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петар краљ

Миљеник судбине и будуће публике
Рођен је 4. априла 1941. у Загребу у породици интелектуалаца, оца Ђорђа, 
професора историје и мајке Станиславе, професора географије. 

Дакле, кад једна беба која се родила у невреме преживи рат, не изгуби 
ниједног родитеља а још може и да се сакрије у бакине скуте – има пра-
во да се сматра миљеником судбине!

Огњенка Милићевић

Школовао се у Руми и Сремској Митровици
Гимназија? Предмети које сам волео? Посебно ниједан. Волео сам оно 
около. Секције. Драмску већ по природи свог лудила. 

Петар Краљ

Једанаестогодишњи глумац
Први пут се, током школских дана, појављује на сцени Сремског народног 
позоришта, као ТОЗА ЧВАРАК у драмском тексту Светолика Ранковића Се-
оска учитељица, 1952.

У школу су дошли неки људи из позоришта, траже дечака за једну улогу. 
Без размишљања, Пера је дигао руку. Као, ту сам ја, где сте ви досад? 
Тако једанаестогодишњак Петар Краљ оде у глумце. 

Огњенка Милићевић

Матура је време великих одлука
Матуру је положио у новосадској гимназији, 1960.

Професори? Наш разредни старешина у Новом Саду, Влада Отовић 
читао нас је као буквар... Негде пред матуру нам је рекао: „Успех је, у 
ствари, ваша ствар. Ако неће да вас буде срамота пред вама самима, 
због мене не мора да вас буде. Ја знам да можете“. 

Петар Краљ

Матура је време великих одлука. За Петра – дилеме нема: г л у м а! 

Александра Милошевић
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Ако не прође на пријемном на Академији? „Не бих поново дошао, то 
никад“
Уписује Академију за позориште, филм, радио и телевизију, 1960.
На пријемном је говорио Тифусаре Јуре Каштелана, део из Господе Глембаје-
вих, потом, у ужем кругу Иву Андрића. 

Чудне мизансцене и приче прави живот: за Петра Краља сазнао сам 
први пут још у данима кад је био беба. Моја професорка Станислава 
Краљ отказала је час јер јој се синчић нешто разболео. Прошао је вихор 
рата, ја сам постао професор на ФДУ и међу студентима се нађе и Пера, 
она беба. 

Миленко Маричић

Прва радио-драма од 247 
Р. Л. Стивенсон, Острво с благом, режија Слободан Турлаков, 1960.
Током каријере остварио је двестотине четрдесет шест (246) улога у 
Драмском програму Радио Београда и једну у новосадском Студију М. 

Почиње снимање. Микрофони се загрејали, још само да се загрејемо и 
ми. Само да ми се не заплете језик – то је једна од основних брига док 
снимам на радију. А заплете се готово увек. Краљ, у измаштаној 
држави фудбалских фанатика, почиње да живи свој живот тамо 
иза стакла, у сниматељској соби, само гласом. А с ове стране, 
када би неко видео како се невероватно грчим, какве све гри-
масе криве моје лице, какве све гестове без значења исписујем 
слободном руком по ваздуху (у другој руци је текст), вероватно 
би се окренуо на другу страну и сажаљиво одмахнуо руком, или 
би дискретно телефонирао по најближу лудачку кошуљу. На крају 
своје сцене Краљ и Краљица Дриблинграда одустају од заморног 
праћења одлучујућих првенствених утакмица и бацају се једно 
другоме у загрљај. Ово се препознаје по кикотању, уздасима, маз-
ном завијању и сличним ономатопејама. 

Петар Краљ, 
снимање радио-драме о фудбалским

занесењацима у Дриблинграду

Током студија, игра на сцени Атељеа 212 
Г. Вајсенборн, Балада о Тилу Ојленшпигелу, режија Миленко Маричић 
(од новембра 1960)

Петрова генерација је започела студије кад је Катедра за глуму 
увела нови систем организовања наставе за главни предмет. 

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Петар Краљ је током студија повремено играо у малим улогама у 
Атељеу 212 (у згради „Борбе“) и Народном позоришту. 

Огњенка Милићевић

Званично дебитује на сцени националног позоришта
ПРВИ МЛАДИЋ, А. Арбузов: Иркутска прича, режија Огњенка Ми-
лићевић (од децембра 1961)

Феликс Пашић: Да ти неко каже – Свршено је с позориштем! Го-
тово је...
Петар Краљ: Онда ћу се вадити на Станиславског. Волећу позо-
риште у себи. Носићу га у себи. То ми нико не може узети. 

Интервју, Лудус, март 1994. 

„Ми се морамо поново видети... Пољубите своју децу“
ЗАДУЖБИНА РАС – Умно коришћење слободног времена – „Клуб за 
синтезу уметности ОВАКО“ – ми то овако, а ви изволите!
Једна од најважнијих личности у његовом животу је Радомир Стевић 
Рас, сликар и графичар а песник по животном опредељењу, који је 
основао Задужбину РАС (Клуб за синтезу уметности ОВАКО, Позо-
ришно игралиште, Театар националне драме и Београдске летње 
игре), једну од најранијих алтернатива етаблираном позоришту, чији 
су манифести, програми и позивнице, почињали речима „Ми се мо-
рамо поново видети...“ а завршавале се „Пољубите своју децу“. 
Глумачки таленат Петра Краља је био надахнуће за оснивање једног 
позоришта. 

Петар Краљ је био она стена на којој је зидана и ова црква. А та 
стена је овај Петар постао не милошћу имена него природом 
свога дара. Он беше од оних младих уметника који се не траже 
него одмах проговоре својим гласом. Тај глас је одмах зазвонио 
као орган матерњег језика. Чим се појавио, постао је везиво за 
различито тесто и разнородно ткиво, а за његово име је везивано 
оно што зовемо класично и класика, што је друго име за сведе-
но и стамено. (...) Он није морао прелазити рампу јер ју је могао 
подизати увис. 

Матија Бећковић

Вратимо се у књижару. Господа из UNICEF-а одржаше гово-
ре, дадоше неколико комплимената Расовим сликама; Ева и ја 
прочитасмо стихове из сликовнице. Замолио сам Раса да ми пот-

петар краљ - улоге у позоришту и на радију

Дахије или Краше док имаше, кад немаше престаше,
костими Загорка Стојановић, 1971.

Радомир Стевић Рас (1931-1982) 
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пише мој примерак сликовнице док су се гости разилазили. „Знам 
да се ти на сваком свом раду обавезно потписујеш, а знак је увек 
на другом месту, као мала загонетка.“ А он каже: „Видиш, овде се 
баш нисам потписивао, да се не ограђујем од целине. Дај овамо“. 
Пошли су на ручак – позвали ме. Ја сам, по обичају, некуд „жу-
рио“ „Извини и хвала ти још једном. До-
виђења!“ Одоше горе у Клуб новинара... 
Следећег четвртка, у пола два после по-
дне, читао сам на гробљу посмртно сло-
во које му је у име његових позоришта-
раца за опроштај написао Мома Димић. 

Петар Краљ

Шест улога у служби Краља Ибија
А. Жари: Краљ Иби, режија Љубомир Драшкић, 
Атеље 212
Како је Петар Краљ сам рекао, неколико пута је 
протрчао кроз представу, у шест различитих уло-
га: ЖИРОН, МЕДВЕД (од септембра 1964), ЛАДИС-
ЛАВ (од октобра 1966), ВЕЛИКИ КНЕЗ ПОЗНАЊСКИ, 
СУДИЈА (од фебруара 1968) и ФИНАНСИЈЕР (од ок-
тобра 1973).

Позоришно игралиште Универзитета у 
чарапама од сто петљи
ДРАГОЉУБ, А. Поповић: Чарапа од сто петљи, ре-
жија Небојша Комадина, Позоришно игралиште 
Универзитета, Задужбина РАС, Мала сала „Борбе“, 
1965.

Појавом младог драмског писца Алексан-
дра Поповића с комадом Чарапа са стотину 
петљи отвориле су се неке нове могућности 
израза, уз редитеља и глумца Небојшу Комади-
ну и младог Петра Краља који је аутентичним 
и субјективним изразом сматрао да учествује у 
стилском одређивању саме форме. 

Петар Волк

На Стеријином позорју осваја награду „Трибине 
младих“ за најбољег младог глумца, 1965.

Краљ Иби, 1973.

Чарапа од сто петљи, 1965.

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Дипломирао глуму, 1965.
Заједно су дипломирали: Станислава Пешић, Бранкица Зорић Васовић, Ду-
шан Голумбовски, Милош Жутић и Петар Краљ. 

После дипломске представе, мајка Станислава се отворила „Па, ето, Петре, 
истерао си своје, а сад упиши право, ја ћу те финансирати четири године“. 
Отац је три године касније, гледавши премијеру Хамлета у Дубровнику – по 
речима Муција Драшкића преплакао већи део представе, а по завршетку је 
рекао сину: „Па, изгледа да си знао шта хоћеш!“ 

Нов начин глуме
МАКСИМ, Л. Костић: Максим Црнојевић, режија Арса Јовановић, Атеље 212, 
1966. 

