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Камена кућа, Тврђава Кастел
Бански двор – Културни центар

Бања Лука, јун 2021. године

„КО БИ БОГ У БОСНИ БИО?“
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Питао ме је: Шта је за тебе Босна?

Морала сам да размислим. 

У Сарајеву нисам имала родбину.

На Бабића башти нисам проводила летње распусте. 

Са Бранком и Инге нисам ишла жичаром на Требевић.

Нисам играла фудбал на старом „турском“ гробљу.

Нисам имала другове из краја који су погинули у рату.

Нисам слала пакете. 

Нисам бринула о тинејџеру избеглици. 

Пролог
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Шта је за мене Босна?

 

Путовање колима, са родитељима, на море.

(Шабац, Лозница, Зворник), Сарајево, Илиџа (камп на Буни, Мостар, Плоче)... 

Башчаршија. 

(Кањон Неретве.)

(Дрвени, висећи мост преко Неретве.)

Шумске јагоде у теглама.

Државно првенство у Скендерији.

Много касније, Бањалука.

Господска улица.

Тераса Казамата.

Марина, Маја, Миодраг, Моника.

Моника Поњавић.

Моника Билбија.

Татјана Дадић Динуловић
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Сви људи у Босни (и Херцеговини) имају своју личну причу.
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„Ко би Бог у Босни био?“ је моја.
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Моника Поњавић (Билбија) или Моника Билбија (Поњавић), умјетник, сценски дизајнер,

сценограф, архитекта, театролог и теоретичар аудио-визуелне умјетности

„Моника Поњавић”, аутор фотографије: Марко Билбија, 2020. 

О аутору умјесто увода...
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Марко Билбија

Рођена је у Бањалуци у сутону југословенског пројекта, у времену које је претходило катастрофалном распаду 

умирућег система. Одрасла у ратном периоду, под извјесном стигмом свог поријекла, одлучује се за образовање 

у области архитектуре, које ће надоградити постдипломским студијима из области театрологије, сценографије, 

теорије аудио-визуелне умјетности и сценског дизајна на Универзитетима у Амстердаму, Београду и Новом 

Саду.

Свој рад је кроз више година ангажмана у различитим видовима умјетничких пракси фокусирала на 

истраживање односа тијела и простора, повезујући при том утицаје који су формирали њен лични израз, а 

долазили су из праваца експерименталног филма, постдрамског позоришта, популарне културе и непосредног 

културно-географског окружења.

Идентитет тако остаје централна тачка око које јој се истовремено окреће али и из које се сагледава свијет 

у умјетничком смислу. Оса чија вертикала пролази кроз различите и испреплетене слојеве значења и 

интерпретације. Лично, национално, географско, вјерско, умјетничко, друштвено, професионално, емотивно, 

културно, проналази свој пресјек у Босни, том невјероватном сингуларитету који своје манифестације испољава 

кроз овакве личности које су њен својеврстан микрокосмос.
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„Ко би Бог у Босни био?”, графит на Шехитлуцима (Бањ Брду), аутор фотографије: Марина Радуљ, 2008.
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Изложба „Ко би Бог у Босни био?” је вишемедијско дјело сценског дизајна, настало као резултат 

четворогодишњег умјетничког истраживања идентитета (личног и колективног) и простора Босне (и 

Херцеговине).

Сценски дизајн, термин који је у употреби већ неких двадесетак година, је релативно нов, а у српски језик 

је ушао као надградња постојећег и познатог термина сценографија, односно као термин који је требало да 

означи оно што под сценографијом сматра Памела Хауард (Pamela Howard), један од водећих теоретичара 

и практичара сценографије данас. Међутим, током овог процеса постало је евидентно да сценски  дизајн 

није само  сценографија Памеле Хауард, примијењена умјетност која заузима значајније мјесто у позоришној 

хијерархији и чије ауторство се изједначава са ауторством редитеља, него и визуелна умјетност, која своје 

коријене вуче управо из позоришта и сценографије. Ослањајући се на дефиницију Татјане Дадић-Динуловић 

током умјетничког и теоријског истраживања дошла сам до тога да је сценски дизајн самостално контекстуално 

умјетничко дјело артикулације и театрализације простора које се одвија негдје, у простору и времену, базирано 

је на тексту, сачињено од објеката распоређених у узајамном односу, гдје се под објектом подразумијевају не 

само предмети, него и тијела извођача и/или публике и које у својој структури садржи елементе живог, не-живог 

и/или измјештеног извођења, нови термини који се у  овом контексту уводе. 

