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ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ 
НАГРАДЕ ДОБРИЧИН ПРСТЕН 
ОЛИВЕРИ МАРКОВИЋ

Тешко је за ово лепо признање издвојити једног глумца или 
глумицу из реда великих уметника наше сцене, који га подједнако 
заслужују. Одлуку је, међутим, знатно лакше донети када се међу 
њима, као овог пута, нађе име Оливере Марковић.

Сагласили смо се брзо, једноставно, са радошћу, а готово 
ћутке, јер је то име, као нека формула, сажимало све што смо 
ми у том тренутку могли да кажемо. Како смо се лако сложили, 
помислила сам: није ли ово, можда, било објављено још давно, пре 
нас, није ли се Оливера Марковић родила с  Добричиним прстеном  
на руци, као Баш Челик са кошуљицом на плећима? И што више 
мислим о томе, све ми је јасније да јесте.

Како би другачије успела да на сцени помири толике глумачке 
супротности, да без тешкоћа прокрстари кроз толике различите 
фахове, подједнако у модерном и у класичном репертоару. Једне 
вечери је заносни вамп, друге зборана старица, једном трагична 
краљица, другом успијуша из народа, луцкаста руска грофица, па 
одмах затим брижна мати са градске периферије.

Од најмање улоге уме да направи главну, а сваку велику 
одигра тако као да је само за њу писана. Ко као Оливера уме једним 
покретом да засмеје гледалиште, а онда да га растужи до бола? 
Само Оливера зна како да се свакој улози посвети до краја, а да 
ништа од ње не пренесе у следећу.
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Каже се да сваки глумац у каријери проживи сто живота. 
Оливера је то већ одавно премашила, и бројем и тиме што су јој 
животи били тако разноврсни. Шта све она није преживела на 
сцени? Ходала је по усијаном лименом крову, чекала на аутобуској 
станици, возила кола – кантину као Мајка Храброст, кокетовала 
као госпођа Олга, свиснула од туге као мајка Љубе Врапчета, 
свађала се као Голдонијева рибарка, беснела; одиграла толике 
улоге на малом и великом екрану и певала романсе у штиму 
Јанчевецке, као њена најбоља ученица.

Тешко је набројати Оливерине улоге, а у свакој је била 
другачија. У стилу најбоље енглеске школе, мењала је не само 
маску, већ ход, гест, глас, држање, мимику и све је то радила на 
свој начин који се не може опонашати. Кад се сад осврнемо на све 
те личности које су живеле на нашим сценама, видимо да Оливера 
Марковић није само глумица – она је читав један велики, глумачки 
ансамбл.

Ко сумња да се она родила с  Добричиним прстеном, који је 
растао заједно с њом, нека погледа боље, видеће како јој блиста 
на руци и како јој добро пристаје.

Вида Огњеновић

(Те године у жирију су били: Мира Ступица, председник, Марија Црнобори, Љуба 
Тадић, Вида Огњеновић, Љубомир Драшкић, Мухарем Первић и Златан Стошић, представник 
Златаре „Мајданпек“, Београд, 30. јануар 1998)
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ЗАХВАЛНА БЕСЕДА 
ОЛИВЕРЕ МАРКОВИЋ 
ПРИЛИКОМ ДОДЕЛЕ 
НАГРАДЕ ДОБРИЧИН ПРСТЕН

Када бих хтела да кажем све оно што у овм тренутку мислим, 
не бих умела. Нисам довољно речита. И врло је тешко нешто рећи 
после овога што је говорила госпођа Вида Огњеновић, која ми је и 
сузе натерала.

Морам почети са једним великим хвала. Хвала, најпре, 
жирију који ми је награду доделио, а у коме су седели тако велики 
уметници. Поносита сам због тога. Поносна сам, такође, што 
сам се налазила у одабраном друштву глумаца који су били 
потенцијални кандидати за награду.Чини ме поносном то што 
је публика толике године, биће скоро пола века, стрпљиво и неки 
пут, изгледало ми је, са симпатијама посматрала моју глуму и 
прихватала је.

Највише треба да захвалим мојим партнерима. Глумац 
најбоље зна шта значи партнер на сцени. Он може да те подигне, 
може да те упропасти. Имала сам срећу да сам играла са многим 
сјајним глумцима који су мени много значили. Многе добре улоге 
направила сам захваљујући мојим партнерима.

Захваљујем се публици која је била стрпљива да ме гледа и 
свим глумцима с којима сам за ових четрдесет и нешто година 
играла. Њима хвала, они су ме подигли.

Оливера Марковић
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ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈИХ ГОДИНА 
У ЖИВОТУ И РАДУ 
ОЛИВЕРЕ МАРКОВИЋ

„Живот личи на партију пасијанса. Ако се жеље 
не остваре данас, оствариће се сутра!“

1925 (3. мај) - рођена у Београду, у улици Љешкој на Врачару, као друго од четворо 
деце оца Велизара Ђорђевића, Космајца из Неменикућа и мајке Олге Новаковић, 
Чехиње из Прага

1929 – породица се сели у Сењски рудник, где је отац срески начелник, потом у 
Приштину, па у Ниш

1932 – полази у основну школу у Нишкој бањи, у чијем хору пева као солисткиња

1934 – оснива  „позоришну трупу“ у којој је главна глумица, редитељ, аутор текста и 
управник

1939 –1941 – селе се поново у Београд, уписује Четврту женску гимназију, у Душановој 
улици

1941 – 1943 – занесена позориштем, са групом младих гимназијалаца, студената, 
ентузијаста, међу којима је и Раде Марковић, пробају на Коларчевом универзитету. 
Мецена им постаје Петар Радовановић, београдски богаташ и љубитељ позоришта, 
који им је ангажовао др Ериха Хецела, позоришног и оперског редитеља, да им држи 
часове из глуме и уметности. Спремају Ибзенову Нору

1944 – у бомбардовању Београда гину Радовановић и Хецел, а група се повезује са 
групом Радоша Новаковића. Окупљају се на Музичкој академији, у Драмском одсеку, 
проучавају Станиславског

1945 – удаје се за Радета Марковића
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              почиње да снима свој први филм – У планинама Југославије, руског редитеља 
Михаила Рома, учи руски. Због трудноће прекида снимање

