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Извештај са прославе стогоди-
шњице Одељења за етнологију и 
антропологију Филозофског фа-
култета у Београду 

 
Ове године навршило се 125 го-

дина од увођења етнологије у висо-
кошколску наставу у Србији и 100 
година од оснивања етнолошког се-
минара на Филозофском факултету 
у Београду. Овај значајан јубилеј, у 
организацији Одељења за етнологи-
ју и антропологију Филозофског 
факултета у Београду, обележен је 
24. и 25. новембра 2006. године све-
чано и радно. У петак, 24.11.2006. 
одржан је свечани део прославе на 
коме се окупио велики број етноло-
га-антрополога из целе земље, сту-
дената етнологије и антропологије 
и пријатеља Одељења, као и пред-
ставника, уз Одељење, највећих ет-
нолошко-антрополошких институ-
ција у земљи: Етнографског инсти-
тута САНУ и Етнографског музеја 
у Београду. Скупу су се обратили 
декан Филозофског факултета 
проф. др Александар Костић, сада-
шњи управник проф. др Иван Кова-
чевић и ранији управници Одељења 
− др Петар Влаховић, др Сребрица 
Кнежевић, др Никола Павковић. 
Они су се осврнули на значај овог 
јубилеја, као и на најзначајније мо-
менте из прошлости Одељења. Било 
је занимљиво, и на моменте веома 

дирљиво, чути како професори у пензи-
ји, сви још веома активни, пуни ентузи-
јазма, искрено заљубљени у своју струку 
и животни позив, упућују савете својим 
студентима, колегама и пријатељима, 
упоређују услове и начине рада у њихо-
во време и данас, и како се још живо се-
ћају многих лепих и тешких тренутака 
проведених на Одељењу. Након званич-
ног дела прославе, уз коктел закуску, на-
ставило се са разговорима, евоцирањем 
успомена и прављењем планова за бу-
дућност. 

Другог дана прославе одржан је на-
учни скуп са међународним учешћем 
под насловом "Антропологија савреме-
ности". За скуп се пријавило 12 учесника 
из земље и двоје из иностранства, али је 
троје пријављених из објективних разло-
га отказало учешће. Конференција се од-
вијала кроз рад у четири секције. Прва 
секција, чији је модератор била Љиљана 
Гавриловић са Етнографског института 
САНУ, носила је наслов "Теоријске не-
доумице савремене антропологије"; у 
оквиру те секције своје радове су изло-
жили Иван Ковачевић (Десет антитеза 
једном постизму у антропологији), Сло-
бодан Наумовић (Отпор као постмодер-
ни српски Фауст или како етнологија/ан-
тропологија може да допринесе разуме-
вању и објашњавању једне савремене 
политичке појаве) и Саша Недељковић 
(Антропологија као савременост: Етно-
генеза између темпорализма и презенти-
зма, и између метаисторије и историје 
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без смисла). Друга секција (модера-
тор Иван Ковачевић) носила је на-
слов "Савремени процеси интегра-
ције, регионализације и транзиције 
на микро плану: руралне и урбане 
заједнице", у оквиру које су радове 
изложили Гордана Горуновић 
(Постсоцијализам, транзиција, ло-
калне заједнице и локални иденти-
тети), Боштјан Бугарич (Contempo-
rary City and the Processes of Integra-
tion) и Драгана Антонијевић (Проу-
чавање меркантилних легенди по-
стиндустријског друштва – Гери 
Алан Фајн). У оквиру треће секције 
(модератор Боштјан Бугарич), под 
насловом "Омаж Душану Бандићу: 
Перспективе савремене антрополо-
гије религије", реферате су поднели 
Лидија Радуловић (Концепти Душа-
на Бандића: Народна религија и на-
родно православље у контексту ис-
траживања религије у домаћој етно-
логији 20. века) и Данијел Синани 
(Друштвене консеквенце веровања 
у феномен опседнутости у источној 
Србији). Четврта секција (модера-
тор Саша Недељковић) имала је на-
слов "Етнички и национални иден-
титети између политике и културе", 
а учесници са рефератима су били 
Владимир Рибић (Српски национа-
лизам на крају 20. века), Јелена Ва-
сиљевић (Презентација пројекта 
Spinning out of control: rhetoric and 
violent conflict. Representations of 
"self" – "other" in the Yugoslav suc-
cessor states) и Љиљана Гавриловић 
(Музеј и идентитет: претпоставке и 
могућности). Уводну и завршну реч 
на скупу је, као организатор скупа и 
уредник књиге апстраката, дао Са-
ша Недељковић.  

