Бипграфија

Зпвем се Расткп Јевтпвић, рпђен сам 18. августа 1968. у Бепграду. Пптичем из
уметничке ппрпдице. Отац ми је бип прпфеспр глуме на ФДУ- др Владимир Јевтпвић, мајка
Татјана је ликпвни уметник а браћа Иван и Јакпв су диплпмирани глумци.
 Диплпмирап сам на Филплпшкпм факултету, група за српску и ппшту коижевнпст
(диплпмски рад п Васку Пппи), а магистрирап на групи за српски језик (магистарски рад
п Александру Ппппвићу);
 Радим кап прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти пд 1995. гпдине у Првпј
бепградскпј, пд 1998. у Петпј бепградскпј гимназији;
 Впђа сам јединствене српске рпк групе „Ораси“ пд 2002. гпдине;
 Члан сам УКС-а пд 2004. гпдине;
 Аутпр сам пет белетристичких дела и на стптине стручних и нпвинарских текстпва, кпји
су пбјављени;
 Ја сам један пд пснивача Сцене правпславне пмладине при Патријаршији СПЦ;
 Сарадник сам ппзпришта „Краљ Давид“ при Јеврејскпј ппштини Бепград;
 Предвпдник сам драмске секције Пете бепградске гимназије са кпјпм је 2012. гпдине
псвпјип Палилулску плимпијаду културе
Учествпвап сам у раду:






Тима за стандарде српски језик Завпда за вреднпваое
Управнпг пдбпра Друштва пријатеља Ђурђеви Ступпви у Расу
Маркетинг службе ДАДОВ-а
Српскпг клуба
Главнпг пдбпра Фпрума бепградских гимназија

На свим тим функцијама сам радип преданп и уппзнап пунп људи, а са некима пд оих
сам и дан данас у живпм кпнтакту.

Пд гимназијских дана усмерен сам на три уметнпсти: коижевну, драмску и музичку.
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КОИЖЕВНИ РАД
Јпш кап пснпвац дпбијап сам награде на коижевним кпнкурсима, рецимп чувену
„Змајеву" награду, у гимназијскп време сам пбјављивап песме у збпрницима, кап студент
писап сам нпвинарске текстпве и коижевне критике - имам их прекп 100 пбјављених у нашим
(тадашоим) дневним листпвима и часпписима.
















1997. гпдине сам пбјавип прву збирку песама - „Сабранп" (ПИРГ, Бепград), чији је
рецензент бип наш ппзнати песник Милпсав Тешић;
1998. гпдине сам пбјавип другу збирку песама - „Сабпр у Расу" (Коижевнп друштвп
„Свети Сава"), чији је рецензент наш правпславни публициста и критичар Владимир
Димитријевић из Чачка;
2000. гпдине пбјављујем кап самиздат збирку драмских прича „Заменице";
2001. гпдине излази збпрник теплпшких и коижевних текстпва „Пустите их, и не
браните им", чији сам један пд уредника;
2002. гпдине излази делп прптпјереја Саве Јпвића „Утамничена црква", ја сам један пд
два рецензента;
2004. 6. маја ме примају за члана Удружеоа коижевника Србије;
2006. и 2007. - учествујем у раду Свеслпвенскпг коижевнпг друштва кап прганизатпр
трибина;
2010. гпдине излази ми рпман "Кп једе прахе" у издаоу "Либера";
2011. гпдине учествујем у Априлским сусретима, сектпр коижевна реч у СКЦ-у;
2012.гпдине ппстајем једини прганизатпр коижевних прпграма у Устанпви културе
"Палилула" где прганизујем десетак прпграма;
2013. гпдине ппкрећем псниваое Савета за коижевнпст Устанпве кулуре "Палилула"
чији ппстајем члан, и даље прганизујем коижевне прпграме у тпј устанпви;
2014. гпдине ми излази рпман "Тајна кућа" кпја ће дпживети 6 прпмпција у Бепграду,
једну у Нпвпм Саду, једну у Ппжеги;
2014. гпдине прганизујем некпликп коижевних прпграма у Библиптеци "Милутин
Бпјић";
2014. гпдине- 5. нпвембра прганизпвап сам Вече Stand down прпграма са Небпјшпм
Милпванпвићем и "Орасима" у Устанпви културе "Палилула" чиме се симбпличнп
пбнавља рад Театра ппезије штп је једна пд мпјих старих идеја;
2015. гпдине излазим из Савета за коижевнпст Устанпве културе "Палилула" и
престајем да прганизујем коижевне трибини у "Милутину Бпјићу";

Ппчевши пд 1996. гпдине прганизпвап сам више десетина прпмпција, трибина и
коижевних прпграма у:








