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Сажетак:ХристифорЦрниловић(Власотинце1886–1963)биоје
сликар,професорсликања,етнографаматериколекционарпред
метаматеријалнекултуре,народнихзнањаиумотворина.Своју
велику етнографску збиркужелео је да поклони граду Београду
какобибиласталнопредочима јавности.Одпрвихразговорас
представницимаградаБеорада1958.године,кадајеустановљено
дазбиркаимавеликукултурнуиисторијскувредност,дореали
зацијењеговепрвобитнезамислиупотпуностиједошлотекна
кон10година,нажалост5годинанаконњеговесмрти.Ускладу
сасавременимтенденцијамаитеоријамаразвојамузејаимузе
ологије,каоиновимвизијамасхватањаулогемузејаудруштву,
поредвећустаљенихобликаактивности,организовањаповреме
нихизложби,предавања,просветнопедагошкограда,стручњаци
Етнографскогмузејапрепознајупотенцијалезановначинрадас
публикомуМанаковојкућикрозедукативнепрограмезаизучава
њестарихзаната,разноврснихвештина,народнихрукотворина
истарихуметничкихтехника.Овајиновативнивидукључивања
публикеупроцесочувањанематеријалногкултурногнаслеђаиса
радњасдругимустановамаиинституцијамакултуредеојепла
нарадауМанаковојкућиоддеведесетихгодинапрошлогвекаи
непрестанотраједоданас.

Кључне речи: Христифор Црниловић, Етнографска спомен
збирка,музеологија,едукативнипрограми
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ХристифорЦрниловић(Власотинце1886–1963)биојесли
кар, професор сликања, етнографаматер и колекционар
предметаматеријалнекултуре,народнихзнањаиумотвори
на.Својувеликуетнографскузбиркужелео једапоклони
градуБеоградукакобибилазасталнопредстављенајавно
сти.Међутим,одпрвихразговорасапредставницимаграда
Београда1958.године,када јеустановљенодазбиркаима
великукултурнуиисторијскувредност1,дореализацијење
говепрвобитнезамислиупотпуностидошлојетекнакон10
година,нажалост5годинанаконњеговесмрти.

БригаозбирциповеренајестручњацимаЕтнографскогму
зеја,азањенсмештајодређенајеМанаковакућа.Ратислава
ВукотићиЈаснаБјеладиновић,кустосиЕтнографскогмузе
ја,преузелесукомплетнузбиркуХристифораЦрниловића.
Колекцијусуобрадилеиприпремилесталнуизложбу„На
родненошњеинакитцентралнобалканскогподручја19.иу
првимдеценијама20.века”којајесвечаноотворена17.но
вембра1968.године.РодољубивичинХристифораЦрнило
вићаињеговраднаочувањукултурногнаслеђаомогућиоје
дастручњациЕтнографскогмузејауМанаковојкућивише
одполавекабудунепрестаноангажованинаактуелизацији
знањастеченихизучавањемнароднетрадиције,потрагомза
најбољимначиномкомуникацијеспубликомипрезентаци
јомрезултатаистраживањаразличитоинтерпретиранихна
пољумузеолошке етнологије. Етнографска спомензбирка
ХристифораЦрниловићаса2600предметаматеријалнекул
туре,1500фотографскихзаписананегативимаистакленим
плочама којима је документовао своја истраживања и 22
000 страна рукописне грађе, која прати овај колекционар
скииистраживачкиподухват,доступнајестручнојиширој

