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Треће такмичарске вечери XXIV Театар феста „Петар Кочић“ на Великој сцени Народног 
позоришта Републике Српске играо је Атеље 212. Представа Петријин венац одиграна је у 
препуној сали и ансамбл представе наша публика наградила је дугим аплаузом. 
Ауторски тим представе чине: Бобан Скерлић, редитељ, Мила Машовић-Николић, 
драматизација, Јелена Мијовић, драматуршкиња, Радован Кнежевић, лектор, Горан 
Стојчетовић, сценограф, Татјана Радишић, костимографкиња, Мате Матишић, композитор.
Разговор о представи модератор Џевдет Тузлић започео је напоменом о архетипској причи 
доведеној у планетарни контекст која је постала хит у вријеме када је Прашка школа била у 
успону. Занимљиво је да је прича о „Петријином венцу“ трајала више од 40 година на разне 
начине и имала живот који је текао и мимо сцене зато што је оставила снажан утисак, 
јер је у питању прича која се тиче свих генерација, свих жена и начина 
на који гледамо на борбу једне жене у окрутном свијету.
По Тузлићевим ријечима, вечерашња представа 
нагласила је снагу и усуд жене са маргине, 
бистре и сналажљиве сељанке. Неизбјежан је 
предложак Драгослава Михаиловића и на њега 
наслоњена драмска визура која прати 
Петрију код све фазе њеног живота и 
најинтересантнији је начин на који је Бобан 
Скерлић приступио реализацији овог 
комада. Скерлић није могао да заобиђе 
основну драмску црвену нит која се 
провлачи кроз ткиво приче, али је 
његов приступ другачији. Петрија 
је супстрат борбе за женска права и 
управо због тога ју публика доживљава 
не као трагичну, већ као снажну. 
Присутнима се прво обратила 
Марта Бјелица која у представи 
игра најмлађу Петрију, а која 
се осврнула и у измјене у 
првобитној подјели: „Ми 
смо имали паузу од две 
године, током пандемије нисмо 
могли да играмо јер је многољудна 
п р е д с т а в а , у то време смо 
играли мале пројекте. Ове сезоне смо 
обновили представу и троје нових 
колега је сада д е о 
ансамбла, а то су: 
С т р а х и њ а 
Б л а ж и ћ , Н и н а 
Нешковић 
и Б о ј а н 
Жировић“.
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Михајловић је изнијела своја 
запажања о тројству лика Петрије: 
„То је изузетно редитељско 
решење, чим нас три играмо 
ту пребогату судбину изузетне 
жене. Веома смо разноврсне и по 
средствима и по много чему па 
је прекрасан тај поступак који су 
Мила Машовић и Бобан Скерлић 
открили за нас три. Немамо 
онај очекивани поступак, него 
смо све време све три на сцени 
и, у ствари, читав тај животни 
венац проживљавамо заједно и 
то је врло узбудљив поступак и, 
усудила бих се да кажем, крајње 
пионирски“.
Јована Гавриловић је наставила 
разговор о поступку напоменом да 
се он родио кроз саму представу: 
„Није био буквално зацртан, него 
је то тројство инспирисало да оне 
све време остану заједно, односно 
да не буде класична подела на 
три животна преиода, него да све 
време заједно живе своје животе“.
Тузлић је напоменуо да је 
коришћен филмски метод 
претапања живота једне те исте 
личности у животну доб а затим 
говорио о лику Љубише који 
тумачи Тихомир Станић. Љубиша 
је човјек који разумије, али и човјек 
који је скрхан животом и не жели 
да увуче Петрију у неку невољу 
коју би с њим могла доживјети. 
Станић је затим говорио о начину 
на који је градио свој лик: „Мислим 
да је највећи квалитет ове 
представе ова идеја и чињеница 
да је један лик утроје и да, док 
траје представа, уживам у тим 
ситуацијама у којима њих три уђу 
у сукоб, и вербални и емотивни, 
јер је једна искусна, а друга је 
млада па срља, док је трећа у доби 
када би да покуша нешто. Лично 
и приватно, као глумац и као 
потенцијални гледалац док траје 
представа највише уживам у тим 
сценама и то је нешто због чега 
волим ову представу. Мислим да 
смо ми сви који ту играмо у самом 
старту имали неко осећање и 
потребу да нешто не покваримо 
и да се уденемо, не сметамо и 
не повредимо то јединство, тај 
спој три различите особе у један 
велики животни карактер. Од 
самог почетка сам знао да ће то 
бити изузетна представа, да ће 
значити свима нама и публици. 
На једну од генералних проба 
позвао сам Горана Марковића да 

Петријин венац
Атеље 212
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је погледа и да чујемо шта мисли. Он је тог дана дошао са премијере рестауриране верзије 
Птријиног венца коју је режирао његов пријатељ и рекао колико му је било узбудљиво 
да види представу која је исту ту причу испричала на себи својствен, други начин. Као 
глумац, у грађењу тог лика немам ништа друго, осим чињенице да уђем у атмосферу која се 
креира. Мислим да сви ми, који играмо друге улоге, тако играмо. Уђемо у тај чудесни свет, 
направљен у том тројству, и водимо рачуна да неким погрешним поступком не нарушимо 
ту магију и изађемо срећни ако смо у томе успели“.

