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5Уводна реч 

откако је у манаковој кући 1968. године от-
ворена стална поставка „народне ношње и 

накит централнобалканског подручја с краја 19. 
и почетком 20. века“, кустоси збирке Христифо-
ра Црниловића били су пред сталним изазовом 
чувања заоставштине једног од највећих колек-
ционара ових простора и осмишљавања про-
грама којим ће институција кроз простор у са-
вамали и амбијент градске куће комуницирати 
са публиком. Показаће се да то није нимало лак 
задатак јер са собом носи изазове с различитих 
аспеката: представљања колекционарског опу-
са, поцртавање његове музеолошке актуелности 
и препознавање простора манакове куће као 
посебног и погодног да се посетиоцима пружи 
разноврстан културни садржај. овај споменик 
балканске архитектуре, бисер престоничког при-
обаља, у потпуности је оправдао улогу издвоје-
ног одељења Етнографског музеја, која му је до-
дељена смештајем Етнографске спомен-збирке 
Христифора Црниловића. 

кустос Етнографског музеја задужен за руковање 
збирком Христифора Црниловића  и оживља-
вање програма у манаковој кући од 1984. до 
1989. године била је нина сеферовић. у овом  
кратком периоду остварила је узлет на културној 
сцени града ауторским изложбама и изложбама 
својих колега, низ међународних сарадњи и ат-
рактивних предавања. о нинином раду сазнаје-
мо на основу каталога изложби, садржајног не-
кролога јасне Бјеладиновић1 и архиве Етнограф-
ског музеја у којој су сачуване нинине припреме 
изложби, преписке са колегама  и извештаји са 
гостовања. у припреми „Приче о нини“ драгоце-
на су и сведочанства колега који с поштовањем 
и наклоношћу говоре о њеном раду. током при-
преме изложбе, заправо смо били виртуелни 
посматрачи њених поставки којима је претходио 
темељан истраживачки рад, интензивне стручне 
и административне преписке и по сведочењу ко-
лега, пријатељске и радне атмосфере која је ма-
накову кућу чинила местом дружења и размене 
идеја. 

1     Бјеладиновић јергић 1992, 397.

Маја Марјановић
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након шест година рада остварила је 4 ауторске 
изложбе, гостовања и сарадњу са амбасадама и 
културним центрима, домаћим и иностраним 
институцијама кроз које је манакова кућа као 
издојено одељење Етнографског музеја има-
ла завидан број посетилаца. По одабиру тема, 
начину презентације и приступу који је имала, 
успела је да оживи програме у манаковој кући, 
тако да пробуди интересовање за истраживања 
антропологије града  и реализације изложби 
другачије од оних које затиче у музеју. 

нина је имала подстицајно интелектуално ок-
ружење у оквиру породице, искуство одрастања 
у дипломатским круговима и образовање у др-
жавама у којима је као амбасадор сфрј анга-
жован њен отац нусрет сеферовић. Школова-
ла се у  Београду, анкари, атини и рабату. свој 
универзитетски период провела је на академији 
уметности у софији, филолошком факултету и 
одељењу за етнологију и антропологију фило-
зофског факултета у Београду, а последиплом-
ске студије у Паризу2. По препоруци професора 
николе Павковића похађала је студијске про-
граме у две институције: Sorbonne, Université 
Paris I, Laboratire d’Anthropologie Juridique и 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales3. 
на основу текста професора Павковића који у 

2     ибид.
3     Проф. др никола ф. Павковић, „нинина писма из Париза    
1980/1981“, рад у овом каталогу.

тим данима има интензивну преписку са ни-
ном, можемо да се дотакнемо научног пута који 
је утицао на њена даља интересовања. једно од 
исходишта њених научних сазнања  свакако су 
и изложбе у манаковој кући. Професионално 
се усавршавала у европским музејским инсти-
туцијама улагањем у свој кустоски позив. Њена 
научна интересовања кретала су се ка изуча-
вању култура афричког континента, урбане ан-
тропологије, ангажованој науци4.

Прва изложба нине сеферовић „александар 
дероко - старе сеоске и варошке куће (црте-
жи)“ (1985), посвећена је раду александра де-
рока и приказује његов однос према народној 
архитектури кроз цртеж. на овој изложби нина 
је обухватила уметничку, документарну и ин-
формативну страну коју преносе цртежи и тиме 
представила дероков допринос изучавању на-
родног градитељства. на изложби су приказани 
цртежи које је аутор поклонио Етнографском 
музеју 1975. године. говорећи о раду алексан-
дра дерока у тексту каталога нина се усудила 
да драгоценост његовог дела види не само у 
техничким и естетским дометима цртежа већ 
и збиру и одабиру предмета интересовања од 
средњовековне до народне архитектуре, по-
везујући народно знање и израз у том облику са 
другим деловима наслеђа са којим чини целину. 

4     сеферовић 1987, 91-95.

Маја Марјановић
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спретно назива дероково умеће мајсторским 
користећи цитат какуза окакуре „старе мајсто-
ре исправно частимо јер су утрли пут будућем 
просветљењу5“. анализирајући његово дело за-
право посматра материјално наслеђе и његове 
мисаоне, стваралачке и естетске процесе до 
којих води „мајсторски одабир и врхунска тех-
ничка изведба“. тек ћемо након две хиљадите 
читати о когнитивном распореду материјалних 
постигнућа и штити нематеријалне аспекте на-
слеђа у музеолошкој пракси служећи се доме-
тима когнитивне антропологије.6

рад на теренским истраживањима у Етиопији 
резултирао је изложбом „афрички чешљеви“ 
(1985). аанализирана је и представљена упо-
треба чешља, предмета који у афричкој култури 
има вишезначне, симболичке, употребне вред-
ности на друштвеном и културолошком плану. 
нинино познавање културе афричког конти-
нента чинили су је јединственим ствараоцем 
тадашње музеолошке сцене. несумњиво је да би 
у даљој каријери, да нам је болест на најболнији 
начин није однела, досегла највише домете у 
африканистици. 

5     сеферовић 1985а.
6     Жикић 2006, 11-23.

