
2

5. јун 2022.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР
КАШТЕЛ У ЈЕЗЕРУ

Аутор: Нина Плавањац
Редитељ: Марјан Нећак



билтен 2билтен 2

5. јун 2022. 5. јун 2022.2 3

Праизведба Каштел у језеру ауторке Нине Плавањац изведена је 
25. новембра 2021. године у Народном позоришту Сомбор, а прве 
такмичарске вечери XXIV Театар феста „Петар Кочић“ имала је прилику 
да је види и публика у Народном позоришту Републике Српске. Разговор 
послије представе водио је Џевдет Тузлић који је истакао да је кућа, 
мјесто радње и окосница представе, метафора која нуди читав дијапазон 
људских осјећања, жеља, надања, покајања, изгубљених илузија и љубави 
које требамо, које дајемо, које нудимо и размјењујемо. По Тузлићевим 
ријечима, љубав као универзална људска потреба у сваком тренутку и у 
свакој ситуацији има своје универзално мјесто и значење.
Текст је настао према оригиналу под називом „Из језера човјек ми је 
напунио груди сном“, а универзум се огледа управо у језеру, позадини у 
којој се радња представе одиграва.
Трећи ниво модераторових размишљања о представи био је у вези са 
другом, новом перспективом која покушава успоставити неке везе и 
релације са размишљањима о протагонистима, њиховим релацијама и 
конкретним ситуацијама у којима се налазе.
Редитељ и композитор представе Марјан Нећак, је кроз текстуални 
предложак понудио и димензију мјузикла у појединим сегментима 
представе, тако да смо вечерас имали знатно шири драмско-музички 
контекст од онога који је обично заступљен у представама.
Округлом столу присуствовали су: Бојана Ковачевић, директорица 
Народног позоришта Сомбор, Нина Плавањац, ауторка и драматуршкиња, 
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Саша Торлаковић, умјетнички директор, Марко Марковић, глумац Српског народног 
позоришта, Ксенија Митровић, Александар Ристоски.
Нина Плавањац: „Мислим да је кључни корак био тај текст који сам понудила и подршка 
коју сам добила. Ово је био мој дипломски текст и пошто ми се десило да сам одмах, након 
што сам понудила текст на читање, да бих добила конструктивну критику о тексту којим 
заокружујем своје школовање на драмским уметностима. Заједно са мишљењем добила 
сам и понуду да текст буде изведен у позоришту. То је крај бајке за људе моје струке који 
је јако редак и волим да кажем да сам ту имала тај фактор особа које су биле отворене 
према овом тексту, у тренутку када се у Србији тек захуктава потреба за праизведбама, и 
тај фактор је пресудио. Изузетних текстова имамо, изузетних писаца имамо и мислим да су 
те фиоке пуне, а да нам за њихова извођења треба више директора кућа које ће да отворе 
своја врата. Крај је пандемије и све чешће на сцени имамо праизведбе и пресрећна сам 
што се то дешава“.
Бојана Ковачевић, директорка Народног позоришта Сомбор, искористила је прилику 
да каже сљедеће: „Тешко је, поготово у време пандемије знати када ћемо и да ли ћемо 
завршити нешто што почнемо. Врло је тешко задовољити све те критеријуме, али што се, 
конкретно, тиче овог текста, мислим да смо га истовремено прочитали ми и редитељ Марјан 
Нећак и тако су се склопиле коцкице за почетак те приче, али су до почетка реализације 
и рада на пробама прошле две године, ако не и више, услед пандемије и других фактора. 
Оно што је нама било интересантно јесте прича о породици и преношењу с генерације на 
генерацију, али и о томе колико генерација будућих поколења трпи због претходних. То 
је линија на којој се све дешава, та нека прича између сна и јаве, живота и смрти, а такође 
је интересантно што је редитељ Марјан Нећак то видео као једну музичку драму и то је, 
просто, жанр који нисмо скоро радили, тако да је представа која је настала по овом тексту 
врло интересантна публици и за њих је нешто ново“.
Модератор се затим обратио глумици Слађани Зрнић, селекторки Фестивала, која је у свом 
извјештају навела низ елемената којим се руководила при избору представе.
Слађана Зрнић. „Објаснила сам, у принципу, зашто је селектор изабрао представу, али 
оно због чега сам срећна и задовољна јесте што мислим да овај ризик вашег позоришта 
да правите музичку драму је велики и ријетко се ко усуди, поготово ако није музичко 
позориште. Мислим да сте то толико лијепо успјели, на један стрпљив начин који нашим 
позориштима помало и недостаје. То је оно што је, по мом мишљењу, највећа вриједност 
ове представе и што мислим да у Бањој Луци одавно није било овакве представе која је 
