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Пи шу ва: И ва на Та сев

К
о ја сли ка пр ва Ви ис пли ву ва 
од се ќа ва ња та, ако Ве за мо лам 
да се при се ти те на Ва ше то дет
ство? 

- Го па ме там дво рот во кој це ло вре ме 
си иг рав, мно гу зе ле ни ло, пра вев ин-
ди јан ски виг вам од дас ки и ќе би ња. 
Го па ме там ста ри от „РР” те ле ви зор 
на ши фо ње рот во спал на та и не ко и 
ста ри се ри и, од кои о ми ле на ми бе ше 

„Из гу бе ни во все ле на та” или фил мот 
„Крс то нос ци” (во пр ви от ка дар трој ца 

крс то нос ци до а ѓа ат на кај ка ме ра и ги 
за би ва ат ме чо ви те во зем ја та пред нас). 
Па ме там ка ко мај ка ми го за пи ра „фи-
ќо то”  пред кни жар ни ца та „Кул ту ра” на 
плош та дот Ма ке до ни ја - во тоа вре ме 
Мар шал Ти то - до де ка уш те се во зе ше 
на плош та дот (а ка ко трг на ло Скоп-
је, и пак ќе се во зи на не го). Па ме там 
ед на сли ка ка ко да е из ле зе на од А ри-
зо на или Не ва да: ог ро мен кра тер , не-
ко ја пор то ка ло ва, цр веникава зем ја. Јас 
се дам на зад но то се диш те во „фи ќо то”, 
а мај ка ми учи да во зи, тат ко ми ја по-
ду чу ва. Се во зи ме низ тој го лем кра тер , 

кој е ед на ог ром на, ог ром на пор то ка ло-
ва дуп ка, ис ко па на за те ме ли те на не ко-
ја од ха ли те во Скоп ска та же ле зар ни ца. 
То гаш се про ши ру ва ше, се гра де а но ви 
ха ли.
Из рас нав те кај фон та на та вед наш 
до Град ски от пар к. И де нес, Ва ша та 
се меј на ку ќа Ви е втор до ма ко га сте 
во Скоп је... 

- У бав ми е тој кон траст со Њу јор к. Се-
кој град ну ди по неш то. По не ко гаш на 
ше га ве лам де ка се вра ќам кај ба ба на 
се ло. Јас ско ро це ли от мој воз ра сен жи-
вот го по ми нав во Њу јор к. Ка ко мал 

Нештососемалично
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чес то си иг рав во пар кот, до де ка во не-
го уш те не сме е ше да се га зи по тре ва 
(„Тре ва та те мо ли: не га зи ме, бо ли!”), 
а ка моли на неа да се пар ки ра. Ед наш 
чу ва рот ми ја зе де си на та гу ме на топ-
ка, бидејќи на тре ва та иг рав ме „ки ни 
пан та ло ни”. Ко га сум бил мно гу мал 
сум ве лел де ка ко га ќе по рас нам ќе би-
дам чу вар на пар кот. Ба ба ми си но се-
ше фил џан во џе бот под прес тил ка та, и 
ко га пи ев ме во да од чеш ма та во пар кот 
таа си го ва де ше фил џа нот и со не го си 
пи е ше.
Со ко го дру жев те од Ва ше то ма а ло во 

вре ме то пред пу бер те тот?
- До де ка не трг нав на шко ло нај мно гу со 
воз рас ни те од на ша та ку ќа. Пок рај нив 
ра но на у чив да чи там, па ре ша вав крс-
тоз бо ри и ре бу си. Пр ви от ден на шко-
ло ми бе ше здо дев но до де ка ја че кав ме 
у чи тел ка та да вле зе во у чил ни ца та, ја 
от во рив „Но ва  Ма ке до ни ја” и поч нав 
да го ре ша вам крс тоз бо рот. На у чив да 
чи там на че ти ри го ди ни од стри по ви 
и од ре гис тар ски таб ли чки. Ги чи тав 
стри по ви те на ком ши ја та Ба нов. Тој 
бе ше при лич но пос тар од ме не, и ко га 
поч на да пу ши, мај ка му и тат ко му – се 