1 „Данасјесличнепредметеврлотешко,илисасвимнемогуће,набавити,
поштосу скупљанина теренупре3040 годинакада су се јошмогли
наћи,доксуданаснестали,асањимаиматеријалодкогасунаправљени,
начин рада и људи који су их израђивали. Као стручњак професор
Црниловићумеоједаодаберелепе,карактеристичнеиреткепримерке
честоуникате.Извеснипримерцииз збиркененалазесениу једном
одјугословенскихмузеја,апојединипредметизаступљенисусамоса
по једнимпримеркому неком одмузеја у земљи.Својом величином,
разноврсношћупредметапотериторијалномиетничкомпореклукаои
повременскомраздобљукојеобухватазбиркапрофесораЦрниловића
пружа драгоцене изворе за научна истраживања, нарочито упоредна.
У Етнографском музеју у Београду налази се прикупљени материјал
несамоизСрбијевећииздругихрепублика,алимузејнерасполаже
таквим вредностима какве има збирка професора Црниловића, па
бињено евентуално преузимање значило значајно културно и научно
обогаћењеБеограда.Збиркасвојомцелиномизраженомкрозбогатство
ретког етнографск ог материјала а такође и посебно значајним
примерцимапредстављакултурнуреткостивредност”изкомисијског
извештаја1958.године,документацијаЕтнографскогмузеја.
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јавности кроз изложбене и пратеће програме, педагошко
образовнипрограмиизложбесамосталнихуметника.Нај
већидеоЕтнографскеспомензбиркеХристифораЦрнило
вићанастајаојеизмеђудвасветскарата,завремењеговог
радногангажовањауСкопљуинаконДругогсветскограта
уродномВласотинцугдејеживеодосмрти(1963).Значај
овеколекцијејеутомештојеауторприкупљајућипредмете
изучаваоифеномененакојесеодносеипримењиваојасну
методологију рада којом је постигнуте резултате смештао
ушириконтекстпроучавањаматеријалнеидуховнекулту
реградскеисеоскесрединецентралногБалканаукојојсу
доминиралекаозасебнеестетике.2Тимејерукописнаграђа
узфотографијезаједносприкупљенимпредметимасеоске
иградскеношње,предметапокућства,занатскихпроизвода
иалата,накитаидругогнепроцењивакаоизворподатаказа
савременаистраживањаипоставкеупроучавањуиочува
њутрадиције,крозкојисустручњациЕтнографскогмузеја
својимстарањемуградилиисвојеличнеипрофесионалне
напореипостигнућа.

Пред нама је текст којим су обухваћене активности ко
је супратиле јубилеје везане заживотнипутХристифора
Црниловића и живот његове збирке након његове смрти.
Десетогодишњица отварања Етнографске спомензбирке
обележена је изложбомХристифорЦрниловић – сликар и
колекционар.УприземљуМанаковекућемогао се видети
животнипутХристифораЦрниловића,приказанисупред
мети из збирке који нису на сталној поставци (примерци
грађанскеношњеинакита, затиморужје,прибор записа
ње,бочицезамирис,зарфови,кутијезанакит).Изложбаје
представила уметничко стваралаштво Христифора Црни
ловића са 24 слике углавномженског акта и портрета ра
ђене у техници пастела, угља, уља.Приказане су и слике
АутопортретиМаслинасаКрфа,заовуприликупозајм
љенеодНародногмузеја.АуторовеизложбебилајеЈасна
Бјеладиновић,аликовниуредникРадмилаЛазаревић.3Ни
на Сеферовић (1947–1991), руководилац Збирке од 1984.
до 1989. године, 1986. године приредила је изложбуФо
тографије Христифора Црниловића којом је обележено
100годинаодњеговогрођења.Наизложбијеприказандео
његовог врло богатог фотографског рада. Највећу пажњу
приснимањуХристифорЦрниловић јепосветиоосновној
теми својих етнографскоколекционарских интересовања
–народнојношњиинакиту.СнимљенесууМакедонијии

2 РукописнаграђаХристифораЦрниловића.
3 Бјеладиновић, Ј. (1979) Десет година Етнографске спомензбирке