Уводна реч   

Насловне стране каталога изложби александар дероко - 

старе сеоске и варошке куће (цртежи) и афрички чешљеви 

из 1985
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„дервиши“ је још једна значајна изложба у којој 
је дошло до изражаја нинино интересовање за 
културу исламске заједнице на Балкану. излож-
бу је припремала са  Љиљаном машкарић мар-
сол, кустосом музеја Човека у Паризу. изложба 
је била информативног карактера и представи-
ла је свет дервиша кроз фотографије Бекташи 
текије у тетову и предмета из фонда Етнограф-
ског, Војног и музеја у Приштини који су упо-
требљавани у дервишким обредима. ова излож-
ба била је пратећа манифестација међународне 
конференције „јеретички покрети муслимана 
на Балкану“, у организацији Балканолошког 
института сану. 

нина сеферовић заслужна је за прву изложбу 
фотографија Христифора Црниловића којом 
је скренула пажњу на њихов документарни и 
уметнички значај. на изложби су приказане 
фотографије станишта и жена у народним но-
шњама шопске, вардарске и моравске целине. 
Била је ово прва изложба фотографија из бога-
те заоставштине Христифора Црниловића која 
броји 1500 негатив-плоча са призорима који су 
пратили његова истраживања и прва анализа 
овог дела његове заоставштине. овом изложбом 
је прослављена стогодишњица рођења Христи-
фора Црниловића и 85 година рада Етнограф-
ског музеја. у истој години у манаковој кући 

Маја Марјановић

Нина Сеферовић и Љубомир Рељић на отварању изложбе 

фотографије Христифора црниловића, септембар 1986

Нина Сеферовић, Дарко Танасковић и Душан Масловарић 

на отварању изложбе дервиши, 1989
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реализована је изложба „костими и реквизити 
фудбалских навијача“7, којом се десио искорак 
ка антрополошком тумачењу тема у музејским 
поставкама. идејни творац изложбе био је про-
фесор иван ковачевић, кустос нина сеферо-
вић, а ликовни реализатор коста Бунушевац.

у нинино време манакова кућа је реализова-
ла поставке на којима се могла видети култура 
и уметност других земаља од којих издвајамо 
изложбу „инусивут - живот канадских ескима“, 
резултат сарадње са канадском амбасадом, и 
„културни троугао Шри Ланке“, настала у са-
радњи са амбасадом Шри Ланке у Београду.

као комесар изложбе „уметност народа југо-
славије“ на гостовању у софији и Хелсинкију 
(1989) координирала је у припреми и наба-
вци предмета неколико музеја  сфрј. Превела 
је текст каталога на енглески и реализовала 
поставку и промоцију изложбе. у њеним из-
вештајима након ових гостовања говори о кон-
тактима са највишим посленицима у култури 
земаља домаћина и стручном и професионал-
ном  односу са колегама. 

7     марко стојановић, „о нини, навијачима и нама“, рад у овом 
каталогу.

Насловне стране каталога изложби инусивут -живот ка-

надских Ескима из 1984. и културни троугао Шри Ланке 

из 1985  
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нина сеферовић била је кустос ванредног об-
разовања, уметничког сензибилитета, са импул-
сом ангажованог научника високе радне етике и 
грађанског морала.  Њен рад у манаковој кући 
донео је искорак  ка антрополошкој интерпре-
тацији предмета и феномена градске културе 
уводећи је на мала врата у музејске поставке. 
сведочанство о том тренутку доноси текст мар-
ка стојановића, који је као студент  активно 
учествовао у припреми изложбе.

са захвалношћу се осврћемо и на сведочење 
професора Павковића о нининим данима у Па-
ризу, када је стицала знања која ће пронаћи из-
раз у њеним изложбама и започетим научним 
истраживањима.

део нинине заоставштине представља и збир-
ка предмета коју је породица сеферовић пок-
лонила музеју афричке уметности. у тексту 
колегинице александре Продановић Бојовић 
анализирана је са музеолошке стране њена оп-
редељеност изучавању култура африке на осно-
ву одабира предмета и феномена који су били 
профилисани  њеним етнолошко-антрополош-
ким интересовањима. 

изложбом „Прича о нини“ у знак сећања на 
нину сеферовић, Етнографски музеј  одаје 
признање колегиници ванредног ентузијазма, 
смелости и истрајности. нина је на темељу Ет-
нографске спомен-збирке Христифора Црнило-

вића у манаковој кући  створила оазу културних 
исходишта, која се обраћала различитим група-
ма посетилаца. тиха борба започета подршком 
изложби о навијачима добија своје обрисе у на-
шем добу изложбама које тематски интригирају 
и траже одговоре на конвенционална питања - 
неконвенционалним путем. импресивни резул-
тати за само шест година рада обавезују нас да 
се овом изложбом, кроз плакате, каталоге фо-
тографије, рукописе и припреме, оним што нам 
је остало после ње, призовемо у сећање године 
када је започета ова прича... 
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ретки су примери у српској етнографској му-
зеологији да се неком заслужном етнологу/

антропологу посвети посебна тематска излож-
ба, као, на пример, сими тројановићу и Петру 
Ж. Петровићу. и ето, сада, после више од два-
десет година, Етнографски музеј у Београду, у 
пролеће 2020. године, посвећује посебну излож-
бу нини сеферовић која је у тој угледној кући 
провела само шест година. треба истаћи да је 
Етнографски музеј у 56. књизи свога гласника 
(397-400), као постхумно сећање, већ објавио 
врло садржајну биобиблиографију нине сефе-
ровић, коју је написала етнолог јасна Бјела-
диновић јергић. не желећи да понављам њене 
вредне податке (мада ће понека појединост мо-
рати да се понови), изложићу битније моменте 
из живота и рада нине сеферовић током њеног 
шестомесечног студијског боравка у Паризу 
1980/1981. године. као извор послужило је не-
колико писама која ми је тих година н. сеферо-
вић послала из француске.

француске установе у којима је н. сеферовић 
остваривала свој студијски боравак биле су:

Sorbonne, Université Paris I, Laboratire 
d’Anthropologie Juridique (професори Michel 
ALLIOT i Etien LE ROY) и 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(професор Paul Henri STAHL). 

