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 Hörmətli oxucular, artıq ikinci 

say ixtiyarınıza verildi. Bu sayı ərsəyə 

gətirmək üçün həqiqətən çox çalışdıq. 

Elə günlər olurdu ki, saatlarla 

araşdırmalara, tərcümələrə vaxt 

ayırırdıq. Əlimizdən gələni etdik. Bütün 

bunlar sizinçündür. Məqsədimiz sizə 

filmlər barədə az da olsa hər ay 

məlumat vermək, sizdə filmlərə maraq 

artırmaqdır. Ötən sayımız bir az qısa 

olmuşdu. Çünki ilk dəfə idi bunu 

edirdik. Və insanlar jurnala münasibəti 

maraqlı idi bizə. Müsbət rəylər bizi 

daha da həvəsləndirdi. 

Düşündüyümüzdən də çox film 

həvəskarı gördük. Və bir şeyi həqiqətən 

də anladıq: “Belə bir film jurnalının 

olması doğurdan da vacibdir”. 

 Ötən saydan fərqli olaraq bu dəfə 

jurnal daha həcmlidi.  Daha çox və 

fərqli film məlumatları ilə zəngindi. Bu 

saydan başlayaraq “Müəllif filmləri” 

rubrikasına və kinoman, kinoşünastların 

köşə yazılarında da yer veriləcək. Və ən 

nahəyət bu saydan etibarən jurnalımız 

hər sayı bir kino fədaisinə həsr 

olunacaq.  

 Bu say Azərbaycan kinosunun və 

çəkinmədən deyərdim ki, dünya 

kinosunun ən gözəl aktyorlarından biri, 

mərhum Fazil Salayevə həsr olunur! 
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ALEJANDRO 

GONZALEZ 

İNNARİTU 

 

 Alexandro Qomes İnarritu 16 avqust 

1963-cü ildə Mexiko şəhərində anadan olub. 

1984-cü ildə Meksikanın ən populyar  radio 

dalğalarından biri olan WFM-də DJ 

fəaliyyətinə başlayır. Tezliklə elə həmin 

dalğada musiqi prodüseri vəzifəsinə keçir. 

1988-90 cı illərdə 6 tam metrajlı filmə 

prodüserlik edir. 1990-cı ildə Meksikanın ən 

böyük telekanalı olan “Televisa”nın bədii 

rəhbəri vəzifəsinə təyin olunur. 1991-ci ildə 

özünün “Zeta Film”  prodüserlik 

kompaniyasını açır. Elə həmin ərəfələrdə 

rejissorluqla maraqlanmağa başlayır. İlk 

sınaqlarını reklam roliklərində edir. 1995-ci 

ildə debüt olaraq orta metrajlı “Pula 

görə”(Detras del dinero), 1996-cı ildə isə qısa 

metrajlı “Deviz”(El timbre) filmlərini çəkir. 

Dörd il sonra isə özünün ilk tam metrajlı 

filmini tamamlayır. “İt sevgisi”(Amorres 

Perros) adlanan film rejissora böyük uğur 

gətirir. Bir çox mükafatlara layiq görülür. 

2001-ci ildə “Ən yaxşı xarici film” 

nominasiyasında Oskara namizəd olur. 

“Kann” kino festivalında mükafata layiq 

görülür. “11 sentyabr” film proyektindən sonra 

İnarritu “Ölüm” trilogiyasının ikinci filmini 

çəkir. “21 qram”(21 Gram) adlanan film də 

tənqidçilər tərəfindən müsbət qarşılanır. 

Venetsiya kino festivalında filmin baş rol 

ifaçılarından Şon Penn “ən yaxşı aktyor” 

laureatı olur. Benissio Del Toro və Naomi 

Uotss isə “Tamaşaçı simpatiyası prizi” 

qazanırlar. Bundan əlavə Naomi Uotss “Ən 

yaxşı baş rol”, Del Toro isə “Ən yaxşı ikinci 

dərəcəli” rol nominasiyasında Oskara namizəd 

görülür. 

 

 
 

  2006-cı ildə rejissor trilogiyanın 

sonuncu- üçüncü filmini təqdim edir. 