ХристифораЦрниловића,ГЕМ43,Београд,стр.193.
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Србијиизмеђудвасветскарата.4Те1986.годинедесиласе
тихаинаугурацијаурбанеантропологијеумузејскепостав
кеизложбомРеквизитинавијачаИванаКовачевићаиНи
неСеферовић,револуционарнапотемиипоставцикојује
реализоваоКостаБунушевац.НинаСеферовићкојајеуто
времебилазадуженазапрограмМанаковекуће,достасме
лојеунелапроменуупредстављањумузеолошкогпредмета
имузејскомпоставкомкаквасенијевиделадотада.Овом
изложбомосвешћенајепотребазаистраживањиманавија
чакаосубкултуреипренегоштосудобилизаслуженоме
стонапољуистраживања антропологије.5Периодукојем
је збиркуводилаНинаСеферовићобележен јестудијским
изложбамакојимајебилаауторизначајниммеђународном
сарадњом.Поводомобележавањастодесетгодинаодрође
њаХристифораЦрниловића1996.годинеприређенајеиз
ложбаИззанатскепрошлостиБалкана–ХристифорЦрни
ловићприкупљачетнографскогблагаДраганеСтојковић,уз
ликовнуреализацијуБранкеБоројевић–Џокић.Експонате
сучинилипредметииззбирке,фотографије,скицеиделови
Црниловићевогтекстаизрукописнеграђекојасеодносина
пореклоиразвојпојединихуметничкихзанатанацентрал
нобалканскомподручјуу19.ипрвимдеценијама20.века.
Приказанису следећи занати:дунђерство (народно гради
тељство), дограмаџилук (грађевинска столарија у служби
опремања ентеријера), копаница (уметники дрворез), зо
графија(поствизантијскоцрквеносликарство),кујунџилук
(израда накита), терзијски занат (израда градске ношње).
Представљањем сликарског опуса изложбом Христифор
Црниловић–слике,обележеноје30.годинарадаЕтнограф
скеспомензбиркеХристифораЦрниловића.Уоквируиз
ложбепредстављенесу34Црниловићевесликеидокумен
тациониматеријалкојисеодносинањеговсликарскирад.
Сликесурађенетехникомпастелаиуља,умањојмерисуу
питањуцртежирађениоловкомиугљеном.Теменасликама
сууглавномстудијељудскефигуре,затимпортретиимањи
број пејзажа имртве природе.Слике су настале у пероду
између1918.и1959.године.Активностивезанезаобележа
вања40годинарадалегатаХристифораЦрниловићазапо
четесу2008.годинеизложбомИстраживање–професија
илистраст.Уовојгодиниодржанајеилетњашколакојаје
ималазациљдаполазницимапружиосновнипојамопоро
дичномнаслеђукрозпредавањаирадионице.Каорезултат
овогдружењанасталајеизложбађакаЕтнолошконаслеђе

4 Сеферовић,Н. (1986)ФотографијеХристифораЦрниловића,каталог
изложбе,Београд.

5 Марко Стојановић, О Нини, навијачима, музеју и нама...., каталог
изложбеПричаоНини,уприпреми...
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моје породице на којој је представљенњихов самостални
истраживачкирад.Деведесетихгодинадвадесетогвекапо
редтешкихдруштвенополитичкихиекономскихприлика,
радЕтнографскогмузејауМанаковојкућизапамћен јепо
међуинституционалнојсарадњи,педагошкомрадукојимсе
културно наслеђе и традиција тековинама које легатХри
стифораЦрниловићаносиприближавашколскојпублици,
акрозунапређењерадарадионицаотрадиционалнимзана
тима иширој публици заинтересованој за овај део насле
ђа.Нарадионицамаишколаматрадицијекустосипредста
вљајузнањаопразницимагодишњегциклуса,аполазници
активнимучешћемусвајајунајважнијепојмове,вредности
иидејеоочувањутрадиције.Такосузапамћенерадионице
о Божићу које су пратиле, ликовне, књижевне и радиони
цеглумечији језаједничкирезултатбилапредставаШта
јеБожић? којомсудеца гостовалаиудому занезбрину
тудецу.Школанароднетрадицијеобележилајеипрославу
Ускрса1995.годинеузпредавања,радионицеукрашавања
јаја,арезултатјебилапредставаполазникадрамскесекције
ПричаоУскрсуиизборзанајлепшеукрашенојаје.