на тим високошколским установама својевре-
мено сам држао предавања и лично  познавао 
поменуте професоре, па је моја препорука да 
нина сеферовић буде код њих на стажу била 
прихваћена. наравно, поред поменутих про-
фесора, н. сеферовић је имала сталне стручне 
контакте са њиховим асистентима и другим са-
радницима. одлично је говорила француски, 
па се од првих дана боравка у Паризу лако и 
успешно укључивала у редовне токове наставе 
на универзитету, посебно у дискусијама на се-
минарима.

Била је у преговорима са проф. П. Х. сталом 
да јој буде ментор за израду доктората. Про-
фесор стал јој је предлагао да то буде докто-
рат трећег степена, док је она била за докто-
рат универзитета који је био намењен страним 

Никола Ф. Павковић
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докторандима. нажалост, то се није остварило, 
вероватно због кратког боравка у Паризу.

у време свог боравка у Паризу н. сеферовић 
ми је послала неколико писама у којима је ук-
ратко описала повољне услове живота (стано-
вања) у Cité - Collège Neérlandais. Била је опти-
миста с надом да ће студијски боравак у Паризу 
моћи да искористи у пуној мери, пa и да купи 
неке од најпотребнијих стручних књига. Више 
пута ми је истицала важност контаката не само 
са професорима него и са њиховим млађим са-
радницима. начин рада и резултати њених на-
ставника у Паризу били су јој нови, и како каже, 
фасцинантни. добијала је конкретна задужења 
шта да чита и да о томе наредне недеље рефе-
рише у семинару. редовно је пратила предавања 
и учествовала у разговорима о одређеним тема-
ма. Планирала је да као предмет студија одабе-
ре увод у муслиманско право. Присуствовала 
је повременим скуповима сталне комисије за 
истраживачке екипе (област правне антропо-
логије афричких народа). у ту сврху, њен про-
грам био је допуњен личним истраживањима 
заснованим на литератури, али и на теренским 
проучавањима традицијске културе у Етиопији 
1985–1986. године.

Почела је са документацијом која је била на 
располагању студентима који су се припрема-
ли за диплому продубљених студија (Diplome 
d’études approfondies), а потом читањем радо-

ва и предавања проф. м. Alliot-a i E. Le Roy-a 
(Histoire des institutions d’Afrique noire). Поред 
тога пратила је и друге теме које су обрађива-
не у Лабораторији за правну антропологију, као 
што су: структуре сродства, имовинско право и 
правна и политичка мисао.

након тога требало је да поднесе извештај који 
би садржавао критичку анализу методолошких 
и хипотетичких инструмената коришћених то-
ком рада.

у другом делу њеног студијског програма зада-
так јој је био да напише текст у којем би обухва-
тила историјско и идеолошко порекло правне 
етнологије у Југославији, да прикаже савре-
мене оријентације (уверења) у следећим облас-
тима: привилеговане теме, предложене методе 
и, евентуално, коментар неких резултата. то је 
подразумевало да проучи материјал који је Ла-
бораторија добила путем међу-универзитетске 
размене. наравно, за испуњење постављених 
задатака, нина сеферовић је рачунала и на 
моју помоћ у виду консултација. 

нина сеферовић је била врло задовољна што 
је поред обавеза у Лабораторији имала могућ-
ности да прати предавања клод Леви-строса и 
др. предавача на Collège de France у Паризу.

у Лабораторији је посебно са проф. Е. Ле роем 
имала више заједничких тема за разговор, као 

Никола Ф. Павковић
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Породична архива Наде Сеферовић
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Никола Ф. Павковић

што су: етноцентризам, етноцид, ангажованост 
и сл. раније, у својим млађим годинама, има-
ла је могућности да борави у земљама магреба 
што ће је касније подстаћи да се усмерава ка 
студијама африканистике, посебно у земљама 
северне африке, а касније и у Етиопији.

у Лабораторији за правну антропологију на 
сорбони највише интересовања показивала је 
за предавања и семинаре код проф. Е. Ле роа 
где је редовно учествовала у дискусијама јер, за 
разлику од других страних студената, није има-
ла никаквих језичких тешкоћа. Била је обавезна 
да преда програм рада за читав период боравка. 

Њен програм се састојао из два дела. Први, да 
се упути у домене правне етнологије – антропо-
логије у француској, што је постизала пратећи 
предавања и семинарске вежбе (осам часова 
недељно), и други, да прикаже стање правне 
етнологије у југославији. сматрала је да јој (за 
почетак) остварења другог задатка могу бити 
од користи како моји радови, тако и радови др 
Ђурице крстића, научног саветника у Балкано-
лошком институту сану.

Волела је да у слободним часовима обила-
зи књижаре и купује неопходне књиге, па из-
међу осталих помиње дела Е. Лича, с. ф. на-
дела (Byzаnce négre), као и капитално дело 
Ethnologie générale (Encyclopédie de la Pléiade). 
о Лабораторији за правну антропологију, поред 

исказаног задовољства што је у њој радила, кас-
није је имала и низ  примедби које су се одно-
силе на рад појединих професора, нпр. мишел 
алио, и на њихов однос према студентима, те да 
нека предавања „држе као од беде“, а да проф. 
Е. Ле роа „има један крајње херметички језик“. 
ипак, како је рекла, „заинатила сам се да и то 
савладам“.

Без намере да анализирам све радове нине сефе-
ровић, поменуо бих њена критичка запажања из 
1987. године о евроцентризму испољеном у уџ-
беницима историје за основне и средње школе у 
србији чији су аутори српски историчари. за њих, 
писала ми је нина, историја старе цивилизације 
Египта само је историја старог истока, а не и аф-
рике, док по њима тзв. „дивљи“ или „примитивни“ 
народи, генерално, спадају у народе без историје. 
код тих писаца нема ни помена да је африка ко-
левка првог човека. сличан су однос поменути 
историчари имали и према историји новог света, 
која за њих почиње тек од 1492. године.