“Babil”(Babel) adlanan film rejissora “Qızıl 

qlobus” qazandırır və ikinci dəfə Oskara 

nominant edir. Ümumilikdə film 7 

nominasiyada Oskara namizəd olur və bir 

nominasiyada Oskarı qazanır. 2007-ci ildə 

Kann kino festivalı üçün hazırlanan “Hər kəsin 

öz kinosu” proyektində “Anna” adlanan qısa 

metrajla iştirak edir. Üç il sonra, yəni 2010-cu 

ildə rejissor sayca dördüncü olan tam metrajlı 

filmini- “Biutiful”-u çəkir. Xavier Bardemin 

baş rol aldığı film rejissoru üçüncü dəfə 

Oskara nominant edir. Kann festivalında isə 

Bardem filmdə yaratdığı obraza görə ən yaxşı 

aktyor olur.  

 Göründüyü kimi 11 il ərzində dörd film 

bir rejissor üçün çox azdı, amma əgər 

İnarrtudan söhbət gedirsə bunu ona 

bağışlamaq olur. Çünki, rejissor öz filmlərinin 

üstündə həssaslıqla işləməyi sevir. Ona görə 

hələ ki heç bir filmi mükafatsız və tərifsiz 

qalmayıb. Çox uzatmadan sizə rejissorun ən 

maraqlı müsahibələrindən birini təqdim edirik.  
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-“Biutiful” niyə səhv yazılıb? 

-Səhv deyil. Mən istədim belə yazılmasını. Gözəllik elə gözəllikdi. Ona necə baxılmasından asılı 

olmayaraq. Film də tamaşaçıya bunu deyir. 

-Bardemlə işləmək necə idi? 

-Əla! Bardem əsl aktyordu. Biz bir-birimizdən razı qaldıq. 

-Bəs Bardemə alternativ kim ola bilərdi?  

-Heç kim! Doğurdan deyirəm. Ssenarini yazanda ağlımda bu rolda Bardem idi və alternativ variant 

düşünməmişdim. 

-Nə əcəb Qarsiya Bernal üçün bir rol tapılmadı filmdə... 

-Bernal bu rol üçün çox cavandı. Ümumiyyətlə bu filmdə Bernala aid bir rol yox idi. Təkrar edirəm, 

Bernal çox, çox cavandı. 
 

“Baxın biz sizinlə burda danışırıq, amma haralardasa milyonlarla 

insan əziyyət çəkir!” 
 

-Barselonın “qara həyatı” haqda sizə kim danışdı? 

-Heç kim. Bunun üçün mənim öz gözlərim, ayaqlarım və gördüklərimi analiz edə biləcək düşüncəm 

var. Bir il bu Avropa ölkəsində yaşadım. Və bir ilə gördüklərim məndə unudulmaz təəsüratlar 

yaratdı. Barselonada mən Afrika və Asiya məhəllələrində çox gəzdim. Heç kim mənə heç nə 

demirdi. Filmdə gördükləriniz real insanlardı. 

- “Biutiful” digər filmlərinizdən tərzinə görə fərqləndi. 

- Bəli. Sözün düzü bezdim qarışıq talelərin toqquşmasından və bircə taleyə müraciət etdim. Amma 

deyim ki, bu film məhz bu cür çəkilməli idi. Yəni maraq bunda idi. Başqa cür çəkmək istəmədim. 

Bütün diqqəti yeganə taleyə topladım və onun daxili aləmini bütövlükdə çatdırmağa çalışdım. Hər 

halda düzdü... Bu mənim tərzim deyil. 

- Sizin bütün filmlərinizdə hökmən obrazlar əziyyət çəkir. Həmdə xırda şeylər faciə olacaq 

qədər böyüyür. Hər şey yəni belə pisdi? 