УовомпериодурадаМанаковекућезапочетајесарадњаса
студентимаФакултетапримењенеуметностиОдсекакости
ма,којисуинспирисанисталномпоставкомкреиралисво
јерадове.ТакосунасталициклусиизложбиОдстарогка
новомстуденатапрофесоркеЗореЖивадиновићДавидовић
који су сеодржавалиод1995. до1998. године.Сарадњом
студената Факултета примењених уметности и Филозоф
скогфакултета –Одељења за етнологију и антропологију
у 2000. години, настала је изложба цртежа ифотографија
Когјеродаодевање?–каорезултатзаједничкихтеренских
истраживањакрозкојесуанализиралиодевањестановни
каБеограда.Организованајеидискусијанатемукултурне
конструкције родакрозодевањекоја сеодржалауоквиру
овеинтригантнеизложбе.Раднаактуелизацијивредности
којелегатносипотврђенјеучешћемуманифстацијамакао
штосуМузејиуСрбији–10данаод10до10иНоћмузе
ја.ПоредактивностиЕтнографскогмузејакојијесамостал
ноиликрозмеђуинституционалнусарадњунадржавноми
међународномнивоуоствариозавидануспехнапољуму
зеологије,изложбенипросторМанаковекућебио јеместо
гдесуподршкумоглинаћииуметницинаразличитеначине
инспирисанинародномтрадицијом.Десетогодишњицаове
сарадњеобележена је догађајемИзложбе уМанаковој ку
ћи(1991–2001)–продајномизложбомсликаиуметничких
предметаауторакојисуод1991.до2001.годинесамостално
излагалиуМанаковојкући.
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Едукативнипрограмистарих
уметничкихзанатауМанаковојкући

Ускладусасавременимтенденцијамаитеоријамаразвоја
музејаимузеологијекаоиновимвизијамасхватањаулоге
музејаудруштву,поредвећустаљенихобликаактивности,
организовања повремених изложби, предавања и просвет
нопедагошкограда,стучњациЕтнографскогмузејапрепо
знајупотенцијалезановначинрадаспубликомуМанаковој
кућикроз едукативнепрограме заизучавање старих зана
та, разноврсних вештина, народних рукотворина и старих
уметничкихтехника.Овајиновативанвидукључивањапу
бликеупроцесочувањанематеријалногкултурногнаслеђа
и сарадња с другим установама и институцијама културе
деојепланарадауМанаковојкућиоддеведесетихгодина
прошлогвекаинепрестанотрајеиданас.Идејнаосноваце
логпројектаедукативнихрадионицастарихзанатаиумет
ничкихтехниканастала је завремеизложбеТорбеСрбије
уфункцијипреносадобра,ауторкеСофијеКостић,кустоса
ЕтнографскогмузејауБеограду,којајеодржанауМанако
вој кући 1990. године. У време трајања изложбе одржана
је радионица ткања као пратећи део програма изложбе са
циљемупознавањаиочувањатрадиционалногначинатка
њаињеговеприменеусавременимусловима.Радионицаје
изазвалавеликоинтересовањепублике,итојебилавелика
мотивацијазасарадникеизложбеБранкуБоројевићЏокић,
пројектантаизложбеиНадеждуРистићВлајковић,дипло
мираног сликара текстила да направе озбиљнији програм
закурсткањасапредавањемипрактичномнаставом.Овај
курс, одржан у оквиру изложбе Торбе Србије у функцији
преносадобарабиојепретечаиинспирацијасвихкаснијих.
Предавачиинструкториангажованиупројектуодпочетка,
билисуцењенистручњаци,примењениуметници,кустоси
исараднициЕтнографскогмузејауБеограду.

ДраганаСтојковић,кустосируководилацМанаковекућеод
1990.до2014.годинепреузимаулогуглавногорганизатора
икоординаторапројектаипрограмарадакурсевауфунк
цијипопуларисањаетнографскогнаслеђаумузеју.6Школа
ручногткањауМанаковојкућиимала јеупочеткуформу
курсакојијетрајаодвенедеље,аливременом,наинсисти
рањесамихполазница,продуженајенамесецазатимнатри
месеца.Наставнипрограмјеобухватао,поредпрактичног,и
теоријскидеонакомесусеполазницеупознавалесаисто
ријомткањаусветуикоднас,врстамаиделовимаразбоја,

6 Стојковић, Д. (1995) ГЕМ, књ. 5859, ур. Влаховић,П., Београд, стр.
207216.
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врстамапреплетаја,орнаментикомзаступљеномнаткањи
ма код нас и врстама финалне дораде тканина. Учеснице
курсасуипослезавршенеобукеостајалеуконтактуспре
давачемиорганизаторима;такосуорганизованизаједнички
састанци названи „Клуб ткаља”. Касније, у октобру 1997.
годинеприЕтнографскоммузеју,саседиштемуМанаковој
кући,оснивасе„Удружењезаочувањеиразвојручногтка
ња”.Првипредседник удружења, а потомипочасничлан
билајепрофесорНадеждаРистићВлајковић.Токомвреме
науУдружењејеучлањеновишеод60жена.Основнициљ
изадатакУдружењабиојеочувањеиразвојвештинеручног
ткањакаоделанашекултурнебаштинеињеговогприбли
жавањаурбанојсредини,односносензибилитетусавреме
ногчовека.УоквирусвојихактивностиУдружењеоргани
зујеколективнеипомажеауторскеизложбесвојихчланица.