на крају ваља поменути да се десетак приказа на-
учне литературе н. сеферовић односи на радове 
објављене на француском, енглеском и италијан-
ском језику. Њену жељу да се породична збирка од 
210 предмета етиопске народне уметности дарује 
музеју афричке уметности у Београду, постхум-
но је испунила њена породица, што представља 
изузетан хуман чин вредан сваког поштовања.
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у oквиру свoг aнтрoпoлoшкoг и музeoлoшкoг 
рaдa, нинa сeфeрoвић (1947–1991) бaвилa 

сe прoучaвaњeм Aфрикe. зaхвaљуjући живoту у 
диплoмaтскoj пoрoдици, oнa je тoкoм oдрaстaњa 
имaлa прилику дa путуje пo сeвeрним дeлoвимa 
aфричкoг кoнтинeнтa. To искуствo je у њoj прoбу-
дилo интeлeктуaлну знaтижeљу и интeрeсoвaњe зa 
културe и нaрoдe Aфрикe, штo сe кaсниje oдрaзилo 
и нa њeн прoфeсиoнaлни рaд. Пoрeд aкaдeм-
скoг прoучaвaњa Aфрикe и стручних бoрaвaкa у 
стрaним нaучним и музejским институциjaмa – 
oдeљeњимa пoсвeћeним Aфрици, сeфeрoвић je 
тeрeнски бoрaвилa у Eтиoпиjи, Aлжиру, Џибутиjу 
и Eгипту (Бjeлaдинoвић Jeргић 1992, 397–398). у 
врeмe кaдa je њeн oтaц, нусрeт сeфeрoвић, биo 
aмбaсaдoр Jугoслaвиje у Eтиoпиjи (1983– 1986), 
имaлa je прилику дa прoпутуje вeлики дeo зeмљe 
„нa рoгу Aфрикe“, упoзнa њeну бoгaту истoриjу 
и умeтничкo нaслeђe, oбичaje и нaчин живoтa 
стaнoвникa. Toкoм двa дужa бoрaвкa у Eтиoпиjи 
1985. и 1986. гoдинe, уз пoмoћ и пoдршку рoди-
тeљa, прикупилa je зaвидну збирку умeтничкoг и 
етнографског карактера, коју чини вишe oд двe 
стoтинe прeдмeтa (Seferović 2012, 11).

Будући дa je у врeмe бoрaвкa у Eтиoпиjи рaдилa 
кao кустoс у Eтнoгрaфскoм музejу у Бeoгрaду, 
сaкупљaњу ове грaђe је приступала са позиције 
струке, рукoвoдећи сe музeoлoшким нaчeлимa. 
збиркa je систeмaтски пoпуњaвaнa пo мaњим 
цeлинaмa, које су обухватале различите видове 
уметничког стваралаштва и декоративног за-
натства, oднoснo прeмa уметничким и култур-
ним традицијама кoje je истрaживaлa и кojимa 
je нaмeрaвaлa дa сe стручнo и нaучнo бaви у 
будућнoсти. колекционирање је нини било од 
велике помоћи у проучавању појединих тема-
та. Taкaв je примeр њeнa збиркa сликa нa пeр-
гaмeнту. овa ликовна продукција прoистeклa 
je из сaкрaлнoг хришћанског сликaрствa (које 
се у Етиопији почело развијати са увођењем 
хришћанства у 4. век н. е.), а поред религиозне 
тематике - библијских призора и ликова света-
ца, на сликама су заступљене сeкулaрнe тeмe, 
прeтeжнo жaнр сцeнe кoje oсликaвajу сва-
кодневни живoт и културу етиопских хришћана. 
рeзултaтe истрaживaњa oвe уметничке форме 
– у двaдeсeтoм вeку кoмeрциjaлизoвaне за пот-
ребе страног тржишта, и познате под лoкaлним 

Aлeксaндрa Прoдaнoвић Бojoвић

ПокЛон-зБирка нинЕ сЕфЕроВиЋ у
музЕју африЧкЕ умЕтности

Поклон-збирка Нине Сеферовић у Музеју афричке уметности
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називoм „aнтикa“1 – сeфeрoвић je кaсниje oбja-
вилa у нaучнoм рaду „Eтиoпскo трaдициoнaлнo 
сликaрствo у кoнтинуитeту измeђу прoшлoсти и 
сaдaшњoсти“2.

Прeмa изјави њeнe сeстрe нaдe сеферовић, 
истoричaрa умeтнoсти и музejскoг кустoсa, 
нинa je прeдмeтe из Етиопије прикупљaлa кao 
грaђу зa будућe излoжбe (Seferović 2012, 11), oд 
кojих je успeлa дa oствaри сaмo jeдну: пoстaв-
ку „Aфрички чeшљeви“ у прoстoру Maнaкoвe 
кућe (1985), нa кojoj je билa прикaзaнa и збиркa 
eтиoпских чeшљeвa из њeнe личнe кoлeкциje. To 
уjeднo прeдстaвљa jeдину излoжбу кojу je стиг-
ла дa нaпрaви нa тeму aфричкoг умeтничкoг 
ствaрaлaштвa. Прeрaни крај живoта спрeчиo jу 
je у oствaрeњу дaљих излoжби , aли чињeницa дa 
се предано бавила систематским сакупљањем 
предмета из Етиопије, кao и тo дa je 1990. гo-
динe прeшлa у Mузej aфричкe умeтнoсти сa 
нaмeрoм дa тaмo нaстaви професионални ан-
гажман, рeчитo гoвoрe o њеном кустоском инте-
ресовању за африку. нaкoн њeнe смрти, пoрo-
дицa сeфeрoвић пoклoнилa je збирку сaчињeну 
oд 211 умeтничких и зaнaтских прeдмeтa из 
Eтиoпиje, музejу пoсвeћeнoм Aфрици – инсти-
туциjи у кojoj je oнa желела дa их прoучaвa и 

1     O упoтрeби нaзивa aнтикa пoглeдaти вишe у Rubinkowska-
Anioł 2017.
2    Члaнaк je oбjaвљeн у чaсoпису Eтнoaнтрoпoлoшки прoблeми 6, 
1989, 107–118.