О концепту изложбе „Ко би Бог у Босни био?“
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„Ко би Бог у Босни био?” је демонстрација те идеје. Изложбу, насталу под директним утицајем текстова Иве 

Андрића (На Дрини ћуприја, Травничка хроника и Писмо из 1920.) и кратког експерименталног филма редитеља 

Јогена Лета (Jørgen Leth) Савршени човјек (Det perfekte Menneske), и његовог наставка Пет опструкција (De fem 

benspænd) Јоргена Лета и Ларса вон Трира (Lars von Trier), чине четири сегмента – „Земља”, „Ја/Босна”, „Живот 

(на ивици између два свијета)” и „Вилајет“ – која су идејно, значењски и ликовно повезана у једну цјелину. 

Сви сегменти, кроз умјетничку апропријацију, постпродукцију, извођење као метод истраживања, разлику/

понављање и умјетничку документацију, преиспитују идентитет и историју своја два централна лика: Монике 

Поњавић и Босне (и Херцеговине).

Уз идентитет, преиспитујем и тему етикетирања, стигме и изопштавања, као и припадност/неприпадност Босни 

и њеној исконској, дубоко укоријењеној љубави и мржњи, према земљи и према човјеку, те шта значи, како 

је то Андрић бритко срочио: „живјети и константно балансирати између та два свијета”, бити „као код куће и 

остати заувијек странац”.

Сам назив изложбе – „Ко би Бог у Босни био?” – је цитат преузет са графита исписаног на стази која води до 

Споменика палим Крајишницима Антуна Аугустинчића, на бањалучком Бањ брду које се некада раније звало 

Шехитлуци, што је назив који се и данас користи. Аутор графита је Мирко, бањалучки рашљар који је током 

посљедњег рата из Сарајева избјегао у Бању Луку. Мирко данас више није са нама, али су зато његови стихови 

и мисли, које је записао на сваком пронађеном извору воде, ту да нас подсјете на снагу ријечи малих људи, јер 

су само мали људи у стању да промијене свијет.
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Земља

Вилајет 

Ја / Босна

Живот (на ивици између два свијета)

улаз

пулт

десно крило, приземље

лијево крило, спрат

десно крило, спрат

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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У периоду од 2015. до 2020. године, колико је трајало ово умјетничко истраживање, дошло је до првог контакта 

и упознавања између Монике Поњавић и Босне (и Херцеговине). Прва фаза је подразумијевала путовање по 

Босни и откривање нових мјеста која ће у другој фази потенцијално постати кључна за концептуализовање 

умјетничког рада „Ко би Бог у Босни био?”. Тако је кроз умјетничко истраживање почело и моје индивидуално 

истраживање Босне. Не само формално, него суштински – боравећи на разним просторима, проводећи вријеме 

у њима, стичући нова, важна искуства, истражујући их. Својим тијелом, својим чулима, својим радњама. Сједећи, 

лежећи, стојећи, крећући се у и по њима… Размишљајући. О прошлости, о историји, судбини, усуду и ријечима 

које су нам у аманет остале иза наших сународника. Андрића и Селимовића посебно. Размишљање о значењу 

тих ријечи и о контексту простора којима се оне баве, постепено је довело до пораста моје знатижеље која 

је напослијетку резултовала бизарним чином, ритуалом чак, који је подразумијевао да на свакој локацији на 

којој се за вријеме овог процеса нађем ископам комад земље на којој стојим. У врло буквалном смислу, то би 

значило да сам, гдје год бих ишла, носила Босну (и Херцеговину) са собом.

Инсталација „Земља“ се тако дословно бави питањем земље у Босни, односно питањем њене структуре, онога 

што се, како је то написао Андрић, поредећи босанску земљу и њеног човјека, „под земљом“, у „природи“ 

налази. Од десетине локација на крају сам изабрала оних осам које су од суштинског значаја за креирање оба 

идентитета која овај рад преиспитује и прати (Козара, Билећко језеро, Бочац, Леотар, УКЦ БЛ, тврђава Кастел, 

Врбања, Мањача).