Петар Краљ, ствара улогу која, можда, значи зачетак једног начина глуме 
који нисмо познавали. Он игра усплахирено, вртоглаво хитро, а тихо, до-
живљено. Трагедију са собом носи, а не показује да пати. Читаве делове 
он казује као низове смисла, или поетских бесмислица којима он ипак 
држи значење. Максим је тајанствен, а присутан у својој патњи. Тело му 
поиграва до дечачке разиграности, па чак и са мало нестрпљења, ска-
кутаво, разиграно, хировито. Глас му певуши стих за стихом, а опет, уз 
страшни и набијени јамб, влада и нека озбиљност, чедност речи. Најти-
ши њихов звук и најфинији њихов смисао. 

Предраг Бајчетић

Поезија – једно од сазвежђа којима путује 
Петар Краљ

ФЕРДИНАНД ХЕЛЕР, А. Мујчиновић: Фредерик 
Шопен, режија Бода Марковић, Театар поезије, 
1966.
И Краљ је мајстор речи, оних које говори у име 
карактера или оних које изговара као сажети 
стих. Он је мајстор новог начина казивања пое-
зије. Поезије коју воли, разуме и о њој размиш-
ља као о људској пракси, делатности, изразу, 
али и као о грађи за казивача. 

Јован Ћирилов

Добра форма је ако успеш да се интимизираш 
са стиховима, да кроз њих даш себе. Тад су они 
стигли и до других. 

Петар КраљМаксим Црнојевић, 1966. (фото: Мирослав Крстић)

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Четрдесет година Толиног живота на сцени
ТОЛА, М. Димић: Живео живот Тола Манојловић, режија Петар Теслић, Атеље 
212, 1967.

ЈОЈ! То је прва реч коју, после многозначног погледа управљеног 
у гледалиште, Петар Краљ у овој представи, изговори. Реч, каква 
реч – узвик, крик, којим и завршава игру, али сад звук вибрира у 
гледаоцу. 

Боро Драшковић

Представа учествује на Првом фестивалу монодраме и пантомиме у 
Земуну.

Краљево вече
ЈОВ, Д. Јовановић: Јов, драматизација и режија Драгован Јовановић, 
Атеље 212, 1967.

... дивно распеваног, смиреног и заиста беспрекорног Петра Краља 
(ЈОВ) у његовом монологу-тужаљки у тамници, монологу у кавезу 
живота, без кривице кривог, осуђеног без повода, пре хиљадама го-
дина или данас, свеједно. ... Заиста је задовољство казати да је Петар 
Краљ, као Јов, пронашао праву интонацију у говору, у гесту, у сну. 
Краљ је седео и говорио, али је, истовремено, ишао од гледаоца до 
гледаоца, удахњујући им свој тужни пожар себе самог. Затворен, ис-
пуњен унутарњим говором и понорним струјањима. Петар Краљ је 
исказао свој дар дефинитивно и убедљиво. Било је то његово вече.

Жарко Јовановић, „Чудесни Петар Краљ“, 
Вечерње новости, 24. април 1967.

Хамлет је био Краљев пријатељ
ХАМЛЕТ, В. Шекспир: Хамлет, режија Денис Кери, 
Дубровачке летње игре, 1967.

Није нимало случајно да је, у дугој поворци дан-
ских принчева, веома млад играо Хамлета на 
дубровачком Ловријенцу, а био је један од најса-
временијих и најнеобичнијих. Било је то шездесе-
тих година, када је већ давно прохујало доба ро-
мантичних принчева, али још није дошло време 
дрских побуњеника са западних обала. Краљ је 
био по мери тог прелазног времена, близак са-
временом југословенском младићу пред дилема-
ма које доноси свет. 

Јован Ћирилов

Живео живот Тола Манојловић,
декор Милић од Мачве (фото: Аца Пешић)

Хамлет, 1967. (фото: К. Тадић)

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Ухватио си ме, с тим Хамлетом, што се у спорту каже, у раскораку. (...) Има 
ту нешто од страха од сазнања о правој истини. Да ли се то видело кад 
сам играо, не знам. Можда се и видело. Хамлет слути истину, али неће да 
је дефинитивно прими. Не да не сме, него неће... то има везе и са глумом 
и са свим што ми радимо. Ми хоћемо да покушамо истину да покажемо 
са неке друге стране... 
Хамлет је мени био пријатељ. ... најинтимнији пријатељ. Са њим сам по-
кушао да што поштеније уђем у потрагу за истином. Ако се сећаш сцене 
с мајком, то је најпоштенија сцена, сцена испуњена правом љубављу, али 
сцена баш оне праве потраге за истином, са слутњом ужаса који је мо-
гућ, а који можда и није, јер у Хамлету до самог краја скоро има наде. 
То је тај крик... А Хамлетов крик је тих, нечујан... „Све друго је ћутање.“ 

Интервју, Лудус, март 1994. 

Постаје члан позоришта Атеље 212
Прву улогу као стални члан остварује као КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ 
ТРЕПЉЕВ у комаду А. П. Чехова Галеб, у режији Љубомира Драшкића, Атеље 
212, 1968. 

У лику Трепљева (Петар Краљ) ситуиран је онај чудни, раздражујући бо-
лни сензибилитет који помаже младом глумцу да уђе у Чеховљев круг. 
Призори у парку готово задивљујући: за једне је комплексиран и тален-

тован, за друге неталентован и амбициозан. 
Петар Волк, „Жеља“, 

Књижевне новине, 4. јануар 1969.

До 2011. године на сцени Атељеа 212 играо је у пе-
десет шест комада (шест улога у представи Краљ 
Иби и по две обнове комада Ноћ трибада и Живео 
живот Тола Манојловић).

Заљубљен у игру
Б. Чиплић: Слатко православље, драматизација и 
режија Димитрије Ђурковић, Атеље 212, 1970.

То је, такође, био поновни сусрет са елемен-
тарном, непатвореном комиком Петра Краља, 
комиком глумца заљубљеног у игру, који ни 
једног тренутка не мирује на сцени, стално вас 
намамљује у нове замке. 

Милутин Мишић, „Православна драматургија“, 
Борба, 20. октобар 1970.Слатко православље, 1970. 

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Бити присутан – то је стални коректив у његовом животу
МАРКИЗ ДЕ ШАРОН, М. А. Булгаков: Молијер, режија Љубомир Драшкић, 
Атеље 212, 1975.

Мира шминкерка покушава од мене да начини нешто 
треће. Поп кога играм у Молијеру Булгакова има, кажу, 
продуховљено лице, што значи да треба да сакријем 
своје приватно. Роза, гардероберка, додаје ми црве-
ни костим архиепископа, којим сакривам своје тело, 
јер би требало да будем елегантан и грациозан. На 
сцени ћу изменити и свој приватни глас, тако да би 
се разборити гледалац морао запитати зашто нису 
узели неког ко више личи. Остаје ми да се поуздам 
у моћ креације. То је тако апстрактно и тајанствено. 

Петар Краљ

Прилог о лепоти ружног
МИЛЕР, Е. фон Хорват: Код лепог изгледа, режија Паоло 
Мађели, Атеље 212, 1976. 

Петар Краљ је главни носилац атмосфере предфа-
шистичке Немачке. Он се самозаборавља као глу-
мац. Не мисли на свој изглед, на сценски шарм, он 
иде против себе, игра квинтесенцију ружног, злог у 
човеку. Афективно, јер афекат је принцип на коме фашизам базира 
своју идеологију. (...)Један идеолошки свесни став постаје занос, не-
гативна енергија. Та улога тог тренутка постаје прилог о лепоти руж-
ног, којој се тако ретко препушта глумац... У Краљевом Милеру нема 
ничег херојичног, па ипак у свему томе има много уметности. 

Јован Ћирилов

Први „Ћуран“
КАПЕТАН ИВУЛИЋ, К. Грубишић: Буздован, режија Зоран Ратковић, Атеље 
212, 1976.

Запуштеног, оронулог и излапелог разметљивца који поваздан ос-
ваја тврђаве и женска срца, хвалисавог војника и љубавника, стра-
шило и кукавицу, ту пуњену птицу од човека, капетана Ивулића, дао 
је са жестином, али не без форсирања, разиграно, али понегде и 
преиграно, Петар Краљ. 

Мухарем Первић, „Ружни, стари и побуњени нови, млади свет“,
Политика, 7. јануар 1977.

Код лепог изгледа, 1976. (фото: М. Стошић)

Буздован, 1976.
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За ову улогу је освојио своју прву статуету „Ћуран“ за најбоље глумачко 
остварење (Дани комедије, Светозарево, 1977) и Златни ловоров вијенац 
(МЕСС, Сарајево, 1978).
До краја каријере је освојио још три „Ћурана“: Статуета „Ћуран“ за најбоље 

глумачко остварење (СИЗИФ, Инспекторове 
сплетке), Дани комедије, Светозарево, 1979; 
Статуета „Ћуран“ (НИКОЛА КОС, Доктор Шустер), 
Дани комедије, Јагодина, 2000; „Златни Ћуран“ за 
животно дело, 2010. 

Псовка, фамозни српски глагол на Краљев 
начин
ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ, З. Јевремовић: Ој, Ср-
бијо, нигде лада нема, режија Љубомир Драшкић, 
Атеље 212, 1977.

Краљ је имао сву потребну неспретност циви-
лизованог човека баченог у зверињак Мило-
шевог двора, у коме никако да се снађе. Али 
његов велики тренутак био је када руском по-
сланику у Цариграду – разгневљеном њего-
вом империјалном равнодушношћу за српску 
ствар – добаци псовку. Краљ ју је изговорио 
са задивљујућим умећем, устежући се колико 
се може и мора, док најзад тај фамозни српски 
глагол који је у стању да замени све остале не 
излети сам са финих пречасних усана са којих 
су дотле клизиле само умилне славјаносербске 
учтивости и латинска ученост. 

