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 Bildiyiniz kimi Azərbaycanda bu vaxta kimi 

sırf filmlər haqda heç bir jurnal nəşr olunmayıb. Bunu 

kinomanlar üçün nə qədər üzücü fakt olduğunu da 

bilirik. Oturub kimdənsə gözləməkdənsə özümüz sırf 

filmlər haqda elektron jurnal hazırlamağa qərar 

verdik. Beləliklə “ Film fiction “ ideyası meydana 

gəldi. Hal-hazırda yükləyib oxuya biləcəyiniz PDF 

formatlı bu jurnal əminik ki, kinomanların zövqünü 

oxşayacaq. Əsl kino sənətini əhatə edəcək. Heç yerdə 

oxumadığınız maraqlı faktlarla, müsahibələrlə tanış 

olub, maraqlı filmlər haqda məlumatlar əldə 

edəcəksiniz. Bu jurnal sizin ən sevimli jurnalınız 

olacaq. Jurnal hər ay iki tirajla çıxacaq.  
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L A R S 

F O N 

T R İ E R 
  

 
 
 

 “Siz hər şeydə haqlısınız. Hamı haqlıdır, 
mən isə yox... hansısa həddə qədər. Amma 
özümü həmişə onunla sakitləşdirirəm ki, 
peşəkar olmadığım sahələrdə uğura cəhd 
edirəm.” 

 

 Lars Fon Trier: danimarkalı rejissor, 

ssenarist. Trier- hamı onu qadınlara qarşı cinsi 

ayrı-seçkilik yaradan rejissor, mazoxist və ya 

faşist kimi xatırlayır. Amma Trier təkcə bu 

xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirmir. O tamam 

ayrı dünyanın adamıdır... 

 Lars Fon Trier 1956-cı il aprelin 30 

Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 

doğulub. Danimarkanın Milli Kino Məktəbini 

bitirib. Kinoda ilk dəfə 1976-cı ildə debüt 

edib. İlk tammetrajlı filmi isə ''Cinayətin 

Elementi'' filmidir ki, 1984-cü ildə çəkilir  və  

bu film ''Kann'', ''Çikaqo'' film festivallarında 

mükafat qazanır. ''Cinayətin Elementi'' 

(Element of Crime) filmi Trierin ''E'' 

trilogiyasının ilk filmidir. Hər rejissorun işi 

deyil ki, ilk tammetrajlı filmi ilə ''Qızıl Palma 

budağı''na namizəd olsun. ''Cinayətin 

Elementi'' ilə Trier öz müəllimi Tarkovskinin 

yamsılamışdı. Bir çox kinoşünaslar filmə 

baxdıqdan sonra, orda ''Stalker''-in kadrlarını 

gördüklərini demişdilər. Filmə baxanlar 

arasında çox maraqlı bir sima da vardı- 

Andrey Tarkovski. Deyilənə görə, Tarkovski 

filmə baxandan sonra ''гавно!'' deyib. Bəlkə də 

bu sözdən sonra Trier digər filmlərində özünü 

axtardı. Öz tərzini tapmağa çalışdı, amma 

2009-cu ildə yenə Tarkovskiyə sığınacaqdı... 

''Cinayətin Elementi'' filminin ardınca Trier 

1987-ci ildə ''Epidemiya'' filmini çəkir. Bu 

film ''E'' trilogiyasının ikinci filmi olur. 

''Epidemiya'' (Epidemic) filmindən sonra 

Yunan əsatirləri əsasında çəkilən ''Medeya'' 

filmi və ''E'' trilogiyasının son filmi olan 

''Avropa'' (Europa) filmi Kannda ''Qızıl palma 

budağı''na nominant olsa da, münsiflərin 

xüsusi mükafatına və texniki komisiyanın 

mükafatına layiq görülür. Film də yenə də 

Tarkovski abu-havası duyulsa da Trier bəzən 

öz istədiyi kimi səhnələr qurur və filmə yeni 

nəfəs verirdi. 

 

 
 

 Trier bu filmdən sonra ''Krallıq'' adlı 

serial çəkir. O serial ki, ətrafına böyük 

tamaşaçı kütləsi toplayır. Və əlbəttəki, 

''DOQMA 95''... Trier ''Krallıq''-ın üzərində 

çalışarkən ağlına belə bir ideya gəlir ki, texniki 

avadanlıqla, pulla film yaratmaq əsl sənət 

deyil, rejissor gördüyünü çəkməli və komputer 

qrafikası, güclü texnologiyadan istifadə 

maksimum azalmalıdır. ''DOQMA 95''in 

manifestini Trier, Vinterberq, Levrinq və 

başqaları tərtib etmişlər. Amma şübhəsiz ki, 



 

4 Film Fiction | September, №1 

''DOQMA 95''-in yaranmasında xüsusi rolu 

Trier oynayıb.  

 ''Doqma'' əhvalatından sonra Trier yeni 

bir trilogiya çəkmək qərarına gəlir. Bu 

trilogiyada Trier artıq öz yolunu tapmışdı. 

Trilogiya ''Qızıl ürək'' adlanır. Trilogiyanın ilk 

filmi isə hamını qeyri-adi hislərlə baş-başa 

buraxan ''Dalğaları Yararkən'' (Breaking The 

Waves) filmi olur. Bu filmdə Trier obraz 

yaradır. Bess Makneyl obrazı bəlkə də dünya 

kino tarixində ən fərqli obrazlardandır. Avam, 

inanclı, inadcıl, sevgisinə görə fahişəlik edən 

və ən nəhayət tanrı ilə danışmaq vergisi olan 

obraz... Bəli, Trier yaratmışdı. Filmin sonunda 

kilsə zənglərinin səmada çalınması isə səma 

səltənətinə acı ironiya ilə baxmaq idi. 

''DOQMA 95''-in qaydalarına uymasa da 

''Dalğarı yararkən'' filminin çəkiliş tərzi, 

operator işi tamam fərqli idi. Real hadisələr 

əsasında yazılmış ssenarinin sonunda kilsə 

zəngləri olan final səhnəsi Trierin zarafatı idi. 

O final səhnəsini çəkərkən daxilən hamıya 

gülürdü... ''Dalğaları Yararkən'' 1996-cı ildə 

Kann film festivalında qran-pri qazanır. Bir il 

sonra isə ''Sezar'' festivalında ən yaxşı xarici 

film nominasiyasında qalib olur. Trieri artıq 

dünya tanımağa başlayır. Və yenidən 

''DOQMA 95''... Böyük dəlilik... ''Dəlilər''... 

Bu film ''Qızıl ürək'' trilogiyasının ikinci filmi 

olur. Trier bu filmi tamamilə Doqmanın 

qaydaların uyğun çəkib. ''Dəlilər'' porno 

kadrlarla bəzənmiş filmdir. Porno səhnələri 

çəkərkən aktyorlar utandıqları üçün Trier özü 

lüt soyunub o səhnələri çəkmək qərarına gəlib. 

Soyunub da ... “Dəli” rejissor filmin adına 

uyğun hərəkət etsə də aktyorlar buna razı 

olmayıblar və dublyorlar dəvət olunub. Film 

''Kann'' festivalın Qızıl Palma Budağına 

nominant olsa da qalib gəlmədi. Yadda qalan 

isə Trierin Kanna üstündə ''Dəlilər'' yazılmış 

avtobusda gəlməsi idi. 

 Axır ki, ''Qızıl Palma Budağı'' Trierin 

əlinə keçir. Bu hadisə 2000-ci ildə baş verir. 

Səbəb ise ''Qaranlıqda rəqs edən'' (Dancer in 

the Dark) filmi oldu. Film müzikl janrında idi. 

Və filmdə Fransanın eks-gözəlçəsi Katrin 

Denev iştirak edirdi. Film insanda şok effekti 

yaradır, qəhrəmanı sonda edam edirlər. Trier 

Amerika həqiqətlərini açıb, üzə çıxardır, 

amma əsl Amerika haqqında olan filmin 

vaxtına vardı, tamaşaçılar daha üç il gözləməli 

idi... Hələ ki, ''Qızıl ürək'' trilogiyasına əlvida 

demək lazım idi. 

 Tamaşaçılar 3 il gözlədi və gözləməyə 

də dəyərdi, çünki ''Doqvill'' yaranadı. 

''Doqvill'' (Dogville)- şedevr... Bəli, sözsüz 

şedevr adlandırılmağa layiq bir film. 

Dekorasiyası olmayan film tamamilə 

fanataziya məhsuludur. Xeyr, fantastika 

deyil... Fanatziyanın, rejissor fantaziyasının 

pik nöqtələrindən biridir. Film ''Amerika 

fürsətlər ölkəsi'' trilogiyasının ilk filmidir. Çox 

ağır həzm olunan film, həm də, çətin psixoloji 

gedişlərlə boldur. Filmdəki dekorasiyalar çox 

fərqlidir və məhz bu dekorasiyalar tamaşaçıları 

çaşdırır. Filmin uğur qazanmasında Nikol 

Kidmanın da əziyyəti var. ''Doqvill'' kino 

tənqidçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmasa 

da gözəl film olduğunu zaman keçdikcə hamı 

etiraf edir... 

   

 
 

 

 
  

 Və trilogiyanın son hissəsi olan 

''Vaşinqton'' qeyri-müəyyən müddətə təxirə 

salınır. Trier həmin il daha bir film ''The five 

obstrucitons'' çəkir. Bu film əsasən sınaq 

xarakterli film sayılır. 

 ''Amerika-Fürsətlər Ölkəsi'' 

trilogiyasının ikinci filmi - ''Manderley''. Bu 

filmi ''Doqvil''-in ikinci seriyası adlandırmaq 

olar. Buna qədər olan trilogiyalarda filmlər 

arasında uyğunsuzluq olsa da, Trierin üçüncü 

trilogiyasındakı ilk iki film arasındakı 

oxşarlıq, hətta əkizlik var. ''Manderley'' 

''Doqvill'' kimi uğur qazanmadı və Trier bu 

filmdən sonra trilogiyaları hələlik tərgitdi. Və 

Trier ''Antixrist''ə hazırlaşmağa başladı. Amma 

''Antixrist''dən öncə o ''Ən əsas boss'' 

komediyasını çəkir. 

 60-cı “Kann” film festivalına 36 

rejissor və 25 ölkədən olan digər rejissorlarin 

çəkdiyi ''Hər kəsin öz filmi” və ya “İşıqlar 

söndükdən sonra seans başlayarkən ürək necə 
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dayanır'' qısametrajlı filmlərdən ibarət sənət 

əsərinə, Trier öz qısametrajlı filmini göndərir. 

O  burda da öz qeyri-adiliyini saxlayır. Bu 

qısametrajlı filmdən də hiss etmək olur ki, 

Trier çox hirslidir və ''Antixrist''ə hazırlaşır... 

Və hamını şok edən film- ''Antixrist''… 

İlk öncə qeyd edim ki, film Andrey 

Tarkovskiyə həsr olunub. Bu özü çox şeyi 

deyir. Trier ''Antixrist''ə kimi qorxu filmi 

janrına baş qoşmamışdı, amma filmlərində 

daxili gərginlik həmişə hiss olunurdu. “Xaos 

dünyanı idarə edir.”- bu sözləri tülkü deyir. 

Daha doğrusu Trier. Müasir dünyanın siyasi-

iqtisdai vəziyyətinə baxanda Trieri anlamaq 

olar. Kann kino festivalında bütün tamaşaçılar 

(əsasən qadınlar) Trieri qınamışdı. Deyilənə 

görə Kannda filmə baxan tamaşaçıların 

dördünün ürəyi elə zaldaca gedib. Pornoqrafik, 

mazoxist, sadomazoxist səhnələr olan filmə 

ürəyi zəif insanlar baxa bilməz. ”Antixrist” isə 

bu səhnələrlə doludur. Bəlkədə bunun 

nəticəsidir ki, ”Antixrist” Kannda 

antimükafata layiq görüldü. Digər səbəblərdən 

biri də filmin  antifeminist ideyalar üzərində 

qurulmasıdır. Film Kannda böyük hay-küyə 

səbəb oldu, amma ən böyük səs-küy hələ 

qabaqda idi... 

 Ən böyük qalmaqal...''Melanxoliya'' 

(Melancholia)... Bu filmə hələki baxmamışam, 

heç bir fikrim yoxdu. Amma əsas söhbət 

filmin nümayiş olunduğu Kann festivalından 

gedir. Daha doğrusu Kann festivalından öncə  

 

olan Trierin müsahibəsindən... 

 ''Bəli, bəli..mən faşistəm''. Məhz bu 

sözlər hər şeyi korlamışdı, amma əsl Trier 

sevərlər bilirlər ki, Trier heç də faşist deyil və 

Hitleri sevmir. Yaddan çıxartmayaq ki, Trier 

17 yaşına kimi hər həftə sinaqoqa gedib və 

atasının əslində yəhudi yox, alman olduğunu 

bildikdən sonra iudaizmdən küsüb. Bu 

müsahibədən sonra Trier Kannda ''Persona 

non-qrata'' elan olunur. Trier Kannı tərk etmək 

məcburiyyetində qalır. Trier bir sonrakı 

müsahibələrində üzr istəsə də, bunun xeyiri 

olmur. Amma filmi mükafat qazanır. 

''Antixrist '' kimi ''Melanxolia''da eyni 

nominasiyada-ən yaxşı aktrisa mükafat 

qazanır.  

 Hal hazırda dünya kinosunda əsl sənətə 

diqqət yetirən tək-tük rejissorlardan biri də 

Trierdi. ABŞ-a və Avropaya ironik yanaşan 

adamdır. Hədər yerə üç trilogiyasından 

ikisinin adı “Avropa” və “Amerika” adlanmır. 

Bu trilogiyalarin filmlərinin hamısında acı 

ironiya hiss olunur. Tinto Brassdan fərqli 

olaraq öz filmlərində seksi təcavüz, 

alçaldıcılıq kimi göstərən rejissordur Trier. Və 

ən nəhayət, Trier- ''DOQMA 95''-lə müasir 

dünya kinosuna müharibə elan edən 

rejissordur. 

 

Mətləb Muxtarov 
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Biutiful 

 

Alexandro Qomez İnarritunun rejissoru və ilk 

dəfə ssenaristi olduğu bir filmdi. Təkcə film 

demək azdı. Daha artıq bir şeydi. İnarritu 

gəlmiş-keçmiş ən güclü və öz üslubu olan  

rejissorlardan biri olduğundan hələ ki 

mükafatsız qalan filmi olmayıb. Bu filmdə isə 

İnarritu ilk dəfə özünü ssenarist kimi sınadı. 

2010-cu ildə filmin təqdimatı “Kann” 

festivalında oldu və Xavier Bardem "ən yaxşı 

aktyor" nominasiyasında rəqib tanımadı. Film 

həmçinin Oskarda da "ən yaxşı aktyor" və  ən 

yaxşı xarici film" nominant kimi təqdim 

olunsa da, mükafat qazanmadı. BAFTA 

festivalında da ən yaxşı film laureatı oldu. 

 Film haqda nə demək olar ki... Xavier 

Bardemin ən yaxşı aktyorlardan biri olduğunu 

hamı bilir. Bu filmdə Bardem sözün əsl 

mənasında təkrərolunmaz obraz canlandırıb.  

Hadisələr Katoloniyada cərəyan edir. İki uşaq 

atası, xanımı ağıldankəm olan baş qəhrəman 

qarışıq həyat sürür. Çin və afrikadan gəlib, 

şəhərdə qanunsuz alver, fabrikdə toxuculuqla 

məşğul olan mühacirlərə pul qarşılığı, uşaqlıq 

dostu polis ofisseri vasitəsi ilə şərait yaradır. 

Ölülərlə əlaqəyə girmə vergisi olduğundan 

bundan da iş kimi istifadə edir. Amma  

 

ömrünün sonuna bir neçə ay qalmasını  

öyrənəndə hər şey daha da mürəkkəbləşir.  

 Həyat uğrunda kəskin mübarizə, 

insanın  psixoloji aqressiyası, irqlər arasındakı 

bağlılıq və uçurum, ailə anlamı, mərhəmət, 

xəyanət, reallığın ağırlığı filmin əsas sujet 

xəttidir. Filmdə bir insanın görə biləcəyi və 

görmək istədiyi hər şey var. Bəxtigətərməyən 

baş qəhrəman bircə saat olsa belə rahatlıq 

arzulayır. Amma necə deyərlər gətirməyəndə, 

gətirmir . Hara qaçsa da arzuladığı rahatlığı 

ona tapmağa nə əyləncə məkanları, nə 

fahişəliyinə göz yuman arvadı, nə ailə 

mübahisələri nəticəsi psixi pozğunluqda olan 

oğlu, nə də gözünə görünən imkan vermir. 

Öləcəyini bilən və mübarizəsiz ölümə təslim 

olmağa hazırlaşan bu insan yalnız öz 

uşaqlarından nigarandı. Filmdə olan hadisələr 

reallıqla bir başa əlaqəlidi. Hətta aktyor 

həyətinin böyük hissəsi adi insanlardı.  

 İnarritu bu filmi haqqında dedikləri: 

"2008-də start verdik çəkilişlərə. Amma 

Bardem çəkiliş zamanı qrijasından əməliyyat 

olundu və çəkilişlərə ara verdik. Bu mənim ilk 

kino ssenarimdi. İqe obrazını canlandıran 

afrika mühaciri Daffın real həyatı ilə filmdəki 

rolu demək olar ki fərqlənmir. Bacardıqca 

gördüklərimi olduğu kimi təqdim etdim bu 

filmdə. Bilirəm bir az ağır filmdi, amma hər 

gün görüb, tanımadığımız insan taleyləridi..." 

  

P.S Film niyə “Beautiful” yox məhz “Biutiful” 

adlanır? Bunu baxanda biləcəksiniz.         
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Samir 
Kərimoğlu 
ilə müsahibə 
 
  

 
  

 Samir Kərimoğlu 1974-cü il 26 fevral 

Bakı şəhərində doğulub. 1990-cı ildə Yasamal 

rayonunda yerləşən 158 nömrəli məktəbi 

bitirib. Həmin ildə Futurologiya institunun 

Menecment fakultəsinə daxil olub, 1993-cü 

ildə təhsilini yarımçıq qoyaraq Türkiyənin 

Antalya şəhərinə köçüb. 1999-cu ildə 

Azərbaycana dönür. 

 2000-ci ildə uşaqlıq arzusu olan kino 

sahəsində işləmək üçün əlinə keçən ilk fürsəti 

dəyərləndirir və video montajçı olaraq MTM 

prodakşnda fəaliyyətə başlayır. Rejissorluq 

fəalliyyətinə ilk dəfə 2002-ci ildə çəkdiyi 

kliplə başlayan Samir, 2003-cü ildə keçirilən 

Beynəlxalq AudioVizual Festivalda MUSİC 

LEE qrupuna çəkdiyi kliplə ilk böyük uğurunu 

- “ƏN YAXŞI KLİP” nominasiyasında 

Diplom qazanır. 

 Qısa müddətdə böyük uğurlara imza 

atan rejissor, bir-birinin ardınca fərqli reklam 

çarxları, kiplər və sənədli filmlər çəkir. Özünü 

təkmilləşdirməkdə heç vaxt fasilə verməyən 

Samir boyük risk və kiçik büdcəylə 2005-ci 

ildə “SİRAT KÖRPÜSÜ” filminin 

çəkilişlərinə başlayır. Tammetrajlı bu filmin 

büdcəsi qırx min dollar idi. Səbuhi 

Studiyasının sponsorluğu və ButaFilm 

prodakşnın texniki dəstəyi ilə çəkilən bu 

filmin ssenaristi, rejissoru, həmçinin 

montajçısı və post prodakşnçısı olmaqla 

bərabər Samir həm də baş rollardan birində 

çəkilmişdir. Bu film uğurlu alınır. Bundan 

sonra o, “Sirat körpüsü” filmi ilə kifayətlənmir 

və başqa filmlərin də çəkilişlərini edir. 2007-ci 

ildə “Bu Meydan Bu Ekran” müsabiqəsi 

çərçivəsində Orxan Fikrətoğlunun ssenarisinə 

“Qanadlarıma sığal çək” adlı filminin 

çəkilişlərinə başlayır. Psixoloji Triller janrında 

olan bu film 2008-ci ilin mart ayında 

müsabiqənin digər iştirakçıları ilə birgə 

təqdimata çıxarılır. 5 film arasında 1-cilik 

qazır. Müsabiqədən sonra dövlət tərəfindən 

Samir Kərimoğluya tammetrajlı bədii film 

verilir. Samir Azərbaycan kino tarixinə dövlət 

sifarişi almış ilk gənc kinorejissor kimi adını 

yazdırır. Bununla bərabər daim işlədiyi 

mütəxəssislərlə işləməyə və ümumi inkişafa 

tövhələr verməyə davam edir. Samir 

Kərimoğlu Qanadlarıma sığal çək (2008), 

Yalançılar (2008), Niyyət (2009), Onun ürəyi 

(2010), Mən evə qayıdıram (2011) kimi 

filmlərin rejissorudur. 

 

- Samir Kərimoğlu deyəndə göz önünə 

Azərbaycanın ən aktiv professional 

rejissoru gəlir. Bu yaxınlarda da “Mən evə 

qayıdıram” filminin çəkilişlərini 

yekunlaşdırdız. Təbrik edirik sizi. 

İstəyərdik müsahibəni elə bu filmlə bağlı, 

oxucuları maraqlı olacaq məlumatlarla 

başlayaq. Bir az film haqda danışın. Bu 

tammetraj film kimi neçənci işinizdi? 

 - Artıq 3-cü tammetrajlı bədii 

filmimdir. “Mən evə qayıdıram” filmi 

Qarabağ müharibəsi dövründə rus (sovet) 

ordusunda  xidmət edən, sonra Azərbaycana 

qayıdıb savaşa qoşulan hərbi təyyarəçimiz 

haqqındadır. Film üç dildə - Azərbaycan, rus, 

ukrayna dilində olacaq. Çəkiliş zamanı 

mürəkkəb bir sistemdən - canlı səsyazma 

sistemindən istifadə olunub. Filmdə xarici 

aktyorlar da rol aldığından bu sistemdən 

istifadə qaçılmaz idi. Film triller janrındadır. 

Film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

sifarişi ilə “Salnamə” kinostudiyasında 

istehsal olunub (ssenari müəllifi İsmayıl 

Səfərəliyev, icraçı prodüseri Nazim Hüseynov,  
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quruluşçu operatoru  Ayxan Salar (Almaniya), 

quruluşçu rəssamı Əziz Məmmədovdur). 

Filmdə xalq artistləri Fuad Poladov, Yaşar 

Nuri də oynayıb. 

 - Emin Bədəlova əsas rolların birini 

həvalə etmisiz. Rolunun öhdəsindən necə 

gəldi? Bu filminizdə rol alan ilk musiqiçi 

deyil bilidiyimizə görə. “Sirat körpüsü” 

filmində Uniformal və meyxanaçılar Aqşin 

və Elşənlə də işbirliyiniz olub. 

 - Bildiyiniz kimi, filmlərimdə qeyri-

peşəkar aktyorlardan istifadə edirəm. Mənim 

üçün peşə göstərici deyil. Əsas rola uyğun 

olmasıdır. Emin Bədəlov (Tərlan Seyidzadə 

rolunun ifaçısı) bu filmdə obraza uyğun idi  və 

onu seçdim. Məncə, alındı. Hər halda bunu 

tamaşaçı deyəcək. “Sirat körpüsü” filmində 

Aqşin və Elşənin rolu da bəyənildi. Onu deyim 

ki, kastinqin düzgün aparılması filmin 60 faiz 

uğuru deməkdir. 

  

 
  

- Rüstəm İbrahimov kimi bir şəxsiyyətlə 

birgə iş birliyi sizə nə öyrətdi? 

 - Rüstəm İbrahimbəyov tanınmış 

kinodramaturqdur. Professionalla işləmək işin 

düzgün aparılmasından xəbər verir.  

 - Azərbaycan kinosunun bu gününü 

necə dəyərləndirisiniz? 

 - 10 il əvvələ nəzər salsaq görərik ki, 

bu gün kinomuz həqiqətən inkişafa can  atır və 

bu sahədə işlər görülür. Kinoya gənclər gəlir. 

Dünya kino bazarına çıxmaq üçün çalışırıq. 

Bu il “Kann” kinofestivalında  pavilyonumuz 

var idi. Mənə elə gəlir ki, yaxın 10 ildə 

Azərbaycan kinosu böyük  inkişaf yolu 

keçəcək.  

 - Belə bir fikir var ki, Azərbaycan 

filmləri SSRİ-də qaldı. İndi o cür filmlər 

çəkilmir. Nədən qaynaqlanır bu fikir? 
 - Bu fikirlə razı deyiləm.  Sadəcə 

müharibə yaşamış ölkələrdə müəyyən 

sahələrdə böhran  yarana  bilir.  Bizdə də 

kinoda bir neçə illik böhran bu  fikri 

formalaşdırdı.  Kinoda  əsas işi təbliğat görür. 

Bu gün ilə 4-5 tammetrajlı film çəkilir. 

Onların təbliğatı güclü getməlidir. O ki, qaldı 

inkişafa  yenə də deyirəm bizdə bu gün kino 

var!  

 - Azərbaycan kinosu hansı ölkələrin 

kino təcrübəsindən bəhrələnə bilər? 

 - Bilirsiniz, incəsənət mübadilədir. Biz 

istənilən ölkənin kino təcrübəsindən bəhrələnə 

bilərik. Qonşumuz Türkiyə kinosu güclü 

inkişaf edir. Avropa kinosu, Bollivud  və ya 

Hollivud təcrübəsindən bəhrələnməyimiz 

önəmli deyil, əsas odur ki, kinomuzda milliliyi 

saxlamağı bacaraq. Çünki dünya bizi özümüz 

olduqda qəbul edir.  

  - Bu gün sənət əsərinə, yəni əsl filmə 

baxmaq istəyən şəxsə hansı rejissorların 

filmlərini tövsiyyə edərdiz? 

 - Mənim bir neçə sevimli rejissorum 

var: Devid Finçer, Terrens Malik,  Frensis 

Ford Koppola, Stiven Spilberq, Martin 

Skorseze və s. O ki qaldı mənim tövsiyyəmə 

əsas odur, rejissor olmaq istəyən şəxs öz 

üslubunu müəyyənləşdirsin. Hər bir rejissorun 

“siması” olmalıdır. Məsələn: Devid Finçerin 

çəkdiyi adi klipə baxdıqda bir kadrdan 

anlayırsan ki, burda D. Finçer üslubu  var, 

kadrı var. Önəmli olan üslubdur. Bunu 

bildikdə kimə baxmaq lazım olduğunu özün 

müəyyənləşdirəcəksən.  

 - Dəvətimizi qəbul etdiyizə və 

jurnalımızın ilk qonağı olduğunuza görə 

minnətdarıq sizə. İnşallah ayağınız düşərli 

olar. 

 - Təşəkkülər. Jurnalınıza yaradıcılıq 

uğurları arzulayıram. 
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Oskar bəxtsizləri 

 

 

 
  

 

 Film tarixinə nəzər yetirdikdə görürsən ki, elə 

filmlər var ki, çox uğurlu olsalar da ən nüfuzlu 

film mükafatı sayılan “Oskar”ın hər hansı bir 

nominasiyasında layiq olduğu mükafatı ala 

bilməyib. Bu yazıda sizə məhz belə filmlərdən 

bir neçəsini tanıya biləcəksiniz. 

 Şouşendən qaçış (The Shawshank 

Redemption) - Bu filmi Oskarın ən bəxtsiz 

nominantı adlandıra bilərik. 1994-cü ildə 

Oskara üç real namizəd var idi: “Forrest 

Qamp”(Forrest Gump), “Kriminal qiraət”(Pulp 

Fiction) və “Şouşendən qaçış”.  Amansız 

mübarizədə “Forrest Qamp” rəqiblərinə şans 

vermədi. Bununla belə hər üç film fikrimizcə 

ayrı-ayrı illərdə nominant olsaydılar, mümkün 

bütün kateqoriyalar üzrə qalib ola bilərdilər  

 Yaşıl mil (Green Mile) - Film bütün 

nominsaiyalarda qalib ola biləcək gücdə idi. 

Xüsusən rejissor işinə görə. 

    

 

  

 

 
 

 Döyüş klubu (Fight Club) -  Amerika 

fiaskosu! Film bir dənə də olsun Oskar 

qazanmadı. Əvəzində “Amerika sayağı 

gözəllik” filmi ilin ən yaxşı filmi oldu. 

 Fil adam (Elephant man) - Con Hert 

yaratdığı obrazı ilə ən real namizəd idi, amma 

Robert De Niro öz vəhşi öküz obrazı ilə Hertin 

bu istəyini gözündə qoydu. Film səkkiz 

nominasiyadan heç birində laureat olmadı. 

 Nyu York bandaları (Gangs of New 

York) - Ən yaxşı ssenari, dizayn və qrim üzrə 

qalib gələ bilərdi. 

 Güləşçi (Wrestler) - Ən azı Miki Rurk 

layiq idi ən yaxşı aktyor nominasiyasında 

Oskara. Filmin ssenarisi belə sanki Mikinin 

həyatından bəhs edirdi.  

 Portağal mexanizmi (A Clockwork 

Orange) - Oskar mükafatının növbəti fiaskosu. 

Bu film ən yaxşı film, ən yaxşı aktyor, ən 

yaxşı rejissor, ən orjinal ssenari üzrə açıq 

aşkar favorit olsada heç birinin laureatı ola 

bilmədi. 

 Taksist (Taxi Driver) - 1976-cı ildə 

Taksist filmi rəqibsiz idi. Amma Rokki qalib 

gəldi. 
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 Mənim sağ ayağım (My left foot) - ən 

yaxşı bioqrafik filmlərdən biri. 1989-cu ildə 

bu film qalib gəlməli idi! Amma olmadı. 

 Ayılma (Awakening)- Robert De 

Nironun bəlkə də ən yaxşı rolu idi, amma 

həmin il o, laureat ola bilmədi. 

 Sıravi Rayanı xilas etmə (Saving 

Private Ryan) -  Hər halda “Aşiq Şekspir” dən 

qat-qat güclü film idi. 

 

 
  

 Pianoçu (The pianist) - 2000-ci ildə bu 

film ilin filmi olmalı idi, amma təəsüf  ki, 

laureat Çikaqo filmi oldu. 

 Babil (Babel) - 2006-cı ildə film yeddi 

nominasiyadan yalnız “soundtrack”inə görə 

laureat oldu. Fikrimizcə həmin ilin filmi 

“Dönməzlər” güclü film idi, amma ən azı ən 

orginal ssenari üzrə film Oskara layiq idi. 

 Benjamin Battonun qeyri adi həyat 

(The Curious Case of Benjamin Button)- 

Film həmin il “Xarabalıqdan çıxan milyonçu”-

ya rəqib olmasaydı sözsüz ki, üç deyil daha 

çox Oskar qazanardı. O cümlədən ilin filmi 

adına belə layiq görülə bilərdi.  

  Dalğaları yararkən (Breaking The 

Waves) - Emili Uotson ən yaxşı aktrisa 

nominasiyasında qalib gəlməli idi, amma 

Frensis Makdormant bunun qarşısını aldı . 

 

 
  

 Frida (Frida) - Salma Hayek Frida 

obrazında “ən yaxşı aktrisa titulunu” güclü 

rəqibinə - “Saatlar” filmindən  Nikol Kidmana 

uduzdu. Bir başqa il sözsüz ki, Salma rəqib 

tanımayacaqdı. 

 Təmiz düşüncənin əbədi parlaqlığı 

(Eternal Sunshine spottlessof the mind) -  

Keyt Uinslet Oskara ikinci dəfə ən real 

namizəd olsada yenə də güclü rəqibə məğlub 

oldu. Bu dəfə Hilari Suonq artıq ikinci dəfə 

heykəlciyə sahib oldu . 

 

 
  

  Tutsi (Tootsie) - Dastin Hoffman Tutsi 

obrazıyla Ben Kinqslinin yaratdığı Qandi 

obrazına rəqib idi. Amma son anda Ben 

Kinqsli bu nominasiyada da filmə Oskar 

qazandırdı. 

 Ölü yazarlar dərnəyi (Dead Poets 

Society)- Gözəl film olsa da fiasko ilə üzləşdi. 

Robin Uilyams belə Daniel De Luisə qalib 

gələ bilmədi. 

 

 
  

 Biutiful (Biutiful) - Ən yaxşı aktyor 

nominasiyasında Xavier Bardem daha güclü 

idi. Film ən orjinal ssenari üzrədə rəqibsiz idi. 

Amma bu dəfə də hər şey tərsinə oldu. 
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Şərikli 

Çörək 
 

 
 

 

Ssenari Müəllifi : Alla Axundova 

Rejissor : Şamil Mahmudbəyov 

Filmin Direktoru  : Yusif Yusifzadə 

Janr: Dram 

Dil: Azərbaycan dili 

Ölkə:  Azərbaycan 

İstehsalçı qurum: "Azərbaycanfilm" 

kinostudiyası 

Filmin növü: Tammetrajlı Bədii Film 

Vaxt: 68 dəq. 

İl: 1969 

Film çəkilən yerlər: Bakı, Nizami 

kinoteatrı yaxınlığı.  

 

Rollarda: 

Kamran Rəcəbli- Vaqif 

Tuna Namazova- Leyla 

Firuz Əliyev- Tofiq 

Xosrov Mamayev- Əşrəf 

Mirzəağa Mirzəyev- Kenka 

Çingiz Quliyev- Mişka 

Cəmilə Məmmədova- Cəmilə 

Adilə Məmmədova- Adilə 

Yelena İnyakina- Lina 

Sədayə Mustafayeva- Şamama 

Fazil Salayev- Məhəmməd 

Ağahüseyn Cavadov- İsmayıl baba 

Əliheydər Həsənzadə- Novruz 

Sofa Bəsirzadə- Roza 

Əminə Yusifqızı- Südabə 

Hüseynağa Sadıqov-Paşa 

Törəxanım Zeynalova-Sona nənə 

 

 Şərikli çörək filmi 2-ci dünya 

müharibəsi illərindəki Bakıdakı vəziyyəti 

uşaqların gözüylə çatdırır. Filmdə əsas 

hadisələr Vaqif  adlı uşağın ətrafında cərəyan 

edir. Vaqif  çörək almaq üçün lazım olan 

kartoçkaları itirib. İndi o ac qalmasın deyə 

işləməlidi. İşlər isə heç biri onun ürəyincə 

deyil... 

 Film rejissoru  Şamil Mahmudbəyova 

və ssenarist Alla Axundovaya filmə görə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı 

verilmişdir. 1970-ci ildə digərləri ilə birgə 

Fazil Salayevə də,  Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Mükafatı veriləcəkdi. 

Lakin son məqamda ədalətsizcəsinə onun adı 

siyahıdan çıxarılmışdı.  

 Film İtaliyada nümayiş olunanda 

tamaşaçılar bu sənət əsərini ayaq üstə 

alqışlamışlar. Bu filmdən sonra hətta Fazil 

Salayevə İtaliyadan “möhtəşəm aktyor” tərifi 

də gəlib.  

  

  

 Şəkildəki Vaqif- yəni Kamran 

Rəcəblidir. Hal-hazırda ABŞ-da yaşayır. 

Ailəlidi. İki övladı var. 

 
 
 
 

 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eamil_Mahmudb%C9%99yov
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“Yusuf“ trilogiyası 

 

 " Kino təkcə kitab dili deyil. Həm də 

rəsmdir, fotodur. Mən heç vaxt tam çəkmirəm  

ssenarini. Nələrisə insanların düşüncəsi 

çəkməlidi... " 

  

 Hələ 2006-cı ildə Berlin festivalında 

“Mələyin düşüşü” filmi nümayiş olunanda 

Avropa Semih Kaplanoğlunu artıq ən istedadlı 

rejissorlardan biri kimi kəşf etmişdi. 

  Professional fotoqraf, ssenarist, 

prodüsser, rejissor kimi fəaliyyət göstərən 

Semih 1984-cü ildə doğulduğu İzmirdən 

İstanbula köçür və ssenarist, fotoqraf kimi bir 

çox layihələrin təşkilatçısı, icraçısı, reklamçısı 

kimi işlər görür. Çox keçmədən öz 

"Kaplanoğlu production"-ını  yaradır. 

Prodakşn ona ən sevimli sənətini- rejissorluğu 

təkminləşdirməyə böyük tövhə verir. Rejissor 

kimi ilk tam metrajlı filmi "Hər  kəs öz 

evində" olur. Bu film tənqidçilər tərəfdən də 

müsbət qarşılanır. Türk filmini dünya 

miqyasında tanıtmaq, sevdirmək məqsədi ilə 

Semihin ikinci filmi "Mələyin düşüşü" olur. 

Berlin festivalında film həm juri, həm 

tamaşaçılar tərəfdən bəyənilsə də, mükafatsız 

qalır. Heç bir il keçməmiş rejissor "Yusuf 

trilogiyası" nın ilk filmi- "Yumurta" nın 

çəkilişlərini yekunlaşdırır. Filmin ssenarisi də 

özü tərəfindən yazılıb. 

  

 

 

 

 

 

 Baş rollarda Nejat İşler və Saadet İşıl 

Aksoy`un oynadığı film uğurlu olur . . Film bir 

neçə festivallarda müxtəlif nominasiyalarda 

üst-üstə 13 mükafat qazanır. 

 
  

 
  

 Filmin qəhrəmanı “Yusuf” anasının 

ölüm xəbərini aldıqda illərdi qayıtmadığı 

uşaqlığını keçirdiyi kəndə qayıdır. Və hər şey 

bundan sonra başlayır.  

 Trilogiyadan olan ikinci film "Süd" elə 

də uğurlu alınmasa da, trilogiya tərkibinə daxil 

olunduğundan tənqidlərdən kənar qalır. Bu 

filmin ssenarisi Orçun Göksel və Semih 

Kaplanoğlu tərəfindən yazılıb. Filmin 

məzmunu belədir. Liseyi bitirdikdən sonra ali 

məktəbə qəbul ola bilməyən “Yusuf” yazdığı 

şeirlərini o qədər də tanınmayan ədəbiyyat 

jurnalında yayımlayır. Atasının ölümündən  
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sonra anası ilə həyatlarını süd, pendir və s. 

sataraq təmin etməyə çalışırlar. Yetkinlik 

dövrünün sıxıntıları, səhhətindəki problemə 

görə əsgərliyə çağırılmaması və xüsusilə də 

anasının başqa bir kişiylə gizli əlaqəsi və 

onunla evlənmək planları qurmasını öyrənməsi 

“Yusuf”a çox təsir edir. Bunlar onun 

həyatında çətinliklər yaradır. Film qeyri-adi 

bir sonluqla bitir. 

 2010-cu ildə trilogiyanın sonuncu 

filmi- "Bal” çəkilir. Bu filmin də ssenarisi 

Semih Kaplanoğlu və Orçun Göksel tərəfindən 

yazılıb. Berlin “Qran pri”sini və jüri 

mükafatını qazanır. Bu film Semihin hələ ki, 

ən uğurlu işi sayılır. 

 

  
 

 Filmdə dialoqlar çox azdı. İlk baxışdan 

izləyici üçün çox maraqsız, darıxdırıcı gələ 

bilər. Bu hər üç filmə də aiddir. Bu film 

Yusufun uşaqlığından bəhs edir. Filmdə ata-

oğul münasibətləri, bir uşağın iç dünyası, 

məktəbdəki çətinlikləti əks olunur. Atası 

Yakup arıcılıqla məşğuldur. Bir gün meşəyə 

gedən atası geri qayıtmır. Yusuf və anası uzun 

müddət ondan xəbər almayınca narahat 

olmağa başlar. Və bir gün atasının öldüyünü 

xəbər alırlar. 

 Rejissorun filmləri Art-xaus üslubunda 

olsa da, o bu üsluba özünəməxsusluq da qata 

bilib. Heç bir filmində soundtrack-ə rast 

gəlmək mümkün deyil. Bütün filmlərində 

dialoqlara, danışıqlara çox az yer verilir. 

Dramatizmi obrazların hərəkətlərində, 

mimikalarında verilməsi, təbii səslər və 

pauzasız, stopsuz bütöv və foto kadrlar, 

kameranı ştativdə saxlama əsas cəhətlərdi 

filmlərində. Əminliklə demək olar ki, art-xaus 

üslubunda ən yaxşılardan biridir. 

 Semih Kaplanoğlu bu trilogiyanın 

hardan yaranmasını bir müsahibəsində belə 

izah edir: 2005-ci ildə Berlin festivalında bəzi 

rejissorların filmlərində öz əyalətlərinə 

filmlərdə olan baxışları diqqətimi cəlb etdi. 

Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra Anadolunun bir 

hissəsinə səfərlər etdim, ordakı hadisələri 

müşahidə etdim. Və sonunda “Yusuf” 

trilogiyası meydana gəldi. 

 

 
 

Bal, süt, yumurta – hər üç hissə Anadalonun 

üç fərqli iqliminə, coğrafiyasına aid hissəsində 

baş verir: İç Anadalo (Süt), Doğu Karadeniz 

(Bal), İç Ege (Yumurta) 
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Maraqlı faktlar 
 

  

 Sizə film tarixindən diqqətinizi 

çəkəcək bir neçə maraqlı fakt təqdim 

edirik. 

 Bred Pitt  “Babil” filmində çəkilməsi 

üçün Skorsezenin “Dönüklər” filmində əsas 

rollardan birinə çəkilməkdən imtina edib. 

Səbəb isə aktyorun İnarritu filmində rol alması 

arzusunun olması idi. 

 

 
  

 Andrey Tarkovski “Stalker” filminin 

lentini yandırıb. Hazırki “Stalker” filmi onun 

ikinci dəfə çəkdiyi filmdir. Bu filmdə 

Tarkovski əməlli-başlı aktyorlara zülm edib. 

Hətta elə günlər olub ki, o gün ərzində bircə 

dubl çəkib.  

 Lars Von Trierin “Melanxolia” ideyası 

depressiyada olduğu vaxt yaranıb. 

Ümumiyyətlə danimarkalı rejissor 

depressiyaya tez-tez düşür. “Antixrist” filmi 

çəkilən ərəfədə hətta rejissor – “Bu mənim son 

filmim olacaq!” demişdi. 

 Tarantino “Bili öldürməli” filminin 

anonsunu “Kriminal qiraət” filmində Mia 

obrazının dilindən verib.  

  Bertoluççinin “Parisdə sonuncu tanqo” 

filmindən sonra aktyor Marlon Brando rejissor 

ilə ömrünün sonuna kimi küsülü olub. 

  Paolo Pazolinin “Salo və ya Sadomun 

120 günü” filmi film tarixinin ən iyrənc iki 

filmindən biri hesab edilir. Rejissora bu film 

həyatı bahasına başa gəldi. Digər film də 

İtaliya istehsalıdı. “Adamyeyənlərin 

cəhənnəmi” adlanan film nə az nə çox, 60 

ölkədə qadağandı. 

 Oskara ən çox nominant olan aktrisa 

Meril Stripdi. 

 

 
 

  “Şauşenkdən qaçış” filmində Endi 

Düfreyn obrazı üçün dörd namizəd var idi- 

Bred Pitt (sonradan qeyri müəyyən səbəbə 

rejissor tərəfdən siyahıdan çıxarıldı), Tom 

Henks (aktyor həmin il “Forrest Qump” 

filminə çəkilirdiyi üçün məcburən imtina etdi), 

Kevin Kostner (imtina etdi təklifdən və 

sonralar buna görə çox peşman olduğunu 

müsahibələrində dəfələrlə qeyd etdi) və 

nəhayət Tim Robbins (aktyor öz obrazının 

öhdəsindən gözəl gəldi) 

 İlk qaradərili Oskar qalibi Hetti 

Makdeniel olmuşdur. O bu oskarı Küləklə 

sovrulan filmindəki Mammy roluna görə 

qazanmışdır. 

  

 
 

  “Alatoranlıq” filmində Bella obrazına 

ilk namizəd olan aktrisa hind gözəli Aişvaria 

Rai idi. Amma aktirsa təklifdən imtina etdi. 

Səbəb isə aktrisanın özündən yaşda kiçik olan 

tərəf müqabili ilə sevgili olmaq istəməməsi 

idi. 

 Vatikan tərəfdən kəskin tənqid olunan 

filmlər bunlardı- “Da Vinçi şifrəsi”, “Mələklər 

və şeytanlar”, “İsanın ehtrisası” və “İsanın 

sonuncu günahı” 
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 Naomi Uotts (Naomi Watts) Peter 

Uotts və Mifannavi Roberts ailəsində 

Shoreham (Kent, Böyük Britaniya), 28 

sentyabr 1968-ci ildə anadan olmuşdur. Onun 

anası əntiq satıcısı, atası isə məşhur rok qrupu 

Pink Floyd-un səs mühəndisi idi. Naomi dörd 

yaşı olanda olanda valideynləri boşanır və üç 

il sonra atası vəfat edir. İki övladı (Benjamin 

adlı qardaşı, ABŞ-da artıq məşhur fotoqrafdı, 

2 yaş Uottsdan  böyükdü) ilə rahatlıq 

axtarışında İngiltərəni səyahət edən xanım 

Uotts nəhayət ana evi yurdu Avstralilyanın 

Sidney şəhərinə köçür.  O vaxt Naominin 14 

yaşı var idi.  

 Uşaq vaxtı yerli teatrların birində 

aktrisalıq edən anasının sayəsində Naomidə də 

aktrisalığa maraq yarandı. Aktyor məktəbini 

bitirdikdən sonra isə kastinqlərdə iştirak 

etməyə başlayır. Elə məhz bu kastinqlərin 

birində o sonralar ən yaxın rəfiqəsinə çevrilən 

Nikol Kidmanla tanış olur. Aktrisanın ilk rolu 

“Məhəbbət naminə” (1986) filmində olur.  

On səkkiz yaşında Naomi modelliklə məşğul 

olmağa başlayır və Yaponiyada işləmək üçün 

bir təşkilat vasitəsilə işə qəbul olunur. Bir il 

mübarizə aparsada anlayır ki, bu iş onluq deyil 

və geriyə- evə qayıdır. İndi o özünü model 

biznesinin digər tərəfində yoxlamaq qərarı 

vermişdi- moda jurnalında müxbir vəzifəsində. 

Bir çox peşələr arasında qərarsız olsada 

ürəyinin dərinliyində hiss edirdi ki, o aktrisa 

olmalıdı. Onun alnına bu yazılıb.  

Tezliklə Naomi daha bir filmdə- “Əyləncə” 

(1991) də kiçik bir rol alır. Daha sonra isə 

Avstraliya mini serialında gələcəyin daha bir 

ulduz aktyoru- Rassel Krou ilə tərəf müqabili 

olur. “Əyləncə”-nin rejissoru Con Duiqan 

aktrisanın özünün növbəti filminə dəvət edir- 

“Geniş Sarqasso dənizi” (1992).  

Bundan sonra gənc aktrisa Los Angelesə 

gəlir. İlk Hollywood təcrübəsi Naomi Uotts 

üçün - "Gecə sessiyası" (1993) filmi 

olur. Amma nə bu, nə də 90-cı illərin əvvəlləri 

çəkildiyi filmlər ("Tankistka", "Qarğıdalı 

uşaqları-4", "Vicdanlı xanım", "Yad planet" və 

s.) Naomini ulduz etmədi. 