Конференција, чији је првен-
ствени циљ био да се у једној свеча-
ној атмосфери прикаже тренутно 

стање наше антропологије, уз осврт на 
неке битне моменте, теорије или лично-
сти у претходном периоду, испунила је 
свој циљ у потпуности. Након сваке сек-
ције развијала се жива дискусија, у којој 
су учествовали и професори у пензији 
(Никола Павковић и Сребрица Кнеже-
вић), али и гости из Етнографског музеја 
у Београду (Мирјана Менковић и Марко 
Стојановић). Рад скупа је пратио и један 
број студената Одељења за етнологију и 
антропологију. 

Прославу јубилеја и научни скуп фи-
нансијски су подржали Министарство за 
науку и заштиту животне средине и Фи-
лозофски факултет у Београду. Цео дога-
ђај је, упркос томе што се одвијао у вре-
ме протеста дела студената Филозофског 
факултета против високих цена школа-
рина, што је прилично отежало органи-
зацију прославе јубилеја, прошао у нај-
бољем реду. У плану је издавање збор-
ника радова, чији се излазак из штампе 
очекује почетком следеће године. 

 
Саша  Недељковић  

 
 

KLIFORD GERC 
1926 -2006 
 

Anthropologists are merchants of asto-
nishment, zapisao je o profesiji koja ga je 
proslavila, i koju je proslavio, Kliford Gerc, 
jedan od njenih najznačajnijih teoretičara i 
praktičara.  

Ovaj veliki mag interpretacije, uzbudlji-
vog antropološkog štiva i katkad demistifika-
torskih formulacija, napustio je antropološku 
zajednicu 30. oktobra 2006. godine zbog 
komplikacija koje su usledile nakon operacije 
na srcu. Gerc je bio Profesor emeritus na In-
stitute for Advanced study na Univerzitetu u 
Prinstonu, gde je radio od 1970. godine. 

Do antropologije je stigao pomalo zaobi-
lazno, posle završenih osnovnih studija filo-
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zofije i engleske književnosti koje je 
upisao sledeći mladalačku ambiciju da 
postane pisac, ali kada ju je otkrio, ostao 
je odan i predan ovoj diciplini do po-
slednjeg daha. Duga, postojana karijera 
je, po priči samog Gerca, bila oblikova-
na trenucima u kojima je uspevao da 
uhvati "najpovoljnije vetrove" društvene 
i političke klime i "duha vremena". Zna-
čajno je doprineo intelektualnim previ-
ranjima u posleratnoj antropologiji, zala-
žući se za njeno snažnije vezivanje za 
tradiciju humanističkih disciplina. Nje-
gova verzija (i vizija) antropologije 
predstavljala je odlučan raskid sa viđe-
njem antropologije kao strogo naučne 
discipline, koje je dominiralo tokom pe-
desetih godina XX veka, i približavala 
ju je hermeneutičkim poduhvatima, za-
snovanim na otkrivanju i interpretaciji 
kulturno specifičnih značenja. 

Ovakav stav ga je učinio jednim od 
autora kojima se pripisuje "literarni zao-
kret" u antropologiji, što se odnosi ne 
samo na shvatanje antropološkog štiva 
kao jednog od mogućih narativnih žan-
rova, već i na preispitivanje uloge antro-
pologa kao tvoraca velikih narativa o 
društvu i kulturi. Shvaćene kao narativi, 
kao oblici pripovedanja (fikcionalnog, 
ali ne i fiktivnog) o društvu i kulturi, et-
nografske monografije, onako kako ih 
Gerc vidi, nemaju kao svoj naučni ideal 
objektivnost i nepristrasnost, već razu-
mevanje načina na koji ljudi objašnjava-
ju svet u kome žive i pridaju smisao 
svojim postupcima u tom svetu. 

