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Комад Београдска трилогија је дипломски рад Биљане Србљановић, награђен 1996. године тада 
установљеном наградом „Слободан Селенић“. Већ наредне године први пут је изведен, на сцени 
Театра „Бојан Ступица“ у режији Горана Марковића (премијера 19. април 1997). Сценограф је био 
Душан Оташевић, костимографкиња Јелисавета Татић, композитор Зоран Симјановић а у 
премијерној подели су играли Драган Јовановић, Никола Ђуричко, Радмила Радовановић, 
Тамара Вучковић, Богдан Диклић, Катарина Гојковић, Горан Шушљик, Небојша Миловановић, 
Бојан Димитријевић, Мара Радуловић и Ксенија Зеленовић. Представа Београдска трилогија је 
учествовала на Стеријином позорју, позоришном фестивалу у Пољској и на Бонском бијеналу 
нове европске драме где је привукла велико интересовање јавности како за наш театар тако и за 
рад Биљане Србљановић. Гостовала је у Ријеци и Љубљани а последњи пут је изведена на сцени 
Театра „Бојан Ступица” 2004. године.  
Играна је широм света у око 30 различитих поставки (Немачка, Аустрија, Швајцарска, Белгија, 

Америка, скандинавске земље...). Објављена је у немачком у часопису „Teater der cajt”. Поред 

немачког, преведена је на енглески, француски, арапски, италијански, румунски, дански… Према 

речима ауторке, Београдска трилогија је „аутобиографски текст читавог града“. У три 

трагикомичне приче, из Прага, Сиднеја и Лос Анђелеса, приказани су емигрантски – апатридски 

животи некадашњих Београђана. Повезала их је новогодишња ноћ и једна девојка која је остала 

у Београду. 

 

ИВАН ВАЊА АЛАЧ – О ОНИМА КОЈИ ОДЛАЗЕ 
 
Много мојих пријатеља је емигрирало. Кад сам хтео да поставим прву причу из Трилогије на 
Академији, на трећој години, у образложењу за професора – зашто бих радио ово дело, зашто 
је оно данас актуелно – навео сам само неких двадесет пет до тридесет имена. То су били 
мени блиски или мање блиски људи, људи који су отишли. Они су били пресудни да радим овај 
комад. Сем спољашњих одлика, које одређују време, све остало у комаду је актуелно, као да је 
данас писано. Овај текст се доста ради на академијама као испитна вежба, али ми се чини да 
он пружа далеко више него што некоме на први поглед изгледа. Испод те једноставности 
крије се дубока истина о људима која боли. Можда је најлогичније место за овај комад 
Југословенско драмско позориште, не само што је овде била праизведба, већ и због тога што 
се проблем емиграције омасовио распадом бивше државе. 
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