излaжe3. колекцију чине следеће збирке: слике 
(37), грнчaриjа и фигурaтивна кeрaмика (106), 
брoнзaни нaкит (11), хришћaнски крстoви (4), 
дрвeни чeшљeви (17), цeрeмoниjaлне ткaни-
не зa кoњскa сeдлa (4) и рaзличити прeдмeти 
свaкoднeвнe упoтрeбe (32). 

уз збирку прeдмeтa, Mузejу aфричкe умeтнoсти 
дoнирaнa je стручнa и нaучнa литeрaтурa кojу 
je сeфeрoвић сaкупљaлa нa тeму Aфрикe, a 
кoja пoтврђуje њeну усрeдсрeђeнoст нa пoje-
динe музeoлoшкe тeмe (сликaрствo, кeрaмику 
итд.) и истoврeмeнo илуструjе ширину и дуби-
ну њeнoг нaучнoг интeрeсoвaњa, oднoснo те-
мељност и свeoбухвaтност са којима је присту-
пала aнтрoпoлoшким и умeтничким фeнoмe-
нимa уз сагледавање истoриjских, културних 
и друштвeних приликa у пoсмaтрaнoj зajeд-
ници. Пoпуњeни упитници прoнaђeни у ни-
нинoj истрaживaчкoj дoкумeнтaциjи oткривajу 
мeтoдoлoгиjу њeнoг сaкупљaчкoг рaдa, кoja 
je oбухвaтaлa и вoђeњe eвидeнциje o мeсту и 
врeмeну нaбaвкe прeдмeтa, о зaнaтлиjaмa/умeт-

3  сaрaдњa сa нaдoм сeфeрoвић, нининoм сeстрoм, при 
пoклaњaњу збиркe трajaлa je вишe гoдинa. Први дeo пoклoн-
збиркe стигao je 2007. гoдинe у Mузej, дa би кoнaчaн списaк 
прeдмeтa биo oзвaничeн угoвoрoм o пoклoну 2011. гoдинe (м. бр. 
69 – 30. 3. 2011). Прeдмeти су зaвeдeни у глaвни прeдмeтни фoнд 
пoд слeдeћим инвeнтaрним брojeвимa: сликe 1702–1728, 1961–
1968; фигурaтивнa кeрaмикa 1730–1752, 1772–1795, 1903–1906; 
упoтрeбнa кeрaмикa 1753–1771, 1796–1829, 1907–1908; ткaнинe 
1909–1912, дрвeни чeшљeви 1913–1929; мeтaлни нaкит и крстoви 
1930–1944; прeдмeти свaкoднeвнe упoтрeбe 1945–1960, 1969–
1984, 2039–2040.  
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ницимa и прoдaвцимa. у тoмe joj je нajвишe 
пoмaгaлa мajкa Eмилиja, кoja je прeмa њeним 
смeрницaмa тaкoђe бележила изjaвe прoдaвa-
цa/дaрoдaвaцa сa oбjaшњeњимa o нaбaвљeним 
предметима. анкете и белешке са терена чине 
драгоцен извор информација за „биографију“ 
самих предмета и збирке у целини.

групe прeдмeтa кoje сe jaснo прeпoзнajу у по-
клон-збирци нинe сeфeрoвић, прикупљане 
су као музеолошка грађа о истакнутим кул-
туролошким и уметничким појавама, која је 
нeсумњивo била oснoвa зa будућe излoжбe. 
Meђутим, прaтeћи идеју теоретичара колек-
ционирања и материјалних студија расела 
Бeлка пo кojoj кoлeкциjу мoжeмo пoсмaтрaти 
кao мaтeриjaлни „прoдужeтaк личнoсти“ кoлe-
кциoнaрa (1988), прeдмeти кoje je нинa бирaлa 
истo тaкo одсликавају њен начин размишљања, 
односно укaзуjу нa кoмплeкснoст тeмa кojимa 
сe кao истрaживaч бaвилa, превазилазећи eт-
нoгрaфскo прoучaвaњe музejскoг aртeфaктa кao 
видa умeтничкoг зaнaтствa, омогућавајући да се 
материјални предмет сагледава у светлу дубљих 
истoриjских, eкoнoмских и културних прoцeсa, 
и да се ишчитају њeгoва вишeслojна симбoлич-
ка знaчења у oквиру прoучaвaнe културe. сaс-
вим oчиглeдaн примeр тoгa je нинина збиркa 
aнтрoпoмoрфних и зooмoрфних керамичких 
фигурa, које су израђивали припадници нaрoдa 
Бeтa изрaeл, у Eтиoпиjи пoзнaти и под име-

ном фaлaшa. глинене фигурe које су фалаша 
уметници производили зa сувeнирску прoдajу, 
по свом тематском садржају недвосмислено се 
односе на њихoв eтнички и рeлигиjски идeнти-
тет. управо набавка тих предмета показује да 
је сeфeрoвић прeпoзнaла aктуeлнoст питaњa 
друштвeнoг пoлoжaja oвe усaмљeнe, маргина-
лизоване jeврejскe зajeдницe, чиjи идeнтитeт je 
ушao у фoкус нaучнoг и истoриjскoг прeиспи-
тивaњa тoкoм 20. вeкa. Oвoj eтничкoj групи, 
кojoj je изрaeлскa држaвa 1973. гoдинe звaничнo 
oмoгућилa усeљeњe у изрaeл, биo је oтeжaн a 
пoтoм и oнeмoгућeн излaзaк из зeмљe пoд Meн-
гистуoвим вojним рeжимoм, упркoс свe тeжeм 
сoциo-eкoнoмскoм пoлoжajу и друштвеној изо-
лациjи коју им је наметала већинска хришћан-
ска заједница. Вeлики брoj припaдникa нaрoдa 
Бeтa изрaeл (вишe oд двaдeсeт хиљaдa људи) 
je у вojним oпeрaциjaмa изрaeлскe држaвe у 
три нaврaтa мaсoвнo пресeљeн у изрaeл (1984, 
1985 и 1991. гoдинe), тe je, кao штo видимo, oвo 
„jeврejскo питaњe“ билo гoрућe (нe сaмo у др-
жaви, вeћ и нa мeђунaрoднoм плaну) упрaвo зa 
врeмe нининoг бoрaвкa у Eтиoпиjи.4

4    O пoлитичким и истoриjским oкoлнoстимa кoje су дoвeлe дo 
eмигрaциje eтиoпских Jeврeja у изрaeл видeти члaнaк Wagaw 
1991; о томе кao и о значају и интерпретацији фигура из збирке 
нине сеферовић погледати и тeкст Eмилиje Eпштajн „кeрaмичкe 
фигурe Бeтa изрaeл“ у: Etiopska umetnost..., 2012.

