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Музеј позоришне уметности Србије је овом изложбом желео да дâ свој
скромни допринос обележавању седамдесет и пет година од рођења и три
десет и пет година од смрти Неде Спасојевић и да шири аудиторијум, бар на
кратко, подсети на стваралаштво једне од најбољих глумица српског глуми
шта. Она неоспорно живи у сећањима своје породице и бројних савреме
ника, поклоника позоришне, филмске, телевизијске и радио-драмске умет
ности, али њено име не носе ни једна глумачка награда, ниједна сцена или
позориште. Једино што на њу свакодневно подсећа је име улице на Бежа
нијској коси у Београду, чиме јој се њен родни град, почетком деведесетих
година прошлог века, скромно одужио.
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ПРОЛОГ
Глумицом се осетим или не осетим тек на сцени или пред камерама. Приватно
нисам заражена својом професијом. Сутра бих могла да прекинем са овим
послом и да будем оно што јесам – НЕДА СПАСОЈЕВИЋ.1

Н

еда Спасојевић, једна од најталентованијих драмских хероина југословенског и српског
глумишта, припада оном малом кругу уметника који су релативно кратко време стварали,
али су оставили сведочанство о великом таленту и моћи који се не заборављају лако;
кругу уметника који су сигурно, чврсто и непоновљиво утиснули траг у историју нашег позоришта,
телевизије, филма.
Неда је била ретка глумачка личност, изузетног и свестраног сензибилитета, особеног
гласа и појаве, која је пленила темпераментом, интелигенцијом и проживљеношћу своје глуме.
Витка, дугог врата, округлог изразитог лица на којем су доминирале велике, тамне очи, благог,
топлог гласа и осмеха као у детета, нежних шака на дугој руци, лелујавог хода, постала је
синоним женствености, путености, док је неки изузетан унутрашњи мир свакој њеној речи и
гесту осигуравао дуг и дубок одјек у публици. „Они који су имали среће да се сретну са овом
уметницом или су је лично познавали, знају да је то била смирена и чврста личност, увек благих
речи и неког унутрашњег мира који је знала да пренесе на друге. Била је то личност која је умела
у свему да истраје, да све што започне уради ваљано и до краја. И све то без трунке напора.“2
Неда Спасојевић, драмска првакиња, истакнута филмска и телевизијска глумица, већ је
првим корацима на сцени наговестила свој необичан драмски таленат, који се развијао и растао
из године у годину и довео је до самих врхова позоришне, филмске и телевизијске уметности.
Била је уметник „посебног сензибилитета, личност природне отмености, с поетским зрачењем,
с изразитим ликом и крупним паметним очима. У животу је била тиха и горда, са ставовима
у којима се очитовала њена једноставност и величина. Неда је била глумица која је знала да
’зароби’ време и овлада њиме“3. Ненаметљивом снагом изговарала је сваку глумачку реч, знала
је да својим, само на први поглед помало успореним и одмереним погледом, покретом лица
или гестом, натера гледаоца да заједно са њом учествује у радости или тузи живљења. „Није се
1 Михаило Јанковић, Сваки тренутак проживим до краја, „Радио ревија“, Београд, 15. 12. 1978.
2 М(ирјана) Голумбовски, Смрт без маске, „ТВ новости“, Београд, 24. 7. 1981.
3 Аноним, In memoriam: Без великог уметника, „Нада“, Београд, 31. 7. 1981.
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разметала осећањима, а била је међу нашим глумицама јединствена по моћи да изрази осећајни
свет својих ликова.“4 Од сваке улоге правила је дело које није излазило из оквира колективне
игре. Била је једнако упечатљива у класичним драмским делима и у модерном репертоару, добро
се сналазећи и у комедијама.
Непоновљива глумачка личност, „најнежнија трагеткиња наше сцене“5, Неда Спасојевић
је, за четрдесет година живота и непуне две деценије глумачког стварања, на уметничком небу
оставила сјајан сценски траг. Још увек се памте њене улоге у позоришним представама Електра,
Рано јутро, Тераса, Хасанагиница, Дантонова смрт, Леда..., у филмовима Пут, Јутро, Догађај, Трагови
црне девојке, Страх, Мирис земље..., а остале су у трајном сећању и њене улоге на телевизији:
Господин Фока, Сквер, Кафаница на углу, Дарови моје рођаке Марије, Милојева смрт, Маска...
О величини и популарности једног уметника свакако сведоче и награде, а Неда Спасојевић
је добитник две Стеријине награде за глуму (Електра у Електри 69, Олга у Тераси), „Златне нимфе“
на ТВ фестивалу у Монте Карлу (Самица у Господин Фока), Сребрне арене у Пули (Славица у
Траговима црне девојке) и многих других.

Јосип Броз Тито честита Неди Стеријину награду, 1969.
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4 Феликс Пашић, Неда Спасојевић (1941–1981), каталог изложбе Лица и ликови Дејана Митровића, РТС, Београд, 2003.
5 Мира Бањац на комеморацији Неди Спасојевић.

ЖИВОТНИ ПУТ НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ
РОДИТЕЉИ, ДЕТИЊСТВО, ШКОЛОВАЊЕ, ИСИДОРА...

Свесна сам да се посао којим се бавим не може радити анонимно. Упркос
томе, не желим никакву љубав са публиком – на силу. Не бих могла да живим
у уверењу да сам нешто постигла разноразним ефектима који немају никакве
везе са оним што пружам као глумица. А мој приватни живот не би требало да
интересује публику.6

Ж

ивотни пут Неде Спасојевић започиње у Београду, 16. априла 1941. године у позоришној
породици. Њен отац Милорад Спасојевић, родом из Андријевице, био је позоришни и
филмски глумац, а мајка Јелена позоришна кројачица.

Милорад Спасојевић, путујући глумац, оснивач послератних позоришта у Вршцу и Ужицу,
кратко члан Југословенског драмског позоришта, једно време стално ангажован на радио-драми,
започео је каријеру код Душана Животића у Нишу. Међутим, његов немирни, стваралачки занос
и дубоко уверење да је у унутрашњости потребнији, одводили су га у многе градове у којима
није остајао дуже од сезоне. Играо је бројне главне улоге, у сезони чак и пет-шест. У тузланском
позоришту, после премијере Шуме Островског 1956, где је играо Генадија Несрећковића, завеса
се подизала деветнаест пута да би се поклонио публици. О свом оцу, Неда је у једном интервјуу
признала: „Страшно га волим и као оца и као глумца. Да сте га само гледали као Миткета,
Несрећковића, Тетерева... да сте само видели то племенито расипање једне романтичне
личности“.7
Његова унука Исидора Минић, такође талентована глумица, сећа се: „Деда са мамине
стране, Милорад Спасојевић, био је прави Црногорац. Висок, мршав, са залисцима и маркантним
носем. Срчан човек, који се водио девизом ’што на уму, то на друму’. Борио се за своју породицу.
Као путујући глумац пропутовао је целу Југославију. Бирајући ангажмане, било му је битно пре
свега да добије добру улогу, смештај за породицу и посао за жену – да шије у позоришту. То су
били његови услови. Чим неки од њих не би био испуњен, ишао је даље. Тако је прошао пут од

6 Бранка Дедовић, Спонтано буљење у плафон, „Младост“, Београд, 10. 2. 1970.
7 Аноним, Недина „Златна нимфа“, „Борба“, Београд, 16. 2. 1969.
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Бањалуке, Зенице, Тузле, Сарајева, преко Никшића, Подгорице, Врања, Ниша, до Зрењанина и
Београда... Сећам се да је волео да рецитује. После ручка би обавезно све присутне из фамилије
забављао рецитујући неку песму или одломак. Иначе, мој деда је један од ретких који је сам
драматизовао и изводио цео Горски вијенац8. Снимио је чак и плочу. Чувене су његове поподневне
шетње до Калемегдана и назад, током којих је имао обичај да изговори цео Горски вијенац.“9
А за баку са мајчине стране, Исидора прича: „Звала се Хилда Лермер, рођена у Бечу и била
је позоришна кројачица. Бака Хилда је са неких тринаест година дошла у Војводину. Њен отац,
Јулијус Лермер, први је стигао у Вршац. Када је нашао посао и скрасио се, за њим су дошле и
она и њена мајка из Беча. Бака Хилда је касније узела име Јелена. Не знам како су се она и мој
деда Милорад Спасојевић упознали. Увек ми је било чудно како и где је уопште он, Црногорац из
Андријевице, срео једну Немицу из Беча... Но, као девојчици ми није пристајало да питам тако
нешто, а после је било касно, и тако то никада нисам сазнала.“10
Неда Спасојевић је волела своје детињство, испуњено сталним сељакањем, животом
у разним позориштима, као и неизмерном љубављу родитеља. Због природе посла свог оца,
путујућег глумца, школовала се у једанаест градова, широм ондашње Југославије: први разред
је завршила у Београду, други у Приштини, трећи у Врању, четврти у Смедереву и Сарајеву;
гимназију је учила у Новом Саду, на Цетињу, у Бањалуци, Никшићу, Тузли, Београду, где се, у
шестом разреду гимназије, најзад скрасила ради музичког образовања. „Сви ови градови су ми
остали у лепој успомени. Нисам имала времена да упознам њихове лоше стране. Стекла сам
више другова и другарица, са којима се и данас радо дописујем и виђам“11. Била је романтична
и скромна девојчица, која је највише волела одласке у шуму са другарицама: „трчале смо
стазама, брале љубичице, ђурђевак... Оне су писале песме о нашим лутањима, а ја сам свирала
Моцартове композиције. Највише сам волела да свирам Моцарта. Његова музика је за мене
била као пролеће, као младост и испуњавала ме радошћу“12.
Била је добар ђак мада ни један предмет није посебно волела, на школским приредбама је
свирала и певала, и сањала да постане велики пијаниста. Завршила је Средњу музичку школу
„Јосип Славенски“. Међутим, трема која би је паралисала на јавним часовима довела ју је до
сазнања да музика, поред технике, тражи и интелектуално схватање. Напуштање музике је ипак
доживела као сопствени пораз и зато је, како је признала у једном интервјуу, покушавала да се
пронађе на више факултета – правном, историји уметности, светској књижевности. На четвртом,
Позоришној академији, је и успела!
Идеја да се бави глумом родила јој се после велике матуре, када је случајно позвана на
пробно снимање филма Парче плавог неба, редитеља Томе Јањића. Понудио јој је неколико
импровизација у којима се лепо снашла, био је задовољан, али улогу није добила. Те, 1960.
године, пробала је први пут да се упише на Позоришну академију. „Нисам уопште размишљала
да ћу бити глумица, иако сам рођена и живела у глумачкој породици, и од малена била по свим
могућим позориштима, иза кулиса, и спавала по сандуцима, на столицама... За мене је то био
један тако нормалан амбијент. Оног часа када сам морала да изађем из себе, учинило ми се да
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8 Са овом представом је доста путовао и одиграо ју је две хиљаде пута.
9 Извор: Исидора Минић за портал „Порекло“. Прилог написала новинарка Катарина Вуковић.
10 Исто.
11 Неда Спасојевић, Волела сам Моцарта, „Кекец“, Београд, 20. 2. 1969.
12 Исто.

је глума једини излаз, и отишла сам на Академију“13, причала је. Изашла је пред комисију са
Анђелијом из Максима Црнојевића и једном Преверовом песмом. Није успела, савладали су је
трема, стидљивост, младост. Отац, забринут због кћеркине туге и нерасположења, рекао јој је:
„Хоћеш да будеш глумица? Дођи у Титоград и буди глумица!“14 Наредне две године провела је у
позориштима у Титограду и Зрењанину.
Стекавши искуство и самопоуздање, 1962. је поново покушала да се упише на Академију.
Први део пријемног испита је полагала у Сомбору, врло успешно, да би је у другом делу, у оном
„ужем избору“, опет савладала трема, и замало да падне. Захваљујући професорима Јосипу Ку
лунџићу и Миленку Маричићу, који су били у комисији у првом кругу и видели је у сасвим другом
светлу, прошла је. Те године, је конкурисало чак сто четрдесет осморо, а примљено тридесет сед
моро. Међу њима и Неда Спасојевић. Са њом на класи су били, између осталих, Србољуб Милин,
Снежана Никшић, Слободан Ђурић, Зорка Јовановић, Душица Жегарац, Миливоје Даскаловић,
Верица Милошевић, Душан Ђурић, Богдан Михаиловић, Мита Грозданов, Зафир Хаџиманов.
Сваке године је мењала професоре, тако да је прву годину завршила у класи Арсе Јовановића,
другу код Огњенке Милићевић, трећу код Предрага Бајчетића и четврту код Мате Милошевића,
код кога је и дипломирала улогом Клеопатре, 1966.
Сматрала је да школовање много значи глумцу, јер је „четири године миран, сам са собом
и с професором који му поклања пажњу, бави се њиме. Глума се не може научити, али има вре
мена да се освоје неке техничке ствари, да човек размишља о себи, да се мало бави својим гла
сом, да накупи неко знање, али и да међу својим колегама покаже своје незнање, па да га други
исправе“15.
На другој години студија пожелела је да се врати позоришту, те се опробала на аудицији у
Савременом позоришту на „Крсту“: „Нису се негативно изразили о мени, али су ми рекли да би
ипак било пожељно да завршим Академију. Нешто ми се журило да уђем у позориште. Али, на
ставила сам школовање“16.
Током следеће године студија, неколико догађаја потврђује оправданост њене одлуке да се
бави глумом: као већ запажена студенткиња, са групом колега проводи четрдесет дана на сту
дијском путовању по Америци; постаје први стипендиста Позоришне академије (стипендију јој
додељује Атеље 212); добија прве улоге на филму, телевизији, радију.
По добијању дипломе, одустаје од првобитне идеје одласка у Мостар јер је стипендија Ате
љеа 212 везује за ово позориште, чији стални члан ускоро постаје и у којем проводи неколико
година. Већ у то време стиче епитет једног од најизразитијих и најдаровитијих представника
српских позоришних, филмских, телевизијских и радијских глумаца, који и данас траје. Игра у
Југословенском драмском, потом је две године слободни уметник, да би почетком седамдесетих
година прошлог века ступила у Народно позориште у Београду, као првакиња Драме.
Животни позив глумице, Неда Спасојевић је 1973. године обогатила и улогом мајке. Веза
са Бранимиром Банетом Минићем, истакнутим српским сликарем и једним од оснивача Скадар
13 Зорица Пашић, Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11. 7. 1980.
14 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 251.
15 Исто, 253.
16 Даница Божовић, Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19. 12. 1980.
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лије као уметничке четврти, подарила јој је кћерку Исидору. „Улога мајке помогла ми је да будем
оно што, у ствари, јесам. Да би се нашао смисао живота после тридесете, потребно је много ви
ше снаге, поготово ако жена не доживи материнство. Све изван тога је мање природно, и стога
тражи и већи напор... То ми је само помогло да постанем комплетна личност. И да, пре свега,
једноставније посматрам ствари око себе, да брже и одлучније решавам своје проблеме, тешко
ће, недоумице...“17 А умела је добро да усклади улогу мајке, супруге и глумице. И као што је знала
да са огромним жаром уноси део своје личности у сваку улогу, тако се исто несебично посвећи
вала својој породици и обожаваној ћерци, која је наставила мајчиним стопама и данас је међу
водећим српским глумицама, што потврђују, између осталих, и три Стеријине награде: за улогу
Надежде у Породичним причама (1998), исто као и њена мајка за насловну улогу у Електри (2000)
и за улогу Надежде у Скакавцима (2006).
Неда Спасојевић је преминула у Београду 16. јула 1981, а поводом њене смрти Душко Радо
вић је записао: „Или Бога нема, или бира анђеле да му праве друштво“.
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17 Д. Букумировић, Дете ме је обогатило, „Политика“, Београд, 3. 10. 1976.

