
Разговор водила Биљана Остојић 

Милан Миња Обрадовић – продуцент и драмски писац 

Свестрано образовање и радознали дух Милан Миња Обрадовић уградио је у 
оснивање два београдска позоришта: Звездара театар и Култ театар; интезивним 
бављењем домаћим драмским писцима, новим читањем Александра Поповића, 
реализацијом култне представе Тамна је ноћ, највише гостовања у време 
највећих санкција, оставио је траг у новијој историји српског позоришта; 
изазови транзиције и статус Култ театра, писање драма, пројекат Корак ка 
позоришту чине његову блиску будућност... 

После почетног “лутања” – студирали сте медицину и филозофију – завршавате као најбољи  
студент ФДУ – одсек продукције, одлазите на студијско путовање у Француску... леп почетак;  
шта је утицало на одлуку да упишете ФДУ? 

Дуго и за стрпљење светаца, а некмоли мојих родитеља, нисам знао шта ћу бити кад порастем. 
Онда сам инхалирајућ и дах са београдских позорница, напрасно “фасовао” вирус “Theatralis”, 
крикнуо “ускликнимо с’глумављу”, помолио се светом Сави, наклонио светом Ардалиону... И 
воленс-ноленс, ошамућен магијом сцене, наслонио главу на Талијине груди, онако до даске која 
живот значи. Тако затрован омамом и инфициран “имитацијом живота”, постао сам заувек 
вирулентан. Одласком на студијско путовање у “град светлости”, у центру “Жорж Помпиду” 
затекао сам антологијску изложбу “Париз – Москва”, убезекнуо се руском авангардом: 
Маљевичем, Кандинским, Ларионовим, Гончаровом, Врубелом, Татлином..., занемео пред 
Пикасом, Шагалом, Браком, Матисом, Модиљанијем, Клеом, Дифијем..., постао “инвентар” 
Лувра, Музеја човека, Музеја модерне уметности, Музеја импресиониста... Comédie Françaisse је 
прво право “огледало живота” на коме сам без икаквог стида огледнуо сву нагост свог еротског 
порива према театру. На столицу “Уображеног болесника”, на којој је на крају представе као на 
крају живота, издахнуо Молијер, гледао сам као на распеће. На ФДУ сам утувио у главу, да пре 
него се дух сцене устреми против дисторзије духа у гледалишту, треба мућнути лобањом. 
Јориковом, наравно. На Академији сам научио да разликујем Јорикову лобању, од лобања које 
наслоњене брадом на бутне кости блистају на кокардама; од оних које стравом из очињих јама 
прете са етикета на отровима или оних које се шепуре на свакој бандери на којој пише “Опасно 
по живот!”. Једино не правим разлику између Јорика и оних мученика са Ћеле куле. Од почивше 
легенде Станислава Бајића, професора историје позоришта, научио сам да је само Јорик вечни 
глумац и да нема тог живог хистриона који завређује улогу мртве луде. Од Позоришне академије 
до данашњих дана, опсесивно жудим да видим сцену у којој ће се Јорик дрско и реско брецнути 
творцу: “Слушај ти Шекспирино! Што си ме вадио из гроба за коску од улоге?! Одох ја у прах и 
пепео, а ти нађи себи другу будалу!” На ФДУ сам такође спознао да је сцена рам који сише своју 
слику. Сише док слика не пресахне и док рам не постане реч која беше на почетку свега... Но, 
факат да само крвна слика нема рам, девастира свеколико театарско образовање за рачун само 
једног из мноштва сценских талената.

Били сте есејиста, професор, уметнички директор, продуцент, уредник, редитељ, оснивач два  
позоришта, почасни управник Малих сцена у дијаспори, критичар, директор, писац поговора,  
драмски писац... Шта вам је најближе, где се најбоље осећате? 