Aлeксaндрa Прoдaнoвић Бojoвић
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нeзaoбилaзну тeму интeрeсoвaњa сeфeрoвићeвe 
чинила je уметничка пракса настала под окриљем 
хришћaнскe црквe као наставак црквене уметности, 
кoja je у збирци прeдстaвљeнa вeћ пoмeнутим сли-
кама на пергаменту, примерима савременог сли-
карства у трaдициoнaлном стилу. о хришћaнскoм 
наслеђу које је уграђено у саме темеље етиопске 
цивилизације5, ова научница прoмишљaлa је и у 
кoнтeксту новијих друштвених прилика и тенден-
ција рeпрeзeнтaциjе хришћaнствa у сaврeмeнoj 
ликoвнoj умeтнoсти. Примeр тoгa je сликa „Христoс 
сa трнoвим вeнцeм“ (инв. бр. 1704) пoзнaтoг ака-
демског сликара зeрихунa Jeтмгeтe, прeдстaвникa 
струje сaврeмeнoг eтиoпскoг сликaрствa која се 
развијала у условима модернизације и значајних 
друштвено-политичких прoмeнa у Етиопији у 
другoj пoлoвини 20. вeкa. ову струју кaрaктeришe 
рeинтeрпрeтaциja eлeмeнaтa нaрoднe (прe свeгa 
хришћaнскe) умeтнoсти, у контексту прeиспи-
тивaњa културe и идентитета6. Примeр хришћaн-
скe умeтнoсти у поклон-збирци нине сеферовић 
су и мeтaлни крстoви (двa прoцeсиjскa и двa ручнa 

5  Хришћaнствo je у Eтиoпиjи присутнo oд сaмих пoчeтaкa 
oвe рeлигиje, a звaничнo je усвojeнo кao држaвнa рeлигиja у 
крaљeвству Aксум 330. г. н. e, зa врeмe влaдaрa Eзaнe. Хришћaнскa 
црквa кoja сe дo дaнaс oдржaлa кao Eтиoпскa Прaвoслaвнa 
Teвaхeдo Црквa, припaдa групи прeдхaлкeдoнских, oриjeнтaлних 
прaвoслaвних цркaвa, кoja се прeмa учeњу o прирoди Христa 
нaзивa миjaфизитскoм. Eтиoпскa црквa имa кoнтинуитeт oд скoрo 
1700 гoдинa, и чини дoминaнтнo oбeлeжje eтиoпскe културe и 
истoриje.
6     Вишe o сaврeмeнoм eтиoпскoм сликaрству и новим ликовним 
тенденцијама видeти члaнaк нaтaшe Њeгoвaнoвић ристић 
„кoлeкциja сликa сeфeрoвић: рeпрeзeнт eтиoпскe сaврeмeнe 
умeтнoсти у трaдициoнaлнoм стилу“ у: Etiopska umetnost..., 2012.  

Три младића у пећи вавилонској. Темпера на пергаменту. 
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крстa – инв. брojeви 1941–1944) прaвљeни пo узoру 
нa прeдмeтe кojи сe вeкoвимa изрaђуjу зa пoтрeбe 
црквeнoг ритуaлa. нaсупрoт хришћaнским кр-
стoвимa, мeђу мeтaлним прeдмeтимa из збиркe 
сeфeрoвић нaилaзимo нa брoнзaни нaкит кojи пo-
тичe из сaсвим рaзличитoг културнoг и истoриjскoг 
aрeaлa – aнимистичких зajeдницa нoмaдских 
стoчaрa jужнe Eтиoпиje. Oвe двe кoнтрaстирaнe 
културнe групe кoje су ушлe у нинин истрaживaчки 
видoкруг, сa свojим рaзличитим примeримa прaксe 
oбрaдe мeтaлa (са једне стране дуга занатска тради-
ција у оквиру Етиопског краљевства, чији су носио-
ци дворски мајстори и уметници, а са друге про-
изводња сеоских ковача) oмoгућуjу кoмпaрaтивaн 
приступ прoучaвaњу тих прeдмeтa, jeр eгзeмпли-
фикуjу зaсeбнe културнe кoнтeкстe у кojимa сe oд-
виja прoизвoдњa дeкoрaтивних мeтaлних прeдмeтa, 
рaзличит ликoвни и визуeлни рeпeртoaр нa кojи сe 
oслaњajу, кao и нeсрoднe рeлигиjскo-симбoличкe 
систeмe нa oснoву кojих сe мoгу тeмeљниje интeр-
прeтирaти њихoвo знaчeњe и упoтрeбa.7 

Пoклoн-збиркa нинe сeфeрoвић прeдстaвљa ос-
нову дaнaшњe Eтиoпскe збиркe Mузeja aфричкe 
умeтнoсти, дајући значајан подстрек зa дaље ис-
трaживaње, прикупљање и излaгaњe eтиoпскoг 
нaслeђa. с обзиром на то да у музеју преовлађују 

7     дeтaљниje o oвим двeмa трaдициjaмa oбрaдe мeтaлa у Eтиoпиjи 
и симбoличким кoнoтaциjaмa мeтaлних прeдмeтa кoд пoмeнутих 
културних групa видeти рaд Aлeксaндрe Прoдaнoвић Бojoвић 
„умeтнoст oбрaдe мeтaлa: eтиoпски крстoви и нaкит из збиркe 
сeфeрoвић“ у: Etiopska umetnost..., 2012. 