1. Неда са колегама са класе (из архива породице Минић)
2. На аеродрому у Београду, пред студијско путовање у САД,
10-25. априла 1965. (из архива породице Минић)
3. Зоран Радмиловић, Неда Спасојевић и Предраг Тасовац
у Галерији фресака (из архива породице Минић)
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Неда са кћерком Исидором (из архива породице Минић)
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Неда са супругом Браниславом и кћерком Исидором
(из архива породице Минић)

УМЕТНИЧКИ ПУТ НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ
ПОЗОРИШТЕ, ТЕЛЕВИЗИЈА, ФИЛМ, РАДИО

Глумити – то је нека врста моје страсти које се је врло тешко ослободити. Мој
позив доноси много немира. Зато се осећам као да сам ушла у реку коју треба
газити улажући веома много вештине да бих се одржала. Па ипак, ГЛУМА ЈЕ
НЕОПХОДНОСТ МОГА БИЋА.18

У

метнички пут Неде Спасојевић, иако је кратко трајао, био је посут не малим бројем изузет
них остварења у театру, на телевизији, филму, радију. Неда је наступала у неколико позо
ришних кућа остваривши тридесет и четири улоге, на телевизији је снимила четрдесет и
три драме и серије, играла у деветнаест филмова и у преко стотину радио драма. Многе њене
улоге се, и после тридесет и пет година од њене смрти, памте. Али почнимо редом.
Као што је поменуто, глумачку каријеру је започела у Црногорском народном позоришту у
Подгорици, 1960. године, после неуспелог пријемног на Позоришној академији. Ту је поред оца,
природно, ослобођено, без чврсте одлуке да буде глумица, играла током сезоне 1960/61, о чему
је говорила: „Тај период је био мој почетак. Али ја се њега не сећам као почетка бављења глу
мом, већ као неке игре, пошто тада још нисам била сигурна да ћу се озбиљно бавити глумом. Ја
сам се забављала, то је била моја интуитивна потреба, моје тражење себе као личности. То је
као моја прва младост у професији којом се данас бавим“19.
Сценско крштење имала је у представи Дубровачке враголије Марина Држића, у режији
Војмила Рабадана, и већ првом улогом, смерне искушенице Дијане, освојила публику и критику:
„У Нединој глумачкој улози запазили смо освјежења која доноси даровита младост, дебитантки
ња је поред свјежег шарма и топлог баршунастог гласа показала за своје године завидну мизан
сценску прилагодљивост и означила раст перспективно значајне, глумачке личности“20. Играла
је и у представи Душка Роксандића Ехо шездесете, у режији Николе Вавића.
18 Р. О, Успјех једне дебитанткиње, „Ослобођење“, Сарајево, 17. 8. 1966.
19 Слободан Бољевић, Моје радости проистичу из мога глумачког рада, „Побједа“, Титоград, 24. 7. 1969.
20 Сретен Перовић, Неда Спасојевић – оплемењена зачуђеност животом, „Побједа“, Титоград, 1.8.1981..
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Следеће сезоне, 1961/62, прелази у Народно позориште у Зрењанину, где опет са оцем на
ступа у четири представе: у комедији Бранка Ћопића Вук Бубало (режија Михаило Васиљевић)
глуми заљубљену, патријархалну сељанчицу Дару; у драми Фридриха Волфа Професор Мамлок
(режија Љубиша Ђокић) са успехом остварује улогу кћерке Рут; у комаду Леона Кручковског Први
дан слободе (режија Миленко Шуваковић) добија прву комплетнију улогу, седамнаестогодишње
Немице Лузи, а у Нушићевој комедији Ожалошћена породица (режија Душко Родић) коректно
остварује лик Данице, „један од два позитивна лика без индивидуалности... који не дају много
могућности“21.
Сазревши током те две године, успева да упише глуму 1962, те наредне четири године бо
рави на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду, где у пуном светлу долазе
до изражаја њена талентованост, студиозност, енергија и жеља за радом: „истина је, ја много
радим, не бих можда могла да објасним како. Али знам да је рад једини начин да се дође до ци
ља“22, говорила је.
Као стални члан Атељеа 212, у сезони 1966/67. игра у Еурипидовим Тројанкама и Црнчеви
ћевом сатирично-хумористичном комаду Кафаница, судница, лудница, а наслеђује улоге Татјане
Бељакове, која је прешла у Загреб, у представама Краљ Иби Алфреда Жарија и у Виктор или деца
на власти Рожеа Витрака. У наредне три сезоне (1967–1970) остварује мање или више успешне
улоге у шест представа: Та усамљена животиња, Деликатна равнотежа, Електра 69, Галеб, Радо иде
Србин у војнике и Рано јутро (у овом театру наступа још једном, 1976, као гост у драми Марија Иса
ка Бабеља). Тог периода се сећала са много (само)критичности: „У Атељеу сам провела пет годи
на, али те године сматрам пропуштеним, јер сам могла, за то време, много више да урадим. Већ
сам поседовала глумачку зрелост“23.
Међутим, гледаоци и стручна јавност су према младој глумици били мање строги. Њену
игру Девојке, случајне саговорнице са сквера, у једночинки Парк Маргарет Дира (Та усамљена
животиња24), позоришна критика је оценила као сасвим коректну и професионалну.
Улога Јулије у Олбијевој Деликатној равнотежи (1968), жене средњих година која ни у поро
дици, ни у своја четири брака не успева да нађе себе, ипак је била превелики залогај за дваде
сетчетворогодишњу почетницу. Генерално незадовољна режијом и глумом целог ансамбла, кри
тика оцењује да је била хистерична, буквална, драстична, „чија нервоза и раздраженост често
прелазе у неконтролисану и непродуховљену баналност“25. Много касније, у разговору са Фелик
сом Пашићем, уметница је анализирала ову улогу „... ту сам упловила у један карактер без неког
нарочитог искуства, и доста смело... али у улози сам направила једну грешку која је открила моју
младост глумачку, мој још увек аматеризам или дилетантизам... улога је имала хистеричан напад
који сам доста буквално решила... не решава се све емоцијом... а могла сам можда једноставно
то да решим на други начин, и много бих добила“.26
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21 Н. Медведев: Стари Нушић у новом руху, „Зрењанин“, Зрењанин, 12.5.1962.
22 Мила Савић: Шанса Неде Спасојевић, „Базар“, Београд, 1.8.1965.
23 Даница Божовић: Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19.12.1980.
24 Представу Та усамљена животиња чиниле су две једночинке: Парк Маргарет Дира, у режији Драгослава Лазића и Хјуи Јуџина
О’Нила, у режији Радомира Шарановића, премијера 17.априла 1967.
25 Петар Волк: Е. Олби: „Деликатна равнотежа“, „Позоришне илузије“, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993,
стр:132.
26 Феликс Пашић: Глумци говоре/2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр: 266.

Следи насловна улога у Електри 69, првом драмском делу Данила Киша, у првој режији
глумца Зорана Ратковића, првој представи у нашем театру у којој су публика и глумци заједно на
сцени, а која је Неди донела прву Стеријину награду. Сама је била мишљења да је ту улогу рано
добила: „просто сам тек опипавала, улазила у позоришни живот, и добила сам ту Електру, а сти
цајем околности и за врло кратко време да је урадим. Нисам као млада глумица била мажена,
и чак та Електра није ми дата као шанса, него зато што није било кога другог. Била је то врло
тешка улога, тамна, јака...“27 Одговорна, упорна, радна, талентована Неда Спасојевић је успела
да савлада све тешкоће, те је после премијере позоришна критика имала само речи хвале: „Из
међу захтева које постављају, с једне стране писац, а с друге редитељ, најбоље се снашла Неда
Спасојевић у улози Електре. У њеној игри вешто су се сједињавали преживљај и потпуна отуђе
ност, истински бол и физички рефлекс, ослобођени покрет и свесна тежња, тако да нам је пред
очима било једно крхко створење саткано од туге, мржње и љубави као опречних елемената које
живот тера на заједничко и истовремено постојање“28. Или: „Једино је Неда Спасојевић, у улози
Електре, успела да следи редитељеве интенције. Њена глума је кулминирала у часу када Елек
тра, наднесена над Егистовим лешом, куне небо, свет, своју људску природу: у тим тренуцима су
се у њеној глуми преплитали чудно сладострашће, извитоперена нежност, бескрајна пометеност
душе која је изгубила сваки разлог за постојање и пред нашим очима је пластично оживљавала
Електрина несрећа“29. А Јован Христић је забележио: „Њена Електра била је дивље створење,
заслепљено мржњом и избезумљено од жеље за осветом, створење које је дошло право из оног
времена из кога су велики трагичари цивилизоване и углађене Атине узимали грађу за сво
је драме. И снага глумачког израза с којом је Неда Спасојевић одиграла Еурипидову и Кишову
Електру била је оно што ми је из те представе остало у сећању“30.
И за улогу Маше у Чеховљевом Галебу, у режији Љубомира Драшкића (1968), Неда је ми
слила да јој је додељена прерано: „да сам је играла пет година касније, мислим да би то била
права Маша, какву бих ја желела да одиграм...“31 Критика није била задовољна редитељском
концепцијом која је одступала од чеховљевске трагикомике, а глумци су „демонстрирали култи
висану и професионалну глуму показујући изузетну дисциплину и послушност према редитељу,
који их је погрешно усмерио на спољни, а не на унутарњи ослонац у игри“32. За Неду је речено да
је као Маша „дочарала неколико потресних тренутака“33, али њен „трагизам... као да је припадао
неком другом комаду“34.
У надреалистичној драми Едварда Бонда Рано јутро (1970), у којој се историјске личности
појављују у неисторијским околностима, у режији Арсе Јовановића, Неда је играла Флоренс Нај
тингејл, славну енглеску болничарку и филантропа, о којој је Мухарем Первић забележио: „Фло
ренс Најтингејл Неда Спасојевић нам је представила као неуротизовано и раскомадано биће
које никако не успева са собом да се састави. Поред извесних суптилних и сугестивних сцена,
еротске егзалтације Ф. Најтингејл Неде Спасојевић деловале су одвећ исфорсирано“35. Али Вла
27 Зорица Пашић: Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11.7.1980.
28 Петар Волк: Сумња, „Књижевна новине“, Београд, 7.12.1968.
29 Владимир Стаменковић: Еурипид и његов двојник, НИН, Београд, 17.11.1968.
30 У: Феликс Пашић: Глумци говоре/2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр: 267.
31 исто, стр:276.
32 Жарко Јовановић, Мимо Чехова, „Вечерње новости“, Београд, 17. 12. 1968.
33 Петар Волк, Жеља, „Књижевне новине“, Београд, 4. 1. 1969.
34 Бранислав Милошевић, На домаку лепих резултата, „Борба“, 17. 12. 1968.
35 Мухарем Первић, Цивилизација је варка?, „Политика“, Београд, 26. 1. 1970.
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димир Стаменковић оцењује: „Још боље од њих је играла Неда Спасојевић: око њене Флоренс
Најтингејл се непрестано ширила атмосфера тајне, ширио се талас фине драматичне нервозе“36.
Њену крхку, распамећену, историјом растурену Људмилу у Бабељевој драми Марија, Сло
бодан Селенић је кратко оценио као одличну, док је Мухарем Первић написао: „Неда Спасојевић
је више ризиковала. У њеном тумачењу, Људмилин пад ваљало је да буде буран и потресан. У
игри Неде Спасојевић било је много ‘срца и душе’, али нешто мање глумачке лукавости и ви
спрености. Неда Спасојевић се, отуд, кретала на ивици мелодраме, што значи да њена покре
тљива емотивност не налази увек одговарајућа средства да се сценски оваплоти и докаже“.37
Неда Спасојевић је наступала и у Југословенском драмском позоришту, у три наврата:
још као студент друге године Позоришне академије, 1964. је тумачила једну од часних сеста
ра у представи Демони Џона Вајтинга, чију режију потписује Предраг Бајчетић; 1966. оживљује
лик Краљице Марије (у алтернацији са Олгом Савић) у представи Краљ умире Ежена Јонеска, у
режији Арсе Јовановића; 1971. игра Соњу (у алтернацији са Мирјаном Вукојчић) у Злочину и ка
зни Достојевског, у режији Мирослава Беловића: „Соња Неде Спасојевић, мада у драматизацији
осиромашена, на сцени је била богата, сложена, глумачки зрела, испуњена црним сјајем, црном
лепотом“38.
Осећајући да је гуши једна те иста средина, већ као потврђена глумица, Неда две године
(1970–1972) проводи као слободни уметник. „И тај хлеб сам окусила. Није ме то фасцинирало,
мада сам већ била афирмисана. Нисам била ни мало у повољнијој ситуацији. Лутала сам од улоге
до улоге да бих зарадила за живот. Слободан статус уметника код нас још није регулисан. Глумац
је препуштен сам себи“39, присећала се.
Једна од улога из овог периода била је и Олга у Тераси Јована Христића, на сцени Народног
позоришта у Београду, која јој доноси другу Стеријину награду. За ово Недино остварење у драми
о смрти, у којој нико не умире, чија премијера је у режији Предрага Бајчетића била 26. децембра
1971, критичар Владимир Стаменковић је приметио: „Али оно што је постигла Неда Спасојевић у
тешкој улози једне жене осуђене на скору смрт, надмашило је све што су постигли други глумци.
С очима из којих блеска нека мутна, нездрава ватра, осетљива и каприциозна у исти мах, веома
експресивна и у неким сценама и у пасажима кад се просто гуши у слаповима речи, њена Олга је
непрестано бежала од живота да би се све чешће с њим сударала. У петој слици, у вишеминут
ном монологу с којим се завршава ’Тераса’, она је доказала да је прави мајстор глуме: док њен
пријатељ, лекар, одлази некуд у мрак, уз звуке екстатичне, делиричне музике, она је природно
стајала на сцени сама, осуђена, проклета: налик на малу људску животињицу ухваћену у зам
ку јалових рационализација, слична бескрвној силуети прикованој на изванредан декор Петра
Пашића, уз камени зид иза којег зјапи безгласна празнина ноћи. У горком, болном реском тону,
Неда Спасојевић је у тим тренуцима рекапитулирала цео дотадашњи Олгин живот; покушала је
да она опет спонтано живи, да се објасни себи, да свему прида неки макар и накнадни смисао,
да по сваку цену избегне питање: зашто сам волела, зашто патила, зашто уопште била ту. А баш
то нас је присиљавало да себи постављамо та иста суштаствена питања“40. А Феликс Пашић је
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36 Владимир Стаменковић, Нови реализам, НИН, Београд, 25. јануар 1970.
37 Мухарем Первић, Цивилизација је варка, „Политика“, Београд, 20. октобар 1976.
38 Жарко Јовановић, Браво Мишо, „Вечерње новости“, Београд, 20. 3. 1971.
39 Даница Божовић, Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19. 12. 1980.
40 Владимир Стаменковић, Смрт и њена сенка, НИН, Београд, 2. 1. 1972.