-Düzdü trilogiyada olan filmlər sırf ölüm haqda olduğundan sözsüz ki, orda faciə olmalı idi. Bir söz 

deyim... Baxın sizinlə burda danışırıq, amma haralardasa milyonlarla insan əziyyət çəkir. Mənim 

missiyam filmlərim vasitəsilə həqiqəti çatdırmaqdı. Özünüzün də dediyiniz kimi xırda səbəblər 

böyüyüb faciə yaradır. Bunun qarşısını ala bilmərəm. Heç kim ala bilməz. Amma çalışanlar var və o 

çalışanlardan biri də mənəm. “Biutiful” filmində isə humanizm var. İnsan anlayır ki, onun ömrünə az 

qalıb. O isə nə ağlayır, nə də bunun fikrini edir. O sadəcə hər şeyi öz yerində görmək istəyir. Yəni 

biz insanlar əslində özümüz üçün yox, kimin üçünsə yaşayırıq, kimin üçünsə də ölürük. Filmlərimə 

faciə yox, reallıq desəniz daha ədalətli olar.  

-Son sual. Nə vaxtsa sizdən həyat dolu, pozitiv film görəcəyik? 

-Söz verirəm. Mütləq. Baxın söz verdim. Ha ha ha...
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Natali Portman 
 

 
 Natali Portman iyun 1981-ci ildə İsrailin Qüds şəhərində anadan olub. Atası Avner Herşlaq 

ixtisasca endokrinoloqdu. Anası Şelli Stivensen isə evdar xanım olsa da hazırda qızına agentlik edir. 

O, ailənin tək uşağıdır.Aktrisanın ana tərəfi Rusiya və Avstriya, ata tərəfi isə Rumıniya və Polşa 

yəhudilərindəndi. “Portman” Natalinin nənəsinin qızlıq familiyasıdı. Aktrisanın 3 yaşı olanda ailəsi 

İsraildən Amerikaya – Vaşinqtona  köçür. 4 yaşından Natali rəqs dərnəklərinə getməyə başlayır. 

Məktəbi əla qiymətlərlə oxuyan aktrisa 2003-cü ildə Harvard universitetinin psixologiya üzrə 

bakalavr pilləsini bitirib məzun olur. Aktrisa müsahibələrinin birində deyib: “Mən oxumağı, elmli 

olmağı kino 

ulduzu olmaqdan üstün tuturam”... 
  

 

 

 Artıq 10 yaşından kastinqlərdə iştirak 

edən aktrisa çox keçmədən agentlərin diqqətini 

cəlb edir. İlk peşəkar müqavilə təklifi ona 11 

yaşında gəlib. Bu müqaviləyə əsasən Natali 

gələcəkdə model biznesində olacaqdı. Amma 

gələcəyin ulduzu bu təklifdən imtina etdi. 

Ümumiyyətlə Natali yaşıdları olan qızlardan 

ağlı və ciddiliyi ilə seçilirdi. Sanki heç uşaq 

deyildi. Yeganə məqsədi filmə düşmək şansı 

əldə etmək idi. Bu arzusu 13 yaşında çin olur. 

Natali Luk Bessonun “Leon” filminə dəvət 

alır. Bununla da dünya yeni bir kino 

ulduzunun debüt filminə şahid olur. 1995-ci 

ildə aktrisa iki divlə (Al Paçino və Robert De 

Niro) ilə “Mübarizə”(Heat) filmində çəkilir.  

 

 

Film elə də rezonans doğurmasa da tənqidçilər 

tərəfindən müsbət qarşılandı və kommersiya  

baxımından uğurlu alındı. 1996-cı ildə 

Natalinin birdən birə üç filmi ekranlara çıxır. 

“Gözəl qızlar”(Beatiful girls), “Hamı deyir ki, 

səni sevirəm”(Everyone says İ love you) və 

“Mars hücum edir”(Mars Attacks)... Aktrisa 

“Romeo+ Culietta”(Romeo+Juliet)  filminə də 

çəkilməli idi. Amma son anda filmin rejissoru 

belə qərara gəldi ki, Natali Culietta obrazı 

üçün çox balacadı.  

 1999-cu ilin mayında Corc Lukasın 

“Ulduz savaşı-epizod 1”(Star Wars – epsiode 

1)  filmində rol alır. Film ən pis filmlər arasına 

düşür və doqquz “Malina”-ya nominant olur. 