Моја кћи Андреа и даље тврди: “Тата још увек не зна шта ће бити кад порасте?!” Шалу на 
страну, и најлагодније и најнелагодније, и најбоље и најгоре се осећам као писац. То стога јер 



човек почиње да пише тек онда кад му ништа друго не преостаје. Дакле, то што сам почео да 
пишем није ствар избора него нужде. Као што нема тог глумца који не би волео да умре уживо 
као Молијер, тако нема драмског писца који не би волео да га позориште живота кошта и који не 
верује да ће позориште постати живот, онда кад точак постане нога. Као и сви драмски писци, 
обману зајмим из стварности коју зовемо живот, а самообману из илузије која се зове театар... А 
да не пишем, уверен сам да бих полудео или барем излапео у самодбрани од самообмане.

Основали сте и конципирали два позоришта “Звездара театар”, и “Култ театар”; творац  
сте модела тзв. “Продуцентско-акционарског театра” – много иновација за време у којем сте  
радили. 

Живот није време које пролази већ дани који се памте. Зато су годови мог живота педесетак 
премијера и хиљаде гостовања двају београдских театара који су “обележили крај двадесетог 
века као најзначајнија позоришта тога времена“. Генеза театра, оперативно обликовање и 
креирање програмске трасе и креда, за мене су порив и искушење као за редитеља основна 
сценска замисао представе или за писца фабула и драматуршке нити комада. Театри које сам 
обликовао настали су у глуво доба наше стварности, у доба када је за сумрак касно, а за свитање 
рано. “Звездара” је као такорећи самофинансирајући театар настала касно, а “Култ” као 
акционарски театар, рано. Судбина “Култа” децентно показује да је “кукурикнуо пре зоре”. 
“Звездара” и “Култ” су настали на сличном приципу у сасма различитим околностима. 
“Звездара” 1984 у атмосфери конкретне подршке културном стваралаштву од стране интересних 
заједница, а “Култ” на ветрометини “јебених деведесетих” када се културно прегалаштво, 
уосталом као и данас, третира као колатерална грешка политиканства и идеологема. А, о 
подршци “Култу” као пра и прима моделу позоришног самоорганизовања у нас, о театру који је 
утро трасу модерног театарског структурирања, ни трага ни гласа. Зато се питам ко то даје 
неприкосновену потпору анахроном, петрифицираном позоришном организму на рачун 
савремених театарских модела и моделирања?! И докле да нове алтернативне високооперативне 
форме позоришног организма, беже из загрљаја институционалног театра ко пиле од питона?! 
Дакле, докле?

Плодне године ваше каријере везане су за осамдесете и деведесете– време превирања, ратова,  
забрана, криза... да ли су то заправо изазовније године за позориште? 

Дефинитивно јесу. С обзиром да је позориште прибежиште и избеглиште од епохе којом 
несметано колају садржаји Пандорине кутије, и да је зло инспиративније од добра, времена 
погрома, доба тме и тмуше непреболне, пристају и приањају театру ко нокат месу. Тим пре, што 
позориште у временима кризе надмено и претенциозно претендује да буде скраћено издање 
туђих живота.

Захваљујући Вашој упорности и храбрости драмски писац Александар Поповић је на  
позоришним даскама доживео ренесансу у каријери – представе “Мрешћење шарана” у  
“Звездара театру” 1984. и “Тамна је ноћ” 1993. у “Култ театру” – постале су култне и  
доживеле велики успех код публике... 

Кад комад Аце Поповића осим језикословља и лексичке разбарушености, поседује и фабулу, па 
макар и танушну, култна представа је анте портас. Дакако, поносан сам на своје искрено 
пријатељство са Ацом Поповићем. О Алету, како су га звали његова Нена и пријатељи, речитије 
од опричавања нашег интензивног дружења, говори сећање са путешествија приликом првог 
гостовања “Тамне ноћи” у Америци. У околностима тоталног ембарга, путовање преко 
Будимпеште и Амстердама, уз царинске тортуре, трајало је дан и ноћ. А после свег потуцања по 
европским аеродромима, изнад Њујорка нас је сачекала орканска олуја. Чекајући безбедно 
слетање, више од сат и по смо кружили изнад њујоршке ваздушне луке. “До последње капи 



