а и ЖИСЕЛ-а обликовали 
филмски аутори (у претходном одељку назначени) лаичког опредељења и 
финансијских могућности за самосталну продукцију, што је свеукупно до-
нело нове теме и садржаје у дотадашње резултате већ вишеструко препоз-
нате потребе за бележењем свакодневних активности и свечаних образаца у 
друштвено-културном окружењу у коме су обе категорије стваралаца живе-
ле. Домети из овог периода су разнородни, иако у главном току одражавају 
један од основних циљева етнолошког филма, тачније, драгоцени допринос 
било ког аутора који успе да задржи неутралан став посматрача (Risman 
1985, 85 према Гавриловић 1996) у мери коју документарност одобрава, при 
чему и субјективним приступом не ремети основну нит етнографије у кому-
никацији филмом (Risman 1985, 85–86 према Гавриловић 1996).

Следећи од условних циклуса препознатљив је по настанку флуктуа-
билног периода у репрезентовању фестивалског етнолошког филма и он је 
карактеристичан по томе што су, између осталог, спољашњи услови допри-
нели томе да МФЕФ и ЖИСЕЛ почну да редефинишу своје програме у тада 
већ донекле измењеном друштвеном окружењу. Аматерски фестивал је тада 
већ имао проблема са бројем пријављених филмова, па је у програме током 
исте манифестације стидљиво укључивано дечје и омладинско стварала-
штво, потом анимирани филмови, а поготово својеврсни „циклуси” истих 
аутора. Истовремено, селектована инострана остварења на МФЕФ-у су све 
значајније заступала антрополошки контекст са отклоном од наслеђа, па су 
теме варирале од „традиционално” етнолошких: обичајна пракса, друшт-
вени фестивали и догађаји, радни процеси занатске делатности и др., до 
савремених урбаних као што је хип-хоп извођач наркоман или социолошко-
активистичка хроника ратних дешавања на Косову. У прилог таквом про-
грамском одређењу бих навео како је, рецимо, гран-при на xxI MФЕФ-у 
освојио израелски филм „I Shot my Love” („Снимао сам своју љубав”) са 
проблематиком истополног пара17 и историјским контекстом наслеђа холо-
кауста, а на следећем путописни белгијски филм „Amsterdam Stories U.S.A.” 
(„Приче о Амстердаму САД”) у трајању од 360 минута. Према изложеном се 
може говорити о томе како је флуктуабилни период био умногоме условљен 
недаћама са којима се боре аутори аматерских филмова, доступном продук-
цијом или недоследном потрагом за редефинисаном мисијом и визијом, те 
су оба фестивала свој пут ка циљним групама наставила са променљивим 
резултатима и, поготово, могућностима да се непрофесионални филмови 
аматера, лаика и музејских стручњака укључе на било који начин у одржа-

искључиво као установе заштите из којих аутори етнолози долазе, а не заиста у статусу про-
дукција које су стајале иза идеја и целокупних реализација филмова.

17 На истом фестивалу је у такмичарском програму приказан и филм „I Am Gay and 
Muslim” („Ја сам хомосексуалац и муслиман”).
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вање и унапређење музејске делатности и резултата система заштите етног-
рафског културног наслеђа.

савремени тренутак и закључак

По гореразматраним неформалним циклусима стигло се до последњих 
пет издања МФЕФ-а и ЖЕСЕЛ-а. Дискурзивно посматрано, може се гово-
ризти о томе како је протоком времена фестивал етнолошког филма умного-
ме постао означен репрезентацијама антрополошких тумачења различитих 
тема из савременог друштвено-културног окружења, подложног изазовима 
глобализације, док је аматерски био „задесно” усмераван ка „лаичко-етно-
лошким” остварењима, телевизијском приступу,18 савременим темама, мање 
и више успешним уметничким виђењима, те реконструкцијама традиционал-
ног начина живота у данашњем окружењу. На таквим темељима фестивали 
су ушли у савремени тренутак, када је њихов отклон од почетног периода 
у паралелном постојању већ постао довољно велики да би свако усмерење 
ка некадашњим тематским и садржајним прожимањима захтевало значајне 
напоре обају организатора (в. Павићевић 2016). Међутим, последњи пери-
од означен је и променама о којима треба размишљати у ширим оквирима, 
тачније у светлу својеврсне „фестивализације” какву је донео нагли развој 
филмских манифестација (Наумовић 2017, 24–25), док је, на другој страни, 
утемељен глобалним интернет селом и тиме насталим могућностима да до-
словно свако може да прегледа енормни број филмова, видео-продукција, 
клипова и свега осталог што садржи аудио-визуелне информације.

