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Н  А  С  Т

Сви смо ми неваљали и сви добри!... Зависи од тога која нам је страна напољу!
Момчило Настасијевић

Н Е Д О З В А Н И

Цео свој опус Момчило Настасијевић базирао је на теми добра и зла... на самој суштини 
човека... бити добар или лош човек то је питање избора.
Момчило нас подсећа да је човек склон паду али и да је способан да се „вине у висину у 
чистину”.Окупљала су браћа Настасијевић у својој кући уметнике и љубитеље уметности и 
чинили их бољим људима јер су им својом уметношћу крепили душу. Уметност нам помаже да 
будемо бољи и нама који стварамо и вама који нас гледате. То и јесте смисао позоришта.
„Недозвани” нас дозивају и призивају доброг  и питомог човека.
               Југ Радивојевић
                (један од наших најпознатијих редитеља, добитник преко 50 награда у земљи 
и    и региону)
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Факултет драмских уметности завршио је у класи проф. Драгана 
Петровића. Добитник је награде за најбољег дебитанта за улогу 
Небојше Поповића у филму „Бићемо прваци света" − Филмски сусрети у 
Нишу.  Добитник је  повеље  Данило Лазовић за говорење поезије. Игра 
у многим филмовима и серијама (Златни дечко, Феликс, Црна свадба, 
Швиндлери, Група, Лихвар, Пуцњи у Марсеју...).

Дипломирала је у класи проф. Владимира Јевтовића на Факултету драмских  
уметности у Београду. До сада је остварила значајне улоге у серијама 
„Ургентни центар“, „Југословенка“ и „Факти и фикција“. Са монодрамом „Бог 
да прости“ освојила је више награда и признања.

Глуму је завршила на Факултету драмских уметности у 
Београду, у класи проф. Биљане Машић. Играла је у 
филмовима „Зона Замфирова 2“, „Бићемо прваци света“, 
„Сага о три невина мушкарца“ и другим.

Дипломирала је глуму на Факултету драмских уметности у 
Београду, у класи проф. Гордане Марић. Монодрамом „Нисам 
била овде“ завршила је и мастер на ФДУ. Као глумица прве групе, 
стални је члан ансамбла позоришта на Теразијама.

Завршио је глуму на Академији умјетности у Бањалуци у класи проф. 
Елене Трепетове. Оснивач је НАСТеатра. Добитник је Златне колајне 
„Маја Димитријевић“ на 44. Фестивалу монодраме и пантомиме у 
Земуну, као и награде за најбољу монодраму на 24. МЕФЕММ-у у И. 
Сарајеву, те почасне награде 15. Међународног фестивала  Actor  of 
Europe (Македонија). У у филму „Круг“ игра главну улогу.

Завршио је глуму на Академији умјетности у Бањалуци у класи професора 
Жељка Митровића. Вишегодишњи је сарадник Настеатра. Добитник је 
награде за глуму на фестивалу Златни витез у Москви, као и награду за 
најбољег младог глумца на Позоришним/казалишним играма БиХ, и 
награда за најбољу монодраму на фестивалу МЕФЕММ у И. Сарајеву. 
Велику улогу остварио је у серији „Хотел Балкан“.