раз би ра – мно гу се тре во же а. Тие не ма а 
сил но чув ство на ми рис, па ко га тој ќе 
се вра те ше од кор зо, ќе го до не се а кај 
тет ка ми на кон тро ла, да £ „хук не” на 
нос, таа да го по ми ри са. Таа о бич но во 
ти ши на стро го ќе ким неше, и тоа зна-
чеше де ка го на ми ри са ла де ка пу шел, 
па пос ле до ма ра бо теше ка и шот. Ко га 
трг нав на шко ло, се дру жев со дру га ри-
те од шко ло и од ма а ло.
А од у лич ни те со ци јал ни иг ри што 
Ви ле же ше нај мно гу, џам ли и, ка мај, 
дол га ма га ри ца, ја ни но ја ни но...?

- Дол га ма га ри ца, ка мај, ки ни пан та ло-

За не го ви от у мет нич ки ба гаж зна е ме с¢. Не го ви те фил мо ви сме ги гле
да ле без број па ти. Ја са ка ме и не го ва та фо тог ра фи ја, буд но ги сле ди ме 
не го ви те след ни кре а тив ни че ко ри. Па за то а, го вра тив ме фил мот мно
гу на на зад и про го во рив ме за не го во то дет ство, а до лес цен ци ја та... с¢ до 
мо мен тот ко га си те доз нав ме кој е Мил чо Ман чев ски. Еве ги низ топ ли 
нос тал гич ни збо ро ви и дра го це ни сли ки не го ви те ре ми нис цен ци и...

сраМежлив
БевМНогу
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ни, се че ни ца... Џам ли и по ве ќе са кав 
на мор от кол ку со шлај ка, по у ба во ми 
бе ше да го гле дам пле нот на от во ре но, 
на зем ја, во три а гол ник. Од џам ли и и 
жмур ки преј дов на у ли чен бас кет. Ко-
ше ви те о бич но беа за ка че ни на бан де-
ри. Ед но вре ме мо рав ме да ги ва ди ме 
и до ма да си ги но си ме об ра чи те, оти 
ќе се по ја ве а го ле ми те да иг ра ат, па ние 
не до а ѓав ме на ред. И мам иг ра но и по 
тем ни ца, по же га, по дожд, ду ри и по 
снег.
Не знам за Вас, ама ме не нај слат ка 
у жи на до де ка над вор по це ли де но ви 
ри пав лас тик до врат ми бе ше ко га 
ба ба ми на пар че леб ќе ми ста ве ше 
ше ќер попр скан со во да... 

- Рет ко ја дев до де ка си иг рав. Ама за то а 
ми бе ше ог ром но у жи ва ње, вис тин ски 
праз ник ко га ќе о дев ме на ќе бап чи-
ња. На Чар дак или Че ти ри во де нич ки 

или на Ка ле. На пок ри вот на До мот на 
гра деж ни ци те и ма ше лет но ки но, ама 
на ле ва та стра на и ма ше ска ра и не кол-
ку ма си. Мис лам де ка беа по де ле ни, и 
де ка не мо же ше да вне су ваш ја де ње во 
ки но то, ама е ден од кел не ри те бе ше па-
ци ент на мај ка ми, па скриш но ќе ми 
до не се ше ќе бап чи ња за вит ка ни во хар-
ти ја. Мај ка ми бе ше док тор ка и па ци-
ен ти те мно гу ја са ка а. Таа по не ко гаш ги 
по се ту ва ше до ма пос ле ра бо та, са мо да 
ви ди да ли се во ред. Се ко ја Но ва го ди-
на ни до а ѓа а чес тит ки од број ни па ци-
ен ти, ду ри со го ди ни от ка ко таа ум ре.
Во кое у чи лиш те го завр шив те ос
нов но то об ра зо ва ни е?

- Во „Ко ле Не дел ков ски”. У чи тел ка ми 
бе ше Да ни ца Мр мев ска. Мно гу го ди ни 
по доц на, неј зи на та вну ка сви ре ше пи-
ја но во ед на сце на од „Сен ки”.
Ако де нес ве ло си пе дот Ви е срас нат 
за ср це то, да Ве пра шу вам ли ка ков 
од нос и мав те кон не го во тоа вре ме? 