Модератор округлог стола:
 Џевдет Тузлић

Тузлић је рекао како му се чини да је у овој представи велико задовољство играти и 
епизодну улогу, као и да је бити епизодни лик једнако вриједности сваке улоге која се 
назива главном, чиме је дао ријеч глумцу Браниславу Зеремском: „Ја бих само рекао једну 
ствар која ми је у овом моменту пала на памет. Занимљиво је да три глумице играју један 
лик, а припадамо екипи где глумци играју више ликова, сада имамо обрнуту ситуацију и 
то је нека мала занимљивост. Послужили смо том великом делу и публика то види, осећа, 
награђује једним лепим аплаузом и надамо се да носи ту лепу емоцију коју комад носи, а, 
као што каже Тихомир, нисмо покварили ни јоту од свега тога. Ипак је победила та прича, 
та велика енергија једне жене и ми смо ту само да послужимо томе“.
Присутни на округлом столу затим су имали прилику да чују и мотиве којима се селекторка 
Слађана Зрнић водила приликом уврштавања ове представе у селекцију XXIV Театар феста 
„Петар Кочић“: „Када треба да погледате тридесетак представа, а при томе имате кључне 
ријечи које говоре о Кочићу, а то су снага и усуд, онда се те ријечи не могу да уклопе у неке 
представе које сам погледала. Ваша представа ми се јако допала јер, просто, одговара. 
Снага једне жене и њен усуд су довели до тога да је било природно да вас позовем хвала 
вам што сте се одазвали. Из угла глумице, волим представе у којима постоји друго лице 
редитеља и ми то видимо, али, исто тако, тај редитељ поштује текст и глумце и ми видимо 
закружене ликове.“

Домаћин вечери

Затим се обратила Милица Михајловић, кћерка аутора романа „Петријин венац“ 
Драгослава Михаиловића и одговорила на модераторово питање како испоштовати оца: 
„Кад сам завршавала академију, мој покојни професор Предраг Бајчетић је инсистирао да 
дипломирам Петријом, а он је био велики ауторитет, и ја сам се усудила да му се супротставим, 
можда једини пут у животу. Нисам желела да дипломирам очевом литературом јер сам 
сматрала да би ме то довело у врло незгодан положај и да бих деловало да сам нечија, а 
ја нисам желела да будем нечија – желела сам да будем ја. Онда ме срећа погледала да 
у некој глумачкој пуној зрелости дођем у ову веома узбудљиву ситуацију, а то је велика 
привилегија играти такву литературу и морала сам мало више да се мучим, осећала сам 
више одговорности“.
О својој улози говорила је и Марта Бјелица: „Осим могућности да играте овакву литературу, 
мислим да та снага, бар кад сам ја у питању, долази из инспирације неких жена које су ме 
одгајале. Имала сам срећу да таква жена буде моја бака која је из Лакташа и с обзиром 
да сам први пут у Бањалуци, вечерас сам играла за њу и било ми је јако посебно. Често 
мислим о њој кад играм ову представу, тако да није било тешко замислити све што ми је 
било потребно за лик“.



бар некада да прећути, да сачека, можда је не би увек одвело тамо где је завршила. С 
друге стране, она у једном тренутку свог живота лаже, вара, али то је, некако, у нашој 
природи. Ако бих баш морала да се одлучим да ли јој ишта замерам – не замерам ништа.

Какав је био рад са редитељем који, првенствено, режира филмове?
Ово је био доста интензиван процес. Драматуршки је било јасно да прво ја изађем на 
сцену, затим Јована па Милица, али се јавила потреба за нечим другим. Потреба за 
вишезначјем и различитошћу које ми имамо као глумице, наша средства су, просто, 
другачија, како је то рекла Милица Михајловић током разговора о представи. На тај начин 
се брже догодио један универзалнији тон. Одједном то није жена онако како је само ја 
замишљам, већ како је замишљамо нас три у исто време.

Како је играти кад поред себе имате још двије глумице и свака га гледа из своје 
перспективе и уједно се преплићете?
То је лако, јер, на сву срећу, моје колегинице су довољно срдачне и талентоване и 
све имамо исти циљ. Један принцип ми је био прилично шкакљив, наћи меру у којој 
учествујете на сцени, а не реметите сцену. Било је збуњивања у вези с тим како ја 
учествујем у својој будућности и са којом свешћу. Било је ту пуно питања, али се у једном 
тренутку тај принцип, који смо називале тропетријство, почео да се откључава.

