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Успешниот македонски музичар Зоран Казаков живее, компонира, изведува и снима во
Швајцарија и има специјализирано труба како и италијанската легенда
Енио Мориконе
. Заедничка им е пасијата кон звуците на битот и етносот од стариот свет и
предизвиците од новиот, италијански, американски, европски и македонски. Музиката
на оскаровецот Мориконе за италијанскиот филм Cinema Paradiso, 1988, со својата
емотивна и мисловна сила го инспирираше Казаков да компонира сопствен авторски
аранжман за труба. Македонскиот писател и поет
Марија Емилија Кукубајска,
која ги има следено предавањата по мастерс предметот „Филозофија и филм“ кај
филмскиот критичар Иван Свитак, Државен Калифорниски Универзитет Чико, ја
толкува идејата на овој филм:

свеста за реален живот и фантазијата за филмски успеси надвор од стабилниот и
навидум стагнантен свет. Во тој калеидоскоп се препознава и светот на Сицилија и
Македонската современа - светска и Балканска драма. Музичкиот аранжман на Казаков
и книжевниот аранжман на Кукубајска, ги озвучуваат културолошките и социолошки
тензии во Cinema Paradiso поставени помеѓу постмодерните одумирања на дотогашното
проектирање на измислена реалност, и традиционалните тежнеења кон рамнотежа и
идентитет. Тоа е повторливата драма на номадскиот немир кај младите да ја искусат
„другата страна“, борејќи се со себе и со другите, заробени помеѓу фиктивни филмски
измами и соништа за привидниот рај надвор од природниот и присебен, разумен и
рационален хабитат.
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Мини есејот „Бездомните филмски илузии“, е дел од соработката на Марија Емилија
Кукубајска со Зоран Казаков на серијата етно џез аранжмани и мини наративи
инспирирани од македонски народни песни и европски приказни: Сношти минав покрај
вази, Стар бел дедо, Јано мори, Си заљубив едно моме и Чизми од седум милји.
Серијата е создадена во текот на изолацијата од ковид-19, и ќе биде виртуелно
изведена годинава, во чест на 70 години од животот на Марија Емилија Кукубајска.

БЕЗДОМНИТЕ ФИЛМСКИ ИЛУЗИИ

Познатиот уметник Тото одбра да биде, далечен, сокриен, недостапен, непрепознатлив

за средината во која се родил, од која излегол и не се вретил со децении. Кога му
јавуваат за смртта на татко му, пред да се врати во родниот крај, две сценарија
замислува. Едното: Ах, требам да одам, тој ми беше, иако недостижен за мене, пример
за рајски човек. Другото: Не, за секогаш ме одбива строгото воспитување негово, иако
бев прв тепач во улицата. Да одам ли? Цел живот не се зближив душевно, а душата ни
потекнува од иста лента днк и тахиони. Да одам ли? Од таму ние децата шампиони
постанавме во рани патувања по светот. Таму, само во нашата куќа списанија филмски
имаше, Дуга, Филмски Свет... само Ал-Фредо мој носеше прозападни шапки, громби
капути, бели свилени марами, алпско-словенски пумпарици по неговото школување на
север. Само тој знаеше да проектира филмови за осигурување на индустрија и цивил, по
ѕидови на заостанатите гратчиња и села. Но, несреќа ли, или проклетство Балканско е –
децата да ги снемува од семејните огништа. Во еден од огновите, слеп остана не
Ал-Фредо таткото, туку синот.

Иако без очи, а само со желба и фантазија, оди Тото далеку. Куќата богата и славна
како на филм, остана изгорена, напуштена. Ниту гради ниту напредува граѓанинот Чичо,
тој што сака моќ да проектира, а останува во темна ноќ на пороците. Тото пак, како да е
копија, плукнат имиџ на Чичо: едно срце женско заведува, друго разведува, трето
едновремено во рајски пекол го воведува, во име на уметноста на слободата. Кога една
од девојките го проколна оти Тото побегна, и не ја зема со себе, и не се врати по неа...
Што да каже татко му, што мајка му!? Да бараат да се врати, Тото одново ќе пати од
големи соништа во мал град. Да се помират далеку оти е тој - знаат дека големиот град
може и гранд-соништа да срози во црни рози, во ружи пластични, во кошмари еластични
од ноќ во ден во ноќ, во немоќ...

2/4

МОРИКОНЕ, КАЗАКОВ, КУКУБАЈСКА - Македонски етно џез и италијански наратив
Среда, 29 Јули 2020 01:00

Ни е да се врати ни да остане, во лимбо виси и се вее од една до друга фабрика

на нов дизајн на животот во големиот свет на новиот филм. Никогаш ли да не гледа
наназад?! Но, што ако:
напре
д на новата Лева обала значи назад
кон нечисти срца, загадени мисли, продадени тела??!! А, што ако пак на онаа другата,
некогашно лева страна во стариот крај, одново десните се заробени од левите.
Да се врати – никогаш – нема да загине Да живее ли спрема конфузни Делфи пророштва, и да биде ни таму ни ваму?! Или,
никогаш да не се враќа, ниту за посета. Не е Тото носталгичен веќе. Грешниот град го
научи да не плаче ни за куче, ни за маче, а камо ли за писма да разменува, и близина со
фамилијата стара и славна како на филм, од девет генерации зачувана во иконостасот,
во
куќата на спасот
близу Л’џите. Крадците лажеле: требало да се чува вековното наследство од таа куќа во туѓи музеи, а куќата музеј - не била во план!?

Куќата ја срушија комунистите, откако изнесоа се’ историско од неа. Сребрени шандани

и саани од Божјиот гроб, кожи од ѕидовите во иконостасот насликани со библиски
сцени,

резбани резеда розети од таваните, резбани канабети и фајанс вазни, дури и англиски
клозет од 19 век. Без трага изнесоа богатства од куќата, а од полињата – најубави ниви
од двете страни на Брегалница... ги грабнаа, во државна сопственост за лажен имот на
државата, ги оттуѓија од приватна, лична сопственост, со пот и крв заработена со
народот заедно. И ретко чесно заработеното злато го ископаа, и од темели на куќата со
12 соби и од темели на чифликот. Амбари сметоа, стока однесоа, заклаа, во име на
народот, ама не за народот да го хранат. Така, тоа Кино Парадизо го срушија, го
срамнија со земја, паркинг да биде за новото време на безумните колари што возат кон
пустош.

Дали Тото ќе се помири со минатото свое, дали ќе сфати конечно кој е, откако
најважните животи беа погребани, а тој не го пушти филмот да ги разгледа
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внатрешните содржини, скриените парчиња ленти некогаш што ги проектираше во име
на страста за слободата. Ни солза ни збор не пушти да се повре со последните
преживеани. Ни гробот на Ал-Фредо не сака да му е причина да се врати на родниот
Рај, до крај да го изгледа филмот во родниот крај, покај родителите починати и другите,
сеуште незаминати од киното. Мачна носталгија, безмилосно практичарење.

Траги-комично криумчарење на душата во туѓина.

Проф. Марија Емилија Кукубајска
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