по свим сегментима раскошна, топла, паметна и музичка. Допада ми се и тај електронски 
звук који сте комбиновали. Заиста је постојало много елемената због којих сам срећна што 
сте нам дошли“.
Лик Јакова, који игра Саша Торлаковић, трагичан је од свог постанка. Он је платио и плаћа 
за гријехе предака и његовом искупљењу нема краја.
Саша Торлаковић: „Интегрални текст је доста обиман и морали смо да приступимо штриху 
да бисмо испричали ту причу. Док сам читао тај текст имао сам утисак да је Нина одрасла 
у Бачкој. У Бачкој живим већ скоро 35 година и, као што знате, тамо је пуно тих каштела 
који су пропали, девастирани и о сваком постоји нека занимљива прича. Док сам читао, 
видео сам један каштел у којем је, када сам долазио у Сомбор, играна Чеховљева представа 
Ујка Вања. Нина као да је била овде и видела тај каштел. Затим сам с једним пријатељем 
отишао да пронађем и видим тај каштел, али нисам могао да га пронађем. Налетимо на 
једног човека који ту живи и покаже нам те рушевине, видео се неки бивши сјај свега тога. 
Пред тим човеком сам рекао: ‘Ту фали још само језеро’, на шта је он одговорио да је ту 
некад било језеро. Тај живот тамо био је специфичан, занимљив, шта све човек ту може 
да домашта, да вам не причам. Онда сам се сетио реченице, узречице која постоји у мом 
крају – ‘ушао ђаво у ту кућу па никако да изађе’. То се каже кад постоји породица која има 
неке проблеме, мање или веће. Тако да ми је и то био неки разлог зашто бисмо то могли да 
радимо, да те односе успоставимо унутар те породице која се руши, а док сам тамо био и 
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док сам све сагледавао, па и тај каштел, ту је била таква тишина, јер прве куће у којима неко 
живи су удаљене десет километара. Таква тишина, али нема лепше музике од те тишине. 
Уз то, Марјан Нећак који је, пре свега, музичар, а и ми у нашем позоришту имамо обичај 
да ризикујемо, померамо неке границе, ушли смо у ову причу. Мени је изузетно пријао 
тај рад. Представу смо радили непретенциозно, него смо хтели да експериментишемо, да 
се поигравамо и са својим гласовима и са музиком, матрицом коју морамо да пратимо и 
да ‘улетимо’ на време, да све буде глумачки покривено, а да тај сонг, музичка партитура 
дође као потреба, када је емоција на врхунцу па не могу, а да не отпевам, не могу, а да не 
саопштим то кроз сонг. У принципу, било је врло једноставно и памтићу овај рад као нешто 
што је ишло својим током уз све проблеме који постоје унутар рада на некој представи“.
Човека из језера игра Марко Марковић, глумац Српског народног позоришта из Новог 
Сада.
Марко Марковић: „Толико је текстова написано на тему ђавола, Мефиста. Реферисати се 
на ђавола, на нечастивог, а Дејан Мијач је на једном фестивалу изговорио да људе данас 
јако мало занима част, да се врло мало говори о части и да је то постала врло превазиђена 
категорија, да је то небитно. Ја се нисам трудио да ишта доказујем, него, једноставно, неко је 
рођен наопак па да ли те силе обузму ту породицу или не обузму, просто сам се препустио 
томе и пазио сам да не одем ни у какву врсту карикатуре. Размишљао сам, наравно, о 
појединим људима, јер имам утисак да смо се прилично сви претворили у ђаволе и да 
смо их прилично пустили међу нас, а да то не примећујемо и мало нам се не свиђа да 
примећујемо. ‘Пусти, не таласај’, као и то језеро“.
Лик Томаша, младог сликара, тумачи Александар Ристоски и о раду на представио каже 
сљедеће: „Марјану сам још на почетку, када је био кастинг рекао да се, ако то иде кроз 
певање и кроз музику, не осећам сигурно, јер то нисам радио. Од самог почетка сам имао 
ту малу бојазан, што се тиче певања, али кад се упустиш у то, схватиш да је ово једна врста 
представе у којој ти, као глумац, мораш од премијере па до задњег играња мораш тачно 
и прецизно да знаш шта радиш. Врло мало простора има за импровизацију и то што ми, 
глумци, волимо да радимо. Матрице те стављају у калуп који је за једну представу можда 
не толико природно стање, али ти опет даје неки ритам. Било је забавно, Ксенија и ја смо 
имали највише проба од свих, али могу рећи да сам победио страх од висине“.
Јулију, Јаковљеву кћерку, игра Ксенија Митровић: „Било ми је занимљиво да стварамо тај 
партнерски однос, мислим да је баш битно имати партнера ком верујеш и кроз толико 
проба колико смо имали заиста смо успели да све постигнемо“.

