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 ОД „ИСКРИЦА“ - ДО ЗВЕЗДА

 "Рођена сам 3. 11. 1986. године у Врању, где сам похађала Основну школу                  

„Светозар Марковић“. Након Гимназије, 2005. године завршила сам Академију Уметности 

у Новом Саду (драмски смер, одсек глума, у класи професора Љубослава Мајере). 

Дипломирала сам 2009. и од тада сам стални члан позоришта „ Бора Станковић“ у Врању. 

 Још од малена сам показала жељу  да се бавим овим послом и могу слободно да 

кажем да је  главни „кривац“ за то моја учитељица Надица Станковић. Она је међу 

првима препознала мој таленат и жељу, па се трудила да ме усмери ка томе на сваки 

начин.

 Сећам се да сам у другом разреду први пут наступила на општинском такмичењу 

рецитатора у Врању, где сам освојила треће место. Учитељица Надица је радила са мном - 

заједно смо одабрале рецитацију са којом сам тада наступала (то је била песма Мике 

Антића „ Птица“). Након завршетка наставе, остајале смо у учионици,  вежбале и тај труд 

и рад се на крају исплатио.

 У посебној фиоци, у којој одлажем све новинске чланке везане за моју каријеру, 

још увек чувам први чланак о мени из тадашњих школских  новина „Искрице“ и он ми је 

посебно драг. 

 Годину дана касније, у трећем разреду, учитељица Надица и ја смо постале 

уигран тим, па сам освојила  друго место и успеси су отад почели да се нижу. Од петог до 

осмог разреда сам такође имала доброг наставника, Драгицу Стевановић, која је 

наставила са мном онако како је већ било започето. Период проведен у основној школи 

ми је заиста остао у лепом сећању, јер сам поред редовне наставе, активно учествовала и у 

хору, фолклору, била сам члан редакције школских новина, стално сам учествовала на 

школским приредбама и прославама, као и на такмичењима из разних предмета. Али,  ја 

сам највише била очарана светом глуме и, понета магијом позоришта, знала сам још тада 

да је глума позив којим желим да се бавим. 

 Младим генерацијама које су сада ђаци школе „Светозар Марковић“ бих 

саветовала да отворе сва своја чула, да истражују , да ослушну себе, да  чују своје жеље и да 

увек иду за оним што воле и да не одустају од тога. То је засигурно најбољи и 

најисправнији пут.

 Захвална сам свим својим наставницима и учитељици, што сам ту где јесам, што 

сам захаљујући њима успела да се изборим за то да у животу радим оно што волим и што 

су ме кроз образовање и васпитање оплеменили и учинили да постанем добар човек!" 
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