У прилици сте да непосредно радите са студентима. Како их видите и шта им 
предвиђате, с обзиром на њихов таленат и оно што им се може понудити након 
завршетка студија?
Била сам врло фрустрирана када сам завршила академију и када сам, заправо, схватила 
да људи врло често предвиђају судбину младих глумаца и учествују у истим, тако да 
се никада не бих усудила да се упустим у те игре богова. Мислим да сви имају свој пут, 
своју судбину и свој избор. Некима сигурно неће бити тако лако, као што мисле да им 
припада и у том смислу су разни путеви. Радим већ пет година и дешава ми се да ме 
осећај превари у вези с тим где је ко и како у овом тренутку, али за мене је то драгоцено 
искуство. Диван је посао радити с младим људима који су недодирнути неким ружним 
искуствима, неправдама, невером, то је благословено. Од њих пуно учим и трудим се да 
им узвратим причајући о свом искуству. Тренутно већ друго лето, на основу потписаног 
меморандума са Универзитетом у Верони реализујемо летње школе о Шекспиру са 
нашим студентима и волела бих да сам имала таквог професора који би био вољан да 
се више потруди око организационих могућности. То је моја прилика да им узвратим, да 
виде мало света и виде да није пуно другачије и да своје искористе на најбољи начин јер 
је то период који врло брзо прође.

Неизбјежно је поменути двогодишњи период одвојености од публике на који је 
позориште било присиљено. Чиме сте испунили то вријеме?
Нисам имала великих проблема с тим, зато што ми се ситуација чинила толико озбиљном 
да сам мислила како бих била сувише себична да патим за чињеницом да не могу 
да испуним своје пориве за избацивање адреналина. Нисам имала ту врсту жала за 
позориштем, наравно да ми је биће хрлило према том садржају и да ми је недостајало, 
али нисам то осећала као проблем. Тужна сам због тога што сам веровала да, када се 
позориште врати у живот, неке ствари бесповратно бити побољшане, замењене, али, 
нажалост, много смо проклети, тако да живимо данас до сутра. Као што каже Петрија: 
„Човек лако заборавља“.

У које сте нове позоришне пројекте укључени?
Припремам представу по тексту и у режији Олге Димитријевић. У подели смо Јелена 
Илић, Михаела Стаменковић, Драгана Ђукић и ја смо у подели, премијера је за три дана у 
Новом Саду, а на јесен ће премијера бити у Атељеу 212 који ће ме поново видети на јесен 
када би требало би да радим са Селмом Спахић. Сада радим на једној представи која ће 
бити на једном фестивалу о Шекспиру у истом периоду када и летња школа у Верони. 
Биће ово једно богато позоришно лето после оволике паузе, али добро се осећам јер ми 
се чини да ће бити плодоносно.
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Треће фестивалске вечери 
одиграна је представа Петријин 
венац у извођењу ансамбла 
Атељеа 212 из Београда. Марта 
Бјелица тумачи лик најмлађе 
Петрије која се појављује на 
сцени.

Послије првог читања, док још 
нисте добили индикације од 
редитеља, како сте доживјели 
судбину Петрије, односно дио 
који се односи, конкретно, на 
Ваш лик?

Долазим из мале средине и 
један део моје породице је баш 
са југа Србије и одрасла сам уз 
бакине приче о њеној мајци, 
како је доведена, односно 
украдена. Разне теме о којима 
смо разговарале и информације 
које сам од ње добила су ми 
биле јасније након читања 
текста, а затим и романа. Управо 
то, како једна жена у једном 
малом, никаквом српском селу, 
која је украдена, како успева 
да буде пркосна, да никада не 
окопава земљу, како успева 
да постане бабица и никада 
не дохвати мотику. Одједном, 
када схватите да свега тога 
има, вероватно, у свим нашим 
кућама и породицама, онда и 
схватите да све то не морате 
да замишљате, него да у себи 
имате тај глас. Било ми је 
значајно, без обзира на то 
што се ради о неком њиховом 
времену, иако ово није 
историјски роман базиран на 
истинитој причи, осећала сам 
да имам прилику да тим женама 
дам глас који можда нису имале. 
Зато је ова представа увек 
велика и важна.

Да ли нешто замјерате Петрији?

Када читате роман – да – хиљаду 
пута. Али мислим да људски 
шарм управо почива на свим 
тим грешкама, да је другачије 
мислим да нико не би био 
довољно занимљив. Тај њен 
инат, пркос, сигурно да је умела 
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Морамо ли по сваку цијену бити 
срећни, с обзиром на то да сте већ 
поменули популарну психологију која то 
прокламује, а Петрија није жена коју је 
пратила срећа, али је оптимиста?
Не морамо. Често о томе размишљам и 
стално сам у дилеми, јер верујем да сваки 
човек у неком тренутку промишља живот 
као такав и шта је његов смисао. Често 
помислим да је сама потрага за срећом 
много важнија од саме среће, тај пут да 
се дође до нечега што ће нам донети 
среће има више смисла од ње саме. Када 
би ме неко питао када бих у животу била 
срећна, како бих могла то да дефинишем.