1946 – добијају сина Горана

             студира историју уметности

             игра у Омладинском позоришту

1947 – игра у Академском позоришту

1948 – уписује Академију за позориште, филм, радио и телевизију, класу Мате 
Милошевића. У Академском позоришту игра Марицу у Нушићевом Сумњивом лицу, 
у режији Соје Јовановић, првонаграђеној представи на фестивалу Народне омладине 
Југославије у Београду

1949 – постаје члан Београдског драмског позоришта и добија прву улогу – Виви у 
представи Занат госпође Ворн

1950 – статира у београдском Народном позоришту у представи Сирано де Бержерак

1952 (11. мај) - дипломска представа: Последњи, Максима Горког, БДП

1953 – први пут игра у радио драми, Молијеровој Версајски емпромпти у режији 
Миње Дедића

1954 – дебитовала на филму, улогом хотелске собарице Персе у Сумњивом лицу, у 
режији Соје Јовановић

1956 – добија улогу Маргарет у представи Мачка на усијаном лименом крову Тенеси 
Вилијамса, која је запалила цео Београд, што због теме, што због црног комбинезона, 
у коме је Оливера играла цео чин

1957 – премијери Мајка Храброст у БДП-у, у којој игра Ивет Потије, присуствује и 
председник Југославије Јосип Броз Тито и његова супруга Јованка

              гостује у Југословенском драмском позоришту у представи Браћа Карамазови, 
као и у Атељеу 212 у комаду Кораци у другој соби

1958 – добија прву улогу у Народном позоришту у Београду, Шери у Аутобуској 
станици

1959 – снима прву плочу

1961 – са Радетом Марковићем, Мићом Томићем, Војом Мирићем и Браниславом 
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Анђелићем оснива Београдску драмску дружину А, „како би радикалније изразили 
савремену уметност потеклу са социјалистичког тла“

1962 – разводи се од Радета Марковића

              удаје се за Душана Булајића

1964 – потписала једногодишњи (од 1. јануара до 31. децембра 1965) уговор са 
Српским народним позориштем у Новом Саду

1966 – међу оснивачима је нове позоришне сцене – Београдски водвиљ

1967 – са групом београдских уметника намерава да оснује Радничко позориште

             постаје стални члан Народног позоришта у Београду, игра Дарју у Тихом Дону

1969 – снима прву тв драму – На дан пожара Свете Лукића, у режији Арсе Јовановића

1971 – Мајка Храброст у представи Мајка Храброст и њена деца у Народном позоришту 
у режији Румуна Хореа Попеску

1975 – снима две серије Невен Тимотија Бајфорда и Грлом у јагоде Срђана Карановића

1979 – Национална класа, први пут у филму који режира њен син Горан 

1983 – добија Седмојулску награду за најзначајнија достигнућа у области уметности

1985 – тридесет и пет година на сцени

1987 – добија награду „Славица“ за укупан допринос развоју филмске уметности

1988 – снимила четири филма у једној години: Пут за југ, Балкан експрес II, 
Заборављени, Браћа по матери

              Ранко Мунитић објављује монографију о Оливери Марковић, у издању Фестивала 
глумачких остварења југословенског играног филма у Нишу

1989 – званично постаје пензионерка, али наставља неуморно да игра: „никакав закон 
не може глумца да пензионише“

1992 – после више од тридесет година поново игра у Београдском драмском позоришту 
– госпођу Шварц у Слободној територији, а четири године касније и Марту Брастер у 
Арсеник и старе чипке, са Татјаном Лукјановом

1993 – игра Силију Пичам у Брехтовој Просјачкој опери, у Битеф театру
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1995 – умире јој супруг и колега Душан Булајић, а четири месеца касније и брат Часлав

             игра Госпођу Лену у Марамбоовим Нашим синовима, у Звездара театру

1997 – добија Добричин прстен, награду за животно дело у области театра, који јој је 
уручен 30. јануара наредне године

1998 – последња улога у позоришту – Мама у Сакатом Билију у Народном позоришту 
у Београду

2007 – добија још једну награду за животно дело – Статуету „Златни ћуран“

2011 (2. јул) - умире у Београду, после дуге и тешке болести

Породица Марковић у свом стану, oko 1954. Душан Булајић и Оливера Марковић
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ПРИЈАТЕЉИ О 
ОЛИВЕРИ МАРКОВИЋ

Када срце зажели да воли,
Жељу њему испуните тад,

У животу има пуно боли, 
Наш је живот срећа или пад.

(стихови Оливере Марковић)

Оливера је један од најнеобичнијих људи на свету. Нема код 
ње оних широких гестова звезда. Нема код ње позе. Тако како игра, 
како пева, она тако и живи. Уистину, једна од ретких многостраних 
уметница, коју није збунила ова страна рампе и ова страна објектива. 

Мирослав Антић 

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:41) 

Судбински смо се срели. Имала је кике и шишке дуж целог чела, до обрва. Била 
је врло атрактивна,  као једна фигурица женска... Била је рођена, 
предодређена да буде глумица. И некако јој је пристајало да буде 
у центру пажње. Уопште је била склона томе да се попне на неки 
пиједастал.

Раде Марковић

(Дејана Вуковић: Пола века на усијаном крову, „Нада“, Београд, 1.1.2002)
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Када би ме питали ко је то и шта је то велика расна глумица, рекла бих: 
гледајте Оливеру Марковић и одмах ћете сазнати. Оливера је 
богатство по величини, по разноврсности, по вредности, по трајању, 
по неутаживој страсти својој према своме позиву, а све то обиље 
њено закићено је сценским шармом и женском лепотом.

Мира Ступица

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:92) 

Заједно смо студирали глуму на Позоришној академији: Оливера у класи Мате 
Милошевића, ја у класи Бојана Ступице. Још тада се видело да је Оливера изузетан 
таленат, редак као дијамант у громадама стења, који, и небрушен, блиста јарком 
светлошћу. Неизмерна скала њених емоција, аутентичан сценски темперамент, 
харизма коју је увек имала, све ју је то издвајало. А уз то је била једноставна, 
приступачна, отворен и срдачан човек. Никога она, тврдим, за наших 
педесет година, није повредила, понизила, никоме завидела. Као да 
је била природно заштићена од тих порока, као да је њен таленат 
одбијао од себе, као непробојан штит, све што је непримерено 
уметнику.

