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Ekskluzivno intervju so Xejson Miko, producent na filmot “Ime si e ime”

MOM^ETO OD ARIZONA [TO SE
BORI ZA MAKEDONSKITE PRAVDINI

- Mислев дека ќе останам во акедонија три месеци, а
потоа една година. о еве по 14 години јас сум овде, имам
многу, многу драги пријатели во акедонија и таа е мој
втор дом (мојот прв дом е во уксон, Аризона). Oвиe луѓе од
акедонија заслужуваат поддршка, охрабрување и помош
во нивната желба светот да ги признае како акедонци.
состоеше од едно предснимање, патување во
акедонија каде го донесовме и режисерот игурјон нарсон да ги разгледа локациите, направивме две патувања за
снимање, се' на се' девет
дена и направивме уште
четири посети после продукцијата на филмот.
[to se slu~i so predvidenite promocii vo Wu
Jork i na Island? Filmot
sepak e prika`an, me|u
drugoto, vo Kanada i Soedinetite Amerikanski
Dr`avi. Kako gi zamisluvate pretstojnite avstraliski prezentacii?
е уште не се има направено промоција во
¾ујорк
или
сланд.
ожеби ти се осврнуваш
за промоцијата во ашингтон во октомври минатата година. игурјон, кој
е сландер, го запраша
неговиот амбасадор во
ашингтон да се промовира таму и тој на тоа се
сложи да покани мал број
луѓе и да го прикаже истиот во амбасадата. еа
поканети амбасадори, новинари, членови од конгресот итн. но кога рците
дознаа за тоа, грчкото
Mинистерство за надворешни работи го повика
инистерството за надворешни работи на сланд и му препорача ,,да
не се прикажува“. идете,
сланд исто така како
акедонија е кандидат да
се зачлени во Eвропската
заедница - значи рција
исто така го држи сланд
како заложник.
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А што се однесува за
Австралија, ние сме среќни што доаѓаме на премиерата на 26 февруари
во историскиот ржавен
еатар во иднеј. Очекуваме да дојде многу и
полна со ентузијазам публика, јас ќе бидам таму,
како продуцент на филмот како и режисерот игурјон нарсон и после
прикажувањето ќе бидеме спремни да одговораме на прашања. отоа ќе
го прикажеме филмот во
повеќе градови во Австралија. ие би сакале
македонската заедница
да се приклучи и да ги донесе своите не-македонски пријатели. артите
можат да се купат од Ticketmaster и од еатарот.
то се однесува до
оединетите Американски ржави, имавме успешно прикажување на
филмот пред полна сала
во ашингтон на 1-ви февруари во организација на
Обединета акедонска
ијаспора. сто така го
прикажавме на 4-ти февруари во ржавниот универзитет во Аризона. а
двете претстави јас и игурјон присуствувавме и
планираме поголема турнеја низ анада, А и
други држави.
Zo{to filmot ne e prika`an na makedonskite
televizii. Postoi golem
interes vo Republika Makedonija iako mislam deka Va{ata prvi~na namera
e da ja promovirate ovaa
strana na prikaznata vo
svetski ramki?
ие многу сакаме да се
прикаже филмот во епублика акедонија и мислам дека ќе успееме во
тоа. о покрај тоа, сакаме
некоја  станица да плати за прикажувањето како и да се најдат покровители да се направи грандиозно званично отворање на филмот.
Va{ite kolumni se
mnogu vpe~atlivi. Na{ite
~itateli so qubopitstvo
bi pro~itale kako ja zasakavte Makedonija?
ислам дека најдобриот одговор е погоре, но
дозволете ми да го додадам следново: рво мислев дека ќе останам во
акедонија три месеци, а
потоа една година. о еве
после 14 години јас сум
многу вовлечен поради
тоа што како прво имам
многу, многу драги пријатели во акедонија и
таа е мој втор дом (мојот
прв дом е во уксон, Аризона). о покрај тоа да