Резултати таквих, ширих предуслова за обликовање фестивалских про-
грама, видљиви су путем чињенице да се на МФЕФ последњих година нај-
чешће пријављују иностране продукције, махом настале по принципу one 
man orchestra или је у питању ауторски приступ уз искључиву асистенцију 
сниматеља и монтажера. Исто тако, програми последњих издања фестивала 
говоре у прилог томе да примарна образовна вокација, конкретна филмска 
искуства и истраживачки приступ етнолошко/антрополошком пољу тума-

18 Говорећи о фестивалима на којима се приказују етнографски филмови или филмови 
са етнографском тематиком, треба рећи да је Наумовић у свом пресеку нагласио постојање 
искључиво две такве манифестације: МФЕФ и ФЕСТЕФ – Фестивал етнолошког телеви-
зијског филма (Наумовић 2016, 14). ФЕСТЕФ се одржава у Кучеву и постао је пре десетак 
година самосталан, издвајањем из фолклорне манифестације „Хомољски мотиви”. За ово 
разматрање је занимљива чињеница да одређени број аматерских и лаичких аутора учествује 
на ЖИСЕЛ-у и ФЕСТЕФ-у, а не пријављује се за учешће на МФЕФ-у. О постојању процеса 
„удвајања и раздвајања” тематских и структурних одређења по пријављеним остварењима за 
програме трију фестивала у одређеном дискурсу говори каталог последњег одржаног ФЕС-
ТЕФ-а (http://www.homoljskimotivikucevo.org).
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чења савременог окружења нису искључива привилегија антрополога, већ 
да овладавање свим технолошким могућностима за креативне изражаје пу-
тем снимања, употребе звука или изазова квалитетне постпродукције омо-
гућава равноправно учешће филмских профилисаних креативних стручња-
ка у настанку коначне поруке самих остварења.19 На другој страни, опет у 
званичним филмским програмима ЖИСЕЛ-а, све је већи број аутора који 
су свој пут од аматера или лаика завршили оснивањем правних лица са 
делатношћу у филмској и видео продукцији, те се, рецимо, већ годинама 
такмиче „Светлописна фабрикација” аутора Илије Галоње и Драге Латино-
вића или „Филмска продукција 3-Д” аутора Добривоја и Добриле Пантелић. 
Такви резултати промена у профилисању аутора и продукција за програме 
оба фестивала отварају простор за широко засновано тумачење о томе који 
аутори и какве продукције обликују филмове који садрже етнографичност 
(Banks 1992, према Наумовић 2017) као један од критеријума по којима могу 
бити коришћени у сврху етнографске музејске делатности и презентације 
културног наслеђа.

На основу претходно изложеног могуће је говорити о дијахроној перс-
пективи у разматрању о учешћу и доприносу до сада већ видно условљене 
категорије аматерских стваралаца. У светлу сукцесивних периода у проце-
сима промена у програмима МФЕФ-а и ЖИСЕЛ-а већ је назначен почет-
ни стриктно аматерски статус аутора на првим паралелним фестивалским 
издањима, који је сукцесивно промењен путем двојног статуса музејских 
стручњака као аутора или транзиције лаика у непрофесионалне, рекао бих, 
личне продукције. Савремено стање, опет, указује на то да светске тежње 
у продукционим условима приближавају домаће категорије аутора једном 
од праваца куда наш фестивалски етнографски филм иде. Чињеница да 
је (узмимо као одређени пресек претходног периода, М. С.) 48. фестивал 
ЖИСЕЛ-а20 показало да обимом скромна понуда за програме уједно може 

19 Посматрајући савремену продукцију 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 зависности и алтернативних овисничких идентитета са јединс-
твеним предзнаком бега од стварности.