Јован Христић

Дочарана духовна празнина
СИЗИФ, Р. Маринковић: Инспекторове сплетке, 
режија Александар Огњановић, Београдско драм-
ско позориште, 1978.

Сизиф Петра Краља живео је од неколико 
најједноставнијих реакција, и ја сам се дивио 
начину на који је он успео да нам дочара ог-
ромну духовну празнину Сизифову: пред нама 
је било једно тело, гомила меса, која живи на 
равни коју би се човек устезао да назове и фи-
зиолошком... Тај подфизиолошки Сизифов жи-

Ој, Србијо, нигде лада нема, 1977.

Инспекторове сплетке, 1978.
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вот – Петар Краљ одиграо је једноставно, без имало колебања, апсолут-
но господарећи свим глумачким средствима којима се користио како би 
оживео Маринковићевог полицајца.

Јован Христић

Награда „Ћуран“ за најбоље глумачко остварење (Дани комедије, Светоза-
рево, 1979).

Инферно Стриндбергове личности
АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, П. У. Енквист: Ноћ трибада, режија Зоран Ратковић, 
Атеље 212, 1978. 

За афективну, неуротичну личност генија Стриндберга (...) Краљ силази 
у инферно Стринбергове личности, његових сапетих страсти и дилема. 
Али цела та неуроза у Краљевом третману нема физиолошке буквално-
сти, улога је саздана од избора таквих појединости које стварају пун лик 
необичног генија, с лепим осећајем ироније. 

Јован Ћирилов

Креација је окићена двема наградама: Награда Удружења драмских уметни-
ка (1979) и Златни ловоров вијенац (МЕСС, Сарајево, 1980).

Обнова представе Ноћ трибада је играна петнаест година касније, 1993. 

Одлазак у слободне уметнике, 1979.
Феликс Пашић: Љубинка Бобић ти је једном 
рекла да глума није посао него хоби. Је ли ос-
тала хоби?
Петар Краљ: У извесном смислу јесте. Али... (...) 
У оваквом времену не могу да се бавим тиме 
као хобијем. И људи сад позориште друкчије 
доживљавају. Осећам се некако више одгово-
ран кад изађем на сцену него што сам се ика-
да осећао. Ако се под хобијем мисли на игру, 
нисам изгубио ту радост да се играм. (...) Мож-
да сам том дивном свету позоришта дужан да 
га не третирам као играчку... Кад је Љубинка 
рекла да је глума хоби, ја сам тада схватио да 
је то једна од највећих љубави. (...) Хоби спада 
у област страсти, не у област онога чиме се ба-
вимо. 

Интервју, Лудус, март 1994. Ноћ трибада, 1978.

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Петар Краљ и његова предузећа
То су његови омиљени сусрети с људима у мензама, халама, чак и пред ос-
моро радника.

- Хоћете ли да играте за осморо?
- Хоћу.
- Хоћете ли да гледате глумца?
- Моооже.
Играо је и ретко кад му је смех публике толико значио. 

Његова радозналост и потреба за игром не дају се сатерати ни у органи-
зациони ни у естетски резерват. 

Огњенка Милићевић

Чудо дуета
ПРОКА ПУРИЋ, Б. Нушић: Ожалошћена породица, режија Љубомир Драш-
кић, Атеље 212, СНП, 1980.

Ова представа ће се помињати по малом чуду које су направили Петар 
Краљ и Јелисавета Саблић као Прока и Гина... Нарочито заслужују да се ис-
такну њихова усклађеност и узајамна подршка у лудирању, као и дослед-
ност којом су поенте истеривали до самог, ако треба и суманутог, краја...

Владета Јанковић, „Са Нушићем ништа ново“,
Књижевне новине, 21. јануар 1981.

Мајстор сценског ћутања
ВАНЕК, В. Хавел: Аудијенција – Вернисаж, режија 
Љубомир Драшкић, Атеље 212, 1981. 

Мајстор речи, драмске и поетске, Петар Краљ 
се показао и као мајстор ћутања. Не пантомим-
ског, већ драмског ћутања. Улога писца Ванека, 
аутобиографски лик у драмолетима Вацлава Ха-
вела Аудијенција и Вернисаж пружила је прили-
ку Петру Краљу да једну улогу одћути. (...) У том 
ћутању садржана је цела судбина писца, песни-
ка, његове драме личне и историјске. И није 
случајно да је баш за ту улогу добио највећу на-
граду свога града. Наравно, да би се знало тако 
ћутати, морало се пре тога много говорити на 
сцени. 

Јован ЋириловАудијенција - Вернисаж, 1981.
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Следећих неколико година, за улогу у овој представи осваја награде: Ок-
тобарска награда града Београда (1981), Златни ловоров вијенац (МЕСС, 
Сарајево, 1982), Награда за епизодну улогу (Међународни позоришни фес-
тивал у Квебеку, 1984).

Представа дуга века
ВЛАДАН ХАЏИСЛАВКОВИЋ, С. Селенић: Косан-
чићев венац 7, режија Зоран Ратковић, Атеље 212, 
1982. 

Не карикирајући нимало, Краљ је играо нашег 
истрошеног грађанина и мајсторски је пред 
нама оживео све муке и патње не само своје 
друштвене него и емотивне судбине.

Јован Христић, „Представа дуга века“, 
Данас, Загреб, 9. март 1982.

Вишенаграђени Хефген
ХЕНРИК ХЕФГЕН, К. Ман, В. Огњеновић: Мефисто, 
режија Вида Огњеновић, Народно позориште, 
1983. 

Сада, под старост, кад ме питају да ли могу 
нешто да играм, прихватам све шта хоће, кад 
хоће и колико хоће, али да се – не пресвлачим. 
Пресвлачење је за глумца досадна, банална 
ситница, и не знам кад је горе, пре или после 
представе. Баш у Мефисту морам да се пресву-
чем 19 пута. Иако представа траје скоро три 
часа, да није гардеробера Слобе из Народног 
позоришта, верујем да бисмо сви каснили по 
пет и више минута. 

Петар Краљ, „После леденог доба“ – интервју, 
Нада, Београд, 1. новембар 2000.

Исте године, 1984. осваја три награде: Годишња на-
града СИЗ-а за културу, Годишња награда Народ-
ног позоришта у Београду, Златни ловоров вије-
нац (МЕСС, Сарајево).

Косанчићев венац 7, 1982.

Мефисто, 1983. (фото: Мирослав Крстић)
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Анђео на сцени
АНЂЕО ЧУВАР, П. Кохоут: Марија се бори с анђелима, режија Љубомир 
Драшкић, Атеље 212, 1984.

Лако би било поиграти се његовим именом – рећи да му је Краљ 
име али и титула у нашем позоришном поретку... На сцени је у свакој 
речи присутан а у његовом ћутању је толико богатства и узбудљи-
вости; пре но што ишта изговори ја осећам и чујем читаве сплетове 
његових мисли и осећања при рађању реченице коју ће изговорити, 
често пре телом но грлом и гласом – тако да постајем у исти мах и 
његов задивљени гледалац и његов узбуђен и инспирисан партнер. 
Са нежношћу се сећам како у драми Марија се бори с анђелима се-
димо на клупи, око нас се врти опасан полицијски вучјак а нас двоје 
водимо необичан дијалог, са толико глумачке хармоније, полицајца 
и дисидента.

Мира Ступица

Када су цветале тикве у сценској алеји Краљевих улога
АНДРА СРЕТЕНОВИЋ, Д. Михаиловић: Када су цветале тикве, режија 
Вида Огњеновић, Народно позориште, 1984.

Врсни мајстор глуме Петар Краљ својој сценској алеји великих ма-
лих људи додаје и ову улогу Андре Сретеновића, оца Љубе Шампи-
она, човека чији је бол сугестивно пренео на гледалиште. Као и све 
што игра, промишљено а надахнуто, Краљ је и овога пута заиграо 
врхунски, без иједног сувишног трептаја, хумано, али не болећиво 
и без патетике, тако да се то што уради на сцени памти по природ-
ности. 

Милорад Вучелић, „Све што цвета...“, 
Комунист, 29. јун 1984.

Метастабилни граал
НАДВОЈВОДА ВИСКОНТИ, ИВАН МАРОЈЕВИЋ, Н. Прокић: Метастабил-
ни граал, режија Паоло Мађели, Атеље 212, 1985.

Петар Краљ као надвојвода Висконти у првом делу је приказао дра-
му интелектуалне скепсе, а у другом, играјући редитеља и драмског 
писца Ивана Маројевића, дубоко је представио судбину човека који 
на нејасној граници између сна и живота, у некаквој калдероновској 
ситуацији, проживљава бол својег времена и својег покољења. 

Ласло Вегел, „Европска космогонија“, 
Политика, 13. април 1985.

Награда Златни ловоров вијенац (МЕСС, Сарајево, 1986).

Метастабилни граал, 1985.

Мадам Сан Жен, 1985. (фото: Мирослав Крстић)
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Краљеви филиграни
ЛЕФЕВР, В. Сарду: Мадам Сан Жен, режија Љубомир Драшкић,
Народно позориште, 1985.

Достојан партнер Светлани Бојковић, као Лефевр, био је Петар Краљ, 
који је начинио праву студију војника срдачне нарави и скромне па-
мети. Без поуздане интонације Петра Краља, Сардуова комедија изгу-
била би на уверљивости. 