после премијере приметио: „Од глумаца, који углавном више илуструју него што доказују ка
рактере, више служе штимунгу него што га богате, једина је Неда Спасојевић имала прилике и
нашла могућности да се ’отвори’ на начин који Олгину личност, нарочито у последњем монологу
(можда најбољи тренуци представе), од сенке смрти претвара у крик живота“41.
Следеће, 1972. године, на истој сцени Неда игра још једну Олгу, овог пута у Гончаровљевој
драми Обломов, у режији Градимира Мирковића, које се сећала као лепе, захвалне улоге коју је
радо играла, али која није била ништа специјално. Критичар Петар Волк је био мишљења да је
„успела да буде уверљива, суптилна и изражајна на врло атрактиван начин“42, док је Феликс Па
шић оценио да „Неда Спасојевић, као Олга Сергејевна, делује више као прорачуната заводница
него као самољубива, поносна, умна и донекле подругљива млада жена...“43
Ова два остварења на сцени Националног театра отварају јој пут ка сталном ангажману, те
сезону 1972/73, у статусу првакиње Драме, започиње насловном улогом у Станковићевој Таша
ни, чију режију потписује Бора Григоровић. За њену игру Волк је записао да је „имала и страсти
и туге, беспомоћности али и жеље за животом, а све то опет у оној чудној пригушености која
делује поражавајуће“44.
У насловној улози појавила се и у Шоовој луцидној комедији Кандида, у режији Цисане
Мурусидзе, у којој је „успешно спојила Кандидино унутарње тајанство са спољном кретњом“45,
а позоришни критичар Милосав Мирковић је приметио: „Неда Спасојевић је тумачила Кандиду
словенски умилно, без оркестрације једне енглеске жене, супруге и домаћице. Њене симпатије
су мутне, њена говорна фраза убрзана и равнодушна, њена једноставност преиграна. Па ипак
Неда Спасојевић је носила највише драматуршке тајне и највише људске храбрости“46. Сама
Неда, по обичају, није била задовољна: „Кандиду мислим да сам промашила, није срећан за њу
био период у коме сам је радила... Радила сам улогу три месеца пошто сам се породила, и била
сам још у неким сферама сасвим другачијим. А нисам била довољно према себи опрезна да не
прихватим никакву улогу... Ја сам је одиграла, али као да је нисам одиграла“47.
Крајем 1973, Неда је прихватила још један изузетно тежак задатак: петнаест дана пред
премијеру која је била 29. децембра, она почиње да припрема још један лик жене из нашег на
рода, Босиљку Бездановић у драми Жарка Команина Пелиново, у режији Градимира Миркови
ћа. О овом свом лику је касније размишљала: „Мислим да би сам комад био бољи без те улоге,
јер је то мушки комад. Било би боље – то је сад моје мишљење – да се причало о тој жени, или
да је она била потпуно нема. Оно пар реченица што је имала да каже просто су уништиле тајну
те жене, тако да је она, с оним што говори, испала само једна љубавна интрига... Просто нисам
нарочито веровала у ту улогу. Играла сам је како сам најбоље знала и умела, али нисам била
нешто посебно одушевљена...“48 Али зато критика јесте: „У нимало маркантном тексту Босиљке
Бездановић, успела је Неда Спасојевић да оправда и женске принципе и ’дневне послове’ же
41 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 265.
42 Петар Волк, Позоришне илузије, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993, стр 216.
43 Феликс Пашић, Невоље с Обломовим, „Борба“, Београд, 13. 3. 1972.
44 Петар Волк, Позоришне илузије, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993, стр 227.
45 Жарко Команин, Неоткривена загонетка, „Вечерње новости“, Београд, 19. 11. 1973.
46 Милосав Мирковић, Пријатно по сваку цену, „Политика експрес“, Београд, 3. 12. 1973.
47 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 279.
48 Исто.
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не међу мушкарцима“49; „Неда Спасојевић као снаха, оно мало речи које изговара допунила је
сугестивношћу појаве и геста“50; „Неда Спасојевић је лик невољене снахе Босиљке Бездановић
донела у силовитим валовима разуђене еротике, ускиптеле привржености и опорог изазова и
тако, и поред малих могућности које јој је текст пружао остварила упечатљиву и зрелу улогу“51.
Поводом 200-те годишњице првог штампања најлепше народне баладе Хасанагиница, На
родно позориште у Београду је наручило песнику и књижевнику Љубомиру Симовићу драму по
мотивима ове баладе, која се премијерно нашла на репертоару 19. маја 1974, у сценској поставци
редитеља Жељка Орешковића. Насловна улога је додељена Неди Спасојевић. Увек претерано
самокритична и скромна, ове улоге се сећала с поносом: „Можда сам само једном улогом, по
личним критеријумима, задовољна. Мислим на Хасанагиницу. Имала је неког сјаја за мене... Ха
санагиницу сматрам и себи дозвољавам то да кажем – својом најбољом улогом. Дошла је у вре
ме када су се спојиле нека моја младост и зрелост, некако је испала чиста. Рада на тој улози се
уопште не сећам, мислим да ми се она десила. Једноставно ми се десила“52. И критичари су били
истог мишљења. Владимир Стаменковић истиче: „Неда Спасојевић, као Хасанагиница, игра од
лично, с мером коју тражи Симовићева драма: њена Хасанагиница је чудесна, нестварно лепа,
достојанствена и искрена, нимало патетична па ипак дубоко трагична. Она, док игра Хасанаги
ницу, прибегава у ствари једном парадоксалном решењу: максимално сузбија њене емоције да
би оне на послетку избиле на површину у низу тананих, нервозних, неуротичних сигнала који као
тајанствена магла прелазе преко њеног окамењеног лица“.53 Мухарем Первић пише: „Хасана
гиница Неде Спасојевић је суптилна и узвишена у својој патњи, сугестивна у својим анализама
и самоанализама, лепа у својим слутњама и присећањима, дубока у болу и драстична у побуни
против ’поретка’ у коме су бег и ага, брат и муж, лишили њен живот сваког смисла“54. Милосав
Мирковић у својој критици после премијере сматра да је „Неда Спасојевић веома модерно за
ронила у тамне и светле примисли свеопштег материнства – ова креација је успела да сачува
стожерно трагично осећање које захтева физичке и емотивне нијансе без заслађености или пла
чевности“55. А критичар „Побједе“, Сретен Перовић, у тексту поводом Недине смрти између оста
лог примећује: „Могла је Неда и за тумачење Хасанагинице, без икаква зазора, добити и трећу
Стеријину награду... Она је у тој ’епској’ улози остварила један од најимпресивнијих трагичних
ликова модерног југословенског театра. Крећући се у широком регистру – од благог чуђења, су
здржаног отпора, вехементне раздражености, до болне ироније која полако прераста у лирско,
смирено опраштање од свијета реалности, с коначним залеђеним осмијехом – Неда Спасојевић,
у костимима који су директно потенцирали њену достојанствену жртвену фигуралност, градила
је сложени лик Хасанагинице наизмјеничним емотивним наплавима модерно неуротизираних
бића и химничког, трагичког мира у свеопштој метафори угроженог материнства. Видјели смо је
тада, као и многопут раније, као кроз поетски маглени вео, како у бесконачном слиједу нестаје и
изнова се рађа, пружајући своје чисте руке и поверљиве очи човјеку и човјечности у које је вје
ровала“56.
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49 Милосав Мирковић, Бездан без одмора, „Политика експрес“, Београд, 7. 1. 1974.
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54 Мухарем Первић, Драма у стиховима, „Политика“, Београд, 12. јун 1974.
55 Милосав Мирковић, Победа ироније, „Политика експрес“, Београд, 21. 4. 1974.
56 Сретен Перовић, Неда Спасојевић – оплемењена зачуђеност животом, „Побједа“, Титоград, 1. 8. 1981.

После Хасанагинице, у Народном позоришту у Београду Неда игра Хилду Вангел у Ибзе
новој драми Градитељ Солнес, опет у режији Жељка Орешковића. „Волела сам да је играм, али
као да је прошла поред мене... Кад сам је играла било ми је лепо на сцени, али имам утисак да је
ипак нисам дохватила, него да је она прошла поред мене... кад бих поново могла да се вратим на
ту улогу, мислим да бих је из почетка радила...“57, присећала се. Критичари као да су били мало
збуњени овим њеним остварењем: неки су оценили да је сувише стилизована, „са много поле
та за симболички план, за апстрактност и неприземљеност неке персонификоване госпођице
Инспирације“58, то јест да је „у њеном понашању садржана прејака, пренаглашена, местимице
непријатна мера плаховите распусности иза које не стоји ’нешто’ скривено, притајено, неви
дљиво, већ је она напросто хировит, размажен девојчурак који налази задовољство у томе да
се поиграва с великим градитељем, да му намеће своју вољу, да га уништава“59. А Петар Волк је
истакао: „За Хилду Вангел, то симболично биће у коме се за Солнеса налази инкарнација ње
гове изгубљене младости, нашла је у себи Неда Спасојевић прави лик у коме је било чедности,
али и загонетности, суровости, збиље и поезије, необичног полета и пригушене драматике. То
је далеко више него што она показује у другим својим хваљеним улогама и зато је штета што
у критичним ситуацијама још увек изражајније проблеме решава споља, некаквим техничким
егзибиционизмом у гласу и покрету. Штета, јер у целој представи она је најимпресивнија и нај
ближа оном што ибзеновска симболика тражи данас од глумца“60.
На тадашњој експерименталној сцени Народног позоришта, Театар „Круг 101“, 1976. игра
Амелију Ерхарт, једну од осам пацијенткиња у санаторијуму за умоболне у комаду Артура Копита
Камерна музика, у режији Оливера Викторовића, а следеће године добија улогу страсне Марион,
Дантонове љубавнице, у драми Дантонова смрт Георга Бихнера, у режији госта из Љубљане, Ду
шана Јовановића. О свом односу према овој роли, Неда је испричала: „Знам да сам је од првог
тренутка волела, знала сам да у монологу који она говори може много тога да се каже. Заволела
сам ту Марион зато што мислим да је она, после свег животног пута који је прешла, да је остала
увек у сфери поезије: колико год да је сама била на земљи, у земљи, у блату, али је увек духом
остала некако изнад... Њен дух никад није пао... Дантон је у њој заиста налазио изузетну љу
бавницу, изузетну жену, и везао се за њу на један посебан начин... колико год њено трајање на
сцени није дуго... можда свега десетак минута... с том Марион сам се идентификовала на сце
ни, и можда учинила два-три геста која су негде њу објаснила, негде њу открила...“61. Критика је
штуро писала о овом лику: „Марион Неде Спасојевић не седи мирно док саопштава своју живот
ну причу већ је дивљим покретом илуструје“62; „Неда Спасојевић (је) у улози Марион, начинила
лик који је деловао целовито, али потпуно независно од представе“63. Кривица се приписује
редитељском приступу комаду: „разголићавање ансамбла и показивање у светлу које обезвре
ђује глумце драстично је и у осталим ролама... Још драстичније се догодило Неди Спасојевић
и њеној Марион, која је сва била у грчевима, неартикулисана и затрпана речима и гестовима у
којима нема артистичке профињености“64.