Прва представа у згради 
Позоришта у Сомбору 
одржана је 25. новембра 1882. 
године. Здање је саграђено 
на иницијативу Деоничарског 
друштва сомборског 
позоришта, формираног 
1879. које су чинили грађани 
Сомбора. Од тада, Позориште 
у Сомбору ради континуирано. 
Стално професионално 
позориште делује од 1946. 
године, а 1952. прераста у 
Народно позориште.
У Сомбору су режирали 
најистакнутији редитељи своје 
генерације: Мата Милошевић, 
Марко Фотез, Јован Путник, 
Славољуб Стефановић 
Раваси, Љубомир Драшкић, 
Дејан Мијач, Паоло Мађели, 
Вида Огњеновић, Димитрије 
Јовановић, Стево Жигон, 
Петар Вечек, Љубиша Ристић, 
Зоран Ратковић, Љубослав 
Мајера, Егон Савин, Јагош 
Марковић, Кокан Младеновић, 
Душан Петровић, Горчин 
Стојановић, Оља Ђорђевић, 
Ива Милошевић, Ана 
Ђорђевић, Борис Лијешевић, 
Милан Нешковић, Јана 
Маричић, Игор Вук Торбица. 
На нашој сцени су извођени 
најзначајнији домаћи и 
светски позоришни класици, 
али смо такође пратили 
нову и авангардну драмску 
литературу.
У последње три деценије, 
наше Позориште је било једно 
од најмобилнијих у нашој 
земљи. Представе „Случајна 
смрт једног анархисте“, „Кате 
Капуралица“, „Декамерон - дан 
раније“, „Путовање за Нант“, 
„Сумњиво лице“, „Нигде никог 
немам“, „Госпођа министарка“, 
„Мртве уше“, „Кадмо краљ“ 
гостовале су у Мађарској, 
Аустрији, Македонији, 
Словачкој, Бугарској, на Кипру, 
у Словенији, Русији, Украјини 
и Црној Гори. У истом периоду, 
са представама „Укроћена 
горопад“, „Фигарова женидба“, 
„Фишкал галантом“, „Афера 
недужне Анабеле“, „Зла 
жена“, „Ружење народа у два 

дела“, „Богојављенска ноћ“, 
„Буђење пролећа“, „Казимир 
и Каролина“, „Опсада цркве 
Светог Спаса“, „Парадокс“, 
„Мрачна комедија“, „Буба у уху“, 
„Пројекција“, „Нора (луткина 
кућа)“, „Женидба“, „Пучина“, 
„Представа Хамлета у селу 
Мрдуша доња“, „Чаробњак“, 
„Госпођа Олга“, „Доктор 
Нушић“, „Тартиф” освојили 
смо бројне награде.
Од 1993. године, сезону 
завршавамо фестивалом 
Позоришни маратон. Током 
три дана и ноћи, једна за 
другом, смењују се представе 
гостујућих позоришта, 
позоришних група и студената 
драмских факултета. (Са 
изузетком из 2008. и 2014. 
године када је Маратон 
трајао седам дана.) Маратон 
затвара представа Народног 
позоришта Сомбор која је 
имала премијеру у претходној 
сезони.
Народно позориште Сомбор 
има две сцене: Велику сцену 
и малу сцену – Студио 99. 
Гледалиште Велике сцене има 
триста места, а гледалиште 
Студиа 99 има деведесет и 
девет места. Позориште има 
четрдесет и осам запослених, 
а глумачки ансамбл чини 
тринаест глумаца.
Управници Народног 
позоришта Сомбор, од 1954. 
до 2019. године, били су: Јосип 
Јасеновић, Никола Петровић, 
Божо Деспотовић, Мирјана 
Марковиновић, Миливоје 
Млађеновић, Срђан Алексић, 
Биљана Кескеновић и Михајло 
Несторовић.
Од 2019. године, управник 
Народног позоришта Сомбор 
је Бојана Ковачевић, мастер 
социологије, рођена 1989. 
године у Сомбору.