Радомир Путник, „Вешто делце“,
Политика експрес, 26. новембар 1985.

Уметност скривеног
ЂОРЂЕ ЏАНДАР, Д. Ковачевић, Свети Георгије убива аждаху, режија Љубо-
мир Драшкић, Атеље 212, 1986.

Друга глумачка креација био је Ђорђе Џандар Петра Краља. У очи-
ма свих, он је неспретни полицајац и још неспретнији муж, али иза 
тих улога у којима се у животу нашао крије се тајна неке чудне и не-
доречене људске доброте, а Петар Краљ је умео да ту тајну пронесе 
позорницом. 

Јован Христић

Виртуозни ђаво
МАЈСТЕР КЕСПЕРЛИН, Н. Прокић: Страх за границу (по мотивима Т. Мана), 
режија Едуард Милер, Атеље 212, 1987.

Иако је код Тонија Крегера упао из сасвим друге 
приче, Петар Краљ виртуозно је одиграо Ђавола. 
У његовој улози било је барокно пренаглашеног 
црног хумора, вулгарности великог господара 
који ужива у својим моћима, али и тачно одмере-
не глумачке дистанце која му је омогућила да се 
мајсторски поиграва својим ликом. 

Јован Христић

Бравуре у Мрдуши Доњој
МИЛО, И. Брешан: Хамлет у Мрдуши Доњој, режија 
Бранислав Мићуновић, Звездара театар и Град теа-
тар Будва, 1988.

Петар Краљ је обиљем ситних гестова, малих глу-
мачких радњи приказао Пуљу-Полонија, оданог 
властима из страха и личне користи подједнако. 

Радомир Путник, „Крик појединца“,
Политика, 4. јул 1988.

Свети Георгије убива аждаху, 1986.
(фото: Вукица Микача)

Хамлет у Мрдуши Доњој, 1988. (фото: Митар Трнинић)
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Очеви и оци
ВИДОСАВ ПРОКИЋ, С. Селенић, Н. Прокић: Очеви и оци, режија Зоран Ратко-

вић, Атеље 212, 1990.
... Дело Слободана Селенића... није меланхоличан жал за прошлим 
временима већ разоткривање стања у којима се разазнаје да је људ-
ски живот препун трагичности, неразумевања и сила које непрекид-
но настоје да сломе сваки отпор, човека извргну понижењима сопс-
твене несреће, тако да слобода увек изгледа као недокучива илузија. 
Највише се то осетило у игри Петра Краља, који се појављује на крају 
комада у улози Видосава Прокића са незаборавном потресеношћу и 
чудесним миром који проистиче из човекове помирености са смрћу. 
Заиста фасцинантна креација!

Петар Волк, „Очеви и оци“, 
Илустрована политика, 22. јун 1990.

Мајка храброст
ВАЛТЕР БЕЊАМИН, Б. Брехт: Мајка храброст и њена деца, адаптација 
Борислав Вујичић, режија Ленка Удовички, ППП, 1992.

Величина глуме Петра Краља је некаква интуитивна, априрона 
свест о свођењу свих нас управо на овакву меру. Он није „ап-
страктни“ глумац који се крије иза општег, ванвременског јавног 
деловања. Његова објава је вазда конкретна, у сплету живог нер-

ва и пулсирања, у пропињањима и узлетима изван 
сваке идиличности и ауре. Он се поваздан отрже 
нечему, с итекако јасним и битним разлогом. При-
том је појава његова лирска, крхка, дакле – рас-
трошна. 

Мома Димић

Љубавне сплетке
МАНФУРИО, Ђ. Бруно: Свећар, режија Љубомир 
Драшкић, Атеље 212, 1992. 

... Петар Краљ... је ипак преко свога надриу-
чењака превукао сенку сете, желећи да том 
копреном начињеном од невоље оствари ме-
тафору страдања интелектуалца у сукобу с вре-
меном у коме игру воде примитивци.

Радомир Путник, „Љубавне сплетке“, 
Политика, 12. јул 1992.

Очеви и оци, 1990.

Мајка храброст и њена деца, 1992.

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Мало је речи за маестралног Краља уживо
СТАНИСАВ СЛОВИЧИН, Ж. Фејдо: Кнегиња од Фоли-Бержера, режија Љубо-
мир Драшкић, Атеље 212, 1992. 

... Петар Краљ још једном прави улогу ни из чега: то како његов Станис-
лав Словичин држи гаће да не спадну саме, па како губи дах од силних 
узбуђења, па како се понаша у љубавним заврзламама, препоручљивије 
је видети него описивати... 

Феликс Пашић, „Париз у Београду“, 
Вечерње новости, 8. август 1992.

Искрена трагика
ТЕОДОСИЈЕ МРКОЈЕВИЋ, П. П. Његош: Лажни цар Шћепан Мали, режија Дејан 
Мијач, Југословенско драмско позориште и Град театар Будва, 1993.

Краљев Игуман Теодосије, баш као што вели Исидора Секулић, „вирту-
озно свира све црногорске регистре“ са „ђаволским сабијањем у тикву 
противника“, што ипак чини слабу противтежу разума и трезвености гла-
варској већини, што с Шћепановим папагалом понавља „Цар је!“

Феликс Пашић, „Цар (ни)је го“, 
Вечерње новости, 31. јул 1993. 

Петар Краљ, играјући Игумана Теодосија, свој доживљај је свео на ре-
алистичан оквир са пуно непосредности, искрене трагике, али и пуне 
свести о времену у којем се све ово догађа. 
Стога је ово заиста једна од његових ретко 
целовитих, непосредних и у потпуности до-
живљених рола...

Петар Волк, „Лажни цар Шћепан Мали“,
Илустрована политика, 9. октобар 1993.

Чувар највеће позоришне тајне
НОРМАН, Р. Харвуд: Гардеробер, режија Дејан 
Мијач, Југословенско драмско позориште, 1994.
Петар Краљ у улози Нормана, гардеробера, 
спремно прихвата изазов и показује да је њему 
својствен арсенал минуциозних комичарских ре-
шења неисцрпан. Ненадмашан жонглер на финим 
оштрицама које деле трагично од комичног, Краљ 
позоришног гардеробера устоличује у краљевс-
ког глумца. 

Милутин Мишић, „Краљеви сцене“, 
Борба, 19. јануар 1994. Кнегиња од Фоли-Бержера, 1992. (фото: Вукица Микача)
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... Петар Краљ је свог Нормана играо полетно, откривајући нам 
занесењака којем моћ потиче из повлашћеног положаја чувара 
највеће позоришне тајне, најмоћније театарске илузије – истине 
о томе ко је и какав је заправо глумац. Краљ је овом приликом 
открио још један делић своје глумачке врлине – способност да се 
од сујетног лакрдијаша и полупијаног безвезњака трансформише 
у истински трагичну фигуру гардеробера којем живот постаје бе-
смислен након смрти човека чија му је тајна давала снагу...

Александар Милосављевић, „Иза позоришне тајне“,
Политика, 18. јануар 1994.

Награда (Фестивал праизведби, Параћин, 1994).

Краљ у школи за жене
АРНОЛФ, Ж. Б. П. Молијер, Школа за жене, режија Зоран Ратковић, 
Атеље 212, 1994. 

... Арнолфа је играо изванредни Петар Краљ чији су израз лица и 
уздах на самом крају успели да помере значење краја представе. 
(...) Петар Краљ је тоном свог гласа, али и гестом и мимиком, савр-
шено приказао несрећног Арнолфа. 

Александар Милосављевић, „Од ловца до ловине“, 
Политика, 18. април 1994.

Награда (Фестивал класике, Вршац, 1995).

Људи се препознају у Шекспиру
УЛИС, В. Шекспир: Троил и Кресида, режија Дејан Мијач, Југословен-
ско драмско позориште и Град театар Будва, 1994.

Прави позоришни комади немају у себи никакве мржње. Они 
имају понеку мисао и понеко опште место у коме се људи препо-
знају. Зато и долазе у позориште. И кад имају да купе млеко и кад 
немају да купе млеко, препознају се у Шекспиру. 

Петар Краљ

Краљев посебан стил 
ПУКОВНИК ОСТОЈА, В. Јовановић-Марамбо: Наши синови, режија Ја-
гош Марковић, Звездара театар, 1995.

У таквом амбијенту највише осећања мере испољио је Петар 
Краљ играјући пуковника Остоју. Чак и они који су хтели да га 
пореде са Миливојем Живановићем у овој улози морали су да

Гардеробер, 1994. (фото: Срђа Мирковић)

Школа за жене, 1994. (фото: Вукица Микача)

петар краљ - улоге у позоришту и на радију



19

признају да је био свој. Умео је да буде природан, по потреби мало коми-
чан, али осећајан, без обзира да ли су неке породичне ситуације смешне 
или тужне. Он је био стил за себе и нека врста равнотеже која је одр-
жавала представу састављену из тих хетерогених елемената и успевао 
да буде не само потпуно убедљив већ и у домену 
израза пуне индивидуалности.

Петар Волк, „Наши синови“, 
Илустрована политика, 30. децембар 1995.

Вајар лаке руке
ДЕКА ПОЛИТ, Т. Вилијамс: Мачка на усијаном лименом 
крову, режија Љубослав Мајера, Српско народно по-
зориште, Нови Сад, 1998.