керозина” – тремолом је казивао на излазу из летилице пребледелим и пребленулим путницима 
капетан зајапуреног лица, са орошеним челом испод плаве шапке. КЛМ-ов “џамбо џет” се 
пропињао изнад торнада, препун “црне браће”, којима смо нескривено завидели на храбрости да 
џумле са дечицом, фамилијарно избегну из Уганде. Упирали смо унезверене погледе, у до 
малопре љупке стјуардесе које су везане на својим седиштима, чинодејствовале молитву за спас. 
У том тренутку сам се сетио Ћопићевих стихова: “Иже јеси на небеси, ако се нешто деси ти 
удеси, да паднем у наручје стјуардеси”, закикотао се и угледао забезекнуто лице Пеце Ејдуса 
који је сигурно помислио да сам одлепио од фрке. Мала екипа “Култа”, шћућурена у пушачкој 
зони репа авиона, била је на ивици панике. Бора Ђорђевић је као последњи адут против “horror 
in live” испуцао стих “вежите се слећемо, а можда и нећемо” и безнадежно клонуо Гаги на раме. 
Док се опточена страхом, на иглене уши сужавала наша ментална географија, на мониторима 
изнад размене наших унезверених погледа, више није било ни географских скица наше 
маршруте. Упркос сигурносног пожарног светла, у грдосији од авиона настајао је мрак. 
Дрхтуримо као мишеви затечени у бучуку трица, а мени се у сећање урезује надреална слика за 
коју сам агонично помислио да је последња: Аца узима у наручје једног преплашеног црног 
дечака из суседног реда, очински га ставља на крило... Не чујем којим језиком га теши и куражи; 
кроз замућена стакла не видим очи које испод округлих оквира милују дечака из Уганде. Али 
зато видим да из очију малишана сахну сузе, црно лице се зари осмехом од белих зубића, док 
мале руке са белим длановима грле врат Александра Поповића на коме су набрекле модре 
каротиде. Наравно, слетели смо (његова природна смрт и овај интервју су непобитни доказ 
нашег приземљења), а да прича не би била посве патетична (чега се Аца гнушао до јарости), на 
аеродрому “Кенеди” чека нас чопор паса “дрогераша” који њушкају пртљаг од декора, нешто 
костимографских крпа, бедне реквизите, ракије и кајмака. И после свега, тик на излазу из царине 
и тик уз мене, Але у објектив камере CNN-а даје прву изјаву: “Осећам воњ. Овде су и жваке 
ижвакане и испљунуте. Америка се заиста распада”. Пар сати после тога видео сам га палог у 
загрљај његове дугогодишње пријатељице Елен Стјуарт, легендарне Ла Маме, у срцу Гринич 
Вилиџа.

С представом “Тамна је ноћ” у време највећег ембарга пропутовали сте свет и постигли  
велики успех. Кажете да је представа гостовала више него све наше представе до тада... 

“Тамна је ноћ” је обишла планету интензивније и екстензивније него све представе српског 
театра у двадесетом веку. Светла позорнице су је затекла у Палати Уједињених нација у Женеви, 
у Цириху, Берну, Лондону, Бечу, Салцбургу, Њујорку, Торонту, Чикагу, Либертвилу, Детроиту, 
Л.Е–ју, Милвокију, Нијагариним водопадима, Квинсу, Хемилтону... Представе Театра Култ 
игране су у Сарајеву, Скопљу, Амстердаму, Лимасолу, Никозији, Софији, Будимпешти, Сиднеју, 
Мелбурну... И све то под тоталним ембаргом кога су једва прелетале птице селице. У временима 
ратног вихора који је харао окружењем, у времену када се читав свет острвио да пошто – пото 
“изрезили Србијицу”, комплетан дипломатски кор се изређао на неудобним седиштима првог 
реда театра “Култ”. Сви амбасадори листом и све дипломате акредитоване у Београду су сузних 
очију френетично аплаудирали “данс макабру” током епилога “Тамне ноћи”. Многи од њих нису 
могли да обуздају сузе ни по изласку из дворане, а ја сам у шали предложио да штампамо афише 
у облику сузница или барем папирних марамица. Цео Београд и сав бели свет у Београду, 
долазили су на “парче” катарзе у “Култ”. Непосредно пред прву турнеју Култа у САД, амерички 
амбасадор је својим дискреционим правом даривао “џепарац” свим актерима и ауторима 
представе. О мисији миротворства театра “Култ” репортаже су емитовале скоро све белосветске 
телевизије ЦНН, ББЦ, СБС, РАИ, ЗДФ, ТВЕ, “Скај њуз”... Све, осим РТС-а. Фотографије и 
прикази представа освануле су на насловним странама “Чикаго трибјуна”, “Торонто стара”, на 
страницама “Штерна” “Тајма”, “Њујорк тајмса” и “Вашингтон поста”...