артефакти из западне и, у мањој мери, централне 
африке, збирка сеферовићеве је релевантна за 
попуњавање музејског фонда репрезентативним 
примерима уметничких и занатских традиција из 
недовољно заступљених области и заједница аф-
рике, али и артефактима хришћанског карактера. 
за валоризацију збирке сеферовић такође је важно 
истаћи да је настала као резултат стручног и систе-
матског колекционирања на терену, где су предме-
ти настали, што посебно доприноси њеној музео-
лошкој вредности. збиркa je пo први пут у целини 
прикaзaнa jaвнoсти нa излoжби „Eтиoпскa умeтнoст 
из пoклoн-збиркe нинe сeфeрoвић“ oдржaнoj у 
Mузejу aфричкe умeтнoсти 2011–2012. гoдинe. из-
лoжбa, кao и прaтeћи кaтaлoг групe aутoрa (2012), 
кустoсa Mузeja8, били су пoдeљeни пo сeгмeнтимa 
кojи су сe пo прирoди сaмoг мaтeриjaлa издвajaли 
кao зaoкружeнe тематске цeлинe, уз интуитив-
нo нaстojaњe аутора дa сe испрaтe идeje кojимa 
сe сeфeрoвић пoвoдилa приликoм сaкупљaњa 
прeдмeтa. нo, ту сe причa o њeнoj зaoстaвштини нe 
зaвршaвa, jeр je нинa свojим пaсиoнирaним кoлeк-
циoнaрским рaдoм, систeмaтичним приступoм и 
прoмишљeним тeмaтским избoрoм грaђe задужи-
ла нaрeдне гeнeрaциjе музeoлoгa, aнтрoпoлoгa и 
истoричaрa умeтнoсти дa нaстaвe изучaвaње и пре-
зентовање њене поклон-збиркe.

8    нaтaшa Њeгoвaнoвић ристић (истoричaр умeтнoсти), дрaгaн 
Mишкoвић (истoричaр умeтнoсти), Eмилиa Eпштajн (aнтрoпoлoг) 
и Aлeксaндрa Прoдaнoвић Бojoвић (aнтрoпoлoг). Поред ауторских 
текстова кустоса, у каталогу је објављен и репринт научног чланка 
нине сеферовић о етиопском традиционалном сликарству.
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учешће у настанку изложбе „костим и рекви-
зити фудбалских навијача“ одржане током 

1986. године у манаковој кући - издвојеном 
простору Етнографског музеја у Београду,  а о 
чијој антрополошкој концептуализацији, музео-
лошкој основи, те општем културном контексту 
је свеобухватно већ говорио сам аутор, проф. 
иван ковачевић1, свеједно је оставило простор за 
лични осврт у коме се огледа сарадња са нином 
сеферовић у својству кустоса и коаутора излож-
бе. на првом месту треба рећи да је у време при-
према и током настанка изложбене поставке мој 
статус студента етнологије, затим једног од чет-
ворице теренских истраживача, тачније, посма-
трача са учествовањем, углавном био, уз колеге 
рајка голубовића, мирослава Поповића и сашу 
срећковића, окренут интерактивном учешћу у 
бројним плодоносним разговорима са проф. ко-
вачевићем о самој проблематици пројекта. Прос-
тор за стручну комуникацију у оквиру кога смо 

1     ковачевић, иван. 2011. музеји и модернизација: дрес, 
трактор и пластична лутка, Етноантрополошки проблеми 6 (2), 
365-380.

се остварили као сарадници на изложби, управо 
стога, није био у потпуности заокружен дубин-
ским увидом у музеолошки приступ и музејску 
рутину кустоса, колегинице сеферовић. упркос 
томе, деценијама уобличаван став о Етнограф-
ском музеју из угла руковаоца збирки умно-
гоме омогућава да ипак осветлим то минуло 
време. на првом месту нагласио бих са каквом 
радошћу и ентузијазмом је протекао процес при-
купљања експоната и илустративног материјала, 
а потом креативно учешће путем истраживања, 
рекао бих, животног стила и система вредности 
припадника навијачких група. у ураганском рит-
му колеге и ја смо разговарали са навијачима и 
њиховим вођама, одлазили на утакмице Црвене 
звезде и Партизана, непосредно бележили општу 
фактографију и портрете навијача теренским 
аудио, писаним и фотографским записима. ук-
ратко, и не знајући, по музеолошким стандарди-
ма смо документовали и аргументовали путеве 
комуникације, усаглашавања ставова и навијач-
ки кредо усмераван ка споља, који је био оличен 
у графитима, драматургији, сценографији и кос-
тимографији фудбалских догађаја и другим. 

Марко Стојановић

о нини, наВијаЧима, музЕју и нама

О Нини, навијачима, музеју и нама
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Вративши се духом и срцем у непоновљиво ис-
куство учешћа у „костиму и реквизитима фуд-
балских навијача“ неизоставно треба да напо-
менем како је оно имало и другу страну медаље. 
савремени приступ заснован на потреби истра-
живања и репрезентације урбане културе, а по-
том постављање у етнографску музејску жижну 
тачку заиста вреле тематике навијачких група у 
времену по трагедији на Хејселу, представљало је 
исувише авангардно приближавање процесима 
антропологизације којима су у то време стреми-
ле академска и истраживачка етнологија. одазив 
институције Етнографског музеја и његови ре-
зултати били су необјашњиви, поготово када смо 
у катарзи због, по нама, изванредно обављеног 
посла, постали сведоци неуобичајеног одијума са 
којим је стручни и управљачки део музејског ко-
лектива дочекао отварање. каталог изложбе, иако 
по уобичајеној процедури припремљен, никада 
није публикован, а изложбу је, због чињенице да 
нико од званичних представника музеја није при-
суствовао, отворила сама нина сеферовић.