Изложбе„Удружењазаочувањеиразвојручногткања”те
матски су одређене и организоване на високом дизајнер
скомнивоу.Прваизложбаприређенајеод2до11.јуна1998.
годинеуМанаковојкућистемомТканијастуци.Полазнице
ачестопотомичланице„Удружењазаочувањеиразвојруч
ногткања”различитихсупрофесијаистароснедоби.Један
бројјезапослениткањевидикаомогућностдопунепоро
дичногбуџета,анекиматкањепостајеосновнозанимање.
Међутим,овонијејединимотивсавладавањаовевештине,
већјемногоизраженијапотребазааутентичнимстварала
штвомкаоделомвишегстепенаразвојасопственекултуре
инеговањемтрадиционалногзаната.Интересовањезаовај
курснепрестанотраједоданас.

Првипредавачиедукаторкурсаручногткањаод1990.до
2001.годинебила је,каошто јепретходнонаведено,про
фесорНадеждаРистићВлајковић,дипломиранисликартек
стила,затимод2001.до2011.годинепредавањенаставља
мрВераМарковић,аод2011.доданас,можемослободноре
ћи,школуткањамаестралноводиИванаЧолић,академски
сликарсценограф,чланУЛУПУДСаиУдружењазаочува
ње и развој ручног ткања.Већ традиционално полазнице,
послезавршеногкурсаизлажуназаједничкојизложбисвоје
изведенерадове.КурскерамикеуМанаковојкућимотиви
санјевеликимуспехомкурсаткањааиницијаторисубили,
тадашњидиректорЕтнографскогмузејауБеоградуБранко
Радивојевић,професорипредавачнаФакултетупримење
нихуметностиБраниславСтајевићируководилацМанако
ве кућеДраганаСтојковић.Препознавањемпотребе да се
отргнеодзабораваједанодважнихтрадиционалнихиумет
ничкихзанатакаоштојегрнчарство,саставилисуозбиљан
стручнипрограмобукеприлагођенразличитимпрофилима
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полазника.Програмјекомбинованпрактичномнаставомса
Одсека керамикеФакултета примењених уметности и те
матскимпредавањимаизобластиетнографскогнаслеђагрн
чарскогзанатаодстранестручњакаизЕтнографскогмузеја.
Вештоуклопљенатеоријскаипрактичнаобукареализована
јетакокрозсарадњудвеинституције.Полазницисуупозна
ванисаисторијомиразвојем грнчаријеикерамикепутем
предавања. У практичном делу обука је рађена по основ
номпрограмуФакултетапримењенихуметности:припре
маглине,обликовањеруком,раднаточку,печењебисквита,
различитеврстедекорације,техникаглазирањаиглазурно
печење.Првипредавачиовогкурсабилисумлади,аливећ
истакнути академски уметници, керамичари: Александар
Куцина,МирољубДрамићанин,ЉубицаУзелациАнтонија
Драгутиновић.

Овај курс је од почетка такође изазвао велико интересо
вање.Велики број заинтересованих полазника подељен је
у неколико група.Свакупоједину групу водила суподва
предавача.ОгромнознањеиискуствопрофесораБранисла
ваСтајевићаодсамогпочеткаимало јевеликуулогу.Као
творацидејногконцептапрофесорСтајевићјебиоиглавни
надзорниккурса.Насамомпочеткуодржаоједвапредава
ња:КерамикаупедагошкомрадуиСкулптуралнакерамика.
Првопредавањебилојенамењенополазницимакурсаке
рамике,адругополазницимакурсевакерамикеивајарства.
Уоквируконцептакурсаодржано је јошниззанимљивих
предавањакаоштосу:Окинескојтрадиционалнојкерами
ци, предавањеодржано10. јануара1993. године,предавач
је била Бранислава Јевтовић, књижевник; затим др Биља
наЂорђевићкојајеупрвојгрупизавршилакурскерамике,
одржалајепредавање26.јуна1994.годинеРазвојкерамике
крозпраисторијуиантичкуГрчку.