20 Tоком првог викенда у августу 2018. године у Омољици одржан 48. Међународни фес-
тивал аматерског филма у организацији Дома културе Омољица. Филмска манифестација са 
непрекидном традицијом успева да, путем учешћа самих организатора, потом креативних 
напора аутора, као и ентузијаста из локалне заједнице, остане један од културних идентитета 
Омољице. Фестивалске награде су гран-при, затим прва, друга и трећа награда за филм, на-
граде за најбољу режију, најбољи сценарио, најбољу фотографију у филму, најбољу монтажу 
и најбољу креативну употребу звука. Остале награде су за најбољи филм на тему традицио-
нални живот села (додељује Етнографски музеј у Београду), за најбољи антрополошки при-
ступ животу на селу (додељује Етнолошко-антрополошко друштво Србије), за приказ села 
данас и сутра, за најбољу женску улогу и, напослетку, за приказ деце на селу. За фестивалске 
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означавати да је истовремено у питању профилисање учесника ка јасним, 
аудио-визуелно квалитетним и читким порукама за тумачења етнолога/ан-
трополога, музејских стручњака или научника који се баве истраживачким 
радом, говори у прилог томе да би домаћи филм поново могао да заузме 
значајан статус и на МФЕФ-у, где је деценијама подстицана „хендикеп урав-
ниловка” због несумњиве преваге продукционих могућности иностраних 
фестивалских остварења. Одредницом non professional уместо аматер, 
аматерски у планирању посебних програма и у категоријама за награде 
било би препознато савремено стање у (многим чиниоцима условљеној) 
дугогодишњој транзицији данас већ солидно самообразованих филмских 
лаика и видео-стваралаца, као и, на другој страни, технолошка специјали-
зација (некадашњих) филмских аматера за рад и естетику у домену нових 
формата и медија. Подстицај непрофесионалним продукцијама за учешће 
на фестивалима такође би (поново!) усмерио етнологе ауторе ка бележењу 
и тумачењу појава у њиховом окружењу, и то најпре због данас финансијски 
доступних алатки, камера и омогућених продукционих процедура – софтве-
ра за монтажу, слику и звук.

Историјским дискурсом посматрано, одређена трансформација ЖИ-
СЕЛ-а и његов излазак из унеколико превазиђене „аматерске чауре” би, пос-
матрано из угла етнографског културног наслеђа, поново могли да буду ка-
тализатор за квалитетнији одзив, селектовање, учешће и допринос домаћег 
филма на будућим фестивалима у Етнографском музеју. Филм је у суштини 
технолошка уметност и, као таква, условљена квалитетном опремом, пери-
одом и условима припреме сценарија и динамике снимајућих дана, и још 
много тога, па је очигледно да би већи обим и (некадашњи, М. С.) домен 
награђивања поново отворили простор за вредновање доприноса домаћих 
аутора. Наспрамно томе, домен награда на ЖИСЕЛ-у делује управо подсти-
цајно за учешће и такмичарски дух аутора, па се отвара питање на који на-
чин би аматерско стваралаштво могло да достигне виши ниво употребљивог 
за делатност очувања и заштите етнографског културног наслеђа.21 На тај 
начин унапређена сарадња двеју манифестација могла би да значи дослов-
но, не само декларативно, одређење у својству годишњих програма обе инс-

програме пријављена су филмска остварења из Србије и држава у региону, а за званични 
програм током две вечери селекциона комисија је изабрала да се прикажу 22 филма.