Присуствовали смо изнова непоновљивом начи-
ну на који Петар Краљ „ломи“ реплику, онеобича-
ва је, синкопира њен ритам, пушта је да одстоји, 
да одјекне, покрива све њене емоције и значења...
Даринка Николић, „Глад бескрајна – руке празне“,

Дневник, Нови Сад, 21. јануар 1998.

У улози Деке Петар Краљ показује владарску моћ 
глуме. Наоко то чини нехајно. Али та привидна 
нехајност је замка у коју се снажно хвата лик... С 
Краљем као својим тумачем, Дека постаје једнако 
лице Вилијамсове и сопствене драме. То је дра-
ма човека који у додиру са смрћу , своди рачуне 
живота, са дефинитивном спознајом о лажима на 
којима је он изграђен. Краљ Деку „отвара“ пола-
гано и рекло би се смирено када тај мир не би 
пресецали, споља крајње дискретно назначени, 
унутрашњи ударци. Глумац који је мајстор де-
таља и у овој прилици мајсторски демонстрира 
вештину да игру лиши свега парадног, да је испу-
ни психолошки прецизним белезима, да је учини 
узбудљивом па и потресном, да – као вајар лаке 
руке – обликује сложен карактер средствима 
(опет привидно) сасвим једноставним...

Феликс Пашић, „Краљ је Петар“,
Дневни телеграф, 27. март 1998.

Награда (Сусрет војвођанских позоришта, Сремска 
Митровица, 1998).
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Писац одаје част свом глумцу 
ХЕЛМУТ РОДЕ, Р. Харвуд: На чијој страни, режија Ленка Удовички, Атеље 212, 1998.

Као глумац, Петар Краљ, има једну ретку особину: рањивост. Његова 
присутност на сцени саопштава ми једну особено модерну дилему: 
осећање губитка. Са чудесном изражајношћу његова лица и способно-
шћу да уђе у унутарњи живот лика и да га истражује, он, чини се, стално 
трага за изгубљеним бољим животом. Он, такође, поседује изузетан дар 
и за драму и за комедију. Његово остварење Нормана у Гардероберу је 
међу најбољим од свих глумаца које сам гледао у тој улози. Исто је и са 
његовим портретом Хелмута Родеа, морално слабашног виолинисте у 
представи На чијој страни. 
Појављујући се у мојим комадима, оба пута ми је учинио част. 

Роналд Харвуд 

Посластица за сценски дуо
ЏЕК, Е. Олби, Брачна игра, режија Ивана Ђилас, Атеље 212, 1998.

Светлана Бојковић је зналачки скицирала лик зреле, самосвесне жене 
која повлађује своме мушкарцу тачно када треба али и „затеже“ ситу-
ацију у правом моменту. На тај начин она отвара простор у коме њен 
партнер може слободно пласирати своје реплике које су по дефини-
цији смешне. Такву позицију Петар Краљ користи на један други начин. 
Он свог јунака доследно игра из перспективе губитника овог сукоба 

који ће доћи на своје заобилазним путем. Ако овакав 
начин игре некога асоцира на типску ситуацију, онда је 
само реч о томе да су глумци у овој представи направи-
ли таман онакве улоге које опасно личе на живот. 

Жељко Јовановић, „Слике пропалих односа“, 
Наша борба, 16. јун 1998. 

Краљева једина сцена у представи, али краљев-
ски вредна
СЕЉАК, Н. Ромчевић: Каролина Нојбер, режија Никита 
Миливојевић, Град театар Будва, 1998.
... Петар Краљ има у представи једну једину сцену, али 
довољну да, као Сељак, узбудљиво изрази нешто од 
Каролининог заноса, да преузме нешто од њене вере...

Феликс Пашић, „Прича о примитивном
немачком друштву“, 

Дневни телеграф, 13. август 1998.

Стеријина награда (Стеријино позорје, 1999).

На чијој страни, 1998. (фото: Вукица Микача)

Брачна игра, 1998. (фото: Вукица Микача)
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Чеховљевска туга
ИВАН ИВАНОВИЧ ТРИЛЕЦКИ, А. П. Чехов, М. Фрејн: Дивљи мед, режија, Дејан 
Мијач, Атеље 212, 2000.

Глумци су играли на граници атељеовски шармантне ноншаланције 
и чврстог, прецизног сценског концепта. 
Оживљавајући свет чеховљевско-фрејнов-
ских карактера, вешто проводећи ликове кроз 
различите фазе представе ... Трилецки Петра 
Краља је фина карикатура натопљена че-
ховљевском тугом... 

Александар Милосављевић,
„Горка пилула звана Чехов“, 

Глас јавности, 29. фебруар 2000.

Глумачко- обућарски занатлија
НИКОЛА КОС, Д. Ковачевић: Доктор Шустер, ре-
жија Душан Ковачевић, Звездара театар, 2001.

Ако је редитељ Душан Ковачевић за улогу 
Дивне изабрао Јелисавету Саблић, а наслов-
ну улогу доктора Николе Коса доделио Петру 
Краљу, то је знак да је разумео сопствени ко-
мад! Заправо, ова два глумачка остварења чине 
ову представу изузетном и потресном. Што 
рече дама поред мене, два пута ми је шминка 
доведена у питање! Једном од смеха, једном 
од осећања безнађа. И одиста су Јелисавета 
Саблић и Петар Краљ играли велелепно... И 
оно што се могло исказати као пуки сентимент, 
банално кукање над собом и својим животом, 
ова два емотивна и духовно богата глумачка 
бића, у деликатној спрези ироније и трагизма, 
пристајања и дистанцирања, претворили су 
у неодољив, прворазредни позоришни чин 
паћеничке људскости.

Мухарем Первић,
„Звездани тренутак Звездара театра“, 

Политика, 1. јун 2001.

Дивљи мед, 2000. (фото: Вукица Микача)

Доктор Шустер, 2001. (фото: Митар Трнинић)
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Глумачко-редитељски краљевски дуо
ТОМ, ФИЛИС, ЛЕСЛИ, А. Р. Гарни: Силвија, режија Милица Краљ, Атеље 212, 
2002.

Играо сам, игром случаја. ... Милица је режирала Силвију у Атељеу. Жали 
ми се једном приликом како нема глумца, а онда 
погледа у мене и каже: Е, ћале, мораш ти. И нема, 
готово, ту није било разговора, нисам могао ништа 
да кажем, ускочио сам у улогу. 

Петар Краљ, интервју, Status, септембар 2003. 

Насамо са Краљем
ГОСПОДИН ЖУРДЕН, Ж. Б. П. Молијер: Грађанин 
племић, режија Љубомир Драшкић, Атеље 212, 
2003.

Има ли неки дан, неко вече у којем је Петар 
Краљ само Петар Краљ? И је ли то могуће бити 
поред толико ликова, епоха и годишта. Јер, не-
кима је вршњак, некима би могао бити, у неким 
улогама године нису битне, а понегде и лаже. 

Бранка Криловић

Срећни су дани када могу да мислим само на 
једну улогу. (...) Глумац је мозаична личност, јед-
на коцкица без друге тешко може да говори о 
целини.

Петар Краљ

Помак у српској глуми
ГОСПОДИН ИКС, Б. Пекић: Икс плус ипсилон једнако 
је нула, режија Милица Краљ, Београдско драмско 
позориште, 2003.

Имамо ми једну лепу реч – помак. Е, Петар Краљ 
је помак у глумишту нашем, у приступу глуми, 
њеним средствима и њеној моћи. Тај помак је у 
ослобађању свих клишеа, општих и властитих, 
у ослобађању властитог манира, у схватању да 
је глума чин пред гледаоцем кога волиш и по-
штујеш и пред ким је стидно служити се ефек-
тима. Петар има ону специфичну глумачку ин-
телигенцију и машту која се састоји у томе да у 
тексту нађе праву и плодну тачку своје има-

Силвија, 2002. (фото: Вукица Микача)

Грађанин племић, 2003. (фото: Вукица Микача)
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гинације. Тада се отвара свет који није читљив са папира. Тада настаје 
контакт са суштином. Глумац се тада, свим оним што чини и говори, ин-
тимно поистовећује са имагинацијом, стварајући оно што зовемо 
истином на сцени. 

Миленко Маричић

Радост заједничких представа
ЏЕК, К. Мекферсон: Брана, режија Милица Краљ, Атеље 212, 2004.

Наша позоришна сарадња била је радост и представе су биле 
дуговечне. Као редитељ, а притом ћерка, није ме никада штедео, 
како многи можда мисле. Наше расправе о представи коју ради-
мо дешавале су се на сцени, највише у бифеу, а не кад смо сами 
код куће. 

Милица Краљ

Преиспитивања
ЏЕЈМС ТАЈРОН, Ј. О’Нил: Дуго путовање у ноћ, режија Боро Драшко-
вић, Атеље 212, 2005. 

Ухватио си ме у једном тренутку – глупост, није то тренутак! – у 
ствари у стању када се дебело преиспитујем: колики је мој до-
принос лепоти, колико успевам да свет подсетим на лепо, на 
неке животне вредности, на светлост... ипак верујем да и мој крик 
може да допринесе нечему што помаже томе... 

Петар Краљ

Санчо Штрбац / Давид Панса
САНЧО ПАНСА, М. А. Булгаков (по Сервантесу): Дон 
Кихот, режија Драган Јовановић, Опера и театар 
„Madlenianum“, 2005.
ДАВИД ШТРБАЦ, П. Кочић: Јазавац пред судом, ре-
жија Павле Лазић, Звездара театар и Народно по-
зориште Републике Српске, Бања Лука, 2005. 