U karijeri dugoj oko pola veka, Gerc 
je više od trideset godina proveo istražu-
jući na terenu (i – po sopstvenom pri-
znanju – uživajući u tome), pretežno u 
Jugoistočnoj Aziji, na Javi, Baliju, Su-
matri, i u Maroku. Neka od dela, nasta-
lih na osnovu ovih istraživanja su The 
Religion of Java (1960); Islam Obser-
ved: Religious Development in Morocco 

and Indonesia (1968); The Interpretation of 
Cultures: Selected Essays (1973, 2000); Ne-
gara: The Theatre State in Nineteenth Cen-
tury Bali (1980); i The Politics of Culture, 
Asian Identities in a Splintered World (2002). 
Prva (i do sada jedina) prevedena Gercova 
knjiga u Srbiji je "Tumačenje kultura", obja-
vljena 1998. godine, kao jubilarna, 100. knji-
ga u biblioteci XX vek.   

Pretpostavljam da za svakoga od nas po-
stoji neki važan i inspirativan Gercov tekst, 
deo teksta, rečenica ili samo elegantna, pro-
nicljiva i ironična formulacija, kojoj se rado 
vraća ili koja ga dugo "muči". Najmanje što 
možemo da uradimo u ovom trenutku, kao 
vid sećanja na Gerca jeste da ponovo pročita-
mo, i sa nekim podelimo, delove njegovih 
tekstova koji su nam zbog nečega važni i zna-
čajni. Na mene lično, najveći uticaj imalo je 
shvatanje kulture kao "mreža značenja" u koje 
su sami njihovi tvorci nerazmrsivo upleteni, i 
poimanje analize kulture kao "krajnje opšir-
nog poznavanja krajnje sitnih stvari", odno-
sno posmatranje velikih tema iz neobičnih i 
neočekivanih uglova. Kao metodoloških pou-
ka, često se latim slikovitih formulacija o "mi-
tu o istraživaču-kameleonu, hodajućem čudu 
empatije" (gde je predmet kritičkog razmatra-
nja pitanje mogućnosti uživljavanja u domi-
cilne perspektive) i ironične opaske na račun, 
očigledno, statističara i ljubitelja "egzaktne" 
naučnosti, da mu se čini "prilično uzaludnim 
obilaziti svet da bi se prebrojale mačke u Zan-
zibaru". Ipak, ovaj kratki omaž Klifordu Ger-
cu završiću navodom koji me uvek iznova 
podseća kako na promenljivu i nesigurnu pri-
rodu predmeta našeg bavljenja, i na veliku 
dragocenost onoga što je sam Gerc smatrao 
svojim osnovnim zadatkom – a to je  pisanje 
etnografije – tako i na (nekad nimalo prijatnu) 
činjenicu da sumnja i nesigurnost predstavlja-
ju stalne saputnike savremenih, osetljivih in-
telektualaca i istraživača: "Analiza kulture in-
trinsično je nepotpuna. I što je još gore, što je 
dublja, to je manje potpuna. To je čudna nau-
ka, čije najupečatljivije tvrdnje imaju najnesi-
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gurniju osnovu, u kojoj napredovati u 
vezi s nekim pitanjem znači pojačavati 
sumnju, i u sebi i u drugima, da ga niste 
baš dobro shvatili. Ali upravo to, zajed-
no sa mučenjem finih ljudi glupim pita-
njima, znači biti etnograf". 

 
I ldiko Erdei  

 
 

EURETHNO у 2006. години: На-
учни скуп "LA FÊTE DU VILLA-
GE: PATRIMOINE FESTIF 
EUROPÉEN", Брага, 1-3. септем-
бар 2006. године 

 
На северозападу Португалије у 

главном граду дистриката Брага, 
одржан је  од 1. до 3. септембра 2006. 
године научни скуп "LA FÊTE DU 
VILLAGE: PATRIMOINE FESTIF 
EUROPÉEN". 