Душан Јакшић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:84) 

Из ватромета младости, лепоте и талента, којима је у то време обиловало 
Београдско драмско позориште, издвајала се Оливера Марковић – лепотом, шармом, 
даром, непосредношћу, способношћу да сваки излазак пред публику претвори у 
празник којим се слави постојање невидљивих нити што се изаткају да би спојиле  
лични магнетизам актера са сцене и стотине пари очију у полутами гледалишта, 
жељних фасцинације и узбуђења. Љупка и блиска, са невероватном 
способношћу великих глумаца да чак и своје мане претвори у квалитет 
којим обара с ногу: откријеш да није савршена, а због тога је још више 
волиш. Какве ли савршене вештине!

 Душан Голумбовски

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:106) 
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...Сва душевна стања казују њене очи тако видљиво, тако пластично, да 
често њен поглед, то њено стање очију иде изнад текста. У неким заједничким 
професионалним ангажманима, па и у разговору, гледао сам те очи. Некад су 
равнодушне, опуштен поглед, као да плутају по води. А онда упитан 
поглед такве јачине – као да тражи хитан одговор. Па, очи озарене 
неком лепотом коју само оне виде. Уморне очи. Љутит поглед. Говоре 
очи Оливерине из трена у трен. Казују и на сцени и приватно. Симфонија 
погледа. Светови у очима.

Славко Симић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:94) 

Умела је сваки поступак да обоји необјашњивом магијом личног присуства, 
на сцени, у сали за пробе. И у животу, уосталом. На страну учење, трагање, знање, 
хтења, замисли и колебања. Неминовни су то пратиоци уметника. То знамо. 
Издвајају се они чија присутност делује неухватљивом магичношћу коју као да не 
умемо да докучимо, а коју, као светачки ореол, носе и предају публици велики глумци. 
Оливера је таква глумица, све своје је носила собом.

Миња Дедић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:95) 

Пријатна је, духовита, љубазна, омиљена. Колеге је воле и желе да буду у 
подели у којој је она. Оливера верује у тимски рад и у своје партнере. Изванредан 
је сарадник и редитеља и партнера. На пробама уноси озбиљну, истовремено 
пријатну атмосферу. Живо учествује у раду својих колега, даје примедбе, сугерише 
детаље у појединим сценама, али увек у интересу представе. Врло радо, са пажњом 
и уважавањем, прихвата савете партнера... Са њом свака представа делује као 
добро уигран тим, као екипа која зна шта хоће, како да дође до правог резултата. 
Основни тон даје Оливерина велика стваралачка енергија. Никада не 
иде на прву лопту. Пажљиво проба, осећа се да је улогу „зграбила“, 
али не ради пуним темпом све док не постигне оно што жели. Онда 
наступа сигурно, жестоко, не маркира, како то ми глумци кажемо.

Васа Пантелић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:88) 



1415

...Чинило ми се да је двадесет четири часа са својом улогом. 
Долазила је на пробе са новим решењима, потпуно спремна, није много 
причала нити теоретисала, једноставно је глумила и „вукла“. Каква 
енергија, опседнутост глумом, каква заљубљеност у посао!

Соња Јауковић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:102) 

Њен таленат је раскошан, не само за глуму. Једна је од ретких глумица (и 
глумаца) која је успела да споји глуму и павање, а да једно другоме не смета. Вешто 
је то радила. Успешно је певала на сцени када је требало, као што је 
успешно изводила романсе, са глумачким шармом и прилагођењем. 
Има примера да глумац због певања напусти позориште, или због 
позоришта певање. Али је реткост да то неко ради напоредо, и с 
једнаким успехом.

Властимир-Ђуза Стојиљковић

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:76) 

Све је могла и умела да одигра, класику је претварала у модерни 
театар, а нове улоге које су за њу писане постајале су класика после 
њене интерпретације.

Вида Огњеновић

(Преминула Оливера Марковић, РТС, 2.7.2011)

По чему се Оливера издвајала? Она је пленила. У почетку својом 
младошћу, темпераментом, изгледом, својим ритмом, а после – 
дубином талента, богатством и разноврсношћу.

Раде Марковић

(Анита Панић: Звезда неће Холивуд, „Вечерње новости“, Бгд, 13.11.2010)
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Један једини је закључак: Оливера Марковић је јединствена 
глумица, оригинална, са природним, богомданим средствима. А све 
што је изузетно, даровито је и непоновљиво.

Јован Ћирилов

(„Оливера Марковић“, приредио: Феликс Пашић, СДУС, Бгд, 2001, стр:56) 

РЕЧ КРИТИКЕ

„Боже, какве сам лепе улоге играла! Кад бих са сваком остала 
по минут, онда бих тек видела колико сам разних живота 

прошла. Разних живота! Нема међу њима много заједничког. 
Ствар је у томе што сам играла страховито различите улоге. 

Свакој од њих дала сам неки печат своје природе... Највише сам, 
и најбоље, играла жене од крви и меса, праве жене. Те улоге су 

ми лежале, и највише сам их волела.“

А. П. Чехов: Три сестре (БДП)

„Оливера Марковић је, збиља, играла свим својим бићем и ћутањем, и 
изванредно речитим смешком (цео њен роман са Вершињиним се, управо, тако 
развија) и говором, и тугом, и унуташњим доживљавањима, створила је један 
апсолутни лик Маше.“ (Бора Глишић: У тражењу Чехова, НИН, Београд, 31.5.1953)

Драго Жерве: Каролина Ријечка (БДП)

„У Оливери Марковић Драго Жерве је (мислим) добио најбољу могућну 
Каролину Ријечку. У здравој људскости, ова млада уметница је, својим изузетним 
даром и ретком сценском интелигенцијом, оваплотила све нијансе ове улоге и човек 
спонтано осети како је потпуно постигнут најдивнији склад између једног изванредног 
позоришног остварења и пишчевих визија тог лика – на оном путу који је врховно 
уметничко стварање.“ (Бора Глишић: Београдска премијера:“Каролина Ријечка“, НИН, 
Београд, 23.5.1954)
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Бертолт Брехт: Добри човек из Сечуана (БДП)

„Оливера Марковић, у двојној главној улози, потврдила је да се развија у 
истинског и значајног уметника, одбацујући све више незрелости које још спречавају 
да се њен богати таленат сасвим пробије.“ (Хуго Клајн: Брехтов: „Добри човек из Сечуана“, 
„Борба“, Београд, 21.10.1954)