(преузето са npozoristeso.co.rs)

Модератор округлог стола: Џевдет Тузлић

Н
ар

од
н

о
 п

оз
о

р
и

ш
те

 С
о

м
б

о
р



Прве такмичарске вечери бањолучкој публици 
Каштелом у језеру представило се Народно 
позориште у Сомбору. Врло занимљив лик Човека 
из језера, у чијим су рукама људске судбине и 
то искључиво због њиховог избора, игра Марко 
Марковић, глумац Српског народног позоришта из 
Новог Сада, који је својом глумом привукао велику 
пажњу гледалаца.

Послије првог читања текста, какав је био Ваш 
утисак о лику који треба да тумачите, да ли Вам је 
било тешко да се саживите с њим?

Ја сам питао редитеља и списатељицу: „Која 
је крвна група овај текст и на шта се ми 
декларишемо?“ „Мефисто“ је написан, писао 
га је Клаус Ман, добио је Нобелову награду, јер 
је „Тартиф“ написан, написао га је Молијер, а 
генијално дорадио и обрадио Игор Вук Торбица. 
Онда су ми рекли да се декларишем на све. 
Размишљао сам која би то особа могла да буде у 
Војводини, конкретно. Онда сам размишљао да 
тога нема, немаш ту матрицу, то је као франшиза.

У којој мјери се овај лик коси с Вашом природом 
јер се то на сцени апсолутно не види?

У сваком нанометру, у сваком милиметру, 
стопроцентно. Знате како је Андрић једном, на 
питање како је тако смирен, одговорио: „Кад бисте 
ви знали колико сам ја у животу гасио тог ђавола 
у себи, гушио тог Мефиста“. Зато је Андрић био за 
цео свет, зато је био нобеловац. Као и Тесла, који је 
за себе говорио да је увек био испред ђавола.

Шта мислите о новим начинима на које је 
позориште у протекле двије године успјело да 
нађе пут до публике? Да ли се плашите да би се 
могло свести само на то?

Не може, позориште је преживело кугу, позориште 
је преживело рат, позориште је преживело 
Стаљина и преживеће и ове аматере који сад 
владају. Због тога је генијално, једино ту правилно 
производиш и ствараш и оно ће увек наћи свој пут, 
и ако нисмо у позоришту, и ако нисмо заједно, оно 
прилично губи. Али зато траје. Позориште је прича 
и светло у тами само по себи, прича која постоји 

још од легендарне Шехерезаде, постоји 
прича о причи и причању. Ти причаш 
детету да завараш страх, тако правиш и 
позориште. Те нове форме не значе ништа 
ако је битно да само буду нове, ако не 
служе човеку. 

Да ли смо се сувише окружили 
материјалним, не само у смислу новца?

Апсолутно. Ми смо друштво успеха. Као 
што каже Хандке у „Голмановом страху од 
пенала“, имаш право на пораз. Имаш право 
да не добијеш награду на фестивалу, имаш 
право да не добијеш десетку на испиту, 
можеш да добијеш деветку. Више не 
живимо обичним животима, све мора бити 
пластично, све мора бити грандомански, 
све мора бити успех. Зашто смо сви у 
корони бежали у викендице, на воду? 
Зашто не побегнемо на бетон? Зато што 
природа лечи. 

„Пусти, не таласај“. Колико је Вама као 
човјеку, а колико као глумцу важно да се 
таласа?

Знате шта, ја сам Игору Вуку Торбици 
рекао, кад смо радили Тартифа рекао: Ја 
сам некад био револуционар, сад ме боли 
уво“. Сада сам се окренуо себи, окренуо 
сам се својој породици, имам дете које 
има пет година и то ми је битно. Друштво 
од петсто, хиљаду или две евра ће увек 
опстати, те неке елите. Ми ћемо, просто, 
остати ти тако мали, ми ћемо бити тако 
завидни. Времена револуције су прошла, 
дошла су времена истине.

Какви су Ваши даљи планови, нови 
пројекти?

Активно радим у Српском народном 
позоришту, ту су и неке нове серије, а 
чекам и један добар филм. Имаћемо филм 
о раду на једној представи и то ми се јако 
допада.
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На самом почетку представе Томаш каже: 
„Боље не направити ништа у животу, 
него направити само једну добру ствар“. 
Колико се то слаже с Вашом животном 
филозофијом, мислите ли да је тако?