Временом су курсеви керамике прерасли у праву школу
керамике.Прва изложба на којој су представљени радови
полазникакурсакерамикебилајезаједничкасполазници
макурсавајарстваиодржанаје1992.године,од30.јануара
до15.фебруара сназивомКерамичарии вајари–амате
ри.Изложбијепретходилопредавањепроф.БранкаСтаје
вића с темомСкулптурална керамика. Отварање изложбе
пропраћенојепригодномдоделомдиплома,штојекасније
усвојенокаомоделзасвекурсевеуМанаковојкући.Током
1997.годинеодржанајеЛетњашколакерамикеуЗлакуси,
што је резултирало отварањем заједничке изложбе радова
професорапредавачаиполазникалетњешколенасталихна
томкурсуподназивом„Злакуса’97”.Отварањејебило20.
новембра,аизложенисурадовиМиланаСавића,Антоније
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Драгутиновић,МирољубаДрамићанинаиполазникашколе.
Полазницинареднихкурсевакерамикеималисуупрогра
муредовнупосетуселуЗлакусаинатајначинприликуза
обукууизрадитрадиционалнегрнчарије.Безсумње,курс
керамикепривукаојенајвећеинтересовањеиоствариоза
паженерезултатеуодносунаосталекурсевеуМанаковој
кући. Курс, а садаШкола керамике уМанаковој кући на
мењенисусвимабезобзиранаузрастипрофесију.Често
полазницикојисутуодсамогпочеткакурсанастављајуда
долазеидаље јерпоред стручнеобуке, уМанаковој кући
владапријатнаатмосферауметничкогдружењаирелакса
цијеодсвакодневнихобавеза.Таквојуметничкојатмосфери
погодујеиамбијентстарекуће,којасасвојометнографском
спомензбиркомкаоивеликимуметничкимблагоминспи
ративно делује у овој области креативног стваралаштва.
Многиодполазникакурсаиданассебавепрофесионално
илиизљубавиовимуметничкимзанатом.Курсвајарствау
Манаковојкућитрајаојекратко.Предавањеиобукуводила
јеЛепосаваМилошевићСибиновић,нашпознати академ
скиуметник.Упочеткујекурснаишаонадобародзивјав
ности,очемунајречитијеговореизузетнирадовиполазника
курса.Програмјеобухватаоприменумоделовањаусвако
дневномживоту,израдуконструкцијазаодређенукомпози
цију,моделовањеу глини,припремнипоступак заливење
уметалу,воску,пластици,патинирање,могућностумножа
вања,итд.Знањестеченонаовомкурсубило јевеомако
риснокакозаполазнике,будућеаматере–вајаре,такоиза
музејскестручњаке–конзерваторекојигамогуприменити
умузејскомраду.