Тенеси Вилијамс: Мачка на усијаном лименом крову (БДП)

„Оливера Марковић је снажно понела и до краја собом оличавала живот 
– и суров и силан у опорој стварности и жилавости, с мачијим отимањем, са свим 
наслућивањима – у троуглу Мег – Брик – полит, који је постављен у ‘круг групе људи у 
заједничкој кризи’.“ (Бора Глишић: Драма Тенеси Вилијамса, НИН, Београд, 4.3.1956)

„Оливера Марковић као Меги – девојка која је мучно испливала негде са дна 
живота и сад грчевито хоће да се у њему одржи, плаховита, дрхтава, чулна мачка Меги 
– била је темпераментна, витална, дивља, пркосна, била је права потпуна Меги која 
тражи и налази своје место под сунцем.“ (Милош И. Бандић: Драма савремених комплекса, 
„Наш весник“, 16.3.1956)

Бернард Шо: Пигмалион (БДП)

„Оливера Марковић, као Елиза, дивно је, својим уметничким инстинктом, 
акцентовала њену унутрашњу снагу. Али јој режија није помогла да је потпуно шоовски 
уобличи.“ (Б(ора) Г(лишић): Уз стогодишњицу Шоа: Пигмалион, НИН, Београд, 2.12.1956)

Тенеси Вилијамс: Силазак Орфеја (БДП)

„Оливера Марковић реализовала је дискретним средствима реалистичког 
поступка лик младе девојке Керол, чије проклетство почива у опседнутости сопственим 
месом као и у немогућности да то сазна.“ (Владимир Стаменковић: Силазак у мелодраму, 
„Књижевне новине“, Београд, 13.2.1959)

Милош Црњански: Конак (Савремено позориште)

„Драга Машин Оливере Марковић бивала је на моменте недефинисана, не до 
краја тачна у нијансама које је требало остварити. Чини се да је она била више жена 
која је жртва несрећних околности, а веома мало рачунџија, макар једним делом своје 
природе, што историја и аутор драме подвлаче.“ (Слободан Селенић: Премијера „Конака“, 
„Борба“, Београд, 7.10.1959)

Јуџин О’Нил: Чудна међуигра (Савремено позориште)

„Оливера Марковић се, тумачећи централни лик драме, Нину (упркос поделе 
која у њеном случају можда и није најсрећније извршена), у знатној мери лишила 
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својих спољних и ефектних глумачких манира. Оријентишући се на унутрашњу, много 
скромнијуи експресију која је, с једне стране, резултат несумњиво студиозног рада, а 
има као последицу озбиљно и поштено направљен лик, она је прецизно прошла кроз 
компликовани ‘случај Нине Еванс’.“ (Слободан Селенић: О’Нил:“Чудна међуигра“, „Борба“, 
Београд, 9.1.1960)

Саша Петровић: Три дана у паклу (Савремено позориште)

„Најупечатљивију истину дала нам је Оливера Марковић као настојница Ружа, 
сочно и пластично вајан лик припросте али и привлачне жене.“ (Јован Максимовић: 
Савремени ђаво на сцени, „Вечерње новости“, Београд, 22.10.1960)

Ф. М. Достојевски: Браћа Карамазови (ЈДП)

„Па и две страсне жене: Грушењка у драмски снажном тумачењу Оливере 
Марковић и Катарина Ивановна у одмереном и уздржаном тумачењу Марије 
Црнобори, које воде немилосрдну борбу око једног мушкарца, уништавају на крају 
себе.“ (Василије Поповић: Браћа Карамазови, „Вечерње новости“, Београд, 10.6.1957)

Вилијам Инџ: Аутобуска станица (НП у Београду)

„Најтежу и најсложенију улогу понела је Оливера Марковић (као гост) и из њених 
тешкоћа и слабости изашла као частан победник. Она је нашла начина да кроз, мање-
више обичне, баналне речи, дочара лик примитивне звезде „Плавог змаја“, која, и 
поред тога што се потуца са мушкарцима од своје 14. године, остаје чиста у души, са 
прикривеном вером наивности у човека и живот. Те противречности нашле су у њеном 
изразу своје уметничко разрешење; оне су биле и очуване и савладане.“ (Ели Финци: 
„Аутобуска станица“ Виљема Инџа у Народном позоришту, „Књижевне новине“, Београд, 
7.2.1958)

Александар Поповић: Љубинко и Десанка (Атеље 212)

„Двоје протагониста, Оливера Марковић као Жена с пиленцетом и Раде 
Марковић као Љубинко с амрелом, имали су праве комичне неодољивости у којој није 
било тешко препознати – и у томе ја видим врховну драж њихове интерпретације – 
нешто добро познато, аутентично наше, што свакодневно можемо уочити на ликовима 
с којима се сусрећемо на сваком кораку кроз живот. Треба нагласити да је то уопштено 
(„наше“) имало, и у једном и у другом лику, сијасет сасвим индивидуалних, конкретно 
уобличених особености, изванредно укомпонованих у органско јединство личности.“ 
(Ели Финци: Драмски фељтонизам, „Политика“, Београд, 4.1.1965)

М. Шолохов/В. Лукић: Тихи Дон (НП у Београду)

„Највише присебности, па и успеха, имала је Оливера Марковић, чија Дарја 
представља не само креацију него и једини у свему аутентични лик који плени својом 
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природношћу, унутарњим животним плимама и ванредно изражајном трагичношћу: 
завршни призор јој је стога не само потресан него и артистички на највишем нивоу.“ 
(Петар Волк: Тихи Дон М. Шолохова, „Књижевне новине“, Београд, 25.11.1967)

„Оливера Марковић као Дарја, успела је такође, да се отме фабулирању и да 
изгради упечатљиву и снажну улогу.“ (Жарко Јовановић: Сабљом по „Тихом Дону“, „Недељне 
новости“, Београд, 12.11.1967)

Л. Н. Толстој: Живи леш  (НП у Београду)

„Оливера Марковић као Маша зањихала (је) грану љубави и спаса, озарена и 
бујна, реалистички сочна и убедљива, иако њена драма остаје неразговетна и спутана.“ 
(Милосав Мирковић: Заноси и страдања побуњене душе, „Политика“, Београд, 29.4.1968)