Колико су Вам односи три дијела 
Петријине судбине с обзиром на то да 
сте на сцени у корелацији са још двије 
глумице које дијеле вашу причу?
То се у овом случају, конкретно, у 
овој представи наметнуло као једино 
могуће, за нас једно чаробно решење 
и то, свакако, има везе са нама као 
појединцима који чине једну екипу и 
како смо апсолутно сви приступили 
овом комаду, тако да је то искуство 
фантастично, на чему смо ми радили на 
пробама. Још пре премијере створила се 
атмосфера ослушкивања, препознавања 
нас три међу собом у коју сам потпуно 
сигурна сваки пут кад изађем на сцену и 
то је нешто тако лепо. То се баш увезује 
са самим животом, то је елеменат наше 
представе у којем се не осећам као 
глумица, него као да сам у животу, а 
управо та повезаност, то присуство у 
тренутку када са своје две колегинице 
делим исти лик, исту емоцију, исту 
околност, то је, заправо, више животно, 
него позоришно.

Зашто је Петрија прихватила Љубишу? Да 
ли га је осјетила као човјека коме треба 

њена снага или је њој требала мушка снага у ситуацији 
када је започела свој однос с њим?
Апсолутно и једно и друго. Љубиша је човек кога су 
задесиле многе муке, несреће и туге и притом уопште 
није битно да ли је то било праведно или неправедно. 
Била му је потребна помоћ, било мушка или женска, 
а то је, с друге стране, било потребно и њој. То је та 
размена и тај баланс који вам живот увек наметне ако га 
препознамо, осетићемо баланс, а ако га не препознамо, 
остаћемо да тежимо на једној или на другој страни.

Да ли мислите да је добила једнако колико је дала?
Генерално, нисам сигурна шта да мислим о 
равноправности, јер чим се употреби та реч, онда нешто 
мора да се мери. Чим нешто мора да се мери, онда то 
постаје велика агонија и нека врста трговине. Мислим 
да ниједно од њих у том односу није трговало, једно 
другом су дали баш оно што им је било потребно у датом 
тренутку и да је Љубиша њу пустио баш у тренутку када 
је она требало да оде и даље гради свој живот. Заправо 
је то једно дивно пријатељство и време које су провели 
заједно.

Како је, након двије године, играти ову представу са 
новим колегама и поново причати Петријину причу?
Било је трауматично у периоду који је претходио. За 
мене, као глумицу, позориште је живот, не само посао 
којим се бавим да бих зарадила плату. Отворила су се 
разна питања, разне дилеме за ове две страшне године 
које смо сви преживљавали и није све било исто када 
нам се указала прилика да поново крочимо на сцену. 
Требало је времена да се вратимо, да се сетимо зашто 
уопште постојимо ми, зашто постоји позориште, зашто 
постоји глума. Временом се поново успостављала та 
снага и тај оквир у којем схватиш да је то – то. То је више 
од онога што нас је задесило, јер нас то спасава и храни, 
а једно време нам је било одузето и због тога смо сви 
посрнули. Чим се то вратило, постепено, схватили смо да 
смо се страшно зажелели. Добила сам неку рефлексију 
на претходне две године кроз ову представу и схватила 
колико човек мора бити и јак и борити се ако жели да 
живи.
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Потрага за срећом је важнија од среће

7. јун 2022.

Јована Гавриловић у 
представи Петријин венац 
Атељеа 212 тумачи лик Петрије 
у периоду када постаје 
распуштеница и одлази у 
варошицу у потрази за новим 
животом. Бањолучка публика 
препознала је њену енергију 
и уживала у дијелу приче који 
је несебично подијелила

Да ли је, по Вашем мишљењу, 
Петрија инстинктивно 
препознавала људе или је то 
дошло са њеним искуством?
Рекла бих да је Петрија врло 
присутна у датом тренутку 
и реагује на околности 
спонтано, аутентично из 
сопственог карактера и 
пратећи околности које се 
неминовно дешавају око 
нас, мимо наше воље и 
очекивања, она кроз то плива 
инстинктивно. Она не бира, 
него ради са оним што јој је 
понуђено. Занимљиво ми је, 
на пример, како данашње 
популарне применљиве 
психологије често говоре о 
неким стварима на прилично 
баналан начин и то уме 
да буде и одбојно, али је 
то постојање у тренутку 
најсличније животињама, 
јер оне не размишљају о 
последицама. Ми смо, у 
савременом свету, претрпани 
разним очекивања од живота, 
од других људи, од каријере, 
од сваког следећег дана. Због 
тога се често разочаравамо 
и промашујемо ствари. Бити 
присутан у датом тренутку и 
поступати у складу са тим је 
вештина коју сви имамо негде 
у себи, само је често затрпамо.



Петрија у трећем периоду жи-
вота изведеног на сцени на-
родног позоришта Републике 
Српске, а у представи Петријин 
венац Атељеа 212, игра Милица 
Михајловић. Раскошан таленат 
и начин на који је употпуни-
ла лик Петрије и заокружила 
њену причу изузетно су се 
допали публици која је била у 
прилици да види представу.

Шта је за Вас било најза-
нимљивије приликом рада на 
овом пројекту?