Једном је чак изјавио да неће више да глуми и 
„да качи копачке о клин“ и одмах затим упао у 
две паралелне поделе – играо је Санча Пансу 
у Дон Кихоту и Давида Штрпца у Јазавцу пред 
судом. Е, то су глумци! Пера је, с једне стране 
био као дете, а с друге, имао је мудрост једног 
старца. А био је апсолутно посвећен и одан 
својој уметности. 

Милица Краљ

X+Y=0, 2003. (фото: Бранко Брандајс)

Брана, 2004. (фото: Вукица Микача)
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Радост играња под плинском светлошћу 
ГРЕГОРИ ЕНТОН, П. Хамилтон: Плинска светлост, режија Милица Краљ, Бе-
оградско драмско позориште, 2008.

Р. Радосављевић: Да ли је било мало егзибиционизма у вашој глуми поли-
цијског надзорника Рафа који непрестано пије виски?
Петар Краљ: То је била радост играња! Тако пише код 
писца, ништа ја нисам додавао, то је растерећење у ко-
маду. Моја глума није изашла ван стила. А ако се зна 
да је Патрик Хамилтон више од пола својих комада на-
писао на салветама по разним лондонским кафанама, 
да је после те савлете скупљао да би могао да састави 
те комаде, онда је јасно да је као главни лек могао да 
понуди једино виски. 

(...) Мислим да представа има не само интимно значење 
у вези с односом двоје људи, него и много шире, због 
чега је тај комад толико дуго опстао... Они који су били 
на премијери барем су одслушали ову причу, мало је 
било оних који су кашљали, па могу да закључим да 
су је слушали с пажњом и да су лепо отпратили комад. 

Представа је урађена на једноставан начин, и не бих 
се бавио њеним значењем у неком другом смислу, 
осим да људи могу да препознају ко кога завитлава у 
њиховим личним односима. Уколико има и нека друга 
значења, утолико ће и опстати, и толико ће се и играти.

Р. Радосављевић,
 „Остало је мало вере у правду“, интервју, 

Вечерње новости, Београд, 19. фебруар 2008.

Негде између Париза и Шангаја
СТАРИ ЧОВЕК, Х. Левин (по А. П. Чехову): Реквијем, ре-
жија Милица Краљ, Београдско драмско позориште, 
2010.

Реквијем – Негде између Париза и Шангаја савршена 
је представа за било коју публику – сви се смеју када 
је то потребно, плачу на правим местима, а аплауз 
увек траје пет минута док се глумци поклањају нај-
мање три пута. 

Иван Јовановић,
„Реквијем / Негде између Париза и Шангаја“,

City magazine, 28. април 2010.

Јазавац пред судом, 2005. (фото: Соња Жугић)

Плинска светлост, 2008. (фото: „The Worst-Blagoja“)
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Бесконачност проналажења одговора до последње улоге
АНДРИЈА ГАВРОВИЋ, Г. Петровић: Матица, режија Рахим Бурхан, Атеље 212, 
2011.

Петар Краљ игра Андрију Гавровића изван шаблона, сведеним, али сас-
вим изражајним средствима – он је повучен, кон-
центрисан на свој унутрашњи свет одређен раз-
очарањима и потребом да се пронађу одговори. 

Ана Тасић, „Вештина самоодржања“, 
Политика, 16. март 2011.

Глумачка награда „Јазавац у џаку“ (Театар фест „Петар 
Кочић“, Бања Лука, 2011).

ЈЕДИНА КЛАСА СТУДЕНАТА ПЕТРА КРАЉА 
Било би глупо да баш никоме не пренесем ово 
мало корисног и употребљивог искуства. Штета 
ако то једног дана оде са мном... Кажу да су ме из-
бацили са Академије јер нисам хтео да оцењујем 
студенте... Не умем ја да оцењујем и сама љубав 
према тој занимацији, која се зове глума, за мене 
је довољна да не могу да оцењујем... Увек сам го-
ворио да глума није касачка трка, већ спој емоција. 

Петар Краљ

СЦЕНА „ПЕТАР КРАЉ“
Мала сцена Атељеа 212 добила је назив „Петар Краљ“ 
12. маја 2012. године. 

СПОМЕН-ПЛОЧА
Спомен-плоча с натписом „Петар Краљ – велики срп-
ски глумац“, чији је аутор Драган Димитријевић, вајар, 
откривена је 4. априла 2014. на платоу испред зграде у 
којој је глумац живео, у Милешевској улици 38.

Док је постављана спомен-плоча, пришла су два 
дечака и питала „Ко је овај?“
Овај је био краљ, без обзира што је често ту своју 
круну крио да некога не би својим краљевством 
увредио. Овај је био, пре свега, ненаметљив и 
скроман. То нису особине које могу да мењају свет. 

Реквијем, 2010. (фото: „The Worst-Blagoja“)

Матица, 2011. (фото: Душан Ђорђевић)
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Доброта, ненаметљивост и скромност, ево доказа, могу да улепшају 
један сквер.

Милица Краљ, „Децо, био је краљ“, 
Блиц, 5. април 2014.

Кад год помислим на овог јединственог глумца и на ону огромну ску-
пину разноврсних људи чије је ликове проживео на нашим сценама, 
увек ми у сећање дође чувена недоумица оног кинеског философа 
који је сањао да је лептир, а кад се пробудио, није више знао да ли 
је човек који је био уснио да је лептир, или је лептир који управо 
сања да је човек. Питам се озбиљно да ли то Петар Краљ сања да је 
наизменично чудни меланхолични принц, па шегрт, па владика, па 
сетни гардеробер, па глумац мефистовске амбиције, па забављач, па 
нежни страдалник. Или то сви они истовремено сањају да су Петар 
Краљ. Ко зна, у ствари, где и када престаје Петар Краљ, а почињу они. 
Ето, то је та загонетка.

Вида Огњеновић

На сцени мораш да имаш једно право решење, да га изабереш из-
међу многих који ти се нуде. На сцени си изложен; глумац се стално 
излаже, износи све из себе, изврће се као чарапа... Нико себе тако 
бездушно не арчи као глумац, и још ужива у томе... зато су глумци 
осетљиви, зато што су у неповољној позицији – нити их ко пази, нити 
их штити, а ни они не пазе нити штите сами себе. Глумац стално на-
рушава образац... Свака представа, свака улога је за себе, обрасци 
уништавају... Обрасци угрожавају природу ствари. 
Глума је ствар дана. Одиграш и готово. Али зато стално играш и стога 
је увек неки неред. А ја све мислим како ћу једног дана живети са 
планом. Никад то нећу дочекати. Одморим се само од представе до 
представе. 

Петар Краљ

петар краљ - улоге у позоришту и на радију
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Мурал аутора Милана С. Милосављевића Дерокса на згради Атељеа 212
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Силвија, Београдско драмско позориште, 2010.
(фото: Вукица Микача)
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Нимало није чудно да се позоришне представе приказују углавном у поодмаклим часовима дана, то јест 
када наступи мрак и узврвају снови. И светла се у позоршној дворани још једном гасе и васпоставља се 
надстварни свет. 
Глумац је прва авет што се с вечери јавља – она што своди рачун нашег боравка (и боравишта) овдашњег.
Као глумац Краљ нам прилази увек из најудаљеније тачке. Тих као сами мук и готово невидљив на рубу 
позорнице, својим мушким плећима прти грдну силесију ликова чија би заједничка ситуација, удес или 
случај била – подређеност, потлаченост. 

Мома Димић

(фото: Вукица Микача)
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СРЕМСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

1952.
ТОЗА ЧВАРАК, С. Ранковић: Сеоска учитељица, Сремско 
народно позориште 

АТЕЉЕ 212

1960.
Г. Вајсенборн: Балада о Тилу Ојленшпигелу, режија Ми-
ленко Маричић (од новембра 1960)

1962.
„Одломци из драма“, испитна представа друге године 
глуме у класи професора Миленка Маричића и асис-
тента Власте Радовановића – дипломски I степена (Ка-
мерна сцена , 5. јун)
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СТРАФОРЕЛ, Е. Ростан: Романтичне душе; М. Ашар: 
Хоћете ли да се играмо?, испитна представа треће го-
дине глуме у класи професора Миленка Маричића и 
асистента Љубише Ђокића (Камерна сцена, 12. јун)

1964.
ПОСТУМ, ЈАГО, ПЕТРУЧИО, Одломци из Шекспирових 
драма – дипломска представа у класи професора Мате 
Милошевића и асистента Иренеја Ђенана (Камерна 
сцена, 15. јун)
ЖИРОН, МЕДВЕД, А. Жари: Краљ Иби, режија Љубомир 
Драшкић (од септембра 1964)
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ЛАДИСЛАВ, А. Жари: Краљ Иби, режија Љубомир Драш-
кић (од октобра 1966)
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ТОЛА, М. Димић: Живео живот Тола Манојловић, режија 
Петар Теслић (Горњи фоаје, 28. јануар) 
ЈОВ, Д. Јовановић: Јов, драматизација и режија Драго-
ван Јовановић (Горњи фоаје, 23. април)
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ВЕЛИКИ КНЕЗ ПОЗНАЊСКИ, СУДИЈА, А. Жари: Краљ Иби, 
режија Љубомир Драшкић (од фебруара 1968)
КОНСТАНТИН ГАВРИЛОВИЧ ТРЕПЉЕВ, А. П. Чехов: Галеб, 
режија Љубомир Драшкић (14. децембар) 