57 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 279.
58 Слободан Селенић, Градитељ Солнес, „Политика експрес“, Београд, 24.3.1975.
59 Феликс Пашић, У трагању за разлогом, „Око“, Загреб, 17. 4. 1975.
60 Петар Волк, Позоришне илузије, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993, стр 265.
61 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 279.
62 Слободан Селенић, О револуцији, „Политика експрес“, Београд, 14.11.1977.
63 Бранислав Милошевић, Људи револуције, „Борба“, Београд, 15.11.1977.
64 Петар Волк, Позоришне илузије, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1993, стр 317.
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Поводом обележавања осамдесетпетогодишњице живота Мирослава Крлеже, Народно по
зориште у Београду 1978. на Велику сцену поставља његову бриљантну комедију Леда, у режији
Петра Шарчевића, госта из Загреба. Улога Мелите додељена је Неди, која се сећала: „Мелита је
у сваком случају деформисана личност, једна афектација од жене, једна врста глуме. Први пут
сам играла Крлежу, и срела сам се с једном таквом личношћу. И, имала сам један, можда мало
ироничан однос према целој улози, према говору исто тако, иако се инсистирало да говоримо
најнормалнији хрватски. Нисам ни ја инсистирала ни на каквом аграмерском говору, међутим
мени је то из лика, из те личности излетело, па је говор био можда мало изаф
 ектиран“65. За њену
игру критика је забележила: „Мелита, више него размажена, збуњена је постарија девојчица, за
борављена у свом властитом животу, тако да јој остају само неке насумице изабране фразе да не
би постала нема слика, украс, сећање на младост. Колико је љупка у својој безазленој жестини. А
како то тек Неда Спасојевић изврсно преноси, духовито и привлачно“66. А критичар „Књижевних
новина“, Рашко В. Јовановић, оцењује да је „Неда Спасојевић као Мелита (некад можда исуви
ше) темпераментно изражавала хтења и жеље у погледу остваривања љубави према Аурелу“67.
Августа 1978. Неда је наступала и на Дубровачким летњим играма, у представи Вилија
ма Шекспира Живот и смрт краља Ричарда Другог, чију режију је потписао Миле Корун. За улогу
Краљице, супруге Ричарда Другог, сама Неда је признала да јој је била једна од најтежих, да се
мучила два месеца, до последње генералне пробе је исправљала сопствене грешке: „То је мала
улога и мало простора има у представи. То је жена много млађа од мене. По мом мишљењу, њен
лик могла је да дочара успешно само млада, неискусна глумица. Требало је постићи невештину и
невиност младе глумице, а да то не делује вештачки. То је било нешто што сам осећала у ваздуху
али никако нисам могла да докучим. Она је била тако нестварна и неухватљива. Суочила сам се
с тим проблемом на духовном плану и покушала да глумим као кад сам почињала у позоришту.
Била је то борба са самом собом. Мислим да сам успела. Људи су били изненађени јер сам се
чак и физички преобразила“68.
Тог лета сазнаје да болује од опаке и тешке болести, али храбро наставља даље, не до
звољавајући да је то спречи у креирању нових улога. Следеће године, 1979, прихвата улогу Еме
у Пинтеровој драми Пријевара, коју игра са ансамблом загребачког „Театра у гостима“ у за то
адаптираној Малој дворани Концертне дворане „Лисински“. Редитељ представе Георгиј Паро
замислио је да Ему, прељубницу и мајку двоје деце, треба равноправно да играју две глумице,
тако да је поред Неде улогу тумачила и Ана Карић, али не у класичној алтернацији, већ свака на
свој начин. Зато су и биле две премијере: 26. и 27. октобра 1979.
Наредне две године, на сцени свог матичног, Народног позоришта у Београду, Неда Спа
сојевић је одиграла још две улоге, боље рећи једну а другу у покушају! Наиме представа Карама
зови Душана Јовановића, у режији Николе Јевтића, у којој је Неда добила ролу Олге, спремана је
више месеци, стигла до генералне пробе, али премијеру, заказану за 11. март 1980, никад није
доживела. О улози Олге, жене главног јунака, која остаје сама са троје деце која расту, а која је
пуна љубави, пожртвовања, пуна добрих осећања, Неда је својевремено причала Феликсу Па
шићу: „Размишљала сам о томе како да је тумачим? Да ли као мајку која је, у ствари, негативна
кроз своју позитивност? На крају сам се определила: она је за мене стварно лик без икакве мр
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68 Љиљана Јовановић, Све се дешава случајно, „Радио ревија“, Београд, 13.2.1981.

ље. То је тешко веровати, али таквих личности има у животу... Она је једна светлост од почетка
до краја, светлост коју, нажалост, нису сви у стању да прате, па остаје усамљена. Она хоће да
руши, и последњим делом своје снаге да поруши још један зид, и да иде даље у живот, даље
у живот, даље у живот. Она је жива до краја свог живота, истински жива, за моје појмове је то
личност чиста као биљка, али с једном унутарњом снагом, страховитом унутарњом снагом да оп
стане... Ја тако њу гледам“. Одговор на питање како је реаговала на отказивање премијере, из
перспективе уметнице свесне свог скорог краја, потресан је али у неку руку и утешан: „У тренут
ку кад се то десило, то је стварно био један шок. Али, ја све шокове у животу углавном прегорим
за секунду, код мене нема много ни патњи ни размишљања. То сам некако научила да кажем:
готово је. И – готово је“69.
Последња улога у којој је Неда Спасојевић стала на „даске које живот значе“ је била Ката
рина Цакић у комаду Радомира Смиљанића Убиство у кафани Дарданели, чију режију је потписао
Градимир Мирковић, а премијера одиграна 15. фебруара 1981.

ТЕЛЕВИЗИЈА, ФИЛМ, РАДИО
Неда Спасојевић, несумњива глумачка величина, обележила је и раздобље у историји
српске телевизије, филма и радија. Каријера у овим медијумима текла јој је паралелно са позо
ришном, почевши од средине шездесетих година прошлог века. На телевизији се први пут по
јавила у драми Џона Мортимера Реци да сам лажов у режији Славољуба Стефановића Равасија,
емитованој 1965. Током двадесетак година играла је у тридесет и две ТВ драме и једанаест ТВ
серија, некад снимајући и по неколико годишње, остварујући праве бисере од улога. За једну од
њих је 1969, награђена и Златном нимфом на Међународном телевизијском фестивалу у Монте
Карлу. Реч је о драми Господин Фока, дивној, поетичној и духовитој причи о окорелом нежењи,
чудаку, и усамљеној девојци, сустанарки, из хумористичког циклуса Гордана Михића, у режији
Александра Ђорђевића, за коју је записано: „Емисија у целини у свом савршенству споја текста,
режије и глуме, блиста као драгуљ... Обоје глумаца (Слободан Перовић и Неда Спасојевић) су
били тако чудесно обични у својој необичности, и тако поетични, он у својој грубости и одбра
ни, она у својој бизарности; тако искрени и уверљиви у својој искључивости и померености“
(„Политика“, 23. април 1968). Присетимо се још неких наслова: Љубавни је цео свет Александра
Поповића (режија Небојша Комадина); Кафаница на углу Тристана Бернара (режија Љубомир
Драшкић); Дарови моје рођаке Марије Момчила Настасијевића (режија Ђорђе Кадијевић); Мило
јева смрт Јаре Рибникар (режија Сава Мрмак); У бањи једног дана Николе Рајића (режија Никола
Рајић). Споменимо и да је две године водила дечју ТВ серију Хајде да растемо (аутори сценарија
Љубивоје Ршумовић и Милош Брујић, режисер Србољуб Станковић). „Јунакиња ове серије ве
села је, расположена, дрска, дечији другар, савезник. Она је старија, али се због тога не прави
важна. Свесна сам какву популарност доноси рад у овим емисијама за децу“70, изјавила је јед
ном приликом.

69 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 264.
70 Аноним, Неда женски Петар Пан, „Филмски свет“, Београд, 27. 2. 1969.
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Својом најзрелијом телевизијском улогом Неда Спасојевић је сматрала Генералицу у ТВ
драми Маска Милоша Црњанског, у режији Мире Траиловић, емитованој 1978. ТВ критичар Олга
Божичковић је забележила: „Гледати Неду Спасојевић као Генералицу у драми Милоша Црњан
ског Маска значи имати пред собом доказ за тврдњу оних који кажу: има много глумаца, али је
мало међу њима истинских уметника... Снагом свог раскошног дара Неда Спасојевић је успела
да се пробије кроз сав тај хаос, да се избори за неколико кључних сцена (по делу изазовног пока
зивања женског заводништва, а по глумачким средствима ниска бисера од људског треперења)
до понирања до тајновитих предела човекове психе, до пребирања по могућим својствима једне
извитоперене природе...“ („Политика“, 10. новембар 1978). Међу њена последња телевизијска
остварења спадају драме Вреле капи Драгане Кршенковић и Смрт пуковника Кузмановића Мила
дина Шеварлића, снимљене 1981.
Неда Спасојевић се први пут на филму појавила 1964. године у остварењу Војислава Ко
кана Ракоњца Издајник, да би у наредних петнаестак година снимила још осамнаест филмова.
Посебно су биле запажене њене улоге у филмовима: Јутро Пурише Ђорђевића (1967), Кад будем
мртав и бео Живојина Павловића (1967), Има љубави, нема љубави Николе Рајића (1968), Догађај
Ватрослава Мимице (1969), Трагови црне девојке Здравка Рандића (1972), Страх Матјажа Клопчи
ча (1974), Кичма Влатка Гилића (1975), Мирис земље Драгована Јовановића (1977), Јована Лукина
Живка Николића (1979) и Изгубљени завичај Анте Бабаје (1980).
И на радију се Неда појавила средином шездесетих година прошлог века, и до 1981. је сни
мила преко стотину драма, радио игара, драма за децу, емисија поезије...
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Дубровачке враголије,
Црногорско народно позориште,
Титоград, 1961.
- Неда Спасојевић прва сдесна (из архива породице Минић)

Ехо шездесете,
Црногорско народно позориште,
Титоград, 1961.
(из архива породице Минић)
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1. Неда Спасојевић са оцем Милорадом
у представи Вук Бубало,
Народно позориште у Зрењанину,
1961. (из архива породице Минић)
2. Неда Спасојевић и Борис Ковач,
Први дан слободе,
Народно позориште у Зрењанину, 1962.
3. Петар Петковић, Неда Спасојевић и Нада Хет,
Професор Мамлок,
Народно позориште у Зрењанину, 1962.
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1. Неда Спасојевић и Бора Тодоровић,
Кафаница, судница, лудница,
Атеље 212, 1965.
(фото ТАНЈУГ)
2. Неда Спасојевић и Зоран Радмиловић,
Краљ Иби, Атеље 212, 1966.
(фото ТАНЈУГ)
3. Неда Спасојевић и Маја Чучковић,
Галеб, Атеље 212, 1968.
(фото ТАНЈУГ)
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1. Неда Спасојевић и Љиљана Крстић,
Тројанке, Атеље 212, 1966.
(фото ТАНЈУГ)
2. Слободан Цица Перовић и Неда Спасојевић,
Парк (Та усамљена животиња),
Атеље 212, 1967.
(фото ТАНЈУГ)
3. Марија Црнобори и Неда Спасојевић,
Деликатна равнотежа, Атеље 212, 1968.
(из архива породице Минић)
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Неда Спасојевић и Ксенија Јовановић, Електра 69, Атеље 212, 1968. (фото ТАНЈУГ)
Стеријино позорје 1969: Стеријина награда, Награда публике, Награда листа Трибина младих
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1. Милан Бутковић, Миша Јанкетић и Неда Спасојевић,
Електра 69, Атеље 212, 1968.
(фото ТАНЈУГ)
2. Ђорђе Јелисић и Неда Спасојевић,
Рано јутро, Атеље 212, 1970.
(фото ТАНЈУГ)
3. Марија, Атеље 212, 1976.
(фото ТАНЈУГ)
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Славко Симић, Љиљана Крстић,
Неда Спасојевић и Бранка Петрић,
Краљ умире,
Југословенско драмско позориште, 1966.
(фото ТАНЈУГ)

Злочин и казна,
Југословенско драмско позориште, 1971.
(фото ТАНЈУГ)
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Неда Спасојевић и Раде Марковић, Тераса, Народно позориште у Београду, 1971. (фото: Мирослав Крстић)
Стеријина награда, 1972.
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Раде Марковић и Неда Спасојевић, Обломов,
Народно позориште у Београду, 1972.
(фото: Мирослав Крстић)

Ташана, Народно позориште у Београду, 1972.
(фото: Мирослав Крстић)

Кандида, Народно позориште у Београду, 1973.
(фото: Мирослав Крстић)

Пелиново, Народно позориште у Београду, 1973.
(фото: Мирослав Крстић)
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Ксенија Јовановић и Неда Спасојевић, Хасанагиница, Народно позориште у Београду, 1974. (фото: Мирослав Крстић)
Годишња награда НП у Београду, 1974; Награда „Вечерњег листа“, Стеријино позорје, 1975.