Најзанимљивији је био посту-
пак који су Мила Машовић и 
Бобан Скерлић смислили и 
често се спомиње филм који је, 
неспорно, величанствен, а све 
то почива на величанственој 
књизи. Ова се представа засни-
ва на поетици те дивне лите-
ратуре и на музици којом ова 
књига пева. Поступак је био 
истраживачки, радионички и 
он се помолио полако. Ми смо 
одгонетали тај поступак који 
нас је страшно узбуђивао, нас 
три смо све време једна другу 
надопуњавале, надограђивале, 
придржавале. Кад се појавио 
тај поступак, ми смо, просто, 
узлетели.

Како је сада играти Петријин 
венац?

Више од 50 играња касније и 
након паузе од две године и уз 
три нова глумца у представи 
ми смо вечерас играли заиста 
дивно, али то је, такође, у бит-
ној вези са овом публиком и 
овом дивном средином. Више 
пута нам се десило да нам 
прилазе Бањалучани, не да 
се сликају с нама, не да траже 
аутограм, него да нам пожеле 
добродошлицу и да покажу 
колико су срећни због нашег 
доласка. То је до те мере људ-
ски лепо, а с друге стране, на 
један рафиниран начин, тако 
велеградски и то ми је јако им-

поновало. Вечерас сам имала утисак да је публика знала шта је дошла да гледа, да су од 
првог тренутка сви учествовали са нама и врло смо им захвални. Вечерас је било једно 
изузетно извођење и ви сте нам дали та крила.

Шта је Петрију одржало, с обзиром на то да је играте у најзрелијој животној фази?

Да, играм је у тој зрелој животној фази, али је, такође, све три играмо у све три животне 
фазе и то што је нас три чини Петрију архетипом. Све се то изговара у Птеријином венцу, 
та њена невероватна виталност, та неувређеност на живот који је изузетно суров, али она, 
захваљујући својој борбености, смислу за хумор, ведрини, виталности, успева да одржи 
животну радост и то је тај највећи животни подвиг коме нас учи Петријин венац.

„Бог да прости оно што смо урадили и оно што нисмо“. Шта би Бог требало да опрости 
Петрији?

Мислим да Петрија себи не може да опрости што није отишла на онај свет за својом де-
цом. У тим неким најужаснијим животним ситуацијама када би ти дао све и положио свој 
живот само да спасеш своје дете, а ипак ти Бог на то не одговори, она себи не прашта што 
је преживела. С друге стране, она наставља јер живот није нешто што нам је дато да ми 
њиме располажемо. Живот ваља одживети и она то сведочи. Такве су јој карте подељене 
и она живи свој живот са неисцрпном могућношћу регенерације и нове наде. Искључи-
во се посвећује новим људима у свом животу и живи за друге. На крају претекне сама, 
међутим, није сама, јер је толико волела у животу и та позиција из које мој лик наступа 
није лик жене која је остала сама, јер живи са утварама, живи са свим тим које је волела и 
они настављају да живе кроз њу и то је сведочанство љубави. Љубав је једина старија од 
смрти.

Не можемо се осврнути на дијалекат којим се говори у дјелу, али и у представи?

Велики писци, велика дела, то се среће и код Аце Поповића, Милене Марковић, Љубоми-
ра Симовића, они певају својим језиком. Аца Поповић је говорио: „Све што сам написао, 
написао сам језиком својих тетака са Уба“. Мој отац је говорио: „Ја сам писао музику свог 
детињства и музиком оних који су ме волели и које сам ја волео“. То је божанствен зада-
так за глумца, јако волим да се сусрећем са дијалектима јер ме то изузетно инспирише. То 
савладам као базу а онда из тога тумачим судбину лика. 
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Петрија живи за друге
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Питање репертоара најважнија је, уједно и најосетљивија тачка 
београдског/српског позоришта данас. Заправо, то је кључно питање 
позоришта било када и било где: оно што је, рецимо, за новине уређивачка 
политика, то је за позориште репертоарска: није страшан проблем што у 
новинама излазе и поједини слаби текстови, као што и позориште ствара и 
слабашне представе; али, ако постоји проблем неразазнатљивости, или пак 
јасне промашености уређивачке, односно репертоарске политике, онда ту 
нема лаких медикамената. Они само прикривају урушеност организма.

Ако погледамо београдски репертоар последњих година, постоји једна 
доминантна његова црта коју није тешко изоловати и дефинисати: 
организовано бекство у неку од комфорних зона, било претерано 
комерцијалног позоришта, било неизазовно постављане класике, домаће 
или стране (то, дакле, нипошто није оно што, на пример, Урбан ради с 
Родољупцима) или у увозни, „добро скројени“ савремени мејнстрим, који 
никако није проблематичан по себи – проблематично је кад он прекрије 
готово све.