Инсталација; потрет Босне (и Херцеговине); не-извођење, 2021.

Земља
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„Земља”, инсталација, аутор фотографије: Моника Поњавић (Билбија), 2020. 



16

Видео рад „Ја/Босна” је настао из потребе за суочавањем са самом собом, са комплексним идентитетом који, као 

аутохтони производ Босне и Херцеговине, није, када се све узме у обзир, заправо ни по чему посебан, нити се 

од осталих идентитета тог простора може издвојити по својој особености. Јер Босна (и Херцеговина) је простор 

константних супротности, у којој крајности и неочекивано јесу норма. Одувијек.

У жељи да се ова дихотомија са којом се човјек Босне (и Херцеговине) за живота носи предочи, користила сам 

се аутобиографским микро-приказом једног обичног живота заснованог на истинитим догађајима (крштена 

два пута, остављена као дијете 1995. на граници између Босне и Херцеговине и Србије због имена оца, 

етикетирана као припадник геноцидног народа, стигматизована као вјерник, жртва вршњачког насиља…), 

протканог и обогаћеног животним искуствима људи из ближег окружења, њиховим одговорима на питање 

ко је Моника Поњавић (инцидент у друштву, тврдоглава, емотивна…) и начином на који видим себе (тешко 

прихватам извињење а још теже се извињавам, импулсивна, интровертна…). Ништа у тексту, који кроз три лика 

Монике Поњавић изговара једна глумица (Миљка Брђанин), а гдје Моника Поњавић на себе преузима улогу 

свих конститутивних народа овог простора, није фабриковано. Поред тога што су истинита, сва свједочења 

су српска, и она се у овом процесу присвајања дају на кориштење и другим конститутивним народима, 

припадницима тог малог човјека Босне (и Херцеговине), што ставља додатну тежину на питање “Шта уопште 

значи бити мали човјек у Босни данас, шта значи бити Босанац (и Херцеговац)?”.

Видео рад и инсталација; портрет људи у Босни (и Херцеговини); измјештено извођење, 2018/2021 

Ја/Босна
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„Ја/Босна”, видео рад, исјечак, 2018/2021
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„Живот (на ивици између два свијета)” је пресјек идентитета два лика (Моника Поњавић, Босна (и Херцеговина)) која 

умјетнички рад „Ко би Бог у Босни био?” преиспитује, анализира и контекстуализује у свом настојању да ту идеју 

(многоструког, често конфликтног) идентитета сумира и представи.

„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Козара, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), април 2020. 

Перформативна инсталација, фотографија, живо извођење, сценографија; аутопортрет Монике Поњавић у 

Босни (и Херцеговини); живо извођење, измјештено извођење, 2017-2021.

Живот (на ивици између два свијета)
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Рад је настајао неколико година и састоји се из неколико елемената. Фокус рада је стављен на инсталацију (радног 

назива „Инкубатор”) која је, у првој фази, поступком понављања и разлике кроз извођење као метод истраживања, у 

периоду од четири године (2018-2021.) постављана на различите локације у Босни и Херцеговини (Леотар, Билећко 

језеро, Требиње, Купрес, Мањача, Козара, Врбања, Бања Лука…) и фотографисана. У другој фази, ову инсталацију, 

сачињену из сценографије (стаклена кутија на постаменту) и глумице у њој, преносим на осму локацију, у галеријски 

простор, гдје је излажем заједно са фотографијама са претходних локација дефинисаних у раду „Земља”.

У првом случају, дакле, ријеч је о измјештеном извођењу које у форми умјетничке документације, али и умјетности по 

себи, представљам публици посредством фотографије, док је у другом ријеч о живом извођењу, будући да се током 

изложбе излаже и Миљка Брђанин, која је, изводећи свој свакодневни живот у Босни, репрезентација Монике Поњавић, 

чији идентитет преузима на себе.