Бертолт Брехт: Мајка Храброст и њена деца (НП у Београду)

„Мајку Храброст тумачила је Оливера Марковић као монолитан, етички 
позитиван лик, рачунајући на ослобађајућу моћ свога срца и личног темперамента који 
јој отвара пут у гледалиште. Ова средства нису брехтовска, али су то средства којима 
се Оливера Марковић добро и умешно служи. Мајци Храброст је Оливера Марковић 
дала обрисе жене из пука, са хумором оних особа које немају длаке на језику, са 
широком али и трезвеном душом људи којио се боре за голи живот, са осећајношћу 
која је извирила из тежње да се прикаже „потресна судбина мајке“ и да се гледалиште, 
тако, приведе на осуду рата, што је удаљавање, у односу на Брехта, а прилагођавање 
у односу на Оливеру Марковић. Истини за вољу, ваља рећи да су многи тумачи Мајке 
Храброст већ раније одустали од Брехтовог упутства да овај лик приказују, пре свега, 
као трговца, а не као мајку, што је учинила Оливера Марковић, стављајући, како то 
многи препоручују, у средиште хронике сукоб између материнства и пословности и 
сведочећи га здушно, али ипак контролисан, мада и са нешто заслађености.“ (Мухарем 
Первић: Између драмског и епског театра, „Политика“, Београд, 12.10.1971)

„ Пред радозналим  дубке пуним гледалиштем, на сцени Народног позоришта 
у Београду Оливера Марковић је одиграла улогу живота: њена Мајка Храброст 
представља сам врх њеног глумачког умећа. Сложени лик Мајке Храброст, која у 
ратној катастрофи и општем сумраку богова и идеологија, живи свој пад, Оливера 
Марковић је исказала као сноп померене људскости. Она је, заправо, у апсурдној 
паници умирања пронашла и простор за људске топлине и простор хладне отуђене 
емоције. И баш зато што је истовремено пулсирала као конкретна личност људског 
трагизма и као стање општег хаоса и пропадања, Оливера Марковић је ушла у само 
језгро овог чувеног Брехтовог лика. Боље рећи, она је додирнула суштину Брехтове 
визије свега: живећи у простору апсурда, Оливерин лик Мајке Храбрости разложно је 
одјекивао као апсурдни, готово антиљудски занос.“ (Жарко Јовановић: Паника умирања, 
„Вечерње новости“, Београд, 9.10.1971)
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Карло Голдони: Рибарске свађе (НП у Београду)

„Блиставе улоге храбрости и поетичности остварили су Милош Жутић и Оливера 
Марковић. Први као Парон Фурте кога „нико не разуме“ и који се као медитеранска 
опруга одбацује од сваке комуникације, не свађајући се и „превазилазећи“ сваку свађу, 
а друга као рутинска рибарска матрона која се свађа из дуга времена, и „режирајући“ 
свађу као карневалску игру, несебично у изразу, доследно у темпу.“ (Милосав Мирковић: 
Шала без обала, „Политика експрес“, Београд, 13.11.1973)

Мирослав крлежа: Леда (НП у Београду)

„Милићевићев Урбан је био добар у другом и трећем чину, у игри са Кларом 
изванредне Оливере Марковић. Благо иронизирани сентимент неостварене уметнице, 
која је имала „тешку младост“, лажни сјај и стварну беду госпође која час пада у 
бруталну искреност, час у лажни занос и позу, трагикомедију која саму себе заварава, 
у потуности је дочарала и изразила Оливера Марковић.“ (Мухарем Первић: И на крају 
комедија, „Политика“, Београд, 28.4.1978)

Милутин Бојић: Госпођа Олга (НП у Београду)

„Госпођу Олгу тумачи Оливера Марковић, минуциозним средствима, поступно 
откривајући лик ове жене. Сјајан уметнички регистар Марковићева усклађује са 
карактером личности коју остварује; у првим сценама она ће деловати као „европска 
дама“, да би касније, када „роман са Новаковићем стиже до последњих страница“ 
и када се поведе реч о дуговању и поравњању рачуна, блиставо открила димензију 
паланчанке, што је заправо вертикала ове личности.“ (Авдо Мујчиновић: Супериорно, 
„Политика“, Београд, 26.2.1979)

Милан Митић: За опело – у ред, молим! (НП у Београду)

„А Цану игра Оливера Марковић, и игра је тако да је њена улога не само најбоља 
улога у овој представи (што не значи много), него и једна од најбољих улога које смо 
ове сезоне могли видети. Неписмена Цана, разуме се, не уме да прочита говор који 
јој је написао шеф кабинета покојног Сретена, али зато – кад зачас остане сама са 
Сретеновом сликом на зиду, док се његова кћер и унука код фризера спремају за 
сахрану – она нариче за њим. И то Оливера Марковић чини мајсторски, са много 
мере, избегавајући сваку сувише директну комику и сваку пренаглашену патетику 
која би својом пренаглашеношћу била на искривљен начин комична.“ (Јован Христић: 
Позориште, позориште II, „Просвета“, Београд, 1982, стр.219)

Бранислав Нушић: Госпођа министарка (НП у Београду)

„Оливера Марковић је глумица којој апсолутно припада ова улога. Марковићева 
је постепено формулисала јунакињу, клонећи се, у складу са захтевима редитеља, 
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драстичних скокова у воде водвиља када Живка постане министарка. Али, поставља се 
питање: каква је то Живка министарка и каква је то уопште личност која својим крајње 
безумним поступцима не изазива салве смеха? Уз озбиљне редитељске интервенције 
Оливера Марковић могла је да досегне своје претходнице: Жанку Стокић и Љубинку 
Бобић.“ (Авдо Мујчиновић: Збрисан хумор, „Политика експрес“, Београд, 24.11.1982)

„Она је играла филмски реалистично и сасвим тачно ишла за оним што је Нушић 
написао; ту нема двојбе, поготово у уводном делу комедије. Тамо где је агресивнија 
и слободнија, било је више хумора. Поредити је са другима непотребно је, поготово 
не са Љубинком Бобић која је умела да виртуозно ствара каламбуре и изазива 
смех, али ипак није била тако велика и изузетна, а ни тачна Живка како се неком 
чини. Марковићева је била суздржана и пристојна, а за такву игру требало би опет 
да сви други буду живљи и активнији у представи.“ (Петар Волк: Госпођа министарка, 
„Илустрована политика“, Београд, 7.12.1982)