- Си те во зев ме то ча ци. Мо и те дру га ри 
во зе а „по ни”, а јас и мав стар , го лем то-
чак, мно гу побр з од нив ни те. Се га во 
Њу јор к си и мам стар син „по ни”, про-
из вод ство на „Рог” од Љуб ља на. Од ли-
чен е за ур ба но во зе ње. Го и мам мно-
гу о дам на, а во пос лед ни ве 5-6 го ди ни 
во мо да се так ви ком пак тни „фол динг 
бајкс” што се скло пу ва ат, за то а што се 
мно гу прак тич ни за во зе ње низ Њу-
јор к.
И ма те ли дру га ри отко га па ме ти те за 
се бе, кои и де нес Ви се нај блис ки и 
нај дра ги? 

- Да, се ка ко. По ве ќе то дру га ри и во 
Скоп је и во Њу јор к ги знам по ми ли он 
го ди ни. По не ко гаш е теш ко да ос та нам 
во кон такт со лу ѓе ко га тол ку мно гу па-
ту вам, ама бла го дат е што ги и мам тие 
блис ки лу ѓе. Мис лам де ка тие ми по ма-
га ат да си ја задр жам рам но те жа та.
О дев те чес то на ки но?

- Да, ки но Кар пош, Дом на гра деж ни-
те, шпа ге ти-вес тер ни со Џу ли ја но Џе-

ма, „Рин го и не го ви от зла тен пиш тол”, 
Џејмс Бонд, Диз ни, сек си вам пир ски 
фил мо ви... Во Скоп је и ма ше 16 ки на, а 
и ма ше про ек ци и и во Пи о нер ски дом, 
во са ми те у чи лиш та. Де нес во Скоп-
је има две ки на. Мис лам де ка во це ла 
Ма ке до ни ја де нес не ма 16 ки на. Не ги 
у ниш ти са мо пи ра те ри ја та ту ку и ло-
шо то сто па ни су ва ње. Ки но то мо ра да 
се ра бо ти, мо ра да се ме на џи ра, из ле гу-
ва ње то во ки но да би де нас тан. Гле да-
ње то дивиди или стри минг-филм до ма 
не е за ме на за о де ње во ки но, ка ко што 
пи е ње пи во до ма не е за ме на за пи во со 
друш тво во град. 
Кои фил мо ви во тоа вре ме го бу де а 
по ри вот во Вас да ста не те она што 
сте де нес? 

- О дев ме во ки но, ама гле дав ме и мно гу 
те ле ви зи ја. И ма ше са мо е ден-два ка на-
ла, ама чес то пуш та а од лич ни се ри оз-
ни фил мо ви. На те ле ви зи ја го гле дав ме 

„20-ти век” на Бер то лу чи, Вер нер Хер-
цог, Ор сон Велс... Ед наш тат ко ми ре-
че: „Пог лед ни го ова, раз мис ли мал ку”. 
Го заг ле дав фил мот, цр но-бел, кру пен 
план на се ки ра ка ко по ми ну ва низ ед на 
шу ма, лис ја, от сјај на сон це то... Ја пон-
ци во кос ти ми, во ед на шу ма, сред но-
ве ков на при каз на.. Ниш то не ми бе ше 
јас но, ама ме прив ле че, у ба во те че ше. 
Ми ос та на во се ќа ва ње, и по не кол ку 
го ди ни ко га пак го гле дав, сфа тив зош-
то ми се до пад нал. Бе ше тоа „Ра шо мон” 
на Ку ро са ва, ре мек-де ло. Има и дру ги 
фил мо ви кои ме ра ду ва а: „Ста нар ” на 
По лан ски, „Гра ѓа ни нот Кејн”, вес тер ни, 
шпа ге ти-вес тер ни....
По то а до а ѓа гим на зи ја та... И из бо рот 
пад на на...?