Знате како, кад је неко у мојим годинама 
па подвлачи неку црту, увек постоји нека 
доминантна ствар па кажемо сами себи 
– то што сам урадио, то је баш добро. 
Наравно, Томаш то говори из проблема 
свог лика, али мислим да је сваки дан 
човеку прилика да нешто направи. Не 
мора то да буде велико, не знам како 
грандиозно, епохално, али сваки дан 
малим корацима да напредује да би од 
себе створио неког бољег него што је био 
претходног дана. То је нека филозофија с 
којом се ја слажем и трудим се да следим 
то начело.

Говорили сте о томе како сте се одлучили 
за овај текст. Да ли сте се сумњали у 
успјех овог комада пред публиком?

Не, ја верујем у потенцијал нашег 
позоришта и ансамбла, пре свега, и 
одлуке које сам заједно са Бојаном 
(Ковачевић) доносио као уметнички 
директор су увек биле у том правцу. Кад 
смо радили Semper idem, представу 
која траје шест сати, многи су рекли 
да то неће проћи, да ће пропасти, али 
сам рекао – нека пропадне. Мислим да 
покушај да искорачите из неке комфорне 
зоне и закорачите у нешто непознато 
пружа могућност да нешто направите 
као појединац у ансамблу и онда читав 
ансамбл напредује. Мислим да су наше 
одлуке и што се Тартифа тиче, представе 
која се већ игра, поменуо сам Semper 
idem, сада имамо и Краља Ибија, као и 
све што смо радили, врло храбре. Увек 
наговарам редитеље кад дођу у Сомбор 
да раде оно што се од њих не очекује. 
Дајем им потпуну слободу и охрабрујем 
их у томе.

Лик Јакова је, изузимајући оно што остаје 
иза њега, његово потомство, једина 
свијетла тачка своје породице, свега што 
је претходило ситуацији у којој се нашао. 
Да ли сматрате да је платио превисоку 
цијену да би искупио гријехе својих 
предака?

Јаков јесте човек који је увек био окренут 
земљи, живео је у једној породици која 
је била декадентна и за оно време, па и 
за ово време би била декадентна. Он је 
био окренут неким правим вредностима, 
желео је да то имање подигне и био је 
готово неприметан у целој тој породици. 
Ана, која је дошла из богате куће, 
приметила га је као некога с ким би 
могла да проведе живот. Мислим да је та 
њена одлука, заправо, показала колико 
у њему има и нечег доброг. Оно што 
је карактеристично за све породице 
које постоје на свету је управо то што у 
некој породици тај неко понесе највећи 
терет, да ли је то родитељ или су то деца. 
Просто, то је необјашњиво како баш на 
њега и зашто баш он.

Мислите ли да је праведно што је баш 
Јаков морао да плати ту цијену?

Ја не знам да ли је праведно, како се 
каже, о томе нека суди Бог. Можда је 
и заслужио, али тако је. Представа је 
занимљива и са тог аспекта што свако 
може да препозна да и у својој најближој 
околини има неке сличне људе.

Да ли су данас људи свјесни цијене 
породице?

Мислим да нису. Имам велику породицу 
и то није лако, али не постоји боље 
упориште него што је породица. Не 
постоји већа сигурност него што 
је породица. Ту нисте изложени, ту 
сте најмање рањиви, упркос свим 
проблемима.

Чест сте и драг гост у Бањој Луци. Шта 
„замјерате“ Бањој Луци?