Xejson Miko

додадам, луѓето од акедонија заслужуваат поддршка, охрабрување и помош во нивната желба
светот да ги признае како
акедонци. ако тоа веќе
е постигнато- повеќето
луѓе во светот ги признаваат акедонците и епублика акедонија - акедонија е под заложништво ( У и АО) поради тоа што една влада
сака да се кара поради
некои работи кои се случиле пред 2,300 години. ,
тоа не е правилно.
Kako
dobronameren
amerikanski publicist
{to bi im prepora~ale na
makedonskite politi~ari?
идете повеќе обединети, специјално кога се
однесува до името. Ако
сте обединети ќе опстанете, а ако сте поделени
ќе се распаднете.
Kolku ja poznavate Avstralija i {to bi sakale
da vidite vo nea?
о Австралија имам
бидено само еднаш, пред
три години, за една книга
што сакам да ја издадам
(е во Аризона: Околу
светот од Австралија до
имбавија). ·а сакам земјата и сакам да видам повеќе од неа. ногу би
сакал да потрошам 6 месеци, да патувам наоколу

PRVA MAKEDONSKA FABRIKA
ZA KUJNI VO AVSTRALIJA
OSNOVANA VO 1976 GOD.

Poznata e Va{ata pozicija na poddr{ka za Makedoncite. Ka`ete ni, Ve molam, kako za prvpat se zapoznavte so na{ata kultura i kako se involviravte vo “pra{aweto za
imeto"?
он средината на деведесеттите години работев во ашингтон во една
фирма за јавни односи.
мавме клиенти на алканот и на едно мое патување се сретнав со директорот на Mercy Corps,
хуманитарна организација од ортланд-Орегон,
која работеше во регионот. иректорот беше во
процес на преселување
на канцеларијата во копје и ми понуди тримесечен договор да работам
во оваа организација.
рифатив да работам за
три месеци со цел да се
,,одморам“ од ашингтон
и потоа пак да се вратам.
рите месеци изминаа и
потоа се сложив да работам за една година. оа
беше пред 14 години. е
заљубив во акедонија и
почувствував дека многу
е важно да се вовлечам
во спорот со името бидејќи истото е за човековите
права.
Kako e sozdadena filmskata ekipa za ovoj film i
kako te~e{e snimaweto na
samiot film?
аботејќи со мојот пријател Александар илбилов во копје, стапивме
во контакт со fx3x и ги запрашавме да ни се придружат како продуцентска куќа. родукцијата се

и да пишувам патопис. А
што сакам да видам од
Австралија? ·ас би сакал
да видам Австралиската
влада да ја признае епублика акедонија со своето уставно име.
]e sakate li da ni otkriete del od va{ite idni planovi?
о направивме филмот
и им го нудиме на националните телевизиски станици секаде низ светот,
на филмски фестивали и
да се прикажува на овој
истиот начин како што се
прикажува во Австралија.
е надевам дека ќе го
снимиме и на . о во
меѓувреме, поттикнете ги
вашите пријатели да ја
посетат веб страната
www.anameisaname.com
или можат да не пронајдат на Facebook и, да
ни се придружат и да им
кажат на своите пријатели за филмот. Ова е
многу силна приказна
прикажана на своевиден
артистички начин од луѓе
кои не се акедонци: имаме амарикански продуцент, режисер од сланд
и британскиот лорд Andrew Motion како наратор.
сто така има фантастична музика од Morten Harket, водечкиот интерпретатор на норвешката група А-А кој ни го даде насловот на филмот и песната ,,мето е име“ од неговиот албум “исмо од
гипет“ во придружба на
исландската група SigurRos, MUM, Earth Affair,
калифорниската
група
Monte Negro, Graham
Nash од познатата група
Crosby, Stills, Nash and
Young и секако акедонците ирил Úајковски и
легендарниот оше роески.

Igor Pavlovski
(prevedeno od Du{an
Ristevski)
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