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве (НП у Београду)

„У представи пре свега доминирају изврсни глумци, у првом реду Предраг 
Манојловић (Љуба), Данило Лазовић (Стари), Борис Комненић (Столе), Оливера 
Марковић (Милинка) и Петар Краљ (Андра). Они играју једноставно, снажно, с 
осећањем за наглашавање карактеристичних детаља, за логичан развој ликова (...) 
Што се тиче Оливере Марковић и Петра Краља, они с мало речи, с гестовима који 
су увек згуснути и максимално изражајни пресудно доприносе да атмосфера буде 
напета, да збивања добију потребну сликовитост.“ (Владимир Стаменковић: Повратак с 
разлогом, НИН, Београд, 24.6.1984)

Мирослав Крлежа: У агонији (Звездара театар)

„Оливера Марковић је створила заиста запажену минијатуру пуне креативности 
као грофица мадлен Петровна, дајући у много чему и жељену боју представи.“ (Петар 
Волк: У агонији, „Илустрована политика“, Београд, 3.3.1987)

Жан Ануј: Женски оркестар (Отворено позориште Дома културе „Студентски град“, 
Београд)

„...У овој, Анујевој причи, Оливера Марковић је прво лице множине, неодољива 
комичарка која крепким духом осваја истовремено публику и партнере. Незаборавна 
је сцена у којој осваја младог пијанисту. Госпођа Ортанз, разуме се, има богато 
искуство у том послу, али у овом случају осећа да време све мање ради за њу и зато 
одмах, и жестоко, прелази на ствар. Али, док млади човек и не стиже да схвати шта га 
је снашло, госпођа Ортанз, то јест Оливера Марковић, успева да нам иза лица зреле 
жене, још жељне мушкараца, страсне и успаљене, покаже и једно друго, скривено 
лице, оно на коме се препознаје благи страх од старости, потиснути очај од суочавања 
са истином живота, готово у једном тренутку резигнирајући равнодушност. Траје 
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то кратко, у наговештајима, тек колико да један изразито комични призор превуче 
једном другачијом сенком.“ (Феликс Пашић: Памет на комедију, „Вечерње новости“, 
Београд, 24.12.1989)

Молијер: Учене жене (НП у Београду)

„У улози Филаменте доминирала је Оливера Марковић. Њена Филамента није 
само горопадна мајка и супруга, већ истовремено и лукава жена, особа која уме 
да користи сва женска преимућства. Користећи средства стилизованог реализма, 
Оливера Марковић градила је лик Филаменте мноштвом детаља, богатством решења 
која су се природно уливала у основни став претенциозне надриучености.“ (Радомир 
Путник: Неспутана глума, „Политика“, Београд, 11.3.1990)

Павел Кохоут: Пат или игра краљева (НП у Београду)

„Својим умећем Оливера Марковић, Предраг Тасовац и Мирко Петковић су 
дали основни тон овој представи, одиграли су све трагикомичне кохоутовске игре 
истине и лажи успешно се носећи с наглим преокретиме и променама расположења 
и душевних стања својих ликова.“ (александар Милосављевић: (не)вероватна интрига, 
„Дневник“, Нови Сад, 16.5.1991)

Војислав Јовановић Марамбо: Наши синови (Звездара театар)

„И да не би било забуне: мајсторска режија оркестрација не би била могућа 
да на сцени нису блистале две београдске легенде, Оливера Марковић и, после дуго 
времена и на радост публике, непревазиђена Мира Ступица.“ (Предраг Марјановић: 
„Наши синови“ наших дана, „Дневни телеграф“, Београд, 1.12.1995)

Молијер: Тартиф (НП у Београду)

„Оливера Марковић је Мадам Парнел схватила сувише као онемоћалу и стару 
која само намах зановета и критикује младост, тако је намерно извлачила потребан 
контраст у односу на голишаве актере који је окружују после игре.“ (Петар Волк: Тартиф, 
„Илустрована политика“, Београд, 11.10.1997)

„Оливера Марковић је као Мадам Парнел сугестивношћу, самоиронијом и 
огромним сценским шармом градила ефектну минијатуру.“ (Александар Милосављевић: 
Класично тумачење, „Време“, Београд, 18.10.1997)

Мартин Макдона: Сакати Били (НП у Београду)

„Оливера Марковић је била неодољиво шармантна у ефектној карикатури 
пијане и злочесте Маме.“ (Иван Меденица: Нова британска драма, „Политика“, Београд, 
23.3.1998)
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„Јунак представе „Сакати Били“ је, што се глумачких остварења тиче, наравно 
Оливера Марковић. Својом изузетном глумачком интуицијом Оливера Марковић 
је Патинмајкову мајку, хронично пијану жену којој алкохолна испарења муте разум, 
померила у оном правцу који један епизодни лик пијанца чини концептуално 
заокруженим решењем оствареним у складу са амбивалентном структуром 
Макдониних јунака и драме у целини.“ (Жељко Јовановић: Судар провереног и долазећег, 
„Наша Борба“, Београд, 24.3.1998)

ГОСПОЂА ЛАЗИЋ
Б. Нушић/Ц. Мурусидзе: Ујеж
Народно позориште у Београду, 1980.
Октобарска награда, 1980.
(фотографија: Мирослав Крстић)

Oливера са “Добричиним прстеном”, 1998.
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ПОПИС УЛОГА 
У ПОЗОРИШТУ

„Никада нисам била ни Офелија ни Јулија, нити сам волела 
такве улоге. Почела сам као заводница и наиграла се таквог 

репертоара – од глупача до превејаних, од опајдара до дама из 
високог друштва.“

АКАДЕМСКО ПОЗОРИШТЕ, Београд

1. ХОНИ ТАРНЕР, Арно д′ Исо/ Џемс Гоу:  Дубоки су корени, 1948.

2. МАРИЦА, Бранислав Нушић: Сумњиво лице, редитељ: Соја Јовановић, 1948.

БЕОГРАДСКА ДРАМСКА ДРУЖИНА А

1. ?, Пуриша Ђорђевић:  Девојка с насловне стране, колективна режија, 
27.3.1961.

2. ?, Слободан Стојановић: Опасна вода, редитељ: Василије Поповић, фебруар 
1962.