Не замерам ништа, обожавам је, ово 
заиста није куртоазно, јер, пре свега, овде 
имам дивне колеге, неки од њих су ми 
пријатељи и кад се видим са њима, као 
да ме сунце обасјало. Нисмо у прилици 
често да се виђамо, али сад, како се снима 
много серија, виђамо се на снимањима. 
То је кад имате где да дођете и ко да вам 
дође. Нешто кувамо и правимо, али нећу 
превише да причам о томе, али у једном 
тренутку ћемо направити копродукцију 
Народног позоришта у Сомбору и 
бањолучког Народног позоришта.
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Саша Торлаковић, глумац и умјетнички директор Народног 
позоришта у Сомбору, у вечерашњој представи тумачио је 
лик Јакова за кога би се слободно могло рећи да је највећи 
трагичар у представи. Разговарали смо с њим о раду на 
представи, али и о раду позоришне куће која је његов 
други дом.
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Верујем да кућа живи 
заједно са људима који 
су се у њој задесили. 
Људи долазе и одлазе, 
путују и враћају се, 
генерације се гранају 
па се заувек гасе, а кућа 
остаје ту где јесте. И 
памти све.
Ова прича је сага о 
породици чији чланови 
су један отац, једна 
ћерка и човек кога воли, 
једна мртва мајка, један 
каштел, једно језеро, 
један ђаво, и генерације 
предака које су одавно 
потонуле у језеру, а 
чија дела и грехови и 
даље у садашњости 
праве концентричне 
кругове. Кроз бајку о 
мртвима, истражујемо 
трансгенерацијску 
трауму, породично 
наслеђе које се 
огледа у дуговима – у 
потискивању емоција, 
заташкавању истине, 
неоствареним односима 
и љубавима. Оно што 
родитељи Јакова, главе 
породице, нису умели да 
пруже њему, оштетило 
га је тако да он сада 
оштећује будућност своје 
ћерке Јулије. Јулија рађа 
сина који је, захваљујући 
свом оцу Томашу, зачет 
проклет. Сви су до тачке 
гушења затрпани бесом 
према оном ко их је 
створио – чак и Човек из 
језера, мефистофеловска 

древна појава, који је 
такође „остављен сам 
у овој кући да лута“, 
исто као и породица у 
његовој милости.
Зашто стално 
прихватамо цену коју 
знамо да не можемо 
да платимо? Човек из 
језера сваком члану 
породице, сваком месту 
у публици позоришне 
сале, нуди исту ствар 
– само једну. Ту једну 
ствар, која нам фали да 
будемо цели. Заузврат 
он не тражи ништа, осим 
вечног пријатељства. 
Продаја душе делује као 
мала цена за коначну 
срећу, али сви са којима 
Човек из језера направи 
погодбу кад-тад схвате, 
да их та једна ствар због 
које су све ставили на 
коцку, никад није могла 
зацелити.
Човеку из језера 
супротстављају се само 
два члана породице – 
мајка Ана и ћерка Јулија. 
Ана херојски одлази у 
смрт, ипак остављајући 
своју ћерку да се сама 
бори кроз живот, а Јулија 
чини оно што нико из 
њене породице никада 
није урадио – не бежи. 
Јулија бира најтежи 
пут - да се суочи са 
теретом породице и 
не поклекне, већ да се 
неустрашиво бори за 
будућност свог детета. 

Ријеч писца
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прекине циклус несреће 
за њу и за њеног сина. 
Оставља за собом кућу 
која се вратила тамо 
где припада, у потмулу 
утробу воде. У утроби, 
Човек из језера остаје 
да чека да једног дана, 
кад скупи снагу, поново 
покрене зачарани круг.
Нина Плавањац

(преузето са npozoristeso.co.rs)

Биографија
Након завршене треће 
године на Филолошкој 
гимназији, Нина 
Плавањац уписала се 
на Факултет драмских 
уметности у Београду на 
Одсек за драматургију, 
гдје је дипломирала 2019. 
године.
Њена представа 
Бесмртан улази у ужи 
избор Стериног позорја 
са четири најбоља текста 
у Србији за 2015. годину, 
а исти текст имао је јавно 
читање на фестивалу 
„Позоришно пролеће“ 
(2016) у извођењу 
ансамбла Народног 
позоришта у Шапцу 
објављено у часопису 
за културу и умјетност 
„Код 21“. Текст „Бесмртан“ 
аутор је адаптирао за 
радио, након чега је 
Радио Београд 2 снимио 
радио-драму и емитовао 
је сљедеће године у 

главном програму. 
Текст „Где дрвеће сија“ 
одабрао је Heartefact, 
темељ за пет најбољих 
драмских текстова из 
земаља бивше СФРЈ, 
2016. године. Двије 
радио-представе 
освојиле су другу 
награду на конкурсу 
„Неда Деполо“ на РТС -у 
и међу пет су најбољих 
радијских представа на 
РТС-у за 2018. годину.
Радила је као 
драматург, лектор и 
преводилац мјузикла 
Коса у копродукцији 
са Позориштем 
младих у Новом 
Саду и Новосадским 
позориштем, гдје је 
премијера одржана у 
децембру 2019. године. 
Сценариста је кратких 
играних филмова „Марш 
на Месец“, „Девојка 
и мачка“, „Кашика“, 
као и „Магда и Сена“ 
(у постпродукцији) 
и „На дугом путу“ (у 
претпродукцији). „Само 
глас“ је премијера њеног 
оригиналног текста.
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