- „Ор це Ни ко лов”. Бе ше мно гу стро га 
гим на зи ја. Се га зев ме од у че ње. Мис-
лам де ка ни ко гаш во жи во тот тол ку 
мно гу не сум ра бо тел, мо же би са мо 
ко га под гот ву вам филм и до де ка сме 
во про дук ци ја, до де ка сни ма ме. Бе ше 
пре те ра но, и мав ме прем но гу ча со ви, 

Милчона6годинипреправенво
индијанецвосемејниотдомсо
многузелениловоскопје
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прем но гу при ти сок, ам би ци ја, ама тоа 
н¢ под гот ви за се ри о зен, воз ра сен, про-
фе си о на лен жи вот. Што би рек ле - стек-
нав ме цврс ти ра бот ни на ви ки.
Се се ќа ва те на Ва ша та пр ва сим па ти
ја?

- Се ка ко. Во ос нов но. За жал, по чи на по-
доц на, ко га бев ме бру цо ши.
Ка ко се дод во ру вав те во тоа вре ме? 
Што бе ше мо дер но, штос но да се нап
ра ви пред ед на де вој ка?

- Ха ха ха... Пра шу ва те пог ре шен чо век. 
Јас бев мно гу сра меж лив, смо тан. Ама 
це ло друш тво бев ме так ви. И мав е ден 
дру гар што го за поч ну ва ше дод во ру ва-
ње то со збо ро ви те: „Из ви ни, знам де ка 
не маш вре ме да збо ру ваш со ме не...”
Во стар т со не га ци ја... ха ха ха... А со 
пу бер те тот и пр ви те сим па ти и до а ѓа и 
вре ме то на ноќ ни от жи вот. Ако де нес 

„Ла и ка” Ви е ма ал ско ка фу ле, ка де из
ле гу вав те то гаш?

- Се со би рав ме пред „Ва ни ла”, сто ев ме 
во куп чи ња. При лич но па те тич но. Пред 

„Ка мел” се ко гаш и ма ше ог ром на тур ка-
ни ца. Јас жи ве ев сам, па се ко гаш кај ме-
не се со би ра ше друш тво. Не на ја ве но, се 
раз би ра. Мо и те дру га ри не сме е ја до ма 
да пу шат. Јас не пу шев, па тие без бед-
но ги кри е ја кај ме не ци га ри те. Ги кри-
е ја е ден од друг, ама Злат ко се ко гаш ги 
на о ѓа ше ци га ри те на дру ги те дру га ри. 
Го ви кав ме Кри гер , по гес та по ве цот од 

„От пи ша ни те”.
И во Њу јор к и се ко гаш ко га сте до ма 
не про пуш та те да изиг ра те до бар бас
кет. Сте тре ни ра ле ко шар ка не ко гаш?

- Тре ни рав ед но крат ко вре ме во под мла-
до кот на „Ра бот нич ки”, ама мно гу бев 
смо тан. Се га по доб ро иг рам, зашто с¢ е 
во гла ва та, и во ме ѓув ре ме на у чив, ама 
се га не ме при ма ат во под мла до кот. Иг-
рам се ко гаш ко га ќе со бе рам друш тво, а 
во Њу јор к по ра но иг рав со мо и те сту-
ден ти, се га о бич но со лу ѓе од ма а ло.
И а ко сте дип ло мец по ис то ри ја на 
у мет носта со ар хе о ло ги ја, се пак ни ко
гаш не се за ни ма вав те со о ва а про фе
си ја, а Ва ше то зна е ње и нак ло не тост 
кон у мет нос та е тол ку о чиг лед на во 
Ва ши те фил мски сли ки. Зош то?

- Мно гу ме ин те ре си ра ви зу ел на та у мет-
ност. Ра бо тев и с¢ уш те ра бо там пост-
кон цеп ту ал на у мет ност, по јав на у мет-
ност, пер фор манс, фо тог ра фи ја. Не ја 
ра бо тев про фе си о нал но оти се не ма 
вре ме за с¢, ама се га поч ну вам по ин-
тен зив но да се за ни ма вам со неа. Пос-
лед на та мо ја из лож ба, „Пет кап ки сон” 
гос ту ва ше во не кол ку на ци о нал ни га ле-
ри и и му зе и во ре ги о нот, а се га ќе би де 
из ло же на на Би е на ле то на фо тог ра фи ја 
во Ам стер дам, па по то а во га ле ри ја во 
Чел зи, Њу јор к, во Фин ска...
Ка ко Ви се слу чи фил мот?