21 У 2018. години одржан је, такође у непрекидном низу, xxVII МФЕФ, чији је органи-
затор Етнографски музеј у Београду (уз суорганизаторе, Радио Телевизију Србије и Југо-
словенску кинотеку). Пропозиције одређују да су награде фестивала гран-при „Драгослав 
Атонијевић”, награда за најбољи домаћи филм, награда за најбољи инострани филм, награда 
за најбољи студентски филм и награда за најбољи ID3min филм. По пропозицијама, одлуком 
жирија могу бити додељене и следеће награде: награда за допринос нематеријалном кул-
турном наслеђу, награда за етнографски запис, награда за најбољи аматерски филм, награда 
за камеру, награда за монтажу, награда за звук, уз награду новинара и публике. Селекциона 
комисија xxVII МФЕФ-а пред собом је имала укупно 120 пријављених предлога за ового-
дишње програме фестивала: Конкуренцију, Информативну секцију и Студентски програм, од 
којих је 25 стигло из домаћих продукција, а 95 из иностраних.
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титуције. Програмске шеме активности, а не досадашње пројектно усмере-
не, омогућавале би сукцесивно организоване заједничке радионице, округле 
столове и семинаре, на којима би се непрекидно радило са циљним групама 
– како стваралаца, тако и гледалаца – те би на тај начин био унапређиван 
концепт и реализација.

Напослетку, упркос планираним почетним дометима овог рада, треба 
рећи да бројна питања и досадашњи одговори, решења и резултати у дело-
вању двају фестивала који су, данас већ у најширем културном контексту, 
усмерени ка бележењу, тумачењу и уметничким виђењима традиционал-
них система вредности у свим својим еманацијама: примарном окружењу, 
процесима промена, транспоновању у савремено окружење, као огледало 
(и у огледалу) глобалне урбане културе, и још много тога, ни у ком случају 
не могу бити изложени као резултат почетног преиспитивања на одређену 
тему. Због свега тога, као једна од теза за даље разматрање појављује се 
дискурс по коме вијугави пут који је МФЕФ досада прешао и чињеница 
да ЖИСЕЛ и поред свих недаћа опстаје у главном току опредељења „на 
тему живот села”, остављају простор да њихов заједнички допринос буде 
уграђен у музејску делатност заштите и очувања етнографског културног 
наслеђа. Иако су почетни импулс и даља успешна сарадња двеју манифес-
тација разводњени током деценија до данашњег, искључиво саветодавног 
учешћа једног стручњака Етнографског музеја у раду селекционе комисије 
и жирија ЖИСЕЛ-а те доделе награде Етнографског музеја за најбољи филм 
на тему традиционални живот села, то не значи да поновним препознавањем 
заједничког интереса не може доћи до обнове сарадње на значајнијем нивоу. 
Исто тако, гледајући из угла савременог тренутка, значајно је рећи како је 
на МФЕФ-у корпус награда сукцесивно редефинисан22 те се, изузев гран-
прија, од фонда у коме су додељиване за најбољу режију, најбољи сценарио, 
најбољу камеру, најбољи етномузиколошки или етнокореолошки филм, нај-
бољи истраживачки допринос етнолога, најбољу реконструкцију обичаја, 
најбољи етнолошки запис и, напослетку, за најбоље аматерско остварење, 
на xxVII МФЕФ-у стигло до пет награда (уз неколико опционалних), укљу-
чујући гран-при. На основу такве, рекао бих, стартне позиције већ на први 
поглед се може препознати хендикеп домаћих аутора у постизању финан-
сијских предуслова за квалитетну продукцију и постпродукцију која може 
да парира иностраним остварењима, па мотиви за такмичење унеколико 
постају узалудни (в. ђокић 2014, 20–22; Анђелковић 2014, 17–18).

22 Процеси промена у обиму и квалитету награда једноставно се прате у свим уздањима 
каталога МФЕФ-а – од VI до xxVII.
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Marko Stojanović

fesTival eThnographic film: more Thesis 
for The dialogue

summary

The two film manifestations – the International Ethnological Film Festival and the Inter-
national Festival of Amateur Film (on the topic of Village Life) – ŽISEL, deal with various but 
complementary domains, author’s documenting and interpreting as well as artistic views of various 
aspects of the lives of existing or missing traditional communities and their contemporary reorgani-
zations. Ethnographic Museum in Belgrade, as the organizer of Ethnographic film festival and an 
institution that primarily deals with the protection of ethnographic cultural heritage, should include 
the audio visual results of both festivals in its fund with the aim of enriching and modernizing of 
activities in the system of protection of cultural heritage.