3. ГЛУМИЦА, Миодраг Ђурђевић: На крају узми своје лице, колективна режија, 
фебруар 1963.

БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

1. ВИВИ, Бернард Шо: Занат госпође Ворн, редитељ: Марко Фотез, 15.12.1949.

2. КЛАРА, Ежен Лабиш/Марк Мишел: Сламни шешир, редитељ: Соја Јовановић, 
12.10.1951.
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3. ПЈЕРЕТА, Арман Салакру: Ноћи гнева, редитељ: Миња Дедић, 2.2.1952.

4. НАДЕЖДА, Максим Горки: Последњи, дипломска представа класе проф. Мате 
Милошевића, 11.5.1952.

5. ОЛВЕН, Џон Б. Пристли: Опасна окука, редитељ: Предраг Динуловић, 15.5.1952.

6. Ференц Молнар: Легенда о Љиљану (Лилиом), редитељ: предраг динуловић, 
3.10.1952.

7. МОЛИ МЕЛОЈ, Бен Хехт/Чарлс Макартур: Насловна страна, редитељ: Соја 
Јовановић, 31.10.1952.

8. ВИЛА ПРОЛЕЋА, Марин Држић: Плакир, редитељ: Марко Фотез, 5.12.1952.

9. МАРИЈАНА МАРГЕТИЋКА, Мирослав Крлежа: Вучјак, редитељ: Предраг 
Динуловић, 27.2.1953.

10. МАША, А. П. Чехов: Три сестре, редитељ: Соја Јовановић, 24.5.1953.

11. ДУЊА, Ф. М. Достојевски/Миња Дедић: Злочин и казна, редитељ: Миња 
Дедић, 21.11.1953.

12. КАТАРИНА, Виљем Шекспир: Укроћена горопад, редитељ: Предраг Динуловић, 
6.1.1954.

13. ЛИНДА, Алан Патон: Плачи  вољена земљо, редитељ: Соја Јовановић, 26.2.1954.

14. КАРОЛИНА БЕЛИНИЋ, Драго Жерве: Каролина Ријечка, редитељ: Владо 
Вукмировић, 18.5.1954.

15. ШЕН-ТЕ, ШУЈ-ТА, Бертолт Брехт: Добри човек из Сечуана, редитељ: Соја 
Јовановић, 19.10.1954.

16. ЕБИГЕЈЛ ВИЛИЈАМС, Артур Милер:  Лов на вештице, редитељ: Предраг 
Динуловић, 16.4.1955.

17. КОЛОМБИНА, Мирослав Крлежа: Маскерата (Дела из драмског циклуса 
Легенде: Краљево, Маскерата), редитељ: Мирослав Дедић, 26.5.1955.

18. МАРИЦА, Бранислав Нушић:  Сумњиво лице, редитељ: Соја Јовановић, 
11.11.1955.

19. МАРГАРЕТ, Тенеси Вилијамс: Мачка на усијаном лименом крову, редитељ: 
Миња Дедић, 29.2.1956.
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20. КОЗИМА, П. А. Бреал: Хусари, редитељ: Предраг Динуловић, 5.5.1956.

21. ЕЛИЗА ДУЛИТЛ, Бернард Шо:  Пигмалион, редитељ: Предраг Динуловић, 
20.11.1956.

22. ИВЕТА ПОТИЈЕ, Бертолт Брехт: Мајка Храброст, редитељ: Миња Дедић, 
17.1.1957.

23. КАРОЛ КАТРИР, Тенеси Вилијамс: Силазак Орфеја, редитељ: Миња Дедић, 
31.1.1959.

24. ГОСПОЂА ШВАРЦ, Жан-Клод Гримбер: Слободна територија, редитељ: Зоран 
Тасић, 20.2.1992.

25. МАРТА БРУСТЕР, Џозеф Кесерлинг: Арсеник и старе чипке, редитељ: Димитрије 
Јовановић, 23.11.1996.

САВРЕМЕНО ПОЗОРИШТЕ, Београд

1. КРАЉИЦА ДРАГА, Милош Црњански: Конак, редитељ: Предраг Динуловић, 
6.10.1959.

2. НИНА ЛИДС, Јуџин О′Нил: Чудна међуигра, редитељ: Миленко Маричић, 
8.1.1960.

3. РУЖА, Саша Петровић: Три дана у паклу, редитељ: Миленко Маричић, 
20.10.1960.

4. ИВЕТА ПОТИЈЕ, Бертолт Брехт: Мајка Храброст, редитељ: Миња 
Дедић,18.12.1960.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Београд

1. ШЕРИ, Вилијам Инџ: Аутобуска станица, редитељ: Миленко Мисаиловић, 
10.1.1958.

2. ДАРЈА, Михаил Шолохов/Велимир Лукић: Тихи Дон, редитељ: Арса Јовановић, 
10.11.1967.

3. МАША, Л. Н. Толстој: Живи леш, редитељ: др Хуго Клајн, 20.4.1968.

4. НЕРА, Милован Глишић: Подвала, редитељ: Јован Путник, 22.11.1968.

5. МАРТА, Миодраг Павловић: Кораци у подземљу, редитељ: Зоран Шарић, 
10.4.1969.
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6. КОШТАНА, Борисав Станковић: Коштана, редитељ: Јован Путник, 23.10.1969.

7. ГЕРТРУДА, Миодраг Илић: Кафана у луци, редитељ: Александар Гловацки, 
7.2.1970.

8. АГАФЈА, Н. В. Гогољ: Женидба, редитељ: Миленко Мисаиловић, 17.12.1970.

9. ЛУЦЕ КРЧМАРИЦА, Браслав Борозан: Како угодит′ злу времену или Марин 
Држић, редитељ: Браслав Борозан, 17.2.1971.
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НАГРАДЕ ЗА СТВАРАЛАШТВО 
У ПОЗОРИШНОЈ УМЕТНОСТИ

„Позориште је љубав. Песма је задовољство. Филму, а 
нарочито телевизији, дугујем популарност, а позоришту своје 

најбоље улоге.“

Годишња награда Народног позоришта, Београд, 1972. (за улогу Мајка Храброст у 
истоименој драми)

Специјална награда, Дани комедије у Светозареву, 1973. (за улогу Јулишке у Путу око 
света)

Годишња награда Народног позоришта, Београд, 1978. (за улогу Кларе у Леди)

Октобарска награда града Београда, 1980. (за улогу  Цане у За опело – у ред молим! и 
Госпођу Лазић у Ујежу)

Седмојулска награда за најзначајнија достигнућа у области уметности, 1983.