- Из рас на од пи шу ва ње то. Нај мно гу са-
кам да пи шу вам. Нај мно гу го по чи ту вам 
збо рот, ја са кам пре циз нос та и у ба ви на-
та на вис тин ски от збор . Во Њу јор к ра бо-
тев и ка ко суд ски пре ве ду вач, и у жи вав 
во тоа. На ра тив ни от (за раз ли ка од ек-
спе ри мен тал ни от) филм е ек стен зи ја на 
кни жев нос та. Струк ту ра та на иг ра ни от 
филм е мно гу блис ка до струк ту ра та на 
ро ма нот од 19 век. Ли мо на ди те про из ле-
гу ва ат од стри по ви те, ама и ма ат слич на 
драм ска струк ту ра. Јас чи тав нонстоп 

– и до де ка ја дев, и на го лем од мор , се-
ко гаш. И пи шу вав, ос во ив наг ра ди за 
рас каз, за по е зи ја. Прес тро ју ва ње то од 
чо век што го ин те ре си ра пи шу ва ње во 
чо век кој про фе си о нал но ќе ра бо ти ка-
ко ре жи сер се слу чи по со вет од мо ја та 
про фе сор ка по ло ги ка во гим на зи ја, Ол-
га Пе шев ска, и трг нав да се за пи шам на 
Фил мска та а ка де ми ја во Лоѓ. Од та му 
ми ре ко а де ка мо рам да че кам. При ма а 
ап ли кан ти со др жав ни сти пен ди и, а јас 
не мо жев да до би јам сти пен ди ја од Ма-
ке до ни ја, и а ко бев пр ве нец на ге не ра ци-
ја, и мав е ден куп дип ло ми и наг ра ди од 
нат пре ва ри, ве ќе со го ди ни пи шу вав и 
об ја ву вав тек сто ви за филм. Не мав врс-
ки. До де ка че кав на би рок ра ти ја та, поч-
нав да ап ли ци рам на фил мски а ка де ми и 
во А ме ри ка. Ме при ми ја на две, ед на од 
нив ми да де сти пен ди ја. Та ка ста нав сту-
дент по фил мска ре жи ја. А ка де ми ја та во 
И ли но ис бе ше кон цен три ра на на прак са, 
па уш те ка ко сту дент сни мив пет на е се-
ти на крат ки фил мо ви. Дел од про фе со-
ри те и по ве ќе то сту ден ти беа заг ре а ни 

Заеднососвоитеколеги,меѓукоиангли,
МикеланџелоантонионииНикитаМихалков
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за ек спе ри мен тал ни фил мо ви, па ми се 
от во ри и тој ви дик. Де се ти на го ди ни 
по дип ло ми ра ње то, на ед но до де лу ва-
ње на „Ос ка ри те” се срет нав со е ден од 
ко ле ги те од а ка де ми ја. И тој бе ше но-
ми ни ран за не го ви от филм, за нај доб ра 
мон та жа. 
Што се слу чи по дип ло ми ра ње то?

- Се вра тив во Скоп је и о ти дов во Пу ла 
на фил мски от фес ти вал. Ги ви дов фил-
мо ви те и си ре ков: „Па, ова мо жам и јас 
да го на пи шам”. На пи шав сце на ри о кое 
до би ши ро ка поддр шка, вед наш вле зе 
во про цес на раз вој и прет про дук ци ја. 