Јован Милићевић и Неда Спасојевић, Градитељ Солнес,
Народно позориште у Београду, 1975.
(фото: Мирослав Крстић)

Неда Спасојевић и Љиљана Контић, Камерна музика,
Народно позориште у Београду, 1976.
(фото: Мирослав Крстић)

Дантонова смрт, Народно позориште у Београду, 1977.
(фото: Мирослав Крстић)

Неда Спасојевић и Јован Милићевић, Леда,
Народно позориште у Београду, 1978.
(фото: Мирослав Крстић)
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Неда Спасојевић, Петар Банићевић,
Карамазови (генерална проба),
Народно позориште у Београду,
1979.
(фото: Мирослав Крстић)
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Богдан Диклић, Горјана Јањић,
Богдан Михајловић
и Неда Спасојевић,
Убиство у кафани Дарданели,
Народно позориште у Београду,
1981.
(фото: Мирослав Крстић)

НЕДА О ЖИВОТУ, ПРОФЕСИЈИ,
МЕДИЈИМА...
Глумицу чини лепом физички склад и унутрашње богатство које ће тај склад
оживети. Ја никад нисам размишљала о свом изгледу, нити сам желела да из
гледам другачије јер тај склад, који још увек можда немам, ја не тражим на се
би већ у себи.71

„Верујем у рад, у надградњу, али ипак верујем и у то да се уметник – рађа. Без оног зрачка све
тлости која се рађа, траје и остаје све док се сам живот не угаси – нема уметности, бар не оне
праве, велике.“72
„Два су начина да се млади глумац афирмира. Један је онај класични: да ради и само ради, па да
му једног дана тај упорни рад донесе успех. Други је да једним јединим остварењем, можда већ
оним првим, стекне симпатије критике и публике. Но, ако му тај први успех удари у главу, његов
ће таленат пропасти. После успеха мораш радити још и више, ако желиш разуверити друге да тај
успех није био ни тренутан ни случајан. Многи мисле да сам успела нагло, но до мог успеха тре
бало је заправо пет година упорног рада. А када бих сада престала радити, мој би се садашњи
успех зацело брзо заборавио.... А ја морам још много, много тога научити, јер волим свој посао
и хоћу да га радим што боље...“73
„Ја глуму страховито волим, нисам се ни једног тренутка разочарала, или да ми је досадила.
Мени је занимљив сваки сусрет с новом личношћу коју тумачим, то је као да сретнем неку живу
особу о којој сад могу да размишљам колико је мени воља...“74
„Ја се сада трудим да се приближим личностима које тумачим, али можда у трагању за самом
собом кроз те ликове, ја – хтела или не – морам да идем све дубље у себе, у откривање оног не
познатог у мени самој. А ако се догоди да ту личност не могу у себи да откријем, она и онда бива
извајана на један професионалан начин, можда и креативан у извесном смислу, али мени самој
71 Вишња Марјановић, Могу да будем лепа, „Филмски свет“, Београд, 18. 1. 1969.
72 Гордана Христовић-Самарџиски, Неда Спасојевић: Зрачак светлости која се рађа, траје и остаје, „Базар“, Београд, март 1980.
73 Ратко Марић, Два пута до успјеха, „Арена“, Загреб, 8. 12. 1967.
74 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 253.
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не пружа онај прави доживљај, што се, уверена сам, и на гледаоце преноси. Осети гледалац када
је нешто право, када уметник кроз себе проживи улогу.“75
„Личност коју глумац тумачи мора да има нечег заједничког са њим, макар са неким делићем скри
веним у дну његовог бића. Мора да постоји могућност да би у неким условима сам глумац реаговао
као личност коју тумачи. Ако бих ја играла алкохоличарку, морала бих да будем сигурна да бих у не
ким, ко зна каквим околностима и сама то могла да постанем. Довољно је да ја верујем да бих то мо
гла, па да тај, можда најмањи део мене извучем у први план и дам добру улогу. У сваком човеку има
хиљаду личности само што их глумац чешће користи.“76
„Глума ми је омогућила пре свега да живим један пун живот, да пловим кроз некакву машту, кроз не
какве снове, да извлачим некакве животне сокове из себе...“77
„Увек сам била истовремено и део својих улога и независна од њих. На мој лични живот улоге никад
нису утицале. Свој посао у позоришту сам прихватала као што, вероватно, и други људи прихватају
свој посао... Не треба мистификовати посао глумца. Он мора да се уживи у своје улоге, али то не зна
чи да с тим треба да настави и на улици, у кафани, код куће...“78
„Не могу ни једну улогу да издвојим као најприснију. Пре бих рекла да постоје извесне улоге – добре
или лоше – које су за мене у извесним периодима посебно значиле. Нећу да их набрајам али таквих
улога сопственог сазревања свакако има. Оне су ми драге. Њих памтим.“79
„Негде у дубини душе нисам задовољна правцем којим сам се развијала. Наравно, ја објективно могу
да будем задовољна оним што сам урадила... Али осећам неку празнину, нисам се иживела на онај
начин на који бих ја то хтела... Није ми за то пружена могућност. Улоге које сам играла добро – опет
према неким објективним оценама – те сам случајно добила, без неке моје жеље... Негде сам од сре
дине почела. То ми је жао... Ја сам, можда, ишла на два колосека, путем глумице и путем приватне
моје личности, ишла сам до краја свуда. Требало је много снаге да останеш на та два пута. Уопште
се приватно нисам чувала... Ја сам могла тотално да профулам као глумица, да пропаднем, баш сам
себе доводила у те ситуације... Међутим, имам ту способност да се концентришем на проби, да се
концентришем на сцени, да заиста заборавим себе на сцени за та два сата... то ми је омогућило да
опстанем, у ствари.“80
„Не бојим се неуспеха. Некада сам сам свесна да грешим, желим да ту грешку ухватим. Вероватно
ми је то потребно да бих могла поново да кренем. Досадни су ми утабани путеви, не желим да идем
зихерашки. И у животу сам ишла на ризик. Човек, ипак, некад мора да стане, да не би изгубио главу.
Ако би ишао на то да изгуби главу, мора да зна зашто.“81
„Глумац је у крајње незавидном положају. Нит’ га ко шта пита, ангажују га од случаја до случаја, мора
сам да креира своју глумачку личност, да бира путеве и у том пробијању неких баријера он је уса
мљен. Глумци код нас нису организовани, не бране своју професију заједнички. Можда смо и сами
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75 Гордана Христовић-Самарџиски, Неда Спасојевић: Зрачак светлости која се рађа, траје и остаје, „Базар“, Београд, март 1980.
76 Љиљана Јовановић, Све се дешава случајно, „Радио ревија“, Београд, 13. 2. 1981.
77 Исто.
78 Љиљана Јовановић, Све се дешава случајно, „Радио ревија“, Београд, 13. 2. 1981.
79 Благоје Илић, На клацкалици добра и зла, „Радио ревија“, Београд, 19. 5. 1972.
80 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 276.
81 Зорица Пашић, Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11. 7. 1980.

криви, али они који могу то масовно користе, а то су ти разни медији, телевизија, пре свих. Уз више
сарадње између позоришта, мање затворености која влада, уз бољу, свежију репертоарску политику
било би боље и позоришту и глумцима и наравно – гледаоцима.“82
„За мене су сва три медијума подједнако важна и подједнако интересантна... Највише сам постигла
на телевизији, ту ми је уосталом пружена и највећа шанса.“83
„ТВ је разноврсна, па је тако и за мене било места. Зато ме је мали екран афирмисао иако је моје
основно занимање – позоришна глума. И док сам још на Академији била, а верујем и у позоришту,
предодређена да играм изразито драмске улоге (то ми и одговара), на ТВ и у неколико филмских
улога испадало је да сам играла роле са елементима комике. Не инсистирам да будем ’смешна’, али
је то увек некако долазило спонтано.“84
„Иако ми се рад на филму допада, у позоришту се осећам сигурније. Ту велики део успеха зависи од
мене, што на филму није случај.“85
„У једно сам сигурна: без позоришта не бих могла да живим. Иако волим и филм и телевизију, глума
на сцени, пред гледаоцима, то је за мене најважније. Вероватно спадам у ону генерацију која сматра
да је ентузијазам најважнији, а да је новац и остало споредно.“86
„Мене никада критика није интересовала у том смислу да о мени позитивно или негативно говори.
Хвала богу, лишена сам те врсте сујете. Мене занима шта критичар као гледалац мисли, да ја видим
како сам се рефлектовала у нечијој глави, у нечијој слици... У том смислу је мени то занимљиво.“87
„Увек сам за све имала времена, колико је то мени било потребно. Не кажем да сам много урадила
и да не треба више... Можда нисам толико амбициозна. Уосталом, не волим претерано амбициозне
особе. Врло сам одговорна и према себи и према другима. Волим да радим, али без неког упиња
ња – пошто-пото. И поразе и промашаје прихватам реално, као део живота. Живот ме је натерао да
разликујем важно од неважног. Посао је важан, али има значајнијих ствари због којих човек може
да ’прегори’ неке пропусте у њему.“88
„Ја сам и жена, и мајка, и глумица, и успела сам, чини ми се, да ускладим те три ствари, иако се ни
сам много трудила. Вероватно је љубав према свему томе то учинила сама од себе. Љубав је довела
до склада. Нисам запоставила своју професију због фамилије, а не бих могла себи да дозволим да
запоставим своје дете због професије. Професију јако волим, дете обожавам, а нисам јако амбици
озна – онда се све може ускладити.“89

82 Гордана Христовић-Самарџиски, Неда Спасојевић: Зрачак светлости која се рађа, траје и остаје, „Базар“, Београд, март 1980.
83 Б. Т. А, Вечито откривање, „Сусрет“, Београд, 29. 11. 1967.
84 Аноним, Спонтано смешна, „ТВ новости“, Београд, 6.9.1968.
85 Р. О, Успјех једне дебитанткиње, „Ослобођење“, Сарајево, 17. 8. 1966.
86 Слободан Бољевић, Моје радости проистичу из мога глумачког рада, “Побједа”, Титоград, 24.7.1969.
87 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 267.
88 Даница Божовић, Каријера само део живота, „Нада“, Београд, 19.12.1980.
89 Зорица Пашић, Љубав је довела до склада, „ТВ новости“, Београд, 11.7.1980.
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ДРУГИ О НЕДИ
Неда Спасојевић је успела да за непуне две деценије рада у уметности и са
четрдесет година живота створи јасан и непоновљив профил глумице какав
се ретко рађа у нашим просторима. Била је то глумица са тајном, а то значи са
поетским зрачењем из самог језгра своје личности. Ту тајну она је проносила
сценом и екраном једноставно, искрено и топло.90 (Јован Ћирилов)

„И данас се у позориштима, али и међу људима са филма и телевизије, може чути: Е, ово би мо
гла само Неда! У тим имагинарним поделама својој биографији додала је бар исто толико, ако не
и више, ликова колико их је тумачила на позорници, у филмовима, на телевизији. Имала је, кажу,
своју боју, своју тајну... Оно што је спајало њену приватну личност са великим ликовима драмске
литературе била је спремност и способност за жртвовање. Зато је и могла, са толико сугестивне
снаге и осећајности, да стане иза сваке од својих племенитих, несрећних, повређених, крхких
или дивљих жена, било какав да је њихов судбоносни избор. Чак и кад им је смрт била судбина,
пркосила јој је, не само својим крупним и чистим очима, већ чврстим ставом особе која ударце
прима храбро, колико год свесна да одбране нема.“ (Феликс Пашић) 91
„Њен таленат био је од оне најскупоценије и најређе ковине осетљивости, неочекиваности, ви
шезначног сензибилитета. Једна је од ретких, ако не и једина која је кроз београдско глумиште
наставила ону трепераву златну нит највећих златних хероина: Јеленске, Нигринове, Гргурове.
У своју глуму унела је све дамаре нашег времена, идентитет данашње осећајности и схватања,
данашње уметности и страсти. Зато је њена уметност била део наших дана, нашег схватања,
споразумевања и присности.“ (Велимир Лукић) 92
„Неда је, у основи, поред свих драмских улога које је направила, карактерних улога у драмама,
поред свих комичних улога које је са лакоћом, па некад и претерано играла, пре свега била тра
90 Јован Ћирилов, Глумица са тајном, „Политика“, Београд, 17.7.1981.
91 Дејан Митровић, Феликс Пашић, Лица и ликови – Глумци које сам волео, РТС, Телевизија Београд, Служба за публицитет ТВ
програма, 2003.
92 М(ирјана) Голумбовски, Смрт без маске, „ТВ новости“, Београд, 24.7.1981.
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геткиња. Бити трагичка глумица – то, на известан начин, обележава једну епоху. Неда Спасоје
вић је обележила епоху седамдесетих година, а то је епоха опраштања од нечег прошлог, прекид
са тим прошлим, то је епоха која нам и данас много значи. Неда Спасојевић припада оној врсти
глумаца који су ретки у нашој историји, и тако чисте, тако потпуне, тако дубоке трагичарке чини
ми се ни пре ни, после ње нисмо имали.“ (Предраг Бајчетић) 93
„Неда је поседовала особену глумачку интелигенцију. Умела је да разуме и оваплоти и оно не
докучиво што глумцу не бива често доступно, знала је да наслути и најтананије подземне токове
мисли и емоција... Била је способна да преплави сцену неком непоновљивом, тајновитом лепо
том... Свемоћна глумица Неда Спасојевић: нежна као веверица, спремна на скок као пантера.
Памте је сви који су с њом икад играли.“ (Огњенка Милићевић) 94
„Мада није успела да избегне хировитости са којима се кроје, заборављају и изнова васкрсавају
глумачке судбине у београдском позоришном животу, Неда Спасојевић је снагом свог талента и
драмском зрелошћу успела да очува стваралачки континуитет од усплахирене, дилемама растр
гане Електре до смирене, дубокој патњи предане Хасанагинице.“ (Милутин Мишић) 95
„Неда Спасојевић, својим огромним талентом и баснословном снагом трансформације, успевала
је да избори прво место у позориштима различитог репертоара или пак у слободним театарским
трупама... И касније када је коракнула даље у уметничком стваралаштву, Неда Спасојевић је
остала са сазнањем да је, без обзира на награде, најбитније остварити што аутентичнији живот
на сцени. Стога је трагала за срединама у којима би то могла и да постигне. Одлика Неде Спасо
јевић била је истраживање најбољег.“ (Авдо Мујчиновић) 96
„Она је била упадљива глумица. На сцени и ако би се појавила у хору, и у великом ансамблу, ви
бисте гледали њу. Осовина представе се померала. Чак и они унутарњи, морфолошки, структур
ни елементи представе су се некако њој прилагођавали. Осовина се померала – она је успевала
да пронађе и да вас одведе на неки орто центар, у неко тежиште које није било баш онде нити где
га је писац поставио, нити где га је режија поставила, него негде где је интуицијом једног заиста
генијалног глумца она откривала.“ (Слободан Стојановић) 97
„Ненаметљива снага којом је Неда Спасојевић, изговарала сваку своју глумачку ријеч, непогре
шиво је погађала најскривеније кутке душе и остајала у нама трајно како то може само пјесма,
којој се, као првом и најдражем пријатељу, увијек и упорно враћамо. Знала је Неда допријети
до тих наших незаситних дубина, знала нас је покренути рјечју која је увијек природно спајала
осјећај и мисао у једно, знала нас је својим, само на први поглед помало успореним и одмјере
ним погледом крупних тамних очију, покретом лица или гестом – натјерати да реагирамо, да се
отворимо, да заједно с њом несебично судјелујемо у радости и тузи живљења.“ (Д. Стојсављевић) 98
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93 ТВ емисија: Неда Спасојевић (први део), сценариста Феликс Пашић, редитељ Милан Кундаковић; Редакција документарног про
грама и Редакција за историографију РТС-РТБ, произведено 1999/2006.
94 Премлади за педесете = too young for fifties, приредили: Светозар Цветковић, Гордана Гончић, Јасна Новаков, Јелена Мијовић,
Атеље 212, Београд, 2006, стр: 167.
95 М(илутин) М(ишић), Заточеник трагичнога, „Борба“, Београд, 17.7.1981.
96 А(вдо) Мујчиновић, Глумица за историју, „Политика експрес“, Београд, 17.7.1981.
97 ТВ емисија: Неда Спасојевић (први део), сценариста Феликс Пашић, редитељ Милан Кундаковић; Редакција документарног про
грама и Редакција за историографију РТС-РТБ, произведено 1999/2006.
98 Д. Стојсављевић, In memoriam Неди Спасојевић, „Студио“, Загреб, 25.7.1981.