О овоме сам, отприлике, размишљао долазећи на премијеру 
Петријиног венца у Атељеу 212. Шта значи и шта нам може рећи још 
једна драматизација романескног класика Драгослава Михаиловића 
из седамдесетих година (најширој публици најпознатијег по филму 
Срђана Карановића с Мирјаном Карановић у главној улози)? Није ли то 
вриштеће очигледна зихерица, потенцијални crowd pleaser с несумњивим 
уметничким покрићем (кроз ауторитет живог класика), а да при томе 
никога неће заболети глава јер ћемо добити још једно „парче” позоришта 
које никога и ништа неће особито испровоцирати? Па да нам мандати 
прођу у здрављу и весељу…

Ако очекујете да ми је гледање представе „разбистрило“ ове дилеме – 
није. Али, то и није проблем једне представе, питање једне премијере, 
једног позоришта, једне сезоне. Утолико би било неправедно свалити га 
на представу која је горњим размишљањима (истина, истакнут) повод него 
што би у том смислу била зачетник или међаш – некмоли крај – било чега. 
Зато, гледаоче, препусти се збивањима на сцени, па шта буде…

„Петријин венац“ није од јуче на позоришним даскама, он је одавно 
препознат као захвалан сценски материјал, идеалан за монодраму, како 
је махом игран. Живописно србијанско село негде у поморавском ареалу, 
потом и варошица, време предратно и(ли) поратно, у сваком случају 
плусквамперфектно, а опет и савршено препознатљиво јер то смо „ми“, 
то је гурави свет затворености, ропске понизности пред сујеверицама и 
„традицијама“ без правог корена и смисла, то је убилачки патријархат који 
урнише сваку помисао на људску, а нарочито женску слободу и срећу у 
самом зачетку; а његов најсуровији егзекутор су – жене. Парадоксално? 
Ни најмање. Петрија је жена која је прошла кроз све то, кроз идеал-типски 
сеоски брак који се насукао на мушкој слабуњавости и алфа-мајчинској 
посесивности, потом, онако одбачена, „пропала“ у граду (а где друго?) као 
конобарица и кафанска посвудуша, у дивљем конкубинату са старијим 
кафеџијом, одбегавши потом с рударом с којим ће окусити који прстохват 
среће пре него што и по то ђаво дође, наплаћујући камате. Жив језик, 
живописни карактери, животна и неуништива Петрија – све је то душу дало 
за монолошке исповеди и сличне, крајње сведене театарске форме.

Насупрот свим тим пречицама и на срећу по гледаоце, одлична, минуциозна, разуђена 
драматизација Миле Машовић Николић и режија Бобана Скерлића иду сасвим другим 
путем, стварајући сценски свет који захтева озбиљан, габаритан позоришни рад и израз, 
сложену и богату представу, високо репертоарско позориште ипак достојно места на 
којем настаје. Скерлић се већ раније бавио „превођењем“ Михаиловићеве прозе у 
позоришни језик (у БДП-у), но Петријин венац не само да је знатно успешнији, него је и 
његов најбољи позоришни рад до сада. Двочасовна представа „вози“ без кашљуцања, 
а предобро нам познати мотиви ипак нас изнова узбуђују, тако да представа у целини 
одолева могућем запаху музеалности, и то без било каквих на силу „радикалних“ 
драматуршких решења, поготово без вештачког осавремењивања. Радња је представе, 
дакле, смештена у мање-више рани социјалистички период (и даље тако захвалан 
када је литерарно разматрање „урбанизације“ као културно-идентитетског феномена 
у питању), и тиме ништа не губи на кореспондирању с данашњом публиком, напротив. 
Сценографска решења (Горан Стојчетовић) готово су минималистичка али врло 
промишљена, функционална и упечатљива, а музика Мате Матишића један је од адута 
ове представе: тешко је сетити се када смо последњи пут слушали овако добра музичка 
решења у нашем позоришту, а да их не потписује свеприсутна, неисцрпна и невероватна 
Ирена Поповић Драговић. Напослетку (чуј, напослетку!) – глума. Драматуршко-режијско 
решење с три глумице које играју Петрију било би мање-више конвенционално и 
неузбудљиво да оне играју консекутивно, као кад се у филмовима или серијама приказују 
различити периоди у животу лика. Уместо тога, Марта Бјелица као млада Петрија, Јована 
Гавриловић као „градска“ Петрија и Милица Михајловић као Петрија удовица присутне 
су на сцени стално, једна другој надопуњују реплике и на разне се начине „претапају“ 
једна у другу кроз низ инвентивних решења, тек мрвицу зачудних, тако да заправо 
не кваре базично реалистички проседе. И све су три Петрије тачне и беспрекорне и 
исијавају драгоценом сценском топлином, али мора се истаћи: Јована је Гавриловић 
овом улогом обележила не само ову представу него је њена Петрија онај презначајан 
тренутак у каријери сваког вансеријског глумца или глумице – онај када се један таленат, 
један потенцијал, који је ту и јасно се види али је могао у неком тренутку и да се утопи у 
просечности и рутини, одскочи и вине се у вишу лигу, тамо где се налазе само пробрани. 
Њена Петрија, та жена-дете, та и наивна и чедна, а и свевременска и древна женственост, 
тај вамп који у себи, на један дравићевски начин, садржава и једну вишу људску и женску 
честитост, то је ова улога, након које Јовани Гавриловић нема назад… Остатак глумачке 
екипе (Иван Марковић, Игор Ђорђевић, Бранислав Зеремски, Исидора Минић, Јелена 
Ракочевић, Владислав Михаиловић) врло сигурно и достојно прати три Петрије, а био би 
грех не истаћи Тихомира Станића као Љубишу, горког и пораженог човека старовремца, 
несклоног да о себи или другима, након свега, мисли предобро, али вољног да оној коју 
заволи пружи све што има и може – било њој то довољно или не. А тако је, канда, и с овом 
представом као целином: све битно је унутар ова два позоришна сата на свом месту, па 
ако то некоме можда и није довољно, проблем је негде изван ње. 