„Арт филм” од Бел град се прик лу чи ка-
ко коп ро ду цент, сце на ри о то до би од-
лич ни ре цен зи и од Го ран Сте фа нов ски, 
Го ран Мар ко виќ, Ду шан Ма ка ве јев... 
С¢ бе ше под гот ве но за сни ма ње, ак те-
ри, ло ка ци и, кни га на сни ма ње... Ама 
не ма ше од го вор од др жа ва та да ли ќе 
го фи нан си ра фил мот. То гаш це ла та 
е ки па, ак те ри те, ди рек то рот на фо тог-
ра фи ја, про ду цен тот, си те о ти дов ме во 
ЦК да по ну ди ме фил мот да го ра бо ти-
ме без хо но ра ри, со у чес тво. Н¢ при ми-
ја и пак не ни од го во ри ја. Три го ди ни 
че кав ме, ама др жа ва та ни ту го о доб ри 
ни ту го од би, и а ко во тие три го ди ни 
не се сни ми ни ту е ден филм. С¢ уш те 
че кам на од го вор . Ко га ви дов де ка не-
ма да ни од го во рат, се спа ку вав и се 
пре се лив во Њу јор к, ка ко нев ра бо тен 
ре жи сер . Ра бо тев се как ви ра бо ти, од 
ис то ва ра ње ка ми о ни до сце ног ра фи ја 
и мон та жа, пре ве ду ва ње, раз не су ва ње 
ба ло ни... По то а доз нав де ка пос та ри те 
ко ле ги ре жи се ри, и о со бе но е ден ак тер-
про ду цент сил но ло би ра ле кај влас ти те 
во Ма ке до ни ја фил мот да не се сни ми, 
да не им се по ја ву ва кон ку рен ци ја од 
нов ре жи сер . Ис ти те тие лу ѓе 10 го ди-
ни по доц на се о би до а да го зап рат и 
сни ма ње то на „Пред дож дот”, и за мал-
ку ќе ус пе е ја. За сре ќа, „Бри тиш скрин” 
зас та на зад фил мот, па ус пе ав ме да го 
ис те ра ме до крај. Бе ше чу до што во оп-
што го завр шив ме во тие ус ло ви.
Што е она што де нес го и ма те во 
Скоп је, а не мо же те да го до би е те во 
Њу јор к и об рат но? 

- Су пер е ком би на ци ја та. Њу јор к ну-
ди ог ром на оп штес тве на ши ри на – од 
бро ке ри до скит ни ци, од кон цеп ту ал ни 
у мет ни ци до поп-ѕвез ди, од џан да ри до 
ма фи ја ши... мо жеш да би деш кој са каш. 
И маш оп ци ја да ста неш наутро, да си 
ка жеш: „Де нес би са кал да гле дам Рем-
бран ти”, да се ка чиш на мет ро до Мет-
ро по ли тен му зе јот и за ев ти на влез ни-
ца да по ми неш цел ден во со ба пол на 
со сли ки од Рем брант. Ми на та та не де ла 
бев на че ти ри врв ни кон цер ти во че ти-
ри де на: ан дер гра унд-хипхоп, о пе ра од 
До ни це ти, ек спе ри мен та лен ги тар ски 
рок и Џон Кејџ и сов ре ме на кла сич на 
му зи ка. Се то тоа на е ден ма л ос тров, 
ка де што кон цеп тот на за ед нич ко доб-
ро е мно гу жив. Ка ко и лус тра ци ја: пред 
не кол ку го ди ни њу јор ча ни се спро тив-
ста ви ја на ру ше ње на ста ра та пру га на 
е ден долг над воз ник ко ја сто и не у пот-
ре бу ва на со де це ни и. Бор ба та не бе ше 
ед нос тав на, ама гра ѓа ни те ја по бе ди ја 
ад ми нис тра ци ја та. Гра ѓа ни те соб ра а 
при ват ни па ри да ја ре но ви ра ат и да 
ја прет во рат во пар к. Пар кот е фан-
тас тич но ди зај ни ран, а дис кре тен, на 
над воз ник де сет мет ри над у ли ца, долг 
не кол ку кил о мет ри. Се га го по се ту ва-
ат ил јад ни ци ту рис ти. Од дру га стра на, 
во Скоп је ќе го на че кам ле то то, ко га 
у ли ци те се праз ни, сен ки те де бе ли, а 
тро то а ри те прав ли ви и ќе у жи вам во 
жеш ти на та.... ка ко вре ме то да зап ре ло 
и ве ко ви те пос то јат е ден пок рај друг. 
n
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