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Посљедње вечери XXIV Театар феста „Петар Кочић“ 
одржана је церемонија сцечаног затварања и додјела 
награда, након чега је уприличен концерт у част побједника. 
У препуној сали Народног позоришта Републике Српске 
публици се обратила драмска умјетница Белинда Стијак 
која је подсјетила да је протеклих дана у оквиру овог 
позоришног празника одиграно шест представа које су 
учествовале у такмичарском дијелу, али и на промоције 
књига и часописа. Стијак није заборавила поменути и 
одржавање Првог Позоришног академског фестивала у 
организацији Академије умјетности Бања Лука и Центра 
за визуелну умјетност.
Затим је најавила дио церемоније који се односи на 
проглашење најбољих и додјелу признања. На сцену 
је ступила Татјана Бурсаћ, која је као члан жирија 
Радио-телевизије Републике Српске, Марку Влаховићу, 
глумцу црногорског народног позоришта, уручила већ 
традиционалну награду „Корак у храброст“. Ова награда 
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је већ постала традиционална, а Влаховић 
ју је освојио јер је, како је наведено у 
образложењу жирија РТРС-а, „тај који је 
начинио највећи корак у храброст, корак 
из историјског контекста и ратничког 
насљеђа у чисту љубав у којој јесмо и 
треба да будемо сви исти“.
Услиједиле су награде које је додијелио 
жири Театар феста „Петар Кочић“ у 
саставу: Јасна Диклић, драмска умјетница 
и предсједница Жирија, те редитељке 
Милица Краљ и Ђурђа Тешић. Новина 
Фестивала је што ће у својству умјетничког 
предмета који представља награде, бити 
уручивана и статуета Петра Кочића, по 
узору на Кочићеву статуу у Бањој Луци, у 
парку који носи његово име. Минијатуру 

До сљедеће године

је, на основу графичког модела Марка 
Билбије, архитекте, израдио Бојан 
Микулић, вајар, стално запослен у 
Народном позоришту Републике Српске.
Белинда Стијак позвала је Милицу Краљ, 
чланицу Жирија, да саопшти имена 
награђених. Посебна награда за глумачку 
партнерску игру припала је Милени 
Зупанчич  и Миодрагу Микију Крстовићу за 
представу Цемент Београд, у продукцији 
Београдског драмског позоришта, аутора 
Милана Рамшака Марковића, у режији 
Себастијана Хорвата. Како је најављено, 
ове награде ће глумцима бити накнадно 
уручене.
Награду за најбољи сценски покрет 
стручни жири додијелио је Соњи 

11. јун 2022.
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Вукићевић за представу Шћери моја 
у продукцији Црногорског народног 
позоришта, ауторке Маје Тодоровић, 
у режији Ане Вукотић која је у име 
награђене преузела награду од Мирјане 
Штрбац из Елнос Групе.
Награду за најбољег глумца освојио 
је Борис Шавија за улогу Недељка у 
представи Jugoslavija, moja dežela / 
Југославија, моја отаџбина, у продукцији 
Гледалишча Копер, Позоришта Приједор 
и Фондације Фридрих Еберт, аутора 
Горана Војновића, у режији Марка 
Мисираче. Борису Шавији награду је 
уручио Милосав Парезановић, извршни 
директор за маркетинг и продају у 
компанији М:тел.
Награду за најбољу глумицу која је 
додијељена равноправно Марти Бјелици, 
Јовани Гавриловић и Милици Михајловић 
за улогу Петрије у представи Петријин 
венац у продукцији позоришта Атеље 
212, по тексту Драгослава Михајловића, 
у режији Бобана Скерлића. Милосав 
Парезановић је уручио награде Марији 
Михајловић и Марти Бјелици, која је 
преузела и награду за Јовану Гавриловић.