20

„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Мањача, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), децембар 2019.
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„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Леотар, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), јул 2018.
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„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Билећко језеро, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), август 2018.
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„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Врбања, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), март 2020.
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„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, УКЦ Бања Лука, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), мај 2021.
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„Живот (на ивици између два свијета)”, извођење на локацији, Бочац, аутор фотографије: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија), мај 2021.
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„Вилајет“ је илустрација осјећаја живота у Босни (и Херцеговини), која, ослањајући се на Постпродукцију и 

Умјетност присвајања, свој наратив гради из постојећих, односно пронађених фрагмената: амбијенталних 

звукова Босне, крајишке ојкаче, гламочког глувог кола, Вивалдијевог (Antonio Vivaldi) Прољећа у интерпретацији 

Макса Рихтера (Max Richter) и исјечка из романа На Дрини ћуприја о данку у крви који чита Иво Андрић, 

аутор. Ови фрагменти, посебно они који се директно тичу Босне (и Херцеговине), изабрани су на основу 

личног сензибилитета и увјерења, јер сматрам да су овај вид пјевања, ова кореографија и овај роман међу 

најбољим умјетничким дјелима потеклих са овог тла. Другим ријечима, „Вилајет“ је моја Босна, оно најљепше, 

највриједније, али и најстрашније у њој. Сукоб осуђен на вјечност. То је моја Босна. Њена брда, врхови и 

бескрајна пространства, преко којих се у измаглици најјачег сунца, најгласнијих птица, неке тешке мемле и 

хорора помаља звук ојкаче и гламочког глувог кола, звук пркоса и ината…

Аудио рад; аутопортрет Монике Поњавић у Босни (и Херцеговини); не-извођење, 2021.

Вилајет*

* турска ријеч: управна подјединица Османског царства, провинција, завичај, мјесто рођења
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„Вилајет”, Мањача, аутор фотографије: Томас Дамјановић, мај 2021.
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„Босна је земља више идентитета који се међусобно потиру, иако несвјесно 

живе у складу један с другим. Овај парадокс је проживјела Моника Поњавић 

и он представља идејну осовину њеног рада „Ко би Бог у Босни био?”. Иако 

стигматизована са различитих страна због разноликости свог идентитета, 

она показује како та разноликост није мана нити слабост, већ богатство. 

Огољавајући своју интиму разбија предрасуде да је идентитет један и унапријед 

дат. Тиме доказује да је диверзивност снага коју не посједује само она, већ сви 

ми, али се нажалост те снаге често и сами плашимо.”

Сандра Дукић
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За сву дјецу Босне (и Херцеговине)
која се налазе негдје између…

два свијета.
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„Ко би Бог у Босни био?”

докторски умјетнички пројекат у  области сценског дизајна

Аутор изложбе/кандидат: Моника Поњавић (Билбија)

Кустос/ментор:  др ум. Татјана Дадић-Динуловић, редовни професор, 

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Реализација изложбе: ААP Electronic, Tea Promesa, Dasprom

Продукција: Бански двор - Културни центар

„Земља”, 2018-2021.

Концепт: Моника Поњавић (Билбија)

„Ја/Босна”, 2018.

Концепт: Моника Поњавић (Билбија)

Текст: Моника Поњавић (Билбија)

Извођење: Миљка Брђанин

Аудио-видео: Марко Билбија, Моника Поњавић (Билбија),

Зоран Пилиповић

Монтажа: Зоран Галић и Моника Поњавић (Билбија)

„Живот (на ивици између два свијета)”, 2018-2021.

Концепт: Моника Поњавић (Билбија)

Извођење: Миљка Брђанин

Фотографија: Марко Билбија и Моника Поњавић (Билбија)

„Вилајет”, 2021.

Концепт: Моника Поњавић (Билбија)

Монтажа и микс: Марко Билбија 

Изложбу и реализацију радова у различитим фазама и на различите 

начине помогли: 

Марко Билбија, Миљка Брђанин, Татјана Дадић-Динуловић, Петар Билбија, 

Зоран Пилиповић, Младен Матовић, Младен Јовић, Игор Пилиповић, Дијана 

Грбић, Вања Копања, Сандра Дукић, Саша Ђорђевић, Бојан Галић, Гордана 

Радић-Брдар, Зоран Брдар, Биљана Билбија, Симо Билбија, Зоран Галић, 

Никола Кужет, Дејан Ракита, Мирјана Галић (Милобратовић), Огњен Шукало, 

Мијо Ненадић, Александра Иванковић, Данијел Шпадић и Марина Радуљ.

Изложба је настала кроз петогодишњи процес даноноћних разговора

са Марком Билбијом.
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