1969.
З. Петровић: Пенџери равнице, режија Соја Јовановић 
(Театар у подруму, 8. фебруар)
ВОЈНИК, Б. Ћосић: Радо иде Србин у војнике, режија Љу-
бомир Драшкић (27. март)
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ПРИНЦ ЏОРЏ, Е. Бонд: Рано јутро, режија Арса Јовано-
вић (20. jануар) 
Б. Чиплић: Слатко православље, драматизација и ре-
жија Димитрије Ђурковић (15. oктобар) 
СЛУЖБЕНИК, П. Терсон: Зигер-Загер, режија Зоран Рат-
ковић (26. oктобар) 
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ВЕЛИКИ, Б. Ћосић: Улога моје породице у светској рево-
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1972.
СТЕНЛИ, Х. Пинтер: Рођендан, режија Дејан Чавић (10. 
јануар)

списак улога
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Драшкић (12. октобар)
КАПЕТАН ИВУЛИЋ, К. Грубишић: Буздован, режија Зоран 
Ратковић (19. децембар)

1977.
ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ, З. Јевремовић: Ој, Србијо, ни-
где лада нема, режија Љубомир Драшкић (27. април)

1978.
АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, П. У. Енквист: Ноћ трибада, режија 
Зоран Ратковић (10. мај)

1979.
СКЕРЛИЋ, И. Секулић, Ј. Скерлић: Како је далеко од чове-
ка до човека, режија Вида Огњеновић (Театар у подру-
му, 1. фебруар) 
ЧУЉКОВ, Е. Канети: Свадба, режија Љубомир Драшкић 
(15. мај)
ПРОФЕСОР, В. Стојшин: Хајкачи, режија Зоран Ратковић 
(15. новембар)

1980.
ИЛИЈА ГАРАШАНИН, Б. Пекић, Б. Михајловић-Михиз: 
Цинцари или Корешпонденција, режија Арса Јовановић, 
(5. фебруар)
ПРОКА ПУРИЋ, Б. Нушић: Ожалошћена породица, ре-
жија Љубомир Драшкић (Атеље 212, СНП, 18. децембар) 

1981.
ВАНЕК, В. Хавел: Аудијенција - Вернисаж, режија Љубо-
мир Драшкић (Театар у подруму и Ликовни салон, 23. 
фебруар)
ЛЕОН ЈЕГУЉЕВСКИ, С. Виткјевич: Мајка, режија Мира 
Траиловић (3. децембар)

1982.
ВЛАДАН ХАЏИСЛАВКОВИЋ, С. Селенић: Косанчићев 
венац 7, режија Зоран Ратковић (2. март)

1983.
ПЕТАР АБРАМОВИЋ, Б. Јовановић: Лети у гору као пти-
ца, режија Зоран Ратковић (3. март)
ПАВЛЕ ГЛИГОРИЈЕВИЋ, СЛОБА БАБОВИЋ, Ж. Павловић: 
Циганско гробље – „Питање“, „Брада“, режија Зоран Рат-
ковић (Театар у подруму, 14. април)

1984.
АНЂЕО ЧУВАР, П. Кохоут: Марија се бори с анђелима, 
режија Љубомир Драшкић (11. март) 
ГЛАДИШЕВ, В. Војнович: Живот и прикљученија војника 
Ивана Чонкина, режија Зоран Ратковић (3. децембар) 

1985.
НАДВОЈВОДА ВИСКОНТИ, ИВАН МАРОЈЕВИЋ, Н. Про-
кић: Метастабилни граал, режија Паоло Мађели (28. 
март)

1986.
ЂОРЂЕ ЏАНДАР, Д. Ковачевић: Свети Георгије убива аж-
даху, режија Љубомир Драшкић (7. септембар)

1987.
МАЈСТЕР КЕСПЕРЛИН, Н. Прокић: Страх за границу (по 
мотивима Т. Мана), режија Едуард Милер (6. септембар)
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1989.
ПЕНИГТОН, СОЛОМОН ИТИМАР, С. Белоу: Суфле од по-
моранџи - Младеж, режија Петар Теслић, (20. јануар)

1990. 
ВИДОСАВ ПРОКИЋ, С. Селенић, Н. Прокић: Очеви и оци, 
режија Зоран Ратковић (2. април)
Гала корисница: Атеље 212 кроз векове, режија Љубо-
мир Драшкић (Сава центар, 4. јун)

1992.
МАНФУРИО, Ђ. Бруно: Свећар, режија Љубомир Драш-
кић (4. јул)
СТАНИСАЛ СЛОВИЧИН, Ж. Фејдо: Кнегиња од Фоли-Бер-
жера, режија Љубомир Драшкић (1. август)
МИХАЈЛО ЉВОВИЧ АСТРОВ, А. П. Чехов: Ујка Вања, ре-
жија Никола Јевтић (21. децембар)

1993. 
АУГУСТ СТРИНДБЕРГ, П. У. Енквист: Ноћ трибада, режија 
Зоран Ратковић – обнова (25. март)

1994. 
АРНОЛФ, Ж. Б. П. Молијер: Школа за жене, режија Зоран 
Ратковић (9. април)

1995.
ДУШАН ПАВЛОВИЋ, С. Велмар-Јанковић: Лагум, режија 
Алиса Стојановић (20. јун)
ТОЛА МАНОЈЛОВИЋ, М. Димић: Живео живот Тола Ма-
нојловић – обнова (26. децембар)

1997.
М. Петровић, Брод плови за Београд брзином од 212 чво-
рова, режија Горица Поповић, 27. фебруар 1997. 

1998.
ХЕЛМУТ РОДЕ, Р. Харвуд: На чијој страни, режија Ленка 
Удовички (14. фебруар)
ЏЕК, Е. Олби: Брачна игра, режија Ивана Ђилас (5. јун)

2000. 
ИВАН ИВАНОВИЧ ТРИЛЕЦКИ, А. П. Чехов, М. Фрејн: 
Дивљи мед, режија, Дејан Мијач (26. фебруар)

2002.
ТОМ, ФИЛИС, ЛЕСЛИ, А. Р. Гарни: Силвија, режија Мили-
ца Краљ (од октобра 2002)

2003. 
ГОСПОДИН ЖУРДЕН, Ж. Б. П. Молијер: Грађанин племић, 
режија Љубомир Драшкић (7. март)

2004.
ЏЕК, К. Мекферсон: Брана, режија Милица Краљ (30. 
октобар)

2005.
ЏЕЈМС ТАЈРОН, Ј. О’Нил: Дуго путовање у ноћ, режија 
Боро Драшковић (15. мај)

2011.
АНДРИЈА ГАВРОВИЋ, Г. Петровић: Матица, режија Ра-
хим Бурхан (12. март)

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 

1961.
ПРВИ МЛАДИЋ, А. Арбузов: Иркутска прича, режија 
Огњенка Милићевић (од децембра 1961)

1962.
ЧЛАН ХОРА ДАНАЈСКИХ РАТНИКА, В. Лукић: Окамењено 
море, режија Душан Михаиловић (16. фебруар)
КИЈАНДАР, А. Салакру: Булевар Диран, режија Арса Јо-
вановић (30. април) 
МИШКА, Н. Гогољ: Ревизор, режија Миленко Маричић 
(20. децембар)

1963.
ДРУГИ ГРАДИТЕЉ, ТРЕЋИ ОКЛОПНИК, ДРУГИ СУСЕД, 
ШЕПАВИ, Б. Брехт: Кавкаски круг кредом, режија Бојан 
Ступица (26. март)
КЛАЈД, В. Лукић: Бертове кочије или Сибила, режија 
Арса Јовановић (18. новембар)
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1964.
ПРОФЕСОР, ПРВИ ДОСТОЈАНСТВЕНИК, В. Шекспир: 
Ненаграђен љубавни труд, режија Арса Јовановић (26. 
април)  

1965.
РОПЕР, Р. Болт: Томас Мор, режија Арса Јовановић (5. 
јануар) – алтернација са Слободаном Алигрудићем

1966.
БУКАВИЦА, М. Црњански: Тесла, режија Браслав Боро-
зан (7. април) 
СВЕТЛИ, В. Ивановић: Мртви су одсутни оправдано, 
режија Бода Марковић (21. април)
МАКСИМ, Л. Костић: Максим Црнојевић, режија Арса 
Јовановић (5. јун)

1967. 
СОРАНЦО, Џ. Форд: Штета што је блудница, режија 
Бора Глигоровић (26. март) – алтернација са Богољубом 
Динићем

1983.
ХЕНРИК ХЕФГЕН, К. Ман, В. Огњеновић: Мефисто, ре-
жија Вида Огњеновић (19. децембар)

1984.
АНДРА СРЕТЕНОВИЋ, Д. Михаиловић: Када су цветале 
тикве, режија Вида Огњеновић (8. јун) 

1985.
ЛЕФЕВР, В. Сарду: Мадам Сан Жен, режија Љубомир 
Драшкић (22. новембар)

1987.
ВОЈНИЦКИ А. П. Чехов: Ујка Вања, режија Ивица Кунче-
вић (15. март)

1989. 
СТРАЖАР, Есхил: Орестија, режија Мира Ерцег (10. новембар) 