Да ли представа “Тамна је ноћ” доказује да новац није круцијалан у успеху једне представе? 

Следећа анегдота релативизује ваше питање. Крајем 1993. године, током најжешће инфлације у 
историји света и века, Сека Саблић, делегирана од екипе глумаца “Тамне ноћи”, инсистира на 
разговору са управником Култа, тј. са мном. С обзиром на нестрпљиве интервенције Предрага 
Ејдуса, састанак је “преко везе” уприличен прилично ургентно. Сека је дошла видно узрујана и 
још са врата кренула своју уобичајену тираду о мизерним глумачким хонорарима. Монолог је 
завршила децидираним, искључивим ставом да јој без обзира на уговор и статус акционара, 
цитирам: “Више не пада на памет да игра испод две марке по представи”?! Дакако, то су била 
хиперинфлацијска времена која су Секин и остале акционарске делове са синоћ одигране 
представе, сутрадан “појела” до мере незамисливо бедног износа. А да новац није круцијална 
ставка у успеху сценског пројекта, доказује и чињеница да тада није било тих пара којима бисте 
под црним ембаргом отишли у бели свет. Наравно, то важи за оне којима је више стало до 
далеких путовања, него до блиског новца. Представа је на крилима великог еха изнедрила и три 
глумца која су у Тамној ноћи зачели блиставу каријеру: Тамару Вучковић, Драгана Мићановић а 
и Небојшу Глоговца. Притом, скоро сви аутори и актери представе су освојили бројне награде 
(од Стеријиних па редом). Успут, у акционарском Култ театру није било тајни. Бар, међу 
акционарима. Бруто промет на представи Тамна је ноћ досегао је цца милион марака.

Како Ви као свестрани позоришни човек, па и драмски писац, доживљавате редитељско  
читање драмских текстова, да ли је ипак на крају битан само резултат? 

Моја театарска искуства скоро искључиво су везана за тзв. прву лигу наших редитеља: Дејана 
Мијача, Слободана Унковског, Бранка Плешу, Душана Јовановића, Виду Огњеновић, Егона 
Савина... Иако је редитељство дубоко еманирана уметност савремене епохе, док лагано овештава 
фраза да је режија уметност која је обележила двадесети век, гнушам се редитељског театра по 
сваку цену. По цену “драмског предлошка”, како неки редитељи зову драмски текст са 
нескривеном нотом ниподаштавања; гнушам се позоришне режије по цену глумства и чувства. 
Редитеља доживљавам као позориштника који је пер дефинитионем позван да скупи расуте 
крхотине великог позоришног огледала свога времена, склопи их одређеним преобликованим 
редом и споји нераскидивим духовним ткивом. Од тих перцептивних и когнитивних садржаја 
које личе на крхотине огледала; “саставља се”, тј. организује редитељски “велтаншаунг”. Сходно 
томе редитељско читање драмског ткива можемо одредити као интегративно структурирање 
целине. Дакле, дубинска генеративна структура феномена позоришне режије се испољава као 
трагање за смислом и његово организовање, односно заогртање смисла сликом. Зато се 
неминовно намеће аналогија између феноменолошке редукције и редитељског поступка у 
театру: прво се свет мора изгубити да би се (само)рефлексијом задобио. Редитељ и писац се, 
како је то духовито приметио Сартр, споразумевају као два лупежа на вашару. Редитељ за 
потребе канда своје представе “краде” драматургију од писца који све то штедро нуди под 
условом да се чује свако његово слово, да одјекне свака му реч и да јекне свака му реченица. За 
разлику од писца који је уверен да се позориште више слуша него гледа, редитељ је сасма 
супротних уверења. Тај сукоб је неразмрсив и због накане редитеља да се понаша као верни 
Шлајермахеров следбеник, који се труди да прочита писца боље него што је овај самог себе 
прочитао.