EURETHNO – Мрежа научне и 
техничке сарадње у етнологији и 
историји Европе – Савета Европе, у 
сарадњи са Факултетом друштвених 
наука Католичког универзитета у 
Браги и Центром за европске студије 
из Монпелијеа, организовала је овај 
изузетно важан научни скуп који се 
бавио значајем сеоских празника као 
делу европске културне баштине. 

На скупу су, поред домаћина, 
учествовали етнолози и историчари 
из Француске, Белгије, Шпаније, 
Италије, Мађарске, Румуније, Ки-
пра, Данске и Србије. Моје учешће 
на овом скупу као "националне ан-
тене" из Србије  подразумевало је 
презентовање рада La fête du village 
appelée  Slava – patrimoine festif Ser-
be, као и учешће у анкети, односно 
рекогносцирање једног сеоског пра-
зника у региону Мињо у Deao. 

Учесницима овог скупа пружила 
се изузетна прилика да упореде сео-

ске свечаности у различитим европским 
земљама и да уоче специфичности једног 
сеоског празника у региону Мињо. Етно-
графска запажања записивао је сваки уче-
сник овог скупа са циљем да их пренесe 
португалском етнологу Хосе да Силва 
Лими – једном од најуспешнијих органи-
затора и домаћину овогодишњег скупа у 
Браги. И овим скупом у Браги EURETHNO 
је оправдао своје постојање  успешно пове-
зујући традиције европских земаља, дару-
јући културној историји Европе значајан 
компаративни материјал.     

  
 Сенка  Ковач  

 
Међународна конференција поводом 
80 година постојања Института етноло-
гије и културне антропологије Јагелон-
ског  универзитета (Краков, 14-16. но-
вембар 2006. године ) 

 
На једном од најстаријих универзитета 

у Европи – Јагелонском универзитету 
(основан је 1364) у Кракову,  одржана је од 
14. до 16. новембра 2006. године међуна-
родна конференција "Од етнографије Сло-
вена до културне антропологије". Поред 
пољских етнолога, на скупу су учествова-
ли етнолози из Мађарске, Словачке, Бе-
лорусије, Румуније, Бугарске, Србије, Хр-
ватске, Словеније и Македоније.  

На скупу је из различитих углова осве-
тљен рад Казимијежа Мошињског (1887–
1959) и његов значај у историји етнологи-
је. Казимијеж Мошињски је оснивач Ин-
ститута етнологије и културне антрополо-
гије Јагелонског универзитета у Кракову 
и аутор више значајних дела од којих је 
најзначајније Kultura ludowa Slowian.   

Посебна пажња посвећена је његовом 
методу истраживања, теренском раду и 
односима са сарадницима. За културу 
Јужних Словена значајна су теренска 
истраживања Јожефа Обребског – сарад-
ника Казимијежа Мошињског.  
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Друга сесија скупа посвећена је 
етнологији и културној антрополо-
гији. У више реферата разматране 
су  интерпретације етнологија/кул-
турна антропологија и проблеми 
развоја дисциплине. 

На овом скупу учествовала сам са 
рефератом New Curriculum Reform at 
the Departement of Ethnology аnd 
Anthropology, The Oldest Anthropolo-
gical Departement in the Balkans. 
Указала сам на значај и обим рефор-
ми студијског програма на основним 
академским и дипломским – мастер 
студијама етнологије и антропологи-
је на Филозофском факултету у Бео-
граду. Учесници овог скупа имали 
су прилику да се упознају и са про-
менама на студијама етнологије у 
Загребу и са развојем дисциплине у 
Словенији. 

Више аутора имало је реферате 
који су се односили на раније и но-
ве пројекатске теме и области ис-
траживања (дар, феминизам, архи-
тектура и медицина). 