ШколатрадиционалногвезауМанаковојкућиодвијасеор
ганизовано од пролећа 2018. године.Пре тога, радионице
народног веза током деведесетих година у Етнографском
музејуиМанаковојкућиодржаванесуповремено,вишеу
формама пратећих програма тематских изложби. Оформ
љен је стручни тим који је урадиопрограм за четвороме
сечнушколутрадиционалногвезауМанаковојкући.Сва
ком новом почетку школе претходи стручно етнографско
предавање о народном везу на тлу Србије праћено фото
документацијомизфундусазбиркиЕтнографскогмузејаи
легата Христифора Црниловића. У стручном тиму налазе
се:ИренаФилеки,музејскисаветникируководилацзбирке
везаичипкеуЕтнографскоммузејууБеограду,Данијелка
Радовановић,конзерваторсаветникЕтнографскогмузејау
пензији,дрВераМарковић,ванреднипрофесорнаФДУуи
сарадникЕтнографскогмузејауБеограду,МиленаЂурица,
дипломиранисликаркостимографикустосМанаковекуће
каоиМајаМарјановић,кустосетнологуМанаковојкући.
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ОдсамогпочеткаосновнициљрадаШколетрадиционал
ног веза је да буде унајужој вези саистраживачкоопера
тивнимрадомстручњакаизовеобластиуЕтнографскоми
сродниммузејимакаоиповезивањусбројнимудружењи
маизовеобластидруштвенеактивности.Поредустаљеног
мишљењаунашемдруштвудасеумећаизовеобластимогу
стећисамостално,изразличитихизворакаоштосучасопи
си,брошуреисвечешћиизвориинформацијанаинтернету
идруштвениммрежама,управоискуствотематскиоргани
зованихрадионицапоказујенезаменљивостиважностра
дионицауочувањуовогнематеријалногкултурногнаслеђа
ињеговојзаштити.БогатифондспомензбиркеХристифора
Црниловића и стручна анализа техника показују неопход
ностоваквихрадионицакакобисесачувалааутентичност
нашегкултурногнаслеђауодносунаетничку,регионалнуи
временскуособеност.Поредосновнихтехникавезапопи
смуипоброју,обрађујесеитехникаКосовскогвезакојасе
налазиналистипредлогазапрограмзаштитенематеријал
ногкултурногнаслеђаРепубликеСрбије.Такође,полазни
циизучавајуистарутехникуапликацијакојаједостакори
шћенатокомсредњегвекаународномидворскомвезукао
итехника златовеза.Полазницешколесуодушевљенебо
гатствомнашегтрадиционалногвезакојиовдемогудаиз
учеидиректновиденаизложенимекспонатимасталнепо
ставкеуМанаковојкући.ОбнављањепрограмауМанаковој
кућипоследњихнеколикогодинапоновобудиинтересова
њепубликеидобијаназначајуустручнојјавности.Освеже
нојеувођењемшколетрадиционалногнакитаизКосовског
ПоморављаПлетењегривнеодманистра ирадионицама
Десетданафилиграна. РадионицеДесетданафилиграна
сууМанаковојкућиданасупосебнојсфериинтересовања
код публике а такође имузејских стручњака и сарадника.
Предавачинарадионицамафилигранасунашусветузапа
женмајсторфилигранаГоранРистовићПокимицаиИвана
Стојановска Станковић.Радионице традиционалних заната
тематскисенајчешћевезујузаетнографскуспомензбиркуи
богатистраживачкирадХристифораЦрниловићасачувану
његовојрукописнојграђи.Нетакодавно,8.фебруара2019.
годинеЕтнографскимузејпрославиојеполавекауМана
ковојкући.Овихполавекастручњацинашегмузејаулажу
стручненапоредасефасцинацијаликомиделомХристи
фораЦрниловићапренесенановенараштајеинанајбољи
начиноправдаповерењекојеимјеуказано.Надамоседаће
напримеручовекољубљаиродољубљанашегдародавцако
јинаспоучавасвојимживотомиделомовевредностинаста
витидасепреносеидаћеседаљимистраживањимадоћи
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доштобољихвидовапрезентовањазнањаивредностикоје
намњеговаоставштинапружакаоглавнересурсе.
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MEMORIALETHNOGRAPHICCOLLECTIONOF
HRISTIFORCRNILOVIĆ–LEGACYANDREMINDER

Abstract

HristiforCrnilović(Vlasotince)(18861963)wasapainter,professorof
painting,ethnographerandcollectorofobjectsofmaterialcultureand
folkknowledge.HeofferedhisgreatcollectiontotheCityofBelgrade
toestablishapermanentexhibition.Fromthefirstnegotiationswiththe
representativesoftheCityofBelgradein1958,whenitwasdecided
thatthecollectionhadgreatculturalandhistoricalvalue,therealization
ofhisoriginal ideawascompletedafter10years i.e.unfortunately5
yearsafterhisdeath.Inaccordancewithmoderntendenciesandtheories
of museum and museology development as well as new visions of
understandingtheroleofmuseumsinthesociety,inadditiontoalready
establishedformsofactivities,organizationofoccasionalexhibitions,
lectures, educational and pedagogical work, Ethnographic Museum
expertshaverecognizedpotentialfornewwaysofworkingwiththeir
audiencethrougheducationalprogrammesofoldcrafts,variousskills,
folk handicrafts and old artistic techniques.This innovative form of
involving the public in the process of preserving intangible cultural
heritageandcooperationwithotherculturalinstitutionshasalsobeen
partoftheworkplanoftheHouseofManak,fromthe1990stothisday.

Kewwords:HristiforCrnilović,EthnographicMemorialCollection,
museology,educationalprogrammes