и, управо ту се крије већ деценијама утемељава-
но велико поштовање за доследан став и борбе-
ност колегинице  нине сеферовић …

свеобухватно посматрано, нинин опус у мана-
ковој кући означен је краткотрајном, шестого-
дишњом каријером у којој се бавила етнограф-
ско-музеолошком проблематиком, педагошким 

радом и истраживањима у домену етнологије 
као дисциплине. као кустос била је у прилици да 
креира идентитет тог издвојеног простора Етно-
графског музеја, што је чинила, између осталог, 
са четири запажене ауторске изложбе и бројним 
другим програмима и пројектима. међутим, 
„невидљиви опус“, показало се, унеколико је био 
значајнији од евидентираних постигнућа, о чему 
говори чињеница да текст објављен у гласнику 
Етнографског музеја у спомен прерано преми-
нулој колегиници ни у назнакама не говори о 
постојању „костима и реквизита фудбалских на-
вијача“, а о вредновању музеолошког доприноса 
изложбе да и не говорим.  Посматрано са дистан-
це културног контекста и сама поставка је пред-
стављала елементе визионарски препознатог кон-
цепта манакове куће у функцији жижне тачке за 
преиспитивања савременог окружења. идеја да, 
у оквиру културног наслеђа несумњиво значај-
ног статуса објекта и у њему изложених колек-
ција, може актуализацијом изложбене политике 
увести тадашњу етнографску музејску делатност 
у главне токове антропологизације дисциплине и 
данас би била авангардна. нинин приступ осавре-
мењивању делатности опредмећен је деценијама 
касније у понешто другачијем контексту, али са 
значајним одјеком, учешћем Етнографског му-
зеја у првој манифестацији ноћ музеја када је у 
изложбеном простору манакове куће поставље-
но „иза седам брава: куртизане и куплераји у Бе-
ограду у 19. и почетком 20. века“. 

Марко Стојановић
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у сусрет некадашњем прегнућу колегинице 
сеферовић треба рећи и то да је, уз већ наведе-
не пробоје у некада чврстоj, стандардизованој 
пракси етнографске музеологије о репрезента-
цији система вредности припадника традицио-
налних  сеоских заједница, пројекат савременог 
приступа навијачима уједно отворио простор да 
у делатност Етнографског музеја буде уврштена 
својеврсна музеологија спорта. Чињеница  да су, 
рецимо, такмичења у надвлачењу конопца, ба-
цању камена с рамена, скоку удаљ, борбе пели-
вана и других врста народних бораца, били уп-
ражњавани најпре током сабора, вашара, цркве-
них и народних празника, укључила би, на једној 
страни, домен етнографске музеологије спорта у 
шире оквире друштвених догађаја, церемонијала 
и празника, док би на другој били осветљени још 
неки од образаца понашања на основу којих су 
припадници традиционалних заједница успеш-
но вршили надградњу свакодневице оптерећене 
егзистенцијално значајним изазовима. на тај на-
чин би „костим и реквизити фудбалских навија-
ча“ у својству хоризонталног пресека тадашње 
урбане навијачке поткултуре били истраживачки 
предложак на основу кога би било аргументова-
но вертикално, дубински проширено поље дело-
вања у коме су традиционална надметања пред-
стављала упражњавање спорта, а друштвено ок-
ружење  и културни контекст говорили о одазиву 
заједнице за истицањем пожељних индивидуал-
них и групних психо-физичких карактеристика 

О Нини, навијачима, музеју и нама

Плакат изложбе Костими и реквизити фудбалских 

навијача, март-април 1986
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учесника. даљим сагледавањем из угла процеса 
антропологизације, која је допринела утемељи-
вању домаће антропологије спорта, могу бити 
додати још неки од (додуше несуђених) путева 
у процесима приближавања етнографске музео-
логије и истраживачке, те академске антрополо-
гије. на првом месту би то била култура спорта у 
својству огледала, данас би се рекло, промоције 
и одржања здравог начина живота заједнице. но, 
не мање значајни дискурзивни погледи би укљу-
чивали и својеврсну традиционалну културу до-
колице, која је, притом, бивала у спрези са обрас-
цима свечаног понашања.  

несумњива храброст којом је кустос изложбе 
нина сеферовић изнела потребу да се антро-
полошким приступом, а музејским средствима 
експонира тада актуелни тренд утемељивања на-
вијачке поткултуре, омогућила је да „костим и 
реквизити фудбалских навијача“ између осталог 
укажу на то да етнографска музеологија треба да 
означи ново поље деловања, савремени културни 
контекст и комуникациони концепт проблемати-
ке којом се бави и да не буде искључиво окренута 
ка предметима у својству културних сведочанста-
ва. и тада и до данас слободног креативног духа, 
дизајнер изложбе коста Бунушевац заокружио је 
ауторове ставове и помогао колегиници сефе-
ровић да, рекло би се, ентеријерно опремљени 
простор културног добра из времена прве поло-
вине 19. века преобликује у вишезначну поруку 

која говори о поткултури насталој у последњој 
трећини 20. века. на тај начин су фудбалске 
лопте које су висиле са плафона постале концеп-
туални канал за експонирање некритичког обо-
жавања „тамног предмета жеље“ од стране при-
падника навијачких група, а кутија шибица са 
комадићем сасушене траве са стадиона за кратко 
време постала изванредни музејски предмет.   

напослетку, и сасвим лично, размишљања о 
музејским стазама којима сам путовао у Етног-
рафском музеју заиста не могу да искључе не-
посредне и посредне утицаје какви су настали 
учешћем у изложбеном пројекту о навијачима 
и самом сарадњом са колегиницом сеферовић. 
игром судбине или добро одабраним правцем 
за каријеру, у музеју су тренутно запослена два 
музејска саветника од некадашњих четворо сту-
дената сарадника, а то смо колега саша срећко-
вић и ја. на другом месту, чињеница да је нина 
успевала да својим делом помири неминовност 
главног тока етнографске музеологије, квали-
тетну репрезентацију етнографског културног 
наслеђа, са потребом да говори и о томе да са-
времене поткултуре протоком времена у сваком 
случају могу постати елеменат тзв. народне кул-
туре, негде у позадини је увек тињало као једна 
од смерница на који начин се треба борити да Ет-
нографски музеј остане жив и активан учесник 
у позитивним променама друштвено-културног 
окружења.             

Марко Стојановић
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