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Лековито отрежњење 

Дубоко верујем у тројство. И свето и световно. У свакој подвижничкој 
работи, тројство је кључ успеха. У нашим, малим театарским пословањима. 
тројство је обећање и путоказ квалитета. Три добра елемента једног пројекта 
слуте добру представу: 

1. Одлично избрушен тематскоидејни угао, сажет у епилошкој ауторовој 
напомени: Ништа није толико подло жно импровизацији као успомене за 
дуго сећање. 

2. Сјајан драмски текст Милана Миње Обрадовића: Атрактиван наслов. 

3. Супериорно формулисан жанр: Гроттесцо про импровисатио. Тешко је одолети нападу 
панегирич ноодичарске навале глорификовања Атрактивног наслова Милана Миње 
Обрадовића, јер ноторна је чињеница да аутор, невероватно пиранделовском снагом, у 
педесетак страница текста, сабија суштину изакулисног, огољеног и острашћеног ТЕАТРА. И 
све то питком комедијом која пуца од врцавости, комиком која врца од оригиналности. 
Притом, и многе кнедле застану у грлу позоришног посленика док листајући Атрактиван 
наслов, М. М. Обрадовић а, схвата колико је прозрен, разоткривен и обелодањен. Да ли је 
могуће, да је све време док смо играли, лагали, глумили, тукли се сујетама и гурали у први 
ред; да ли је могуће да је све то Миња гледао, сублимирао и штедро нам вратио у форми 
сјајног драмског предлошка за велику представу. Али, није се стало на Театру. 

Атрактиван наслов нас лансира у пиранделовске сфере питања и одговора о суштини човека 
и живота. Докле се може утонути у мизерију, а притом махати заставама поштења и 
посвећености? Докле, заправо, новац може да “пробургија”, а да притом стално кријемо да је 
пара основна и једина мотивација наших хипокризијских деловања. Докле Театар може да 
сакрива да до своје величанствене едукативно, катарзичноузвишене глазуре стиже кроз ужас 
и глиб сујете и суревњивости својих твораца? После овога текста, теже! 

Болно је, а уједно лековито је то отрежњење које нам нуди Атрактиван наслов. У том лечењу 
радо би учествовали глумци калибра Предрага Ејдуса или МихајлаМише Јанкетића, Тање 
Бош ковић илии Данице Максимовић, Драгана Петровића или Бранимира Брстине... 

Редитељ Славенко Салетовић, већ сриче ове борбене редове. а домаћин овом значајном 
позоришном пројекту ће радо бити свако ко има довољно храбрости да се упусти у авантуру 
врхунског Театра...