2001. 
М. Крсмановић: Моји испади, режија Драгомир Зупанц 
(7. фебруар)

ЗАДУЖБИНА РАС –
ПОЗОРИШНО ИГРАЛИШТЕ УНИВЕРЗИТЕТА

1961.
О, биче, убоди ме!, поезија Љубомира Симовића и 
Драгана Колунџије, Задужбина РАС, Дом културе „Вук 
Караџић“ (28. април)
Роди три сина, поетско-музичко вече, Задужбина РАС, 
Дом културе „Вук Караџић“ (28. мај)
Поетичност – поезија Боре Радовића, Велимира Лу-
кића, Радослава Војводића, Сретена Перовића и Вука 
Крњевића, Задужбина РАС, Галерија УЛУС-а (18. јун)

1962.
„Поезија и проза у месецу књиге“, режија Александар 
Огњановић, Задужбина РАС, Дом културе Индустрија 
мотора и трактора, Раковица (9. октобар) 

1963.
ПУТАР, М. Димић: Путар, колективна режија, Клуб за 
синтезу уметности ОВАКО, Задужбина РАС , Атеље 212, 
Камерна сцена (22. новембар)
ДВОРСКА БУДАЛА, Де Гелдерод: Ескоријал, режија Зво-
нимир Колар, Клуб за синтезу уметности ОВАКО, Задуж-
бина РАС – дипломска представа I степена режије, Ака-
демија за позориште, филм, радио и телевизију (Атеље 
212, Камерна сцена, 1. децембар)
Другови и другарице, поетско-музичко вече, режија 
Светлана Бајић, Задужбина РАС, Дом културе „Вук Ка-
раџић“ (24. мај)

1965. 
ДРАГОЉУБ, А. Поповић: Чарапа од сто петљи, режија 
Небојша Комадина, Позоришно игралиште Универзите-
та, Задужбина РАС, Мала сала „Борбе“ (18. јануар)
С. Стојановић: Акваријум, режија Радослав Дорић, По-
зоришно игралиште Универзитета, Мала сала „Борбе“ 
(15. агвуст)
ИСИДОР, П. Перишић: Бробдинганг, режија Милош 
Радивојевић, Миливоје-Мића Татић, Позоришно игра-
лиште Универзитета, Мала сала „Борбе“ (6. септембар)
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1966. 
М. Мајсторовић: Смех, само смех, режија Петар Теслић, 
Позоришно игралиште Универзитета, Мала сала „Бор-
бе“ (24. август)

1971.
СИМА ЈЕЧМЕНИЦА, Ј. Кесар: Да ли је могућно, другови, 
да смо сви ми волови, режија Радомир Шарановић, Теа-
тар националне драме, Задужбина РАС (од 1. јула 1971)
М. Вучетић: Дахије или Краше док имаше, кад немаше 
престаше, режија Благота Ераковић, Театар национал-
не драме, Задужбина РАС, двориште Капетан Мишиног 
здања (20. јул)

ТЕАТАР ПОЕЗИЈЕ

ФЕРДИНАНД ХЕЛЕР, А. Мујчиновић: Фредерик Шопен, 
режија Бода Марковић (22. фебруар 1966)
М. Црњански, Лирика Итаке, адаптација и режија Јован 
Путник (15. јануар 1972) 
Б. Петровић: Кад гори човек, адаптација Бранислав Пет-
ровић, режија Вида Огњеновић (30. октобар 1975)
С. Винавер: Ратни другови, адаптација Иван Растегорац, 
режија Горан Цветковић (14. октобар 1983)
Међу јавом и међ’ сном – вече поводом двадесет година 
Театра поезије (27. октобар 1983)

ДУБРОВАЧКЕ ЛЕТЊЕ ИГРЕ

ХАМЛЕТ, В. Шекспир: Хамлет, режија Денис Кери, 
Дубровачке летње игре (20. август 1967)

БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ

СИЗИФ, Р. Маринковић: Инспекторове сплетке, режија 
Александар Огњановић (12. април 1978)
*Ф. М. Достојевски: Преферанс, режија Петар Краљ, 18. 
април 1998.
ГОСПОДИН ИКС, Б. Пекић: Икс плус ипсилон једнако је 
нула, режија Милица Краљ (9. новембар 2003)

ГРЕГОРИ ЕНТОН, П. Хамилтон: Плинска светлост, ре-
жија Милица Краљ (15. фебруар 2008)
СТАРИ ЧОВЕК, Х. Левин (по А. П. Чехову): Реквијем, ре-
жија Милица Краљ (17. март 2010)

ДОМ ОМЛАДИНЕ

МИЛИСАВ, М. Мајсторовић: Пастир, режија Оливер 
Викторовић, Београдско лето (5. јул 1980)

СТУДЕНСТКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

БРАНА ВРШИЋ, А. Исаковић: Трен II, режија Јовица Па-
вић, Студентски културни центар (31. октобар 1983)

ВЕЧЕРЊА СЦЕНА „РАДОВИЋ“

КАПЕТАН, Ч. Петровић: Нушићу с љубављу, режија Чедо-
мир Петровић (19. јануар 1988)
Р. Павловић: Пролетерска фарса, режија Егон Савин 
(24. новембар 1989)

ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

МИЛО, И. Брешан: Хамлет у Мрдуши Доњој, режија 
Бранислав Мићуновић (29. јун 1988) – Звездара театар 
и Град театар Будва
П. Божовић: Сан косовске ноћи, режија Петар Божовић 
(8. октобар 1989)
РЕКС, ЂОЛЕ, П. Антонијевић, С. Копривица: Навала, ре-
жија Егон Савин (2. октобар 1990)
ПУКОВНИК ОСТОЈА, В. Јовановић-Марамбо: Наши сино-
ви, режија Јагош Марковић (1. децембар 1995)
НИКОЛА КОС, Д. Ковачевић: Доктор Шустер, режија 
Душан Ковачевић (30. мај 2001)
ДАВИД ШТРБАЦ, П. Кочић: Јазавац пред судом, режија 
Павле Лазић (7. децембар 2005) – Звездара театар и 
Народно позориште Републике Српске, Бања Лука 
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ГРАД ТЕАТАР БУДВА

ДАСКАЛ, В. Огњеновић: Кањош Мацедоновић, режија 
Вида Огњеновић (28. јул 1989)
АПОСТОЛ ПАВЛЕ, Д. Киш: Симеон Чудотворац, режија 
Гојко Челебић (15. август 1990)
ТЕОДОСИЈЕ МРКОЈЕВИЋ, П. П. Његош: Лажни цар Шће-
пан Мали, режија Дејан Мијач (24. јул 1993) – Југосло-
венско драмско позориште и Град театар Будва
УЛИС, В. Шекспир: Троил и Кресида, режија Дејан Мијач 
(5. август 1994) – Југословенско драмско позориште и 
Град театар Будва
КОСТА, Р. Војводић: Монтенегрини, режија Радмила 
Војводић (31. јул 1998) 
СЕЉАК, Н. Ромчевић: Каролина Нојбер, режија Никита 
Миливојевић (10. август 1998)
ОПАТ ФРАЊО ДОЛЧИ, В. Огњеновић: Јегоров пут, ре-
жија Вида Огњеновић (16. август 2000)
МАТВЕЈ СЕМЈОНОВИЧ ШАБЕЉСКИ, А. П. Чехов: Иванов, 
режија Никита Миливојевић (16. август 2001)

ЗЕМУНСКИ ТЕАТАР „ГАРДОШ“

МИЛОЈЕ, Б. Нушић: Власт, режија Петар Зец (20. јун 1991) 

ППП – ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЗОРИШНЕ ПОСЛОВЕ

ВАЛТЕР БЕЊАМИН, Б. Брехт: Мајка храброст и њена 
деца, адаптација Борислав Вујичић, режија Ленка Удо-
вички (27. јануар 1992)

ЈУГОКОНЦЕРТ

ГОЈА, И. Андрић: Разговор са Гојом, режија Петар Зец 
(17. април 1992) – Југоконцерт и Народни музеј

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ 

ТЕОДОСИЈЕ МРКОЈЕВИЋ, П. П. Његош: Лажни цар Шће-
пан Мали, режија Дејан Мијач (30. септембар 1993) – 

Југословенско драмско позориште и Град театар Будва
НОРМАН, Р. Харвуд: Гардеробер, режија Дејан Мијач (16. 
јануар 1994)
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Матица, Атеље 212, 2011.
(фото: Душан Ђорђевић)
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Када се човек врати из тог света доживљавања и преживљавања разних ликова, јавља се међупростор 
у којем се он пита ко је заправо, ко је тај ко се представља као Петар Краљ. Ја се тог тренутка бојим а и 
радујем му се истоврмено. Јер захваљујући свим тим улогама човек себе и издаје, и каје се, и потврђује, 
бива поносан, глуп, наиван... и све то треба помирити. Привилегија је кад можеш тако да се играш, да 
стојиш на ивици провалије, а да не паднеш у њу. Ја сам, ипак, поприлично себи објаснио ко сам, шта сам, у 
коме времену живим и шта треба да чиним како бих то време обогаћивао а не вређао. 

Петар Краљ

(фото: Вукица Микача)
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Награда „Раша Плаовић“
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Награда (НОРМАН, Гардеробер), Фестивал праизведби, 
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ријино позорје 
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у позоришту, Музеј позоришне уметности Србије, Бео-
град 2010.

Анита Панић, Краљ, Службени гласник, Београд 2013.
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