Овај скуп у Кракову показао је 
да би требало наставити сарадњу са 
пољским универзитетским центри-
ма, која је, када је реч о Србији, би-
ла изузетно успешна од периода 
Казимијежа Мошињског, до деведе-
сетих година двадесетог века. Са 
Филозофског факултета у Београду 
професори др Петар Влаховић, др 
Никола Павковић, др Сребрица 
Кнежевић и други  наставници, са-
радници и студенти Одељења за ет-
нологију и антропологију оствари-
ли су изузетну сарадњу током осам-
десетих година.   

Значај  међународне конферен-
ције  "Од етнографије Словена до 
културне антропологије" је у томе 
што ће подстаћи  нове регионалне 
сарадње. Србија може да се повеже 

са земљама у региону (Словенија, Хр-
ватска, Румунија) и Јагелонским универ-
зитетом кроз пројекте CEPUS програма.  

 
   Сенка  Ковач  

  
 

Пројекат ''Орашац'' 
 
Под радним називом пројекат ''Ора-

шац'', крије се позамашан подухват при-
купљања информација неопходних за 
комплетирање дигитализоване базе фото-
графија, које је снимио и архивирао по-
знати амерички антрополог др Џоел Хал-
перн приликом својих вишегодишњих ис-
траживања у Орашцу и околини. Пун на-
зив пројекта, који би требало да траје од 
1. августа 2006. до 31. јула 2007. је: To 
Establish Links Between a Digitalized Pho-
tographic Archive Dating From 1953 and a 
Computerized, Nominally Based, Demo-
graphic and Economic Data Base of a Villa-
ge Community in Serbia  (''Повезати диги-
тализовану архиву фотографија из 1953. 
године са компјутеризованом, номинално 
заснованом, демографском и економском 
базом података о сеоској заједници у Ср-
бији''). Пројекат се спроводи кроз сарадњу 
Универзитета у Масачусецу (University of 
Massachusetts, Amherst,US), Филозофског 
факултета Универзитета у Београду и 
Универзитета у Грацу. Руководилац про-
јекта је др Џоел Халперн, његов сарадник, 
испред Универзитета у Грацу, је др Сиг-
фрид Грубер, координатор пројекта ис-
пред Филозофског факултета у Београду 
(Одељења за етнологију и антропологију) 
је др Весна Вучинић-Нешковић, организа-
тор теренског истраживања мр Данијел 
Синани, а теренско истраживање изводе 
Јасмина Вермезовић дипломирани етно-
лог-антрополог и Вања Балаша, апсол-
вент етнологије и антропологије. Сред-
ства за извођење пројекта обезбедила је 
Национална фондација за науку САД. 
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Овим поводом у Србији је од 28. 
септембра до 12. октобра 2006. годи-
не, након више од петнаест година 
од свог последњег доласка у Ора-
шац, боравио и др Џоел Халперн. 
Иако у седамдесетседмој години жи-
вота, професор Халперн је веома ак-
тивно учествовао у прикупљању ин-
формација на терену, бележећи про-
мене из различитих области до којих 
је у Орашцу дошло током последњих 
деценија. Током прве две недеље рада 
на терену, формирана је мрежа реле-
вантних испитаника, добијен је зна-
чајан материјал забележен у аудио и 
видео формату, и комплетирана је 
идентификација најбитнијих садр-
жаја из архиве фотографија (њих 
укупно 4408). Допуна и даља разра-
да података везаних за поменуту ар-
хиву биће спроведена у временском 
оквиру предвиђеним пројектом.  

Током боравка др Џоела Халпер-
на у Србији, у Етнографском музеју 
у Београду је 4. октобра одржана и 
промоција његове књиге Српско се-
ло – Друштвене и културне проме-
не у сеоској заједници 1952-1987., 
која се у преводу др Бојана Жикића 
и издању Етнолошке библиотеке, 
након више издања у Америци, 
проширена и дорађена, ове године 
први пут појавила и на српском је-
зику. Промоцију је водила др Мир-
јана Прошић-Дворнић, која се, та-
кође, после дужег времена поново 
нашла у Београду. 