Теофил Панчић

(преузето са vreme.com)

Урнисање и надживљавање



Промоција

7. јун 2022. 7. јун 2022.

На Сцени „Петар Кочић“ промовисан је 12. број часописа „Агон“ у оквиру пратећег 
програма XXIV Театар феста „Петар Кочић“. Учесници промоције били су Наташа Глишић, 
Лука Кецман и Ненад Новаковић а модератор Александар Матрак. У уводном дијелу 
представљен је садржај посљедњег објављеног броја часописа „Агон“ а о томе је говорила 
Наташа Глишић: „У току јесени 2020. године, у којој је Народно позориште Републике 
Српске обележило деведесет година постојања и исто толико позоришних сезона, 
објављен је и дванаести број часописа ‘Агон’. Дванаести број часописа отвара уводна 
честитка чланова уредништва, конципирана у виду пригодне честитке, поводом значајног 
јубилеја деведесет година НПРС-а. Часопис је подељен у две целине, теорија и драма и у 
оквиру њих су смештени сви текстови објављени у овом броју ‘Агона’. Поглавље теорија 
обухвата седам текстова, које потписује девет аутора. Два рада су писана у коауторству. 
Тематски оквир ових радова протеже се од филмологије, сценског покрета, театрологије, 
културне политике, драмске педагогије и економије. Часопис отвара рад Милована 
Пандуревића ‘Апокалипса код Андреја Тарковског’ у коме закључује да је ‘кроз Рубљова 
Андреј Тарковски коначно нашао смисао хришћанске умјетности. Јављају му се Божији 
гласи, црквена звона, а такође језик проповеди и језик иконе. И не случајно, завршава 
свој црно бијели филм Андреј Рубљов, дугим кадром икона у боји’. Магистар Рената 
Агостини представила се радом ‘Значај маске за изражајност тијела и покрета глумца’. У 
првом делу рада је сагледан кратак историјски приказ настанка и поделе сценских маски 
у западноевропском позоришту од античке Грчке до савремених позоришних форми. 
Агостини се бави питањима да ли и у којој мери игра с маском доприноси изражајности 
тела и покрета глумца, путем емпиријског неексперименталног теоријског истраживања 
у другом делу рада. Подељени у три групе, испитаници су исказали позитивне ставове. 
Овим радом се отварају питања за нова истраживања на тему глумац, маска, покрет. ‘Има 
ли Шекспира у театру будућности’, питање је које су поставили др Вања Шушњар Чанковић 
и др Ненад Новаковић. Кратка анализа елемената због којих Шекспирова дела не губе на 
популарности и да ли разумевање његових дела може да буде трансформисано у новим 
медијима. У закључку аутори цитирају Питера Брука: ‘Шекспир је феномен као сунце 
или месец и сви наши покушаји да га објаснимо речима, понекад су детињасти’. Потом, у 
прилозима, аутори наводе занимљивости о Шекспиру и текст Ранка Павловића, који такође 
говори о Шекспиру. У тексту дугог назива и широког спектра тема ‘Идентитети савременог 
театра, његова посвећеност васпитању и образовању младих, те специфичности и разлике 
између дигиталног театра и перформанса’, Сандра Баришић покушава да артикулише 
идентитет савременог позоришта. У односу комунистичке власти у другој половини ХХ 
века у Босни и Херцеговини, др Раде Симовић дијахронијски сагледава, односно отвара 
случај драмских првенаца Скендера Куленовића, Бранка Ћопића и Николе Кољевића, 
конципирајући текст у три целине под називом ‘О Куленовићу, о Ћопићу и о Кољевићу’. У 
једном од комплекснијих позоришних термина лутковности, др Саша Грандић, промишља 
као о естетско-ликовној вредности и семантичко-симболичким одређењем у тексту под 
називом ‘Лутковност као основа будућности позоришта’. Подсећајући на порекло лутке 
у ритуално магијским обредима предтеатарских форми до лутковности у савременом 
позоришту, указујући на потребу за што већом заступљеношћу лутковности у режијском, 
сценографском и драматуршком стваралаштву. Целину ‘Теорија’ затвара рад др Сандре 
Душанић Дачић и др Зоране Агић под називом ‘Економски значај интелектуалне својине’. 
Аутори анализирајући значај интелектуалне својине покушавају да дају одговор на 
питање, на који начин мотивисати људе да живе од свог креативног рада. Предмет рада је 
и стање заштите интелектуалних права у БиХ и сви ови радови који се налазе у овом делу 
‘Теорија’ су у принципу излагани на стручно научном скупу, који је одржан 2019. године, у 
организацији Академије умјетности Бања Лука, Народног позоришта Републике Српске 
и Бања Лука колеџа. Другу целину часописа ‘Агон’ чини текст Љиљане Чекић ‘Остајте’. 
Љиљана Чекић пре драме у белешци под називом ‘Умјесто предговора’, указује на дилему 
постављену пред младе, а она се односи на остати или отићи са родне груде у неке 
далеке пределе у потрази за бољим животом. Истраживања на ову тему проведена су са 
студентима Независног универзитета Бања Лука. Обухваћено је испитивање, анкетирање, 
интервјуисање добровољних економских миграната, на основу чијих искустава је настао 
текст за представу. Поговор о драми ‘Остајте’, написао је др Лука Кецман. То би били сви 
радови који су се нашли између корица овог, дванаестог, броја Агона“.