„Ја сам Неду увек упоређивао са неком врстом звери – мачке, не у оном смислу крволочности,
него у смислу баш тог инстинкта. Неда би се потпуно притајила и онда одједном неочекивано
као да у њој сазрева нешто, из ње би пљуснула једна велика снага и велика страст, да ви про
сто нисте могли да верујете да из тог једног тако тихог и крхког створења може да изађе толика
енергија.“ (Марко Николић) 99
„Дар који се указује у Неди Спасојевић, којим је она живела на позорници био је непобитан, до
минантан, раскошан и врло тајанствен.“ (Милош Жутић) 100
„Она се није разметала осећањима, а била је међу нашим глумицама јединствена по способно
сти да изрази осећајни свет својих ликова, све понорне и олујне потресе којима су изложени.
Постизала је то захваљујући оној тајни глуме, за коју су сви описи недостатни.“ (Феликс Пашић) 101
„Неда Спасојевић је високо држала у нашој јавности свест о улози глумачке уметности – као не
што равно поезији, равно сваком стваралаштву, чак равно филозофији. Њена природна отме
ност, наслеђена горштачким пореклом, била је битан део њене приватне и сценске личности.“
(Јован Ћирилов)

102

„За њу је добро речено да је била глумица с тајном! Она која пред људима није имала тајни,
која је и кроз смијех и кроз плач отварала своју чулну природу и сјеновиту мисао, носила је оди
ста дубоку тајну живота, магично затворену краткоћом људскога вијека и недокучивим чарима
свеопштег нестајања. То је био непресушни извор за стално богаћење умјетности у коју је она
несебично урастала.“ (Сретен Перовић) 103
„Неда је имала такву појаву која је, ја мислим, најглумачкија појава, коју сам ја икада видео у жи
воту. Она је имала у себи лице и кловна и заводнице и детета и зреле жене и луталице и мајке.
Све је имала у том лику.“ (Никола Јевтић) 104
„Ни један режисер, на срећу, није учинио неправду том лицу које је значило све и могло све –
ни један од њих није маском сакрио очи њене крупне, није отклонио њезино необично умијеће
гледања. Лице је њезино стога било тајновито у оном посебном смислу глумачке врлине када се
одмах види да неће постојати сумња: глумачко покриће, оно што је било нарочито јасно и увијек
посебно загонетно, очито је било и у очима.“ (Јозо Пуљизевић) 105
„Мислим да поглед Неде Спасојевић у свакој од њених улога, а ја се јако добро сећам Електре у
Електри Данила Киша и после Терасе и Хасанагинице Љубомира Симовића, поглед Неде Спасо
јевић је био ужасно речит. Он је говорио о том лику који она игра можда више него што говоре и
речи које изговара и покрет који прави на сцени и како хода по сцени.“ (Јован Христић) 106

99 ТВ емисија: Неда Спасојевић (први део), сценариста Феликс Пашић, редитељ Милан Кундаковић; Редакција документарног про
грама и Редакција за историографију РТС-РТБ, произведено 1999/2006.
100 Исто.
101 Феликс Пашић, Глумица из успомена, „Вечерње новости“, Београд, 21. 7. 1991.
102 Јован Ћирилов, Глумица са тајном, „Политика“, Београд, 17. 7. 1981.
103 Сретен Перовић, Неда Спасојевић – оплемењена зачуђеност животом, „Побједа“, Титоград, 1. 8. 1981.
104 ТВ емисија: Неда Спасојевић (први део), сценариста Феликс Пашић, редитељ Милан Кундаковић; Редакција документарног про
грама и Редакција за историографију РТС-РТБ, произведено 1999/2006.
105 Јозо Пуљизевић, Сјећање на очи – очи пуне чуда, „Око“, Загреб, 3. 9. 1981.
106 ТВ емисија: Неда Спасојевић (први део), сценариста Феликс Пашић, редитељ Милан Кундаковић; Редакција документарног про
грама и Редакција за историографију РТС-РТБ, произведено 1999/2006.
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„Неда није никада задоцнила на пробу, Неда није никада дошла са неизвршеним задатком који
је требало да обави код куће, Неда није никада изневерила партнера, она је партнеру служила,
а имала је ту способност да натера партнере да служе њој. Њу није било могуће не ценити и не
поштовати.“ (Јован Милићевић) 107
„Она јесте била на један невероватан начин јединствена и пријатна и нежна, приватно и прија
тељ и друг и више од тога, али је умела да у том, да га условно назовемо занатом који наравно
није само занат, умела да зарони у неке дубине за које се мени бар лично чини, није ни она умела
да нађе одговор и да их дешифрује, али се то као нека зараза преносило.“ (Драган Николић) 108
„Мислим да је она била само себи слична, знате као многи од великих глумаца, имала је само
себе, своју личност и ја је памтим тако и не везује ми се ни за кога из света глуме који знам.“ (Ксе
нија Јовановић) 109

„Ја нисам после ње срела неког који има неку додирну тачку која би рекла да личи или глуми као
Неда. Не. Она је имала један свој тако сопствени стил игре који је био толико непосредан, толико
пријемчив да кад си почео да је гледаш ти ниси могао очи да одвојиш од ње.“ (Оливера Марковић) 110
„Ја њу не бих поредио ни са ким, мислим да је она јединствена. За мене је она, она недокучива
тајна, а то је апсолутна глумица.“ (Раде Марковић) 111
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107 Исто.
108 Исто.
109 Исто.
110 Исто.
111 Исто.

ЕПИЛОГ
Нисам о глуми фантазирала као о некој каријери, као о неком сад успеху априо
ри, глума ме је привлачила као игра, као моје неко пражњење. А све после што
се догађало са мном, и оно што се зове успех, одвијало се спонтано, мимо мојих
инсистирања, тако да је то за мене утолико лепше.112

И

данас, тридесет и пет година од смрти, за Неду Спасојевић као глумицу се прича да је била
аутентична трагеткиња, несвакидашње талентована, узбудљива, страсна, бескрајних изра
жајних моћи, велике емоционалности, са изразитом глумачком интуицијом, сјајног односа
према партнерима, док су је као личност красиле отменост, дисциплина, искреност, непатворена
људска доброта, непосредност, стидљивост, скромност... За свега четрдесет година живота и два
десет година уметничког рада, Неда је, захваљујући посвећености и марљивости, остварила преко
две стотине улога у позоришту, на телевизији, филму и радију.
„Припремајући улоге за позориште, филм, телевизију, не очекујем никаква конкретна при
знања, као што су награде. Оно што волим, чему се надам и што очекујем од мог уметничког рада
јесте награда од публике за коју играм. То је за мене највећа афирмација“113, говорила је.
Публика ју је безрезервно прихватала и волела, али је за нека остварења добила и највиша
признања стручне јавности и у земљи и у иностранству. Једно од првих признања додељено јој је
на самом почетку каријере, на Фестивалу југословенског филма у Пули 1966, када јој је, поред ве
ликог аплауза публике, Жири доделио Награду за најбољу дебитантску улогу у филмском омнибусу
Време љубави Николе Рајића, у сторији Пут. Та улога Јелке (неспретне, снебивљиве младе сељан
ке коју предузимљиви брат води на вашар не би ли јој пронашао мужа, али без много успеха јер
младожење у крхкој девојци не виде добру радну снагу, све док се не појави лепушкасти Милија
са којим ће она доживети узбудљиво и неочекивано буђење љубави и страсти), донела јој је исте
године и Диплому на Филмским сусретима у Нишу.
112 Феликс Пашић, Глумци говоре 2, Прометеј / Стеријино позорје, Нови Сад, 2003, стр 250.
113 М. В, Наклоност публике – највећа награда, „Ослобођење“, Сарајево, 1. 3. 1969.
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За Неду Спасојевић, 1969. је била година великих успеха. Почетком године стигла је вест из
Монте Карла да јој је, на IX међународном телевизијском фестивалу додељена „Златна нимфа“ за
најбољу телевизијску глумицу године и то за улогу Самице у ТВ драми Господин Фока. Осам члано
ва жирија од девет, међу осамдесет ТВ програма у конкуренцији, определило се за Неду, те се тако
нашла у истом реду са Мишел Морган, Шели Винтерс и другим светским именима. На питања нови
нара Неда је скромно одговарала: „пријатно ми је, али ме не уздиже нарочито пред самом собом...
хоћу да кажем да у себи не осећам неке изузетно важне промене, али не мислим да је ова награда
случајност. Глумом се бавим озбиљно, и наравно ја никад при том нисам размишљала о наградама,
моје амбиције су да играм. Из наше средине тешко је постићи једну овакву интернационалну на
граду – и то је можда случајност. А, то што се бавим глумом, то никако није случајно“114. Пар месеци
касније, на XIV Стеријином позорју у Новом Саду примила је чак три награде за улогу Електре у Ки
шовој Електри 69: главну Стеријину, затим Награду листа „Трибина младих“ и Награду публике, то
јест Народног отвореног универзитета у Новом Саду. Исте године, улога у филму Догађај Ватрослава
Мимице донела јој је још једну Диплому на Филмским сусретима у Нишу. На истом фестивалу осваја
и Велику повељу за женску улогу у филму Жеђ, 1971.
Другу Стеријину награду добија 1972. године за улогу Олге у Христићевој Тераси: „Стеријина
награда, у овом тренутку, за мене значи више од свих досадашњих признања. Раније награде ме
нису подстицале на размишљање већ су ме само радовале. Представљале су, у неку руку, моја, соп
ствена, изненађења. Сада, после улоге у Тераси Јована Христића, ова награда за мене представља
оцену и резултат двогодишњег свесног и напорног рада. За мене, то је награда за истрајност“115.
Исте године на Фестивалу југословенског филма у Пули припала јој је Сребрна арена за улогу у
филму Трагови црне девојке Здравка Рандића, која јој доноси и Велику повељу на Филмским сусре
тима у Нишу.
Њена чудесна, лепа, дирљива, усправна, трагична Хасанагиница у истоименој драми Љубо
мира Симовића, донела јој је Годишњу награду Народног позоришта у Београду, а следеће, 1975, и
Награду „Вечерњег листа“ из Загреба на XX Стеријином позорју у Новом Саду.

***
Свако ко је познавао, слушао и гледао Неду Спасојевић, непоновљиву глумицу са тајном, која
је нехотично и несвесно померала осовину представе кад би се појавила на сцени, чија је глума пре
лазила језичке и све дуге баријере, која је обележила једну епоху, и свако ко ће се и убудуће срести
са неким од њених овековечених остварења, увек ће знати одговор на питање зашто је волела, за
што патила, зашто уопште била ту... Била је апсолутна глумица!
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114 Аноним, Недина „Златна нимфа“, „Борба“, Београд, 16. 2. 1969.
115 Благоје Илић, На клацкалици добра и зла, „Радио ревија“, Београд, 19.5.1972.