Tənqidlərə baxmayaraq film 925 milyon gəlir 

gətirdi!  
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 Aktrisanın “Harda olur olsun, amma 

burda yox”(Anywhere but Here) və “Ürəklər 

olan yerdə”(Where the Heart is) filmləri ona 

müsbət imic qazandırır. Sonuncu adını 

çəkdiyimiz filmdən sonra aktrisa universitetə 

qəbul olur və aktrisalıq karyerasını dondurur. 

Dörd il ərzində təkcə “Ulduz savaşı”na(Star 

Wars) çəkildi. Bu film də fiaskoya uğradı və 

aktrisa iki nominasiyada “Malina”-ya 

nominant olur. 2001-ci ildə isə “Soyuq 

dağ”(Cold Mountain) filmində epizodik rola 

çəkilir. Aktrisanın enişi başlamışdı. 2004-cü 

ildə Natali “Bağlar ölkəsi”(Garden State) , 

ardınca isə “Yaxınlıq”(Closer) filmlərinə 

çəkilir. Məhz bu filmə görə “Qızıl qlobus” 

qazanır və Oskar və Baftaya da nominant olur. 

2005-ci ildə “Ulduz savaşı”-nın 3-cü epizodu 

təqdim olunur. Bu dəfə film o qədər də tənqid 

olunmasa da böyük gəlir gətirir. Aktrisanın 

daha bir uğurlu filmi “Vendetta üçün V”(V for 

Vendetta) olur ki, aktrisa bu filmə görə 

saçlarından keçməli olur.  
 

 
  

 2006-da “Qarağatlı gecələrim”(My 

Blueberry Nights) filmini də Natalinin 

müsbətinə yazmaq olar. Bundan başqa “Paris, 

səni sevirəm”(Paris, I love you), “Nyu York, 

səni sevirəm”(New York, I love you) 

layihələrində də iştirak edir.  

 2009-cu ildə “Qardaşlar”(Brothers), 

“Sevgi və başqa məşğuliyyətlər”(Love and 

other Impossible Pursuits)  filmlərində rol alır. 

2010-cu ildə Daren Aranofskinin “Qara qu 

quşu”(Black Swan) filminə çəkilir. Aktrisa bu 

roluna görə Oskar, Bafta və ikinci dəfə Qızıl 

qlobus laureatı olur. Çətin bir rolun 

öhdəsindən məharətlə gəlməyi bacarır. 2011-ci 

ilin yanvarında aktrisanın hələki sonuncu filmi 

ekranlara çıxır- “Seksdən daha çox”(No 

Strings Attached). 

 

 Şəxsi həyatı. Aktrisa aktyorlar Qarsiya 

Bernal, Ceyk Cilennholm, musiqiçilər Mobi 

və Lukas Haas, Adam Levin, Devendroy 

Banhort, multimilyonçu Net Rotşildlə ayri-

ayrı vaxtlarda münasibətdə olub. “Qara qu 

quşu” filminin çəkilişi zamanı Natali Nyu 

York baletinin rəqqası, fransız yəhudisi 

Benjamin Milpe ilə tanış olur.  
 

  

 27 dekabr 2010-cu ildə aktrisanın 

rəqqas ilə nigaha girməsi və Natalinin hamilə 

olması faktı mətbuata açıqlanır. 14 iyun 2011-

ci ildə Natali oğul anası olur. Uşağın adını 

Alefa qoyurlar.  

 Aktrisa 8 yaşından veqeteriandi. 

Aktrisa hətta heyvan xəzi, tükü və dərisi olan 

geyimlər geymir. Heyvanların mühafizəsi 

fondlarına ən çox pul köçürən aktrisalardan 

biridi.Aktrisanın əsl familyası “Portman” 

deyil, “Herşlaq”dır. 
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Leonardo 

DiCaprio 
 

  

 Leonardo Vilhelm Di Kaprio 11 

noyabr 1974-cü ildə Los Ancelesdə anadan 

olub. Buna baxmayaraq Leonu amerikalı  

 

saymaq düzgün deyil. Çünki, aktyorun atası 

İtaliya-Almaniya mənşəlidi. Anası İrmelin Di 

Kaprio (ərə getməmişdən öncəki familiyası - 

İnderbirgen) qərbi Almaniyadandı. Onun atası 

alman, anası rus olub. Aktyor özü Rusiyanın 

sabiq prezidenti Vladimir Putinlə görüşəndə 

bu fakta toxunub: “Mənim babam rus olub. 