Рад у позоришту фокусирали сте на сарадњу са домаћим драмским писцима, на крају сте и Ви  
постали драмски писац, драме: “Атрактиван наслов”, “Огледало без покрова”, “Секс  
трафикинг”... на којој страни је лепше? 

Од домаћих драмских аутора као редитељ, продуцент, уметнички директор или уредник 
“третирао“ сам и “малтретирао” Душка Ковачевића, Ацу Поповића, Михиза, Басару, Копривицу, 
Игора Бојовића, некада “домаће” Крлежу, Брешана, Стефановског, а жао ми је што нисам 



Миодрага Ђукића, Симовића, Ковачевића “који није Душко и Синишу који није Павић”, 
Шеварлића, Мију Илића, Томића, Ковкеа, Дајча, Панића... Одговор на питање на којој страни је 
лепше је прост ко пасуљ, под условом да се односи само на таштину; на ванитас ванитатум 
аутора. С обзиром да сви ми помало сличимо оном певцу госпође Појзер који је умислио да 
сунце излази да би присуствовало његовом кукурикању, наравно да је најлепше када сте на 
страни самога себе. Но, искрен одговор на Ваше питање отвара дилему из тамног вилајета: “Ако 
узмеш кајаћеш се, ако не узмеш кајаћеш се.” Рекао бих да је зачеће и рађање драме, зачарани 
круг у коме драмски писац попут давнашњег мудраца не жели да израчуна квадратуру круга, већ 
да поистовети круг и квадрат. Круг као мета метафора, као ореол изнад свега у Сведржитељству, 
садржан је у мојој драми “Атрактиван наслов” и алегорично презентиран кроз монолог глумца. 
Тим монологом бих желео да узурпирам драгоцени простор часописа, да узнемирим Вашу 
пажњу и скренем позорност читатељства: “Слушајте слику! Пудер од прашине скрио је боре на 
лицу мога завичаја. Упекла звезда ко бабина погача... Сунце јари врелину, сенке заждиле у 
хладовину, Дреждим на челопеку, смишљам шта ћу, ’де ћу...? Онда одломим грану са оближњег 
храста, прислоним је земљи... окренем се око себе... Испаде круг од прашине ко шестаром. 
Извадим из џепа дедину гранату, дон’о из сваког рата по три за успомену. О’шрафим је, посејем 
барут по обиму, фрљнем шкорпиона у центар... Шкорпија тих година ко жутих мрава. Фрцнем 
палидрвце, букну кружница, пламен поче да језича... Шкорпион се успиње на вражји реп, да 
прескочи ватру ко скакац с’мотком. Но, међутим... Барут букти, гаси му наду у боље сутра... 
Упоран ко судбина, покушава да прође кроз пламен који из перспективе гамади, суче до неба... 
Колико пута је храбро ко ватрогасац насрнуо на живи огањ и...? Онда се опрљен ко ложац високе 
пећи, последњом снагом враћа у средиште круга... Ту у центру центра се скврчи, исуче жалац ко 
мач и прободе куцавицу у срцу. Ватра умине, живот утрне... Остане прашина, пепела нигде... 
Ништа.” Дакле, нема “лепше” док сви позориштници ђипају истом трасом у једном смеру – ка 
усуду пролазности. Наша дијагноза је ен пассант и шлус! 