Услиједила је додјела Награде за најбољу 
режију којом се окитила Ана Вукотић, 
за режију представе Шћери моја, у 
продукцији Црногорског народног 
позоришта, ауторке Маје Тодоровић, а 
награду је уручила редитељка Милица 
Краљ.
Награда за најбољу представу у цјелини 
припала је представи Петријин венац, 
у продукцији позоришта Атеље 212, по 
тексту Драгослава Михајловића, у режији 
Бобана Скерлића, а исту је од Тање 
Ђаковић, помоћнице министра за културу 
у Влади Републике Српске, преузела 
Милица Михајловић.
Након честитки награђенима услиједили 
су изрази захвалности покровитељима, 
спонзорима, медијским покровитељима 
и пријатељима позоришта који су и 
ове године подржали и потпомогли 
организацију Театар феста „Петар Кочић“ 
а то су редом били: Кабинет предсједника 
Републике Српске, Министарство 
просвјете и културе у Влади Републике 
Српске, Град Бања Лука, Министарство 
културе и информисања Републике 
Србије, компанија М:тел, Aдико банка, 

МФ банка, Елнос Група, Моцарт, Дрина осигурање, Електропривреда Републике Српске, 
Цвјећара Зорана, Житопека, Мања, Витинка, Стоби винарија, Цептер Палас хотел.. Генерални 
медијски партнер, као и до сада била је Радио-телевизија Републике Српске а медијски 
партнери: Алтернативна телевизија, Независне новине, Глас Српске, Метромедија, Лед 
Медија.

Након официјелног дијела, публика је уживала у 
концерту под називом „Музика кроз вијекове“, 
организованом у част награђених. Сара Вујошевић 
Јовановић, сопран, и Дмитриј Гриних, баритон, 
уз клавирску пратњу Амира Џанковића привукли су 
велику пажњу публике својом изведбом дуета и арија из 
опера: „Крунисање попеје“, „Јулије Цезар у „Египту“, 
„Фигарова женидба“, „Дон Ђовани“, „Боеми“, „Кармен“, 
„Кћи Запада“, „Шишмиш“, „Ластавица“ и „Травијата“, као 
и композицијама Николаја Корсакова-Римског, Петра 
Крстића и Јохана Штрауса. Празник позоришне 
употпунио је овај празник позоришне умјетности, а 
сала Нарадоног позоришта Републике Српске била 
је испуњена тоновима изврсних композиција и 
гласовима које ће публика дуго памтити.
До сљедеће године и новог Тетар феста „Петар Кочић“ 
поздравља вас Народно позориште Републике 
Српске.
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- да Награду за 
најбољу представу 
у цјелини додијели 
представи Петријин венац, 
у продукцији позоришта 
Атеље 212, по тексту 
Драгослава Михајловића, у 
режији Бобана Скерлића.  
Представа која говори 
о судбини жене у 
патријархалном друштву 
у сваком сегменту 
(колективна глумачка 
игра, сценографско 
и костимографско 
рјешење у складној 
режији и аутентичној 
драматизацији) показала 
је високи умјетнички 
ниво остваривши снажно 
емотивно дејство.

- да Награду за 
најбољу режију додијели 
Ани Вукотић, за режију 
представе Шћери моја, у 
продукцији Црногорског 
народног позоришта, 
ауторке Маје Тодоровић.
У представи која се бави 
положајем  жене у друштву 
и односа према женском 
идентитету, редитељка 

Ана Вукотић показала је 
вјештину у компоновању 
сложених театарских 
елемената савременог 
текста, једноставне, а 
дубоке глумачке игре и 
сликовитог визуелног 
позоришног језика.

- да Награду 
за најбољу глумицу 
додијели равноправно 
Марти Бјелици, Јовани 
Гавриловић и Милици 
Михајловић за улогу 
Петрије у представи 
Петријин венац у 
продукцији позоришта 
Атеље 212, по тексту 
Драгослава Михајловића, у 
режији Бобана Скерлића. 
Награда се додјељује због 
изузетне појединачне, 
а суштински заједничке 
креације лика Петрије у 
различитим животним 
периодима.

- да Награду за 
најбољег глумца додијели 
Борису Шавији за улогу 
Недељка у  представи 
Југославија, моја дежела / 

Стручни жири у саставу Јасна Диклић, глумица (предсједница жирија), Милица Краљ, 
редитељка и Ђурђа Тешић, редитељка, у периоду од 4. до 11. јуна 2022. године одгледао је 
6 представа и донио сљедеће одлуке:
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Извјештај стручног жирија