Плакета Народног позоришта, Београд, 1988. 

Најбоља женска улога, Вршачка позоришна јесен, 1996. (за улогу Госпође Лене у 
Нашим синовима)

Плакета „Мата Милошевић“ Академског позоришта, Београд, 1997.

Плакета „Добрица Милутиновић“ Позоришта „Добрица Милутиновић“, Сремска 
Митровица, 1997.

Добричин прстен, Београд, 1997. (Награда за животно дело у области театра)

Статуета „Златни ћуран“, Јагодина, 2007. (Награда за животно дело)
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ЧЛАНОВИ АКАДЕМСКОГ ПОЗОРИШТА, 1948.
(фотографија: непознат аутор)

ХОНИ ТАРНЕР
А. д’Исо/Џ. Гоу:  Дубоки су корени,
Академско позориште, 1948.
(фотографија: Југо фото)
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МАША
А.П. Чехов: Три сестре
Београдско драмско позориште, 1953.
(фотографија: Југо фото)

ШЕН-ТЕ
Б. Брехт: Добри човек из Сечуана
Београдско драмско позориште, 1954.
Властимир Стојиљковић – ЈАН СУН
(фотографија: Југо фото)

ПЈЕРЕТА
А. Салакру: Ноћи гнева
Београдско драмско позориште, 1952.
Бранко Јовановић - БЕРНАР
(фотографија: Југо фото)
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МАРИЦА
Б. Нушић: Сумњиво лице
Београдско драмско позориште, 1955.
Ратислав Јовић - ЂОКА
(фотографија: Зоран Милер)

КАРОЛИНА БЕЛИНИЋ
Д. Жерве: Каролина Ријечка
Београдско драмско позориште, 1954.
(фотографија: Југо фото)

ДЕСАНКА С ПИЛЕНЦЕТОМ
А. Поповић: Љубинко и Десанка
Атеље 212, 1964.
Раде Марковић – ЉУБИНКО С АМРЕЛОМ
(фотографија: Југо фото)
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ДАРЈА
М. Шолохов/В. Лукић: Тихи Дон
Народно позориште у Београду, 1967.
(фотографија: Мирослав Крстић)

ДЕВОЈКА
М. Ђукић: Потраживања у мотелу
Народно позориште у Београду, 1971.
(фотографија: Мирослав Крстић)

АГАФЈА
Н.В. Гогољ: Женидба
Народно позориште у Београду, 1970.
(фотографија: Мирослав Крстић)
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ИРИНА АРКАДИНА
А.П. Чехов: Галеб
Народно позориште у Београду, 1974.
(фотографија: Мирослав Крстић)
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ЖИВКА ПОПОВИЋ
Б. Нушић: Госпођа министарка
Народно позориште у Београду, 1982.
(фотографија: Мирослав Крстић)
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ЈУЛИШКА
Б. Нушић: Пут око света
Народно позориште у Београду, 1972.
Специјална награда, Дани комедије у 
Светозареву, 1973.
(фотографија: Мирослав Крстић)

МАЈКА ХРАБРОСТ
Б. Брехт: Мајка Храброст и њена деца
Народно позориште у Београду, 1971.
Годишња награда НП у Београду, 1972.
(фотографија: Мирослав Крстић)

НЕРА
М. Глишић: Подвала
Народно позориште у Београду, 1968.
Милка Лукић - СМИЉА
(фотографија: Мирослав Крстић)
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МИЦА
Б. Нушић: Аналфабета, па мува власт
Народно позориште у Београду, 1977.
Михајло Викторовић – МИЛОЈЕ, Ђорђе Пура - АРСА
(фотографија: Мирослав Крстић)

ГОСПОЂА ОЛГА
М. Бојић: Госпођа Олга
Народно позориште у Београду, 1979.
Нада Блам - ВУКА
(фотографија: Мирослав Крстић)

МАША
Л.Н. Толстој: Живи леш
Народно позориште у Београду, 1968.
Јован Милићевић - ПРОТАСОВ
(фотографија: Мирослав Крстић)
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ЛИБЕРА
К. Голдони: Рибарске свађе
Народно позориште у Београду, 1973.
Станислава Пешић - УРШУЛА
(фотографија: Мирослав Крстић)

ЦЕЗОНИЈА
А. Ками: Калигула
Народно позориште у Београду, 1979.
Предраг Манојловић - КАЛИГУЛА
(фотографија: Мирослав Крстић)

ЦАНА
М. Митић: За опело – у ред,  молим!
Народно позориште у Београду, 1979.
Љиљана Контић – НАТАЛИЈА, Зоран Стојиљковић – РАДОВАН
Октобарска награда, 1980. 
(фотографија: Мирослав Крстић)
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ГОСПОЂА ЛЕНА
В. Јовановић Марамбо: Наши синови
Звездара театар, 1995.
Дара Ђокић – ГЂА ХРИСТИНА, Г
оран Шушљик – ГИЛЕ
Награда за најбољу женску улогу, Вршачка 
позоришна јесен, 1996.
(фотографија: Миша Трнинић)

МЛАДЕН ПЕТРОВНА
М. Крлежа: У агонији
Звездара театар, 1987.
(фотографија: Миша Трнинић)
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МАРТА БРУСТЕР
Џ. Кесерлинг: Арсеник и старе чипке
Београдско драмско позориште, 1996.
Татјана Лукјанова – ЕБИ БРУСТЕР
(фотографија: непознат аутор)

ОРТАНЗ
Ж. Ануј: Женски оркестар
„Отворено позориште“ ДК „Студентски град“, 1989.
Ивана Жигон
(фотографија: Ж. Јовановић)
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МАДАМ ПАРНЕЛ
Молијер: Тартиф
Народно позориште у Београду, 1997.
(фотографија: Миша Мустапић)

МАМА
М. Макдона: Сакати Били
Народно позориште у Београду, 1998.
Петар Банићевић – ЏОНИ ПАТИНМАЈК, Паулина 
Манев - ХЕЛЕН
(фотографија: Миша Мустапић)
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