На позив модератора присутнима се обратио Лука Кецман: „Часопис 
овог ранга, какав има ‘Агон’, обухватио је отприлике само половину 
радова који су пристигли у редакцију. Разлог томе је што постоји 
одређени критеријум, што се некима није допало. Као што видите, 
нема позоришне критике или есејистике у том смислу. Једноставно, 
ми такав часопис немамо. На простору Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, у региону, имамо нешто што је близу овога када говоримо 
о зборницима Летописа Матице српске. Остали часописи су часописи 
који су врло шарени, па чак ‘Сцена’ и ‘Театрон’ и други. Овај часопис смо 
отворили за комплетан регион. Установили смо правило да се штампа 
онако како аутор пише. Дакле, реч је о једној потпуно отвореној причи, 
макар за простор бивше Југославије. На почетку смо имали врло добар 
одзив из свих крајева, временом су неки људи посустајали, али часопис 
је задржао оне критеријуме које смо поставили на почетку. Међу 
радовима у овом броју ‘Агона’ се налази већ поменути рад Милована 
Пандуревића, ‘Апокалипса код Андреја Тарковског’, изузетан текст. 
Изненађујуће је како је тај човек поставио нека основна питања, која 
егзистирају унутар хришћанства као религије у односу на уметност, 
у односу на иконе и идолопоклонство и тако даље, а све то у вези са 
филмом. Заиста једна одлична студија, као што је то код Саше Грандића 
о лутковности, Симовића који је врло храбро боцнуо у један феномен, 
проблем онога докле заправо уметност може да иде, где у једном 
тренутку добијеш по прстима, јер даље једноставно не може. Драмски 
текст Љиљане Чекић је показао да фактографски приступ може да буде 
оригиналан, да бележи не само документаристички, већ да се унесе 
једна доза уметничког, а да се при том не наруши оно што су људи из 
себе аутентично исказали. Искрено се надам да ‘Агон’ неће доживети 
судбину многих часописа из региона и чврсто верујем да ће се појавити 
тринаести број“.
Ненад Новаковић је о овом броју „Агона“ изјавио: „За почетак морам 
да кажем да дугујемо велику захвалност управи Народног позоришта 
Републике Српске, да промовишемо овај, дванаести, број часописа 
‘Агон’, тамо гдје је настао и на мјесту на којем треба да постоји. Важна 
ствар коју бих на почетку споменуо јесте та да имамо договор са 
директорком Народног позоришта Републике Српске и деканом 
Академије умјетности Бања Лука, да часопис ‘Агон’ настави излазити. 
Покушали смо да промовишемо и тринаести број ‘Агона’, међутим, тај 
подухват смо оставили за јесен текуће године. Наглашавам да ‘Агон’ 
постоји и да ће постојати док буде воље, док буде људи то хоће. О 
броју који је пред нама Лука Кецман и Наташа Глишић су рекли сасвим 
довољно, да немам ништа посебно додати. Када један часопис излази 
осам година и када је током свог постојања објавио више од 130 текстова 
различитог значаја, различите јачине и тежине, то нам свима довољно 
говори да смо имали разлога да га покренемо и да он оправдава своје 
постојање. Искрено се надам и вјерујем да ће ова редакција успјешно 
привести крају рад на категоризацији часописа. Мислим да је овој 
културној средини, Републици Српској, Босни и Херцеговини и региону, 
потребан један овакав часопис“.
Лука Кецман је додао и сљедеће: „Један од главних елемената који је 
помагао часопису јесте научни скуп који је организован сваке године 
током трајања Театар феста ‘Петар Кочић’. Он такође не би смео да се 
угаси, с обзиром на то смо од учесника добијали десет, петнаест радова, 
од којих су многи објављивани у ‘Агону’. Због тога ме радује чињеница 
да ће научни скуп бити организован на јесен ове године“.
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