Ретко се деси да неко у себи споји дар и за продукцију и за креацију; пробали сте све у  
позоришту, има ли нових изазова, шта је са судбином “Култ театра” или размишљате о  
промени? 

Спојити дар за продукцију и креацију, раритет је и чудоређе само ових простора. Продуцент и 
редитељ или продуцент, редитељ и писац или пак глумац и продуцент у једној личности, 
подразумевајућа је симбиоза и заштитни знак холивудске, западноевропске или бродвејске 
продукције. А, кад се ради о судбини “Култа”, она је неизвесна и због неминовности која се зове 
приватизација. У случају да Култ и шака запослених задрже акционарски статус после 
трансформације коју нуди републичка Агенција, Култу се наново отварају двери успеха и нове 
форме организационог обликовања. Моја је идеја да Култ у новој фази развоја постане 
амбулантни театар par excellence.. Тада би и репероарска оријентација Култа завредела промену 
у сагласју са упитом поетске максиме: “Шта је сценска поезија која не спасава ни народе ни 
људе? Ништа. Орташтво службених лажи.” Будући гледаоци тог амбулантног театра напуштаће 
његова руинирана седишта, освешћени за једну велику муку. И одлазиће са представа, стидећи 
се онога чему су се смејали.

Последњих година своју активност везали сте и за “Удружење драмских писаца Србије”, један  
сте од носилаца пројекта “Корак ка позоришту”, пишете поговоре за едицију Савремена 
српска драма, члан сте редакције часописа ДРАМА. Како видите сарадњу са Удружењем? 

Захваљујући Удружењу доживео сам реанимацију и реафирмацију која засигурно инспирише мој 
даљи рад. Моје две драме изашле су у едицији “Савремена српска драма” за коју пишем кажу 
иритирајуће поговоре кроз измишљене дијалоге са ауторима; моји есеји редовно пуне или 
празне (просудите сами), странице часописа “Драма”. Иначе, сарадњу са Удружењем 



доживљавам као непатворену и обострано отворену. Зато ми је искрено жао што многи од 
чланова, негују индолентан однос према бројним активностима Удружења; од промоција 
часописа и едиције, до “Корака ка позоришту”. Тотална дезиницијативност чланова може 
несвесно да инхибира подвиге какви засигурно јесу едиција “Ка новој драми” или часопис 
“Драма”. Личну сарадњу са Удружењем бескомпромисно ћу условити дубоком, сувислом и 
иманентном сарадњом са театром “Култ”. Уосталом, има ли шта природније од духовне 
интеграције театра култног репертоарског креда, са Удружењем које окупља најзначајније 
драмске писце Србије.

Какви су планови до краја године са пројектом Удружења драмских писаца Србије “Корак ка  
позоришту”? 

Разлог да УДПС “коракне ка позориш ту” је насушна недостатност самосвојног позоришног 
самоорганизовања у нас. Концертно извођење драма из едиције “Савремена српска драма”, 
редовно репертоарски “корача” на сценама “Модерне гараже” и театра “Култ”. Оно што 
инспирише и импресионира “спиритусе” “Корака” су реална очекивања да ће “корачати” и на 
гостовањима диљем Србије. Оптимизам улива и наступ “Корака ка позоришту” у оквиру 
званичног програма глумачког фестивала “Миливоје Живановић” у Пожаревцу. Непосредно по 
избору за уредника “Корака”, под тешком инспирацијом идеје коју “степ бај степ” остварујемо, 
створио сам и Манифест ове манифестације која подразумева позориште “голо и босо”, 
ратосиљано непотребног баласта и квазиредитељских намета. То је призориште које се глуми 
читајућ и, а чита глумећи; театар који не расипа енергију на сценски покрет “у рамфузи”, него је 
фокусира на слово, фиксира је на реч и душу. “Корак” није намењен онима који су оглушени на 
чињеницу да је реч творевина душе. “Корак ка позоришту” треба да постане театарски чин који 
дичном публикуму намерно, “на кварно” квари илузију и безочно краде веру у варку.