Боравак професора Халперна, 
очекивано, изазвао је велику пажњу 
и локалне заједнице и медија у Ор-
шцу и околини. ТВ Шумадија је 
снимила интервју са професором 
Халперном, књига Српско село је 
промовисана и у Центру за културу 
у Аранђеловцу, а снимке са промо-
ције је емитовала нишка ТВ 5. 

Један од исхода сарадње Универзите-
та у Масачусецу, Грацу и Београду и 
рада на поменутом пројекту, биће и по-
храњивање целокупне дигитализоване 
базе података – која се састоји од аудио, 
фото и видео материјала забележених у 
Орашцу и околини почев од 1953. годи-
не – у Центру за документацију Фило-
зофског факултета Универзитета у Бео-
граду, чиме ће овај богати етнографски 
материјал постати доступан заин-
тересованим истраживачима из Србије. 

 
Данијел  Синани  

 
 

Теренска пракса у Књажевцу 
 
Обавезна теренска пракса за студенте 

треће године етнологије и антопологије 
одржана је ове године у периоду од 2. до 
7. јула. Као и претходних година, нова 
генерација студената имала је прилике 
да спроведе истраживања у Књажевцу и 
његовој широј околини. Пракса је орга-
низована у сарадњи са Завичајним музе-
јом у Књажевцу и уз несебичну помоћ 
директорке музеја госпође Душице Жив-
ковић, као и свих запослених у овој ин-
ституцији. Ове године теренску праксу 
су водили др Саша Недељковић и мр Да-
нијел Синани, а у раду на терену уче-
ствовало је седамнаест студената. Сред-
ства за одржавање теренске праксе сту-
дената етнологије и антропологије обезбе-
ђена су из буџета Филозофског факултета. 

Студенти и инструктори су били сме-
штени у пријатном амбијенту етно-aрхео 
парка ''Равна'', који се налази у истоиме-
ном селу, удаљеном осам километара од 
Књажевца. Имајући у виду чињеницу да 
је за већину студената ово истраживање 
представљало прво теренско искуство, 
акценат је стављен на упознавање са 
основним техникама и методама терен-
ског истраживања као и на поступке об-



ХРОНИКА / CURRENTS / ACTUALITÉS 

 

Етноантрополошки проблеми н.с. год. 1. св. 2 (2006) 

267 

раде, организације и припреме до-
бијеног материјала за анализу, пре-
зентацију и архивирање. Истражи-
вања су ове године била организо-
вана у оквиру две тематске целине 
– Антропологије криминала и Ан-
тропологије религије.  

Студенти који су се определили 
за рад у вези са антропологијом 
криминала, вршили су испитивања 
локалних (индивидуалних и колек-
тивних) концептуализација крими-
налитета у руралним срединама, ис-
питивања начина систематизације 
криминалних радњи, испитивања 
различитих схватања односа између 
обичајног и позитивног права и њи-
хове комбиноване примене, истра-
живање наратива о традиционал-
ним облицима криминалитета, као 
што је, на пример, хајдучија итд.   

Група која се бавила темама из 
области антропологије религије, по-
себну пажњу посветила је истражи-
вању концептуализације светости, 
истраживању различитих култних 
места у сеоским заједницама и уло-
га религијско-ритуалних функцио-
нера у мањим заједницама, истра-
живању наратива о сусретима са 
митским бићима и натприродним 
феноменима (привиђења, вампир, 
осења...), истраживању личности и 
различитих ритуалних пракси вра-
чара, као и неким манифестацијама 
феномена опседнутости. 

Ове године, поред самог Књажев-
ца, истраживањем су обухваћена и 
села: Горње и Доње Зуниче, Горња и 
Доња Каменица, Жлне, Равна, Кална, 
Подвис, Бели Поток и Минићево. Рад 
на самом терену био је веома плодан 
и донео је завидне резултате. Интер-
вјуисан је велики број испитаника, 
добијена је значајна етнографска гра-
ђа, забележена, пре свега, у аудио 

формату, а целокупан рад документован је 
бројним фотографијама и видео записима. 

