*Твоите филмови се почесто стануваат предмет на универзитетски
анализи и студии. На што најчесто се задржува интересот на
учесниците на овие средби?
Мое е да создавам уметност, а други се повикани да ја
изучуваат. Моите два филма често се анализираат и студираат, па
тешко се следи сето тоа. Ми кажаа дека на "Гугл" имало листа долга
неколку страни, стотина универзитети, институти и колеџи на кои се
предаваат "Пред дождот" и "Прашина". Кој има време за сето тоа...
Ми се случува на семинар или на забава да ми пријде некој студент
или професор и да ми каже дека го учел или предавал мојот филм
на факултет на Филипините или во Нов Зеланд или Пекинг или
Бразил...
Филмовиве се предаваат и се анализираат од повеќе аспекти:
филмска естетика, филозофијата на која се базирани, политичките
прашања што ги покренуваат, категоријата време, наративната
форма, третманот на религијата во филмовиве, третманот на
историјата... или пак се расчленуваат како дела во поширокиот
контекст на уметноста од почетокот на 21. век воопшто.
Пред две недели на Универзитетот во Лајпциг се одржа
конференција на тема филмот "Прашина". Беатрис Кобоу имаше
реферат со наслов "Живите и мртвите - мастернаратив, наративни
рамки и колективниот идентитет во Прашина", Улрике Кремер
излагаше на тема "(Пре)поставување на реалното - сликарство и
филм во Прашина", Ерик Тангерстад на тема "Кога прикаска ја крие
прикаскаТА - Прашина како вид на колективен рошах тест", Ирис
Кроануер го анализираше атентатот врз филмот во Венеција со
рефератот
"Прашина - политика, војна и филм", Деспина
Ангеловска "(Де)конструирање на балканизмот во филмот
Прашина", Андрија Димитријевиќ "Кинестетиката на Прашина - крај
на драмата", Стилиан Јотов "Дивиот Запад на Балканот", а Николаос
Псарос жестоко го нападна филмот во рефератот "Атентатор за
ВМРО - двојно искупување и грев".
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Ме отворија кон чесни луѓе, ме потсетија колку е убаво да се
слуша ритамот на ентузијазмот, ме исполнија со чиста радост, како
кога од попладне одиш на школо во сончев ден.
Работата со студенти е дарежлива и позитивна, даваш нешто
од себе, и тоа многу ме радува. Секоја уметност содржи елемент на
дарежливост, но и елемент на нарцизам. Кога работиш на филм,
мораш да го штитиш делото од разни суети (вклучувајќи ја и твојата
сопствена), мораш да се бориш со разни политики и финансии... А
во даскалувањето (особено предавање уметност) нема место за
нарцизам или политика, и тоа ми е страшно убаво и освежува.
Јас предавам (на Њујоршкиот Универзитет) на многу малку
студенти, ама тие се веројатно меѓу најталентираните на светот.
Секоја година за прием се интересираат неколку илјади од цел
свет, се пријавуваат илјада и нешто, а ние бираме 36. Кога работиш
со ептен талентирани луѓе на пост-дипломски студии, можеш да се
нурнеш директно во филозофските и во естетските суштини на
правењето уметност и мас-комуникација, па од тоа и самиот многу
учам.
*Која тема ти се чини најатрактивна за нареден голем филмски
проект?
Во моментов нема нареден проект. Можеби ќе си земам еден
распуст од 50-тина години, па после ќе видиме. Се бавам само со
оваа работа (предавање на Универзитетот) оти бара време и
енергија, а приватно ми е моментално поубаво во апсорбирање на
естетски искуства одошто во креација.
Искрено, ја потценуваме важноста на промената; стануваме
робови на една иста професија, исто место, иста куќа... Треба
освежување понекогаш.
*Имавме можност да ја запознаеме
твојата уметничка
омнипотентност,
покрај филмовите, во Скопје изложуваше и
фотографии, а проследивме и дел од писателските активности. Ќе
имаме ли можност за
пообемен увид во твоите пишувачки
аспирации?
Да, фотографиите патуваа и во Шведска, Франција, Италија,
Грција,
Карибите,
Полска...
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организираше МСУ без помош од Министерството и што го помогнаа
МиниЛаб и Фуџи - го обиколи светот.
А, за она што го пишувам имам џентлменска спогодба со “New
American Writing”. Се што ќе напишам објавувам прво кај нив. Тоа се
само мошне куси расказчиња. Микро-раскази. Како миниздолништа, доволно куси да го привлечат вниманието, а доволно
долги да ја покријат суштината.
Пишувањето ми е, инаку, најмногу за приватна консумација.
Како домашна ракија. Ретко чувствувам потреба да го објавувам.
*Од твоето обемно искуство што би сакал да им препорачаш на
македонските колеги, со оглед на тоа што во последно време
нашата филмска продукција настојува да земе залет ?
Ептен е добро што стасува таа генерација филмаџии што беа
гимназијалци или студенти кога се појави "Пред дождот". Време
беше. Ќе ми биде многу мило ако успеат да го прошират патот што го
пробиваше тој филм последниве 10 години. Милион пати ме
прашуваат по фестивали каде е следниот македонски филм.
Белким сега ќе се појави.
Совет? Да прават филмови без суета - за себе, не за другите;
така најмирно се спие.
*Има ли нешто од светските уметнички трендови што посебно ти ја
привлекува љубопитноста?
Во мигов не гледам тренд, туку поединечни автори; особено ми
се убави некои комплексни арт инсталации, современата класика и
електронска музика.
*Ќе ја има ли и во иднина Македонија во фокусот на твоите филмски
преокупации
Со ваква инфраструктура - тешко.
*Како урбан номад , сигурно имаш интересна интерпретација на
македонските општествено - политичко - културни актуелности.

Живееме како едно колективно дете - се што правиме е реакција,
наместо да биде про-активно. Наместо за решенија се бориме за
симпатии, наместо одлуки бараме оправдувања. Минатото или го
преанализираме, или го забораваме со меморија на винска
мушичка. Со иднината не се бавиме, туку чекаме некој друг да ни ја
даде цуцлата. Треба да се засукаат ракавите и да се заборават
другите. Ако фрлам ѓубре од пенџере и ако паркирам на тревник не
ми е крива УЧК.
*Досега се покажа како добар визионер на севкупните домашни
контексти, претпоставувам делумно и како резултат на просторната
и културна дистанца и можноста за компарација меѓу "дома" и
светот. Што ни мислиш и сакаш за понатаму?
Едно е што очекувам, а друго што сакам. Неколку пати го
испуштивме моментумот во последниве 10-15 години. Словенија
можеше да биде урнек од почетокот. Сакам се нај-нај-најубаво, а
колку од тоа ќе постигнеме е прашање на тоа колку енергија ќе
вложиме во градење, а колку во крадење.
*Има ли нешто ново, посебно интересно, онака како за во прв број
на нов пишуван медиум?
Кога пред неколку години тргна "Дневник", предизвика мала
општествена и јазична и деловна револуција. Очекувам и посакувам
"Време" да го направи следниот чекор.