Слободан Цица Перовић и Неда Спасојевић у ТВ драми Господин Фока, 1968. (Програмски архив ТВ Београд)
Златна нимфа, 1969.
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Стево Жигон и Неда Спасојевић у ТВ драми Бекство,
1968. (Програмски архив ТВ Београд)

Дарови моје рођаке Марије, ТВ драма, 1969.
(из архива породице Минић)

Милојева смрт, ТВ драма, 1973.
(фотодокументација Борбе)

Маска, ТВ драма, 1978.
(фото: Дејан Митровић)

Пут (Време љубави), филм, 1966. (

Кад будем мртав и бео, филм, 1967.
(Архив Југословенске кинотеке)

Има љубави, нема љубави, филм, 1968.
(Архив Југословенске кинотеке)

Јутро, филм, 1967.
(Архив Југословенске кинотеке)
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Трагови црне девојке, филм, 1972. (Архив Југословенске кинотеке)
Сребрна арена у Пули, 1972; Велика повеља на Филмским сусретима у Нишу, 1972.
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1. Валтер брани Сарајево,
филм 1972.
(Архив Југословенске кинотеке)
2. Неда Спасојевић и Ацо Јовановски
у филму Жеђ, 1971.
(Архив Југословенске кинотеке)
Велика повеља за женску улогу
на Филмским сусретима у Нишу, 1971
3. Страх, филм, 1974.
(Архив Југословенске кинотеке)
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Мирис земље, филм, 1977.
(Архив Југословенске кинотеке)

Двобој за јужну пругу, филм, 1978.
(из архива породице Минић)
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Јована Лукина, филм, 1979.
(Архив Југословенске кинотеке)

Изгубљени завичај, филм, 1980.
(Архив Југословенске кинотеке)

УЛОГЕ И НАГРАДЕ
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ
Немам осећај да ту има неких великих разлика. Изгледа да се ја сасвим несве
сно и без већих напора прилагођавам као глумица специфичним захтевима
сваког од ових медијума. Важно је осетити меру и бити истинит, пун, а када је
тако мислим да је сасвим без важности где човек игра.116

ПОЗОРИШTE:
ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Подгорица
• ДИЈАНА – Марин Држић, Дубровачке враголије; редитељ Војмил Рабадан; премијера 23. 3. 1961.
• АЗРА – Душко Роксандић, Ехо шездесете; редитељ Никола Вавић; премијера 6. 4. 1961.
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, Зрењанин
• ДЈЕВОЈЧУРАК – Бранко Ћопић, Вук Бубало; редитељ Михаило Васиљевић; премијера 26. 11. 1961.
• РУТ – Фридрих Волф, Професор Мамлок; редитељ Љубиша Ђокић; премијера 9. 1. 1962.
• ЛУЗИ – Леон Кручковски, Први дан слободе; редитељ Миленко Шуваковић; премијера 20. 3. 1962.
• ДАНИЦА – Бранислав Нушић, Ожалошћена породица; редитељ Душко Родић; премијера 10. 5.
1962.
АТЕЉЕ 212, Београд
• НА КРИЛУ – Брана Црнчевић, Кафаница, судница, лудница; редитељи Љубомир Драшкић, Зо
ран Ратковић; премијера 16. 11. 1965.
• КАСАНДРА – Еурипид / Сартр, Тројанке; редитељ Огњенка Милићевић; премијера 14. 5. 1966.
• КРАЉИЦА РОЗАМУНДА – Алфред Жари, Краљ Иби; редитељ Љубомир Драшкић сезона 1966/67.
(премијера 27. 4. 1964)
• ЛИЛИ – Роже Витрак, Виктор или Деца на власти; редитељ Мића Поповић сезона 1966/67.
(премијера 23. 2. 1965)
• ДЕВОЈКА – Маргарит Дира, Парк (Та усамљена животиња); редитељ Драгослав Лазић; преми
јера 17. 4. 1967.
• ЈУЛИЈА – Едвард Олби, Деликатна равнотежа; редитељ Мата Милошевић; премијера 27. 1. 1968.
• ЕЛЕКТРА – Данило Киш, Електра 69; редитељ Зоран Ратковић; премијера 12. 11. 1968.
116 Влада Урбан, Важно је бити истинит, „Дневник“, Нови Сад, 5. 11. 1967.
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МАША – Антон Павлович Чехов, Галеб; редитељ Љубомир Драшкић; премијера 14. 12. 1968.
МИШИНА ЖЕНА / СЕСТРИЦА СРБИЈА – Бора Ћосић, Радо иде Србин у војнике; редитељ Љубо
мир Драшкић; премијера 27. 3. 1969.
ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЈЛ – Едвард Бонд, Рано јутро; редитељ Арса Јовановић; премијера 20. 1.
1970.
ЉУДМИЛА – Исак Бабељ, Марија; редитељ Љубомир Драшкић; премијера 12. 10. 1976.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ, Београд
• Џон Вајтинг, Демони; редитељ Предраг Бајчетић; премијера 12. 3. 1964.
• КРАЉИЦА МАРИЈА – Ежен Јонеско, Краљ умире; редитељ Арса Јовановић; премијера 15. 2.
1966.
• СОЊА – Фјодор Михајлович Достојевски, Злочин и казна; редитељ Мирослав Беловић; преми
јера 18. 3. 1971.
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
• ОЛГА – Јован Христић, Тераса; редитељ Предраг Бајчетић; премијера 26. 12. 1971.
• ОЛГА СЕРГЕЈЕВНА ИЉИНСКА – Иван Александрович Гончаров, Обломов; редитељ Градимир
Мирковић; премијера 11. 3. 1972.
• ТАШАНА – Борисав Станковић, Ташана; редитељ Борислав Григоровић; премијера 19. 11. 1972.
• КАНДИДА – Џорџ Бернард Шо, Кандида; редитељ Цисана Мурусидзе; премијера 16. 11. 1973.
• БОСИЉКА БЕЗДАНОВИЋ – Жарко Команин, Пелиново; редитељ Градимир Мирковић; премије
ра 29. 12. 1973.
• ХАСАНАГИНИЦА – Љубомир Симовић, Хасанагиница; редитељ Желимир Орешковић; премије
ра 19. 5. 1974.
• ХИЛДА ВАНГЕЛ – Хенрик Ибзен, Градитељ Солнес; редитељ Желимир Орешковић; премијера
21. 3. 1975.
• АМЕЛИЈА ЕРХАРТ – Артур Копит, Камерна музика; редитељ Оливер Викторовић; премијера 24.
12. 1976.
• МАРИОН – Георг Бихнер, Дантонова смрт; редитељ Душан Јовановић; премијера 11. 11. 1977.
• МЕЛИТА – Мирослав Крлежа, Леда; редитељ Петар Шарчевић; премијера 25. 4. 1978.
• ОЛГА – Душан Јовановић, Карамазови; редитељ Никола Јевтић; контролна проба 9. 3. 1980.
(премијера никад није изашла)
• КАЈА ЦАКИЋ – Радомир Смиљанић, Убиство у кафани Дарданели; редитељ Градимир Мирко
вић; премијера 15. 2. 1981.
ДУБРОВАЧКЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ, Дубровник
• КРАЉИЦА – Вилијам Шекспир, Живот и смрт краља Ричарда Другог; редитељ Миле Корун;
премијера 22. 8. 1978.
ТЕАТАР У ГОСТИМА, Загреб
• ЕМА – Харолд Пинтер, Преваре; режија Георгиј Паро; премијера 26. и 27. 10. 1979.
ТЕЛЕВИЗИЈА БЕОГРАД117
ТВ драме и филмови:
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117 Према сачуваним подацима

МАРТА – Џон Мортимер, Реци да сам лажов; режија: Славољуб Стефановић Раваси, 1965.
Маргарет Дира, Сквер; режија: Драгослав Лазић, 1967.
ТЕРЕЗА – Тристан Бернар, Кафаница на углу; режија: Љубомир Драшкић, 1967.
Жан Ануј, Еуридика; режија: Славољуб Стефановић Раваси, 1967.
Мирослав Караулац / Џејмс Саундерс, Очи пуне звезда; режија: Марио Фанели, 1967. (ТВ филм)
СЕРАФИМА – Михаил Булгаков, Бекство; режија: Здравко Шотра, 1968.
САМИЦА – Хумористички циклус Гордана Михића, Самци (I): Господин Фока; режија: Александар
Ђорђевић, 1968.
• Милутин Ускоковић, Мила Станојевић Бајфорд, Дошљаци; режија: Вук Бабић, 1969.
• МИНИ – Дејвид Х. Лоренс, Снаха; режија: Предраг Бајчетић, 1969.
• Миодраг Станисављевић, Обично вече; режија: Александар Ђорђевић, 1969.
• Момчило Настасијевић, Васа Поповић, Недозвани; режија: Александар Ђорђевић, 1969.
• КАТЛЕН – Џон М. Синг, Јахачи пут мора; режија: Огњенка Милићевић, 1969.
• Хумористички циклус Гордана Михића, Самци (II): Репоња; режија: Александар Ђорђевић, 1969.
• МАРИЈА – Момчило Настасијевић, Дарови моје рођаке Марије; режија: Ђорђе Кадијевић, 1969.
• Дејвид Х. Лоренс, Удовиштво госпође Холројд; режија: Предраг Бајчетић, 1970.
• МАРИНА ОСВАЛД – Lee Harvey Oswald; режија: Арса Јовановић, 1970.
• Хенри Џејмс, Мајкл Редгрев, Песникова писма; режија: Мира Траиловић, 1971.
• СОЊА – Ф. М. Достојевски, Злочин и казна; ТВ режија: Сава Мрмак, 1972. (снимак позоришне пред
ставе ЈДП-а)
• Александар Вучо, Заслуге; режија: Александар Ђорђевић, 1972.
• Јован Христић, Саванарола и његови пријатељи; режија: Арса Јовановић, 1972.
• Дејвид Х. Лоренс, Петак вече; режија: Предраг Бајчетић, 1972.
• МАРИЈА – Албер Ками, Неспоразум; режија: Мира Траиловић, 1972.
• Иван Ивањи, Суђење Бертолту Брехту; режија: Борислав Григоровић, 1973.
• МАРИЈА – Јара Рибникар, Милојева смрт; режија: Сава Мрмак, 1973.
• КЕРИ – Род Стерлинг, Реквијем за тешкаша; режија: Сава Мрмак, 1974.
• Мирјана Буљан, У времену раста; режија: Јоаким Марушић, 1975.
• ДРАГИЊА – Бранислав Димитријевић, Љубичице; режија: Миленко Маричић, 1975.
• ЏЕНИ – Дејвид Стори, Фарма; режија: Александар Мандић, 1975.
• МАРИЈА – Никола Рајић, У бањи једног дана; режија: Никола Рајић, 1976.
• ГЕНЕРАЛИЦА – Милош Црњански, Маска; режија: Мира Траиловић, 1978.
• МИЛИЧИНА МАЈКА – Драгана Кршенковић, Вреле капи; режија: Миливоје Мишко Милојевић, 1981.
• МАРИЈА – Миладин Шеварлић, Смрт пуковника Кузмановића; режија: Миленко Маричић, 1981.
ТВ серије:
• МИЛА – Васа Поповић: Волите се људи, режија: Славољуб Стефановић Раваси, 1966. (прва епизода)
• ОФЕЛИЈА- Вилијем Шекспир/Предраг Бајчетић: Седам Хамлета, режија: Предраг Бајчетић, 1967.
(прва епизода)
• МАРГАРЕТА – Миодраг Станисављевић, Игор Тавчар, Височка хроника; режија: Вера Белогрлић,
1967. (2 епизоде)
• МАЦА – Александар Поповић, Љубав, ах љубав: Материјално обезбеђење у правом смислу те
речи; режија: Небојша Комадина, 1967.
• СЛАВКА – Александар Поповић, Љубав, ах љубав: Љубавни је цео свет; режија: Небојша Кома
дина, 1967.
• Милан Брујић, Љубивоје Ршумовић, Хајде да растемо; режија: Србољуб Станковић, 1969.
• Новица Савић, Село без сељака; режија: Радослав Лазић, 1972.
•
•
•
•
•
•
•
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МИРНА – Ђорђе Лебовић, Валтер брани Сарајево; режија: Хајрудин Крвавац, 1974. (4 епизоде)
ЏЕМИЛА – Дервиш Сушић, Одборници; режија: Урош Ковачевић, 1975. (1 епизода)
РУЖА СТАРЧЕВИЋ – Бранко Ћопић, Арсен Диклић, Осма офанзива; режија: Соја Јовановић, 1979.
(2 епизоде)
КРИСТА ЂОРЂЕВИЋ – Васко Ивановић, Живот једини човјека...; режија: Бранислав Мићуновић
(документарна серија ТВ Титоград), 1980.