Жири РТРС-а у саставу: Јелена 
Којовић Тепић, Татјана Бурсаћ и 
Ернест Завила једногласно је одлучио 
да награду „Корак у храброст“ на 
Театар фесту „Петар Кочић“ 2022. 
године додијели Мирку Влаховићу 
за улогу књаза Николе у представи 
Шћери моја Црногорског народног 
позоришта. У времену кад се женама 
поново доводи у питање елементарно 
право на одлучивање о властитом 
тијелу, кад жене говоре наглас, али их 
претежно слушају само друге жене, 
један изванредни глумац, из земље 
коју обично доживљавамо као врло 
патријархалну, доноси нам улогу оца 
женског дјетета који је спреман да 
погази све што његов наслијеђени 
хабитус јесте и мора да буде и покаже 
како се воли. Маестралном игром, 
Влаховић нам је одржао позоришни 
час о томе шта отац, мушкарац треба 
да буде и јуче и данас и увијек. Нисмо 
се лако одлучили коме од ауторског 

„Корак у храброст“ 
за Мирка Влаховића

моја отаџбина, у продукцији 
Гледалишча Копер, 
Позоришта Приједор и 
Фондације Фридрих Еберт, 
аутора Горана Војновића, у 
режији Марка Мисираче.
У представи која поставља 
болно актуелна питања, 
снажно, надахнуто и 
бескомпромисно Борис 
Шавија је креирао лик 
Недељка.

- да Награду за 
сценски покрет додијели 
Соњи Вукићевић за 
представу Шћери моја  у 
продукцији Црногорског 
народног позоришта, 
ауторке Маје Тодоровић, у 
режији Ане Вукотић. 
Надахнут, маштовит, 
промишљен сценски 
покрет допринио је 
високом умјетничком 
домету представе.

- да додијели Посебну 
награду за глумачку 
партнерску игру Милени 
Зупанчич и Миодрагу 
Микију Крстовићу за 
представу Цемент Београд, 

у продукцији Београдског драмског позоришта, аутора Милана Рамшака Марковића, у 
режији Себастијана Хорвата.
У специфичном сценском језику представе, партнерска глумачка игра Милене Зупанчич и 
Миодрага Микија Крстовића, ослоњена на документаристичка глумачка средства, оставља 
снажан утисак  и подстиче на размишљање о теми старости, усамљености, пролазности, 
али и снази заједништва.

Све награде су додијељене једногласно.

Јасна Диклић, предсједница, Ђурђа Тешић, члан, Милица Краљ, члан.

тима додијелити награду. Ауторка 
текста Маја Тодоровић, редитељка 
Ана Вукотић и Вања Јовићевић, која 
маестрално тумачи главну женску 
улогу кнегиње Зорке, учиниле су ову 
представу незаборавном, али је, ипак, 
Мирко Влаховић тај који је начинио 
највећи корак у храброст, корак из 
историјског контекста и ратничког 
насљеђа у чисту љубав у којој јесмо и 
треба да будемо сви исти.
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Трећа такмичарска ноћ уз Атеље 212 и представу Петријин венац у режији Бобана Скерлића.
Представа о снази и усуду жене са маргине, настала је у новембру 2018. године, у чарима 
„старог нормалног“, претпандемијског времена.
Архетипски текст Драгослава Михајловића, који је 1980. године, а снага филма је била 
предоминантна, ушао је у орбиту „глобалног села“ постао је својином свијета. Трајао је 
и због изазова које је нудио позоришним, филмским и телевизијским ауторима, и због 
осебујности главне јунакиње којој су се сви дивили, препознавали је као „жену из нашег 
сокака“, универзалну хероину којој ни трендовска посвећеност правима жена није била ни 
предност ни мана. Петрија је била таква каква јесте. Празновјерна, бистра и сналажљива 
сељанка, која прича причу о свом животу испуњеном страдањима, губицима, растанцима, 
па још кроз специфичан дијалект.
На основи предлошка Драгослава Михајловића, те на њега наслоњене драмске визуре, 
пратимо животну путању Петрије, њену судбину кроз три фазе њеног живота, њен усуд 
да воли и припада, иако промијенити ништа не може, пратимо причу о умирању дјеце, 
мужева, насиљу…
А то је прича и о љубави, снази, љепоти и хумору једне оштроумне, сујевјерне и емотивне 
жене. 
Драма је и поучна.
На самом почетку зазвони једна универзална и свевременска реченица: „Никад не знаш 
кад ћеш на добро а кад на зло у животу да наиђеш“. 
Аутор сагледава живот у цијелости.
Не нуди патријархалну сликовницу, већ живот саткан од бола, али и потребе да се живи 
даље. Петрија на крају представе каже „живот једина вриједност коју имамо“.
Сценографско-редитељско рјешење канапа, ужета или плетива, како се каже у амбијенту 
гдје се представа игра, представља ткање живота, али не на натри, која ткањем продуцира 
чари љепоте и вјештине, већ тегобну димензију живота кроз који пролази несаломива 
Петрија. Канап персонифицира и спутаност живота.
Музика, костим, сценски говор, консонантно уобличују драмску цјелину.
Имајући у виду моћ филма и телевизије, ако је неко и помислио како су Мирјана и Ђиђа 
Карановић оставили нимало простора за додатно моделирање и портретирање Петрије, 
није имао право. 
Јер Михајловићево штиво нуди безброј могућности, те зато треба болдирати чињеницу да 
је сва та раскош већ присутна у Михајловићевом прозном циклусу, да су све карактеристике 
главне јунакиње „на извол’те“. Питање је само како то уобличити у властитом умјетничком 
језику.
Ни Скерлић не може заобићи основну драмску „црвену нит“ која се провлачи кроз ткиво 
приче, како је знао говорити мој професор Кајко из бањалучке Гимназије.
Поставља се круцијално питање: шта је редитељев другачији приступ, односно и ауторице 
драматизације Миле Машовић Николић, те драматургиње Јелене Мијовић ?
На сцени је видно да су ауторском тиму три драматичне промјене у Петријину животу, 
биле добар разлог да један живот гледамо кроз три лика. И то рјешење је сасвим ново.
Три лика, младе Петрије, коју утјеловљује Марта Бјелица, Петрије у граду, коју игра Јована 
Гавриловић, те Петрија удовица коју игра Милица Михајловић, ауторова кћер, чија је 
одговорност и умјетничка и биолошка, снажно оцртавају лик жене која се суочава са 
изазовима живота.
Оне се допуњују, њихова емоција је стално уједначена, а кад се животна ситуација мијења, 
када из једне атмосфере и животних околности прелазе у другу, то је на сцени видљиво 
као у филмском претапању. 
Комплетном утиску доприносе сви протагонисти на сцени, неки и са више улога током 
двосатног трајања представе, као и остали актери умјетничког обликовања.
Сви су у функцији клупка које се одмотава и на бесконачној траци дочаравају ауру једне 
необичне жене. Сценографски жичани елементи на крају исписују Петријино име. 
Једнако су важни костими с назнакама фолклора, улога лектора због кориштења руралног, 
граматички неисправног језика, те оригинална и упечатљива музика. 