Deməli mənim dörddə birim rusdu”... Anası 

vəkil, atası isə yeraltı komikslərin satışı ilə 

məşğul idi.  Leo 1 yaşında olarkən anası və 

atası ayrılmaq qərarını alırlar. Adı Leonardo 

Da Vinçinin adının şərəfinə belə qoyulub. 

Leo 14 yaşında artıq aktyor olmağa qərarlı 

olduğu üçün bir yerdə oturub gözləmək 

fikrində deyildi. Bir çox məhşur aktyorlarla 

müqayisədə Leo üçün filmə düşmək o qədər 

də çətin olmadı. Onun yaraşıqlı görünüşü 

agentlərin nəzərini o dəqiqə cəlb etdi... Və 

budur Leo üçün ekran qapıları açıqdı. O 

kameralar qarşısındadı. Karyerasını reklam 

rolikləri ilə başladı və məhşur “Santa Barbara” 

serialında debütunu etdi. Bundan sonra da bir 

seriala çəkilən aktyora ilk film təklifi gəlir və 

o bu təklifi düşünmədən qəbul edib serialla 

müqaviləsini pozur. “Bu oğlanın həyatı”(This 

boy‟s life) filmi onun böyük kinoya ilk addımı 

oldu. Bu filmdə Robert De Niro kimi dahi 

aktyor da yer almışdı və Leo üçün bu fəxr idi. 

Aktyorun növbəti filmində də onu böyük 

aktyor gözləyirdi. “Hilbert Qreyin xəyalları” 

(What‟s Eating Gilbert Grape) filmində Conni 

Depp əsas rolun ifaçısı idi. Bu film 19 yaşında 

ikən onu Oskara nominant etdi.  
 

 
 

 1994-cü ildə “Cəld və ölü”(The Quick 

and the Dead) vestern filmində əsas rollardan 

birini ifa etdi. Daha sonralar “Tam 

zülmət”(Total Eclipse) filmində aktyor şair 

Artur Rembo-nu canlandırdı. Homoseksual 

obrazda məharətlə çəkilməsi tənqidçilər 

tərəfindən marağa səbəb oldu. Film isə elə də 

yadda qalmadı. 1995-ci ildə aktyor ən uğurlu 

rollarından birini “Basketbolistin gündəliyi” 

(The Basketball Diaries) filmində yaratdı. 

1997-ci ildə aktyor “Romeo+Culietta” 

melodramında Romeo rolunu ifa etdi. Elə 

həmin il Leonardo Di Kaprio ona dünyavi 

uğur gətirən “Titanik”(Titanic) filminə çəkildi. 
 

 
  
Bundan sonra aktyor sanki qara zolağa düşdü. 

Yadda qalmayan filmlərə çəkilən aktyor sanki 

unuduldu. Beş ildən sonra yenidən diqqət 

mərkəzinə iki filmlə gəldi: “Tut məni, 

bacarsan”(Catch Me If  You Can) və “Nyu 
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York bandaları”(Gangs of New York)  filmləri 

aktyoru rejissorların yadına saldı. 2004-də 

Skorsezenin “Aviator” filmində əsas rolu ifa 

etsə də film elə də populyarlıq qazanmadı. 

Amma aktyora “qızıl qlobus” qazandırdı. 

Həmçinin ikinci dəfə aktyor Oskara nominant 

görüldü. 2006-cı ildə isə karyerasının ən yadda 

qalan filmlərindən birinə - “Dönüklər”(The 

Departed)- ə çəkildi. Bu film aktyoru yenə 

zirvəyə qaldırdı.Filmdəki roluna görə Bafta, 

Qızıl Qlobus kimi mükafatlara namizəd  
 

 
 

göstərildi. Elə həmin il başqa bir filmdə də - 

“Qanlı Almaz”(Blood Diamond) rol aldı. Bu 

roluna görə artıq üçüncü dəfə o Oskara 

namizəd olsada yenə də laureat ola bilmədi. 