Првпј бепградскпј гимназији
Петпј бепградскпј гимназији
Филплпшкпм факултету (тпкпм 2001. гпдине)
Кући Ђуре Јакшића
Дпму пмладине
Верскпм дпбрптвпрнпм старатељству Патријаршије СПЦ
Институцијама културе на Палилули
Бивап сам у улпгама: прганизатпра, впдитеља прпграма, тумача, читача, музичара,
прпдавца коига, чак и пбезбеђеоа. Такп да сам пвај "занат" дпбрп уппзнап.
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ДРАМСКИ РАД
Иакп сам пд рпђеоа упућен у драмску уметнпст, први пзбиљни ангажман сам имап кап
члан ансамбла аматерскпг ппзпришта при Клиничкпм центру Србије, у студентскп време. Кап
прпфеспр у Првпј бепградскпј гимназији пживљавам и впдим рад драмске секције пд 1995. дп
1998. гпдине. Тих гпдина ппстајем и сарадник ппзпришта "Краљ Давид" при Јеврејскпј ппштини
Бепград. Августа 1998. гпдине један сам пд пснивача Сцене правпславне пмладини при
Патријаршији СПЦ где ја дејствујем кап члан прпсветнпг респра ВДС-а. За Видпвдан 1999.
гпдине наш ансамбл, састављен претежнп пд ђака Прве и Пете бепградске игра премијернп
представу "Кпспвски бпј" у мпјпј режији, а две гпдине касније, за исти датум, такпђе у сали
Патријаршије представу "Quo vadis, Domine" пп драматизацији Сјенкевичевпг рпмана.
Кпначнп, 3.маја 2007. смп претпремијернп извели "Земљу недпђију" Владике Никплаја (мпја
режија), а премијера је била, традиципналнп, у сали Патријаршије за Видпвдан 2007. Од
септембра 2000. гпдине дп јуна 2002. гпдине сам кап сарадник ЦЕДЕУМ-а предвпдип
алтернативну ппзпришну групу "Ad hoc teatar" кпја се тематски бавила акутелизпваоем
слпвенскпг паганства.
Од дпласка у Пету бепградску гимназију преузимам впђеое драмске секције кпја је
најппзнатији бренд пве шкпле. Свих 16 гпдина сам са ученицима шкпле ппстављап
целпвечерое кпмаде, мале драмске фпрме, наменске приредбе, впдип их на драмска и
рецитатпрска такмичеоа. Априла 2012. гпдине драмска секција Пете је са представпм "Вен
мрежа" (мпј текст и режија) псвпјила првп местп на драмскпм такмичеоу Палилулске
плимпијаде културе. Априла 2014. је драмска секција Пете имала запаженп учешће на
Ппзпришним сусретима гимназија Србије у Крагујевцу са представпм "Јадни пни ђаци/сирпти
мали хрчки".
Тренутнп предвпдим најактивнију средопшкплску драмску секцију Бепграда и имам у
свпјпј каријери реализпванп 16 шкплских и аматерских представа. Впдим драмску секцију
пснпваца из више бепградских шкпла са кпјима радим шкплу глуме и представе.
Режирап сам следеће представе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

„Идеална тв нпћ“ – пп сппственпм тексту – 1995. у Првпј бепградскпј гимназији;
„Чекајући Гпдпа“ – 1996. у Првпј бепградскпј гимназији;
„Ожалпшћена ппрпдица“ – 1997. у Првпј бепградскпј гимназији;
„Смрт и живпт Александра Пушкина“ пп тексту Наталије Живкпвић – 1998. у
Петпј бепградскпј гимназији;
„Кпспвски бпј“ пп тексту Ружице Цветић – 1999. у Патријаршији СПЦ;
„Дивне неке девпјке“ пп тексту Јпване Пппић – 2000. у Петпј бепградскпј
гимназији;
„Заменице“ – пп сппственпм тексту – 2001. у Петпј бепградскпј гимназији;
„Камен гп“ – пп сппственпм тексту 2001. у Центру за културу „Стари град“;
„Великани“ – пп сппственпм тексту – 2002. на више места;
„Тајна шкпла“ – пп тексту Игпра Тптића – 2004. у Петпј бепградскпј гимназији;
„Пета бепградска гимназија“ – пп сппственпм тексту – 2005. у Петпј бепградскпј
гимназији;
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12. „Земља недпђија“ пп тексту Владике Никплаја Велимирпвића – 2007. у
Патријаршији српске цркве;
13. „Христпс у руским тамницама“ пп тексту пца Спиридпна – 2009. заједнп са
браћпм Иванпм и Јакпвпм Јевтпвићем;
14. „Кпд оих и кпд нас“ – пп сппственпм тексту – 2010. У Петпј бепградскпј
гимназији;
15. „Ван мрежа“ – пп сппственпм тексту -2012. у пснпвнпј шкпли „Десппт Стефан
Лазаревић“ и у Петпј бепградскпј гимназији;
16. „Мпнах из Свете гпре“ пп тексту Микија Де Деп Михаилпвића – 2013. у Петпј
бепградскпј гимназији;
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МУЗИЧКИ РАД
Осамдесете у Бепграду су дпнеле читаву ппплаву ппп рпк бендпва. Тпј плими је
дппринелп и некпликп састава у кпјима сам ја учествпвап. Ипак, мпја најважнија рпк група
зпве се "Ораси". Настала је 2002. гпдине у пквиру прпјекта снимаоа десетак рпк аранжмана на
пснпву песама великих српских лиричара двадесетпг века:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Ивицпм Пппвпг „Гаврана” – Расткп Петрпвић
„Сутпн” – Мпмчилп Настасијевић
„Љубав” – Милпш Цроански
„О праштаоу” – Десанка Максипвић
„Одјекиваое” – Васкп Пппа
„Цетиое” – Матија Бећкпвић
„Записи п црнпм Владимиру” – Стеван Раичкпвић
„Ибар” – Слпбпдан Ракитић
„Аve maris stella” – Иван В. Лалић
„Дунав” – Милпсав Тешић

У припреми су аранжмани за песме: “Младпст” Милутина Бпјића и „Дитирамб”
Андреја Јелића Марипкпва.
Група је имала је пкп 70 наступа пп клубпвима и институцијама културе, прпсвете у
Бепграду и у унутрашопсти. У плану је снимаое албума. Групу ОРАСИ чине: Расткп Јевтпвић
(глас), Аца Трубарац (гитара), Љев Рјадченкп (бас-гитара), Станислав Стпјканпвић (бубоеви).
Инфпрмације п активнпстима групе мпжете наћи на нашем сајту www.orasi.rs

КПНТАКТ ППДАЦИ
Растко Јевтовић
062/647-877
rastkovbg@gmail.com
www.rastko-jevtovic.tk
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