Клупко је бачено
(на маргини представе Петријин венац Атељеа 212 у режији Бобана Скерлића)

Три глумице су већином присутне на 
сцени, па као да гледамо један лик жене 
кроз вријеме која плете нити судбине, 
заплиће и расплиће ужад, чиме се драма 
појачава. А двије су увијек метафизички 
чувари оне која је у причи тог тренутка.
Скерлић нам додатним тананим 
валерима нуди мултиплицирани 
раскошни лик у бескрајном 
нијансирању судбине једне жене, њеног 
живота, непомирљивости, преданости, 
оданости, њеног патријархалног духа, 
њене снаге коју не испољава ни кад 
је очито јача, њене борбености и 
истрајавању…
Представа нам омогућава многоструке 
могућности њене вивисекције. 
Од драмског предлошка, преко 
редитељског рукописа, глумачке 
игре, сценографско-костимографских 
рјешења, све до музике. 
Али и питање језика, односно дијалекта. 
Да ли би се могао дочарати лик Петрије 
на неком другом дијалекту ?
Можда на дијалект Далматинске Загоре 
?
Зашто ово издвајам ?
Па као да је назнака таквих могућности 
саздана у чињеници да је музички 
обол овој представи дао драмски 
писац Мате Матишић, који се у својим 
комадима интензивно бави раскошним 
варијацијама дијалекта управо 
Далматинске Загоре ?
Симболика плетива је директна 
асоцијација на Пенелопино плетиво у 
очекивању Одисеја, али и симболичка 
пријетња од „свезаног“ живота, 
вјешања… 
Представа је својеврсна поема о жени, 
слободи, трпљењу...
Гдје је простор људске и напосе женске 
слободе?
Представа која нуди низ питања и 
могућих одговора, али и изазова да 
на њих одговоре формулирају сами 
гледатељи.
Alea iacta est. Коцка је бачена.
Клупко је бачено. 
Атеље 212 одушевио је бањалучку 
публику треће фестивалске вечери XXIV 
Театар феста „Петар Кочић“.

Џевдет Тузлић
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