2008-ci ildə “Dəyişgənlik yolu” filmində Keyt 

Vinsletle doqquz il sonra yenidən tərəf 

müqabili oldu. Bu filmi də aktyorun müsbətinə 

yazmaq olar. 2010-cu il isə Leo üçün ən yadda 

qalan illərdən biri oldu. Aktyor iki uğurlu 

filmdə əsas rol aldı: “Lənətlər adası”(Shutter 

İsland) və “Başlanğıc”(İnception).  
 

 
 

Şəxsi həyatı. 90-cı illərdə aktyor danimarkalı 

model Helena Kristensenle, 2000-2005 

aralığında braziliyalı model Bar Rafaeli, 2009-

cu ilin sonunda isə rus model Anna 

Vyalisonayla görüşüb. 2010-cu ildə Bar 

Rafaeli ilə yenidən barışıb. 2010-cu il martın 

26-ı rəsmən ayrıldıqlarını açıqlayıblar. 2011-ci  

 
 

ildə bu dəfə evlənmək məqsədi ilə barışsalar 

da yenidən ayrılıblar. 2011-in iyun ayından 

aktyor aktrisa Bleyk Layvli ilə görüşür.  

Aktyor barəsində maraqlı faktlar. 1997-ci 

ildə “People” dərgisinin rəyinə əsasən 

dünyanın 50 ən yaraşıqlı insanından biridi. 

 Martin Skorsezenin ən sevimli 

aktyorudu.  

 Leonun 5 dollarlıq günəşeynəkləri 

kolleksiyası var. 

 Aktyor xokkey, 

futbol, basketbol kimi 

oyunları oynamağı 

sevir. 

 10 yaşı olanda 

onun agenti Leoya 

adını dəyişərək Lenni 

Uilyams etməyi 

məsləhət görüb. Lakin 

o bundan imtina edib. 

 Aktyorun ən 

çox sevdiyi 10 film: “Velosiped Oğruları”(The 

Bicycle Thief), “Taksi sürücüsü”(Taxi Driver), 

“Ərəb Lourens”(Lawrence of Arabia) , “8½”, 

“Üçüncü Adam”(The Third Man) 

,”Mühafizəçi”(Yojimbo), “Sanset 

Bulvarı”(Sunset Blvd.), “Parıltı”(The 

Shining), “Villi Vonka və Şokolad fabriki” 

(Willy Wonka and the Chocolate Factory) və 

“Cənnətdən Cənubə tərəf”(East of Eden) 
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TOP 30 
 

 Sizə film tarixində ən yadda qalan 30 

obraz təqdim edirik. 

 

 1.Aleks De Larce- Malkholm 
Makdauel  Kubrikin “Portağal mexanizmi”( A 

Clockwork Orange)   filmində Aleks obrazı bu 

günə qədər ən avanqard, eyni zamanda zövqlü 

sayılır. Kostyum dizaynı da hər detalına qədər 

incəliklə işlənilib. Aktyor özü bu obrazın 

öhdəsindən mükəmməl gəlib. Bir sözlə bizim 

rəyimizə əsasən unudulmaz obrazlardan biri. 

  

 2.Coker- Hit Ledcer 

Hit Ledcerdən öncə Coker rolunu Cek 

Nikolson canlandırmışdı. Ledcerdən fərqli 

Cekin yaratdığı Coker zarafatı və gülməyi 

sevirdi. Nolanın “Qara cəngavər”(The Dark 

Knight)-indəki Coker isə ciddi və qaddar 

obraz olmalı idi. Ledcer bu obraza 

konsentrasiya olması üçün aylarla özünə 

qapanıb obrazının daxilinə vardı, “Portağal 

mexanizmi” filmindən bəhrələndi. Rolunun 

öhdəsindən gözəl gəldi və kino tarixinin ən 

yadda qalan obrazlarından birini yaratdı. Bu 

obraz aktyora ölümündən sonra Oskar 

qazandırdı. 