 Kino karyera-Uotsa şöhrət gətirən film 

Devid Linçin “Malholland sürücüsü” (2001) 

oldu. Bu filmı görə o özünün ilk mükafatlarını 

qazandı. 230 milyon gəlir gətirən “Zəng” 

(2002) filmi aktrisaya ulduz möhürü vurdu. 

Bununlada onun yüksəliş dövrü başladı. 

Aktrisanın daha bir uğurlu rolu İnarritu-nun 

çəkdiyi “21 qram” (2002) filmində oldu ki, 

həmin rol aktrisanı Oskara nominant etdi. 

 Aktrisa rejissorlar- Daniel Kerbi və 

Stiven Hoppkinslə, ssenarist- Cef Sminqi və 

aktyor Hit Ledcerlə görüşüb. Amma onun 

həyat yoldaşı aktyor Liv Şrayberdi. Onların 

indi iki oğlu var: Aleksandr və Samuel. 

Aktrisa ailəsi ilə bərabər Nyu Yorkda yaşayır. 

Aktrisa bir neçə aktyor və aktrisalarla dostluq 

edir. Onların içində Benissio Del Toro, Nikol 

Kidman, Seymon Beyker də var. Nikol 

Kidman hələ Tom Kruza evli olduğu vaxt 

Naomi onların Stella adlı uşaqlarına dayəlik 

edirdi. Təsadüfü deyil ki, Stellanın xaç anası 

da elə Naomi Uottsdu. 

 Maraqlı faktlar: Naomi deyir ki, ilk 

dəfə beş yaşında anasını səhnədə görəndə 

aktrisa olmağa qərar vermişdi.  

 İlk film təcrübəsində aktrisanın 18 yaşı 

var idi.  

 Vegetariandı 

 Devid Linç “Malholland sürücüsü” 

filminə aktrisanı kastinqsiz dəvət edib.  

 Həvəslə izlədiyi idman növləri futbol, 

boks və tenisdir. 

 O  2002-ci ildə “People Magazine” 

jurnalının tərtib etdiyi dünyanın ən məşhur 50 

insanı arasında yer alıb. 

  O “Saturn” film mükafatına iki dəfə- 

“Malholland sürücüsü” və “Üzük” filmindəki 

rollarına görə namizəd olub. 
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Javier Bardem  
 

 
  

 Xavier Bardem 1969-cu ildə 

İspaniyada, Las Palmas əyalətində ( Kanar 

adaları) dünyaya göz açmışdır. Anası Pilar 

Bardem aktirisa, atası Karlos Ersinas isə 

biznesmen olmuşdur. Doğumundan qısa bir 

vaxt sonra atası və anası ayrılırlar. Beləliklə 

Xavier anasının nəzarəti altında böyüyür. 

Onun ailəsində İspaniya film sahəsində 

çalışanlar çox idi. Babası Rafael Bardem, 

nənəsi Matilda Munoz Sampedro, ondan 

böyük olan qardaşı Karlos və bacısı Monika 

aktyor, dayısı Juan Antonio Bardem ssenarist 

və rejissor idi.  Uşaqkən tez-tez teatrlara və 

film setlərinə gedir. Altı yaşında o 

ilk dəfə filmə çəkilir. İlk çəkildiyi bu film 

Fernando Fernan Gomezin “Əclaf”(El Picaro) 

filmi olur. Şəkil çəkmək onun ən sevimli 

peşəsi idi. Elə bu yöndə o dörd il Madriddə 

təhsil alır. Rəssamlıq peşəsini davam etdirmək 

üçün o işləməli olur. Lakin rəssam kimi 

Xavier özünü ifadə edə bilmir. Və bununla da 

o daha rəsm çəkmir.  

 Bundan sonra Bardem yenidən film 

sahəsinə qayıdır. O ilk əsas rolunu 20 yaşında 

“Lulu yaşında”(The ages of Lulu) filmində 

alır. 1997-ci ildə Con Malkoviç onu öz filminə 

aktyor kimi dəvət edir. Malkoviçin bu filmi 

ingilis dilində olduğu üçün Bardem onun 

təklifini geri çevirir. Çünki onun ingilis dilin 

səviyyəsi həmin dövrdə çox kasad idi.  

 Öz ölkəsində artıq tanınmağa başlayan 

aktyor  2000-ci ildə çəkildiyi “Gecə 

düşməmiş”(Before night falls) filmindəki rolu 

ilə artıq dünya miqyasında tanınmağa başlayır. 

 

 

  

 

 Bu filmdəki roluna görə o həmin ildə 

Oskara namizəd olur.  Bununla da o Oskara 

namizəd olan ilk ispan olur. Bundan sonra 

John Malkoviçin ikinci təklifini qəbul edir və 

“Yuxarıda rəqs edən”(The Dancer Upstairs) 

filmində baş rola çəkilir. 2000-ci ildəki 

uğurundan sonra o, 2004-cü ildə Venesiya 

Film Festivalında “İçimdəki dəniz”(Mar 

Adentro) filmindəki möhtəşəm roluna görə o 

“ən yaxşı aktyor” seçilir. 
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 Hollywood`da ilk debütünü  Tom 

Kruzun baş rolda oynadığı “Collateral” 

filmində edir. 2006-cı ildə Natali Portmanın da 

iştirak etdiyi “Qoyanın ruhları”(Goya’s 

Ghosts) filmində baş rolda oynayır. Bir il 

sonra Bardemə Oskar qazandıran filmə çəkilir: 

“Qocalara yer yoxdur” (No country for old 

men). Bu filmdəki ikinci dərəcəli roluna görə 

o Oskar alır. Bu film tək ona Oskarı 

qazandırmır. O həmçinin “Qızıl Qlobus”, 

“Bafta” mükafatlarını da qazanaır. Bu filmdəki 

böyük uğurdan sonra Penelopa Kruz və 

Skarlet Johansonla “Viki Kristina Barselona” 

filmində baş rolları bölüşür. 2010-cu ildə 

Bardem “Kann Film Festivalı”nda Alexandro 

Qonzalez İnnaritunun “Biutiful  filmindəki 

roluna görə “ən yaxşı aktyor” seçilir. 

Həmçinin həmin il bu rola görə Oskara 

namizəd belə olur.  

 Aktyor hal-hazırda  “Viki Kristina 

Barselona” filmində tərəf müqavili olan 

Penelopa Kruzla evlidir. Onların  “Leo” adlı 

bir uşağı var. 

 

 
 

Aktyor haqqında maraqlı faktlar. 

 Müsahibələrin birində Xavier Bardem 

jurnalistlərə  maşın sürə bilmədiyini etirafedib. 

Filmlərindəki rollarda da yalnız mühərrikin 

arxasında oturduğunu bildirib. 

 2005-ci ildə keçirilən “Kann film 

festivalı”nda münsiflərdən bir olub. 

 24 yaşına kimi “İspaniya Milli Reqbi” 

komandasında oynayıb. 

 Aktyor çəkildiyi 3 filmdə: “Mar 

Adentro”, “Love in the time of Colera”, 

“Perdita durango” saçlarından keçməli olub. 

 “Love in the time of Colera” filmdəki 

“Florentino Ariza” rolu Coni Dep üçün 

plaşdırılmışdı. Lakin sonra həmin rol Bardemə 

verildi.   

 
  

 Xavier uşaq yaşlarından rəssam olmaq 

istəyirdi. Və heç vaxt özünü film sahisəndə 

görmürdü. Lakin sonradan fikrindən daşınır. 

 
 

 

  
 
 
 
 

http://www.imdb.com/character/ch0033923/
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 Sizə Bakıdakı kinoteatrlarda 

seansda olan filmləri təqdim edirik. 
 

 

 
 

Veqasdan Banqkoka olan oğlan qonaqlığı-2 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2010 

Rejissor: Todd Fillips 

Baş rollarda: Bradli Kuperç, Cemi Çunqç 

Liam Nisonç, Zak Qalifianakis 

Janr: komediya 

Yaş məhdudluğu: 18 yaşa qədər 

Kinoteatr: Park Cinema 

14 sentyabra kimi seansdadır. 

  

 Gurultulu Bankqkok əyləncə 

gecəsindən sonra Styu aşkar edəcək ki, o 

sərxoş vəziyyətdə özünü qadın kimi qələmə 

verən transeksualla gecə keçirib. İndi içki 

yoldaşları ilə birgə Styu keçən gecənin izi ilə 

gedib müəyyənləşdirilməlidilər ki, necə bu 

həyatə catıblar. 

 

Çənələr (3D) 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Rassel Malkey, Kimbl Rendall 

Baş rollarda: Gulian MakMexon, Şarni 

Vinson, Fibi Tonkin, Ksavye Samuel 

Janr: savaş, triller 

Yaş məhdudluğu: 16 yaşa qədər 

Kinoteatr:Park Cinema, Azərbaycan Kinotetrı 

14 sentyabra kimi seansdadır. 

 

 
  

Manyak, balaca şəhərdə yerləşən yeraltı 

mağazaya gələnləri terror edir.Bu vaxt tsunami 

baş verir və mağaza suda batır. Bu 

cəhənnəmdə necə sağ qalasan? Dəniz özü ilə 

birlikdə digər, daha dəhşətli təhlükəni gətirdi... 

Belə vəziyyətdə sağ qalmaq üçün sakinlər 

manyakla, dənizin suları və pələng akulalar ilə 

mübarizə aparmalıdırlar. 

 

 

 
 

Tovlayan 

 

Ölkə: Almaniya 
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İl: 2011 

Rejissor: Til Şvayqer 

Baş rollarda: Til Şvayqer, Emma Şvayqer, 

Jasmin Jerat, Semuel Fintsi 

Janr: melodrama, komediya 

Yaş məhdudluğu: 14 yaşa qədər 

Kinoteatr: Park Cinema 

14 sentyabra kimi seansda. 

  

 Yazıçı Henri cavabsız məhəbbətdən və 

yaradıcılıq böhranından əziyyət çəkir. 

Kinofilmin ssenarisi üzərində iş ona   təklif 

olunur. İndiyədək sevdiyi rəfiqəsi Katarina bu 

filmdə iştirak edir. İkinci imkana ümid yaranır, 

amma səkkiz yaşlı Maqdalenanın ortaya 

çıxması hər şey dəyişir.  

 

 

 
 

Cen Eyr 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Keri Fukunaqa 

Baş rollarda: Mia Vasikovska, Maykl 

Fassbender, Ceymi Bell, Su Elliot 

Janr: drama, melodrama 

Yaş məhdudluğu: 12 yaşa qədər 

Kinoteatr: Park Cinema 

14 sentyabra kimi seansdadır. 

 

 İngiltərə. Kraliça Viktoriyanın dövrü. 

Kasıb qızlar üçün pansionda keçirilmiş səkkiz 

ildən sonra, Cen Eyr, Edvard Feyrfaksın 

evində, Tornfilddə mürəbbi yeri alır. 

Malikanənin sahibi doğma yerlərə gec-gec 

gəlir,onun olmadığı vaxtlarda isə Ceyn, onun 

səkkiz yaşlı qızı Adel Vernansa baxmalıdır.Və 

bir gün Roçester evə qayıdır. Avropa 

ədəbiyyatının və dünya kinosunun ən məhşur 

romantik əhvalatlarından biri belə başlayır. 

 

 

 
 

Kolombiana 
 

Ölkə: ABŞ, Fransa 

İl: 2011 

Rejissor: Olivye Meqaton 

Baş rollarda: Zoi Saldana, Amendala 

Stenberq, Maykl Vartan, Kliff Körtis, Kallum 

Blu, Jordi Molya. 

Janr: döyüş, triller, dram, macəra 

Kinoteatr: Azərbaycan Kinoteatrı 

14 sentyabra kimi seansda. 

 

 Valideynlərini amansızcasına qətlə 

yetirəndə Ketin cəmi on yaşı var idi. Qız 

qatillərdən xilas olmağa müvəffəq olaraq 

Çikaqoya gəlmiş və əmisinn yanında özünə 

sığınacaq tapmışdır. İndi Ket peşəkar qatildir. 

Nəyin bahasına olursa olsun o, keçmişdə baş 

vermiş bu cinayətin üstünü açmalı və 

valideynlərinin qisasını almalıdır. Bütün izlər 

kolumbiyalı narkobaron Don Luisə aparır. 

Qatil qızı adi insanların dünyası ilə bağlayan 

yeganə amil rəfiqəsinin nə işlələ məşğul 

olduğundan xəbərsiz olan onun sevgilisidir... 

 

Smurfiklər (3D) 
 

Ölkə: ABŞ, Belçika 

İl: 2011 

Rejissor: Radja Qosnell 
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Baş rollarda: Nil Patrik Xarris, Ceyma Meys, 

Xenk Azariya, Conatan Uinters 

Janr: cizgi, fentezi, komediya, ailəvi 

Yaş məhdudluğu: Yaş məhdudluğu yoxdur 

Kinoteatr: Park Cinema 

14 sentyabra kimi seansda. 

  

 
  

 Zalım sehrbaz Qarqameldən canını 

qurtararaq, balaca smufriklər doğma kəndin 

kənarlarına çıxırlar.Öz sehirli dünyasından 

onlar birbaşa bizim dünyaya, Nyu-Yorkda 

Mərkəzi parka düşürlər.İndi isə balaca 

smufriklər geriyə, evə yolu tapmalıdırlar və 

Qarqamelin əlinə düşməməlidirlər. 

 

  

Təyinat nöqtəsi 5 (3D) 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Stiven Kueyl  

Baş Rollarda: Nikolas D’Aqosto, Jaklin 

Makİnnes Vud, Toni Todd, Emma Bell, Devid 

Kokner, P.C.Birm, Kortni B.Vens və 

başqaları.  

Janr: dəhşət, triller  

Kinoteatr:Azərbaycan Kinotatrı, Park Cinema 

14 sentyabra kimi seansda. 

 

 180 saylı aviareysin partlayışından 12 

il keçir. Sem Loutonun gözləri qarşısında 

dəhşətli hülya canlanır: dostları ilə birlikdə 

üzərində dayandığı asma körpü uçaraq hər kəs 

həlak olur. Sem panikaya düşərək dostlarını və 

bir neçə bəxti gətirmişləri körpüdən 

uzaqlaşdırmağa müvəffəq olur. Elə bu zaman 

Semin hiss etdiyi kimi körpü onların gözü 

qarşısında uçaraq bir çox insanların məhvinə 

səbəb olur. Hər halda Sem və onun rəfiqəsi 

Molli anlayır ki, ölüm onlara yalnız vaxt verib, 

belə ki, sağ qalmağa müvəffəq olmuşlar bir-

birinin ardınca həlak olurlar. O, bir dəfə ölümü 

aldatmağa müvəffəq olmuşkən bunu bir daha 

necə edə biləcəyini dərk etməlidir... 

 

 
 

 

  

1 mart 2011 – 1 mart 2012-ci il tarixləri 

arasında bütün Maksimum Gənc proqramının 

üzvləri “Park Cinema” kinoteatrında bir bilet 

aldıqda 2-cisini pulsuz əldə edəcəklər! 

Kampaniyadan həftə içi hər gün (Şənbə-Bazar 

günləri və milli bayram günləri istisna 

olmaqla) saat 10:00-dan – 17:59-a qədər 

yararlanmaq mümkündür. 
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      Viktorina 

 
 

 
  

 

 

 Hörmətli oxucular, verilən 5 suala 

doğru cavabları  e-mail ünvanımıza 

(film.fiction@box.az) ən tez göndərən şəxs  

məşhur rejissor Kim Ki-dukun filmlərindən 

ibarət DVD disk qazanacaq. 

 

1. “Təhminə” filmində Zaurun çəkdiyi 

siqaretin markası? 

2. Trierin “Cinayət elementi”, 

“Epidemiya” və “Europe” 

trilogiyasının adı? 

3. Pazolinin ilk filmi necə adlanırdı? 

4. Tarkovskinin sonuncu filmi? 

5. Betmen filmləri seriyasında 3-cü dəfə 

Cokeri Hit Ledcer canlandırdı. Bəs 

ondan əvvəlki Coker hansı aktyor idi? 

 

 

 

 

 

 

 

           

Kim Ki-duk 