ФИЛМ118
• СКОЈЕВКА – Мића Милић, Живојин Павловић, Издајник; режија: Војислав Кокан Ракоњац, 1964.
• ДЕВОЈКА – Сава Поповић, Рапсодија у црном; режија: Сава Поповић, 1966. (кратки филм)
• СЕЉАНЧИЦА ЈЕЛКА – Љубиша Козомора, Гордан Михић, Пут (Време љубави); режија: Никола Ра
јић, 1966.
• ЛИЛИЦА – Љубиша Козомора, Гордан Михић, Кад будем мртав и бео; режија: Живојин Павловић,
1967.
• МАРКЛЕНА – Пуриша Ђорђевић, Јутро; режија: Пуриша Ђорђевић, 1967.
• Никола Рајић, Мила Стојановић, Има љубави, нема љубави; режија: Никола Рајић, 1968.
• Бранимир Шћепановић, Срамно лето; режија: Бранимир Бастаћ, 1969.
• GAMEKEEPER’S FIFE – Антон Чехов / Ватрослав Мимица, Догађај; режија: Ватрослав Мимица, 1969.
• КАТЕРИНА – Живко Чинго, Жеђ; режија: Димитре Османли, 1971.
• НЕДА – Славко Јаневски, Ватрослав Мимица, Македонски део пакла; режија: Ватрослав Мимица,
1971.
• СЛАВИЦА – Драгољуб Ивков, Живојин Павловић, Трагови црне девојке; режија: Здравко Рандић, 1972.
• МИРНА – Ђорђе Лебовић, Валтер брани Сарајево; режија: Хајрудин Крвавац, 1972.
• МУЛАТО – Андреј Хиенг / Матјаж Клопчич, Страх; режија: Матјаж Клопчич, 1974.
• Влатко Гилић, Кичма; режија: Влатко Гилић, 1975.
• МАГДА – Драгован Јовановић, Мирис земље; режија: Драгован Јовановић, 1977.
• МОНАХИЊА – Двобој за јужну пругу; режија: Здравко Велимировић, 1978.
• Жарко Јовановић-Команин, Живко Николић, Јована Лукина; режија: Живко Николић, 1979.
• МАДА – Анте Бабај, Слободан Новак, Изгубљени завичај; режија: Анте Бабај, 1980.
• ЛУЂАКИЊА – Александар Петровић, Ватрослав Мимица, Бановић Страхиња; режија: Ватрослав
Мимица, 1981.
РАДИО БЕОГРАД119
• Исидора Секулић, Госпа Нола; режија: Огњенка Милићевић, 1964. (Драма)�120
• Шунтаро Таникава, Новчић од десет јена, 1965. (Радио-игра)
• Артур Адамов, Finita la comedia; режија: Бода Марковић, 1965. (Драма)
• Давид Станковић, Улица Данијелова; режија: Дарко Татић, 1965. (Драма)
• Владимјеж Одојевски, Нико више неће доћи; режија: Олга Брајовић, 1966. (Мала сцена – Комедија)
• Вук Вучо, Дукат, 1966. (Мала сцена)
• Лешек Колаковски, Улаз и излаз, 1966. (Драма)
• Хенрик Бардијевски, Кавези; режија: Љубомир Драшкић, 1966. (Драма 3)
• Ванчо Кљаковић, 416 227; режија: Олга Брајовић, 1967. (Драма)
• Војислав М. Јовановић, 0; режија: Василије Поповић, 1967. (драма 3)
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Душан Николајевић, Преко мртвих, 1967. (Драма 3)
Тадеуш Ружевич, Изашао из куће; режија: Небојша Комадина, 1967. (Драма 3)
Дени Дидро, Рамоов синовац; режија: Љубомир Драшкић, 1967. (Драма 3)
Натали Сарот, Ћутање; режија: Предраг Бајчетић, 1967. (Драма)
Александар Обреновић, Лептир, 1967. (Драма)
(нема података о аутору) Заклињања; режија: Радомир Шарановић, 1967. (Драма 3)
Вук Вучо, Фаустина; режија: Вук Вучо, 1967. (Драма 3)
Пабло Пикасо, Жеља ухваћена за реп; режија: Радослав Лазић, 1968. (Драма)
Зоран Станојевић, Али, драга ујна; режија: Дарко Татић, 1968. (Драма)
Максим Горки, Васа Железнова, 1968. (Драма)
Светозар Влајковић, Међ’ јогуртом и међ’ сном, 1968. (Драма 3)
Нинослав Шибалић, Срећни немају искуства; режија: Петар Теслић, 1968. (Драма)
Блез Сандрар, Сарајево, 1968. (Драма 3)
Алперт, Коен, Лири, ЛСД – Последња реч је љубав, 1968. (Драма)
Жак Ешлиман, Канибали, 1968. (Драма 3)
Бранимир Шћепановић, То је био прави човек, 1968. (Драма)
Леонид Зорин, Варшавска мелодија; режија: Борислав Григоровић, 1968. (Радио-игра)
Ежен Јонеско, Слика; режија: Огњенка Милићевић, 1968. (Драма)
Иван Ивањи, Гете и његова игра са Ифигенијом; режија: Дејан Ђурковић, 1968. (Драма 3)
Константин Илдефонс Галчински, Зевсова идеја, 1968. (Драма 3)
Душан Анђелковић, Велики играч, 1968. (Радио-игра)
Александар Обреновић, Девојка на крову; режија Александар Обреновић, 1969. (Драма)
Ен Џелико, Спорт моје луде мајке, 1969. (Драма 3)
Александар Обреновић, Лазар, 1969. (Мала сцена – Комедија)
Светислав Рушкић, Врата на 78 обртаја; режија: Љубомир Драшкић, 1969. (Мала сцена – Коме
дија)
Косијер Берислав, Табула трајана; режија: Арса Јовановић, 1970. (Драма 3)
Светозар Влајковић, Једна до две Елвире, 1970. (Драма)
Александар Обреновић, Сансара, 1970. (Драма)
Сем Шепард, Прва помоћ, 1970. (Драма)
Андриес Попе, Као велика мртва риба; 1970. (Мала сцена – Комедија)
Франсоаз Колен, Мајстори пливачи, 1970. (Драма)
Вељко Алексић, Et mors ultra non erit; режија: Арса Јовановић, 1970. (Драма)
Муза Павлова, Крила, 1970. (Драма)
Ларс Бјеркман, Весели потрошач, 1971. (Драма)
Гунар Бул Гундерсен, Ходници; режија: Зора Бокшан, 1971. (Драма 3)
Пол Ејблмен, Тестови, 1971. (Драма)
Хорас Мак Кој, Коња треба убити кад сломи ногу, 1971. (Драма 3)
Раде Војводић, Бакуњинска болест, 1971. (Радиотека – Политичко позориште)
Артур Рембо, Ја сам у бекству, 1971. (Драма 3)
Михал Тонецки, Повратак из Амстердама; режија: Мира Траиловић, 1971. (Експерименти)
Педро Калдерон де ла Барка, Чудесни чаробњак, 1971. (Неизвођена дела)
Фернандо Песоа, Морнар, 1971. (Драма)
Клод Кампањ, Збогом мојих петнаест година; режија: Олга Брајовић, 1971. (Радио-драма за децу)
Светозар Влајковић, Анђела и лептири из Ротебушерске шуме; режија: Петар Теслић, 1972.
(Драма)
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Жан Кокто, Антигона; режија: Василије Поповић, 1972. (Драма 3)
Огњенка Милићевић, Позоришна сезона у Лондону, 1972. (Радиотека – Са позоришне сцене)
Јован Христић, Тераса; режија: Предраг Бајчетић, 1972. (Драма)
Борис Виан, Мрцварење за све, 1972. (Драма)
Шуга Сенсуке, Гапо и његова кћи Цуџи, 1973. (Мала сцена – Комедија)
Еурипид: Хиполит, 1973. (Драма)
Јукио Мишима, Ханџо – Измењене лепезе; режија: Дарко Татић, 1973. (Драма)
Луси Бејт, Силни Свилоруни са Сул Скерија, 1973. (Драма)
Новица Савић, Дом у планини; режија: Радослав Златан Дорић, 1973. (Драма)
Ден Трестон, Звук је без тишине, 1974. (Драма)
Слободан Петковић, Диоклецијан, 1974. (Мала сцена – Комедија)
Н. Балестери, М. ди Роберто, Шаморел..., Италијанске минијатуре, 1974. (Драма)
Вида Огњеновић, Театар дневника, 1974. (Драма)
Јован Шујица, Мала терца; режија: Александар Пантелић, 1974. (Мала сцена – Комедија)
Светозар Влајковић, Недељне ципеле са звонима; режија: Петар Теслић, 1975. (Драма)
Берислав Косијер, Девица француска (Јованка Орлеанка); режија: Нада Бјелогрлић, 1975. (Зве
здани часови)
Данило Николић, Одбрана поезије Перси Биш Шели; режија: Бода Марковић, 1975. (Звездани часови)
Драгослав Андрић, Арсеније Јовановић, Љубав, хм, љубав све окреће; режија: Арсеније Јовано
вић, 1975. (Драма)
Есхил, Агамемнон („Орестија“); режија: Бода Марковић, 1975. (Радиотека – Са позоришне сцене)
Милена Николић, Казивања о позоришту на Бањици; режија: Александар Обреновић, 1975. (Драма)
Војислав Донић, Како све то рећи; режија: Бода Марковић, 1975. (Драма)
Сатоши Акихама, Нема реквијема за деветнаестогодишњаке; режија: Дарко Татић, 1975. (Драма)
Анджеј Ципулски, Затвори очи и број до десет; режија: Олга Брајовић, 1975. (Мала сцена – Комедија)
Фридрих Енгелс, Кола ди Ријенци; режија: Вида Огњеновић, 1975. (Драма 3)
Војислав Донић, Како све то рећи; режија: Бода Марковић, 1975. (Радио-драма за децу)
Хари Мартинсон, Пут у Клокрике; режија: Арса Јовановић, 1975. (Драма)
Љубомир Симовић, Хасанагиница; режија: Жељко Орешковић, 1975. (Радиотека – Са позоришне сцене)
Иренеуш Иредински, Марија; режија: Олга Брајовић, 1976. (Мала сцена)
Вељко Радовић, Живе жеље за туђину; режија: Олга Брајовић, 1976. (Мала сцена – Комедија)
Душан Матић, Ритуал за простор и време, 1976. (Драма)
Арсеније Јовановић, Понорне воде; режија: Арсеније Јовановић, 1976. (Минијатуре)
Арсеније Јовановић, Понорне воде; режија: Арсеније Јовановић, 1976. (Драма)
Миљана Лакетић, Маратон; режија: Олга Брајовић, 1976. (Драма 3)
Борка Живић, Мамина оставка; режија: Нада Бјелогрлић, 1976. (Радио-драма за децу)
Асја Ђебар, Валид Карн, Црвенило зоре; режија: Никола Јевтић, 1976. (Радиотека – Са позоришне сцене)
Борка Живић, Мамина оставка; режија: Нада Бјелогрлић, 1976. (Радио-драма за децу)
Владимир Стаменковић, Мисија Џорџа Бернарда Шоа; режија: Олга Брајовић, 1976. (Звездани часови)
Грегор Стрниша, Дриада; режија: Росанда Сајко, 1976. (Драма)
Слободан Хабић, Доктор Војислав Вучковић; режија: Олга Брајовић, 1976. (Звездани часови)
Арсеније Јовановић, Ресавска пећина; режија: Арсеније Јовановић, 1977. (Радионица звука)
Арсеније Јовановић, Ресавска пећина; режија: Арсеније Јовановић, 1977. (Драма)
Радослав Братић, Алекса Шантић, 1977. (Звездани часови)
Милан Оклопџић, Кристина плавих снова, 1977. (Драма)
Радмило Пејић, Тица, 1977. (Драма)
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Гинтер Кунерт, Загонетни Клајст, 1977. (Драма)
Данило Николић, Мирно јутро, 1977. (Драма)
Сол Белоу, Јара Рибникар, Прича о Томи Вилхелму, обичном Американцу, 1977. (Мала сцена)
Светозар Влајковић, Девојко из грма, у теби лежи зец, 1977. (Драма)
Милан Кундера, Пар ушију и две свадбе, 1977. (Драма)
Франко Руфини, Мале способности, 1977. (Драма)
Ален Трита, Прича о јајету, 1977. (Минијатуре)
Пабло Неруда, Луча на земљи; режија: Петар Теслић, 1977. (Вртови поезије)
Црначка поезија, Нека се јави велики бубањ, 1978. (Вртови поезије)
Есхил, Прибеглице; режија: Петар Теслић, 1978. (Радиотека – Драмска класика)
Пабло Неруда, Издано поприште (Велики спер– други део); 1978. (Вртови поезије)
Мирослав Крлежа, Леда; режија: Петар Шарчевић, 1978. (Позоришта Србије)
Клаудија Шредер, Моја худа срећа; режија: Олга Брајевић, 1979. (Документарна – Сведочанства)
Берислав Косијер, Пет призора из живота Владимира Илича Лењина; 1979. (Звездани часови)
Куан Хан Чинг, Снег у Лето, 1979. (Драма)
Вилијам Шекспир, Два витеза из Вероне; режија: Бода Марковић, 1979. (Радиотека – Драмска класика)
Милош Црњански, Приче о мушком, 1979. (Мала сцена – Комедија)
Милица Новковић, Вирикото, вирикото..., 1979. (Вртови поезије)
Радивоје Константиновић, Суђење цвећу зла; режија: Нада Бјелогрлић, 1979. (Документарна – Сведочан
ства)
Младен Јовановић, Белутак; режија: Нада Бјелогрлић, 1980. (Вртови поезије)
Радмила Шуљагић, После тебе, 1980. (Вртови поезије)
Даница Србић, Милутин Миланковић, 1980. (Звездани часови)
Петар Жебељан, Панонска сазвучја, 1980. (Вртови поезије)
Борка Живић, Врт јесенског цвећа; режија: Олга Брајовић, 1981. (Радио-драма за децу)
Светозар Влајковић, Добар провод, 1980. (Мала сцена)
Војислав Донић, Постеља од снега; режија: Зоран Поповић, 1981. (Радио-драма за децу)
Слободан Станишић, Летачи и плавосече; режија: Никола Јевтић, 1981. (Радио-драма за децу)
Мирјана Ојданић, Свако је дарован лепотом, 1981. (Вртови поезије)
Дуња Грбић, Бити човек; режија: Олга Брајовић, 1981. (Радио-игра)
Радмило Пејић, Мајка сина у ружи родила, 1981. (Вртови поезије)
Берислав Косијер, Оноре де Балзак; режија: Нада Бјелогрлић, 1981. (Звездани часови)
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Награда Академије за позориште, филм, телевизију и радио, 1966.
Награда за најбољу дебитантску улогу у сторији Пут филма Време љубави, Фестивал југо
словенског филма у Пули, 1966.
Диплома за улогу у сторији Пут филма Време љубави, Филмски сусрети у Нишу, 1966.
„Златна нимфа“ на Међународном телевизијском фестивалу у Монте Карлу за улогу Са
мице у ТВ драми Господин Фока, 1969.
Стеријина награда за улогу Електре у представи Електра 69 (Атеље 212), Стеријино позор
је у Новом Саду, 1969.
Награда листа „Трибина младих“ за улогу Електра у представи Електра 69, Стеријино по
зорје у Новом Саду, 1969.
Награда публике, тј. Народног отвореног универзитета у Новом Саду за улогу Електре у
представи Електра 69, Стеријино позорје у Новом Саду, 1969.
Диплома за улогу у филму Догађај, Филмски сусрети у Нишу, 1969.
Велика повеља за женску улогу у филму Жеђ, Филмски сусрети у Нишу, 1971.
Стеријина награда за улогу Олге у представи Тераса (Народно позориште у Београду),
Стеријино позорјe у Новом Саду, 1972.
Сребрна арена за улогу у филму Трагови црне девојке, Фестивал југословенског филма у
Пули, 1972.
Велика повеља за женску улогу у филму Трагови црне девојке, Филмски сусрети у Нишу,
1972.
Годишња награда Народног позоришта у Београду за улогу Хасанагинице у истоименој
представи, 1974.
Награда „Вечерњег листа“, Загреб за улогу Хасанагинице у истоименој представи (На
родно позориште у Београду), Стеријино позорје у Новом Саду, 1975.
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