 3.Rendl Patrik Makmerfi - Cek 

Nikolson 

Bəlkə də “Parıltı”(Shining) da ola bilərdi. 

Amma biz “Qu-qu quşu yuvası üzərindən 

uçuş” (One Flew Over the Cuckoo‟s Nest) 

filmindəki Makmerfi obrazına üstünlük 

verdik. Aktyor bu filmdə cavan idi və olduqca 

çətin bir obrazı canlandırmali idi. Bacardı. 

Həm də məharətlə bacardı. 

 

 

4.Rorşax- Ceki Erl Heyli 

“Qoruyucular”(Watchmen) filmindən sonra 

Betman, Superman, Spider man kimi komiks 

qəhrəmanlarını belə desək populyarlıqdan 

sildi. Film olduqca baxımlı alındı. Rorşax 

obrazı isə mükəmməl idi. 

5.Beatriks Kiddo- Uma Turman 

Brus Li-nin idman geyimini Tarantino Uma 

Turmana uyğunlaşdırdı və onu qisasçı rolunda 

“Kili öldür”(KillBill) filminə çəkdi. Aktrisa 

gözəl ifasıyla rəğbət qazandı. 

 

 
 

6.Anton Çiqur- Xavier Bardem 

“Qocalara yer yoxdu” (No Country For Old 

Men) - bu filmdə Bardem olmasaydı film 

tutmazdı. Aktyorun yadda qalan çox obrazı 

var, amma fikrimizcə bu ən yadda qalanıdır. 

7.Bred Pitt- Tayler Durden 

“Tayler hər şeyi bilir. O səni səndən yaxşı 

tanıyır.” Bredin “Döyüş Klubu”(Fight Club) 

filmində yaratdığı obraza ancaq tərif düşür.  

8.Derek Vinyard- Edvard Norton 

“Amerika tarixi X”(American History X) 

filmində Norton nasist kimi yadda qaldı. 

Bəxtsiz aktyorun ən gözəl iki rolundan biridir. 

  

 
 

9.Con Dou- Kevin Speysi 

Finçerin “Yeddi”(Seven)-sindəki manyak 

obrazı sanki Kevinin əyninə biçilmişdi. 
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10.Klementini- Keyt Uinslet 

Kreativ görünüşü ilə Keyt “Təmiz düşüncənin 

əbədi parlaqlığı”(Eternal Sunshine of the 

Spotless Mind) filmində yaddaşlara iz saldı. 

Məhz bu filmdən sonra bir çox filmlərdəki 

xanım obrazlar Klementinidən nəsə 

oğurlayırlar (Türkiyə istehsalı “İncir Reçeli” 

filmindəki xanım obrazı). 

 

 
 

11.Uilyam Uolas- Mel Gibson 

Özünün “Cəsur ürəyi”(Braveheart) filmində 

Şotlandiya qəhrəmanını canlandıran Mel, 

Uolas obrazında olduqca valehedici 

görünürdü.  

12.Lektor Hannibal- Entoni Hopkins 

“Quzuların səssizliyi” ilə insanların kabusuna 

çevrilən Hannibal obrazını Entoni Hopkins ifa 

etdi. Bu obraz sanki Entoninin ifasında daha 

da qəddarlaşdı. 

13.Edvard- Coni Depp 

“Edvard əlləri qayçı”(Edward Scissorhands) 

filmi həm Conni Deppin, həm də kino 

tarixinin ən yadda qalan obrazlarından biridir. 

 

 
 

14.İndiana Cons- Harrison Ford 

Aktyor və obraz bir-birini gözəl 

tamamlayırdılar.  

15.Don Vito Karleone- Marlon 

Brando 

“Xaç Atası”(Godfather) filmin uğur 

qazanmasında məhz bu obrazın rolu 

danılmazdı. Elitar mafia başçısı, xaç atası 

obrazını Marlon Brandodan yaxşı heç Al 

Paçino da ifa edə bilmədi. 
 

  
 

16.Frenk Sleyd- Al Paçino 

“Qadın ətri”( Scent of a Woman) filmində kor 

polkovnik leytenant rolu Al Paçinonun ən 

məhşur obrazı oldu. 