Одлична сарадња са Завичајним музе-
јом у Књажевцу, мотивисаност студената, 
као и чињеница да се сваке године списку 
села која су обухваћена теренском прак-
сом додаје одређени број нових, чиме се 
формирана мрежа испитаника освежава и 
шири, обезбеђује добру основу за будућа, 
интензивна истраживања овог краја.  

 
Данијел  Синани  

 
 
National Geographic – Srbija 

 
У Етнографском музеју је 10. октобра 

отворена изложба фотографија објављи-
ваних у култном магазину National Geo-
graphic. Изложба ће бити постављена у 
нашем граду до 10. новембра, а након то-
га ће обићи веће градове у Србији, као 
што су Нови Сад, Ниш и Крагујевац. Из-
ложене фотографије представљају избор 
из корпуса најбољих фотографија које су 
излазиле у магазину, а посебно су одабра-
не и фотографије настале на нашим про-
сторима, које су излазиле у National Geo-
graphic-у седамдесетих, осамдесетих и 
деведесетих година  XX века.  

Изложбу је отворио главни уредник 
издања National Geographic – Srbija, наш 
колега – историчар уметности, господин 
Игор Рил, а након њега, великом броју 
заинтересованих посетилаца, љубитеља 
квалитетне фотографије и магазина Na-
tional Geographic, обратио се и доајен 
нашег новинарства, господин Драган 
Бабић. Након званичног дела програма, 
приређен је коктел за све присутне. 

Информација која је од још већег 
значаја за антрополошку јавност је да је 
25. октобра изашао и први број магазина 
National Geographic на српском језику. 
Централна свечаност поводом овог ду-
гоочекиваног догађаја одржана је у Ма-
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дленијануму, госте је поздравио 
главни уредник а потом им се обра-
тио и господин Тери Адамсон, пот-
председник Друштва National Geo-
graphic. У оквиру програма цен-
тралне свечаности, фотограф Пол 
Никлен је изложио краћу презента-
цију искустава из свог досадашњег 
рада за магазин, са посебним освр-
том на репортажу која је објављена 
у првом српском броју а која се 
тиче призора из живота морских лео-
парда. 

 
Д. С. 

  
 

Поема за кишу суза 
 
Деветог новембра у Културном 

центру Новог Сада своју премијеру 
доживео је документарни филм 
''Поема за кишу суза'', режисера и 
сценаристе Марка Цвејића. Темати-
ка филма је у великој мери етноло-
шко-антрополошка, имајући у виду  
да се бави представљањем и разма-
трањем обичаја нарицања за покој-
ником. У филму је приказан пор-
трет Бранке Батричевић, жене из 
војвођанског села Ловћенац, која 
поседује посебан дар за нарицање и 
у свом крају одржава овај обичај у 

животу. Фасциниран снагом и емотив-
ним набојем који овај обичај носи у се-
би, аутор филма је посветио четири го-
дине његовом истраживању и сакупља-
њу релевантног материјала. Полазећи од 
идеје да је филм медиј који бележи тре-
нутке садашњице и чува их за будућ-
ност, аутор се водио мотивацијом да овај 
обичај представи ''језиком'' филма и до-
кументовани материјал овековечи за бу-
дуће генерације.  

У продукцији ''Мандрагора филма'', 
овај документарни филм је сниман то-
ком лета и јесени 2006. године, на лока-
цијама села Ловћенац и Гардошког гро-
бља у Земуну. Учесници филма су Бран-
ка Батричевић, њен супруг Никола Ба-
тричевић и мр Данијел Синани као 
стручни консултант. Поред Марка Цве-
јића као режисера и сценаристе, екипа 
која је реализовала филм је у следећем 
саставу: Бранислав Јешић (директор фо-
тографије), Данило Тајти (сниматељ и ди-
зајнер звука), Александар Љиљак (мон-
тажа), Вишња Чупић (извршни проду-
цент), избор музике – Џон Тавенер. Уско-
ро се очекује премијера филма у Београду 
и осталим градовима у Србији, а наја-
вљена су и бројна учешћа на домаћим и 
иностраним фестивалима документарног 
филма. 

 
Д. С.

 