17.V- Hyuqo Uivinq 

“Vendetta üçün V”(V for Vendetta) 

komiksinin film versiyasında V rolu o qədər 

də tanınmayan Hyuqo-ya həvalə edildi. Aktyor 

öz işinin öhdəsindən məharətlə gəldi. 
 

 

18.Con Koffi- Maykl Klark Dunkan 

Kinqin “Yaşıl mil”(Green Mile) əsərinə 

çəkilən növbəti film və növbəti mükəmməl 

aktyor heyəti. Yadda qalan isə Con Koffi oldu. 

Bu yekəpər məsum simalı aktyor obrazı ilə 

valeh etdi. 

 19.Rokki- Silvestr Stallone 
70-ci illərdə gənclərin kumiri idi. Hətta boks 

dərnəklərinə yazılanların sayı rekord 

göstəriciyə çatmışdı.  
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20.Trevis Bikl- Robert De Niro 

De Nironun çox rolu yadda qalan olub. Amma 

seçimdə “Taksi sürücüsü”(Taxi Driver) 

filmindəki Trevis obrazında dayandıq. Aktyor 

bu obrazda əla idi. 
 

 
 

21.Forrest Qamp- Tom Henks 

Tom Henks Forresti elə ürəklə canlandırdı ki, 

hətta bir müddət aktyora Tom deyil Forrest də 

deyirdilər. Kino tarixinin ən çox danışılan film 

və obrazlarından biri. 

22.Selma Jeskova- Byork 

Trierin özünü belə ağladan “Qaranlıqda rəqs 

edən”(Dancer in the Dark) Selma obrazını 

Byork dahiyanə canlandırdı.  
 

 
 

23.Modilyani- Endi Qarsia 

Endi Modini elə ifa etdi ki, hətta belə fikir 

yarandı ki, Endi Modini də dəliliyi ilə keçdi.  

24.Reymond Bebbit- Dastin Hoffman 

Dastinin də Tutsi filmi ilə bu filmi arasında 

qaldıq, amma son anda “Yağış adam”(Rain 

Man)-a üstünlük verdik. Aktyor filmi çiynində 

daşıyıb sanki.  

25. Stenli İpkiss- Cim Kerri 

Truman və Coel obrazları ilə də yadda qalıb, 

amma “Maska”(The Mask) filmindəki obrazı 

bu aktyoru yaddaşlara həkk edib. Məhz bu 

film aktyora məhşurluq gətirdi.  

26. Ceyms Bond- Şon Koneri 

Qoca qurd Koneri Ceyms Bondlar arasında ən 

sevimli olaraq qalmaqdadır. 

27. Con Kramer- Tobin Bell 

“Mişar”(Saw) triller filmləri seriyasındakı Con 

obrazı kino tarixinin ən yadda 

qalanlarındandır.  
 

 
 

28.Vladislav Şpilman- Edrien Broudi 

Polanskinin “Pianoçu”(The Pianist)-su Edrien 

rolu ilə qəlbləri fəth edə bildi. Filmə görə 10 

kq-dan çox arıqlayan və pianoda ifa etməyi 

gecə gündüz öyrənən aktyorun obrazı 

yaddaşlarda qaldı. 

29.Qreys- Nikol Kidman 

“Doqvil”(Dogville) filmində aktrisaya rejissor 

elə zülm verdi ki, aktrisa trilogiyanın ikinci 

filminə çəkilməkdən imtina etdi. Qreys 

obrazında Nikol özünün ən yadda qalan rolunu 

ifa etdi.  
 

 
 

30.Endi Düfreyn- Tim Robbins 

“Şauşenkdən qaçış”( The Shawshank 

Redemption) filmində Düfreyn obrazı üçün ən 

sonda seçilən aktyor Tim Robbins rolu ilə 

tamaşaçıların sevimlisinə çevrildi.  
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Maraqlı faktlar 

 

 

 Brus Li o qədər sürətli idi ki, onun 

hərəkətlərini dəqiq görə bilmək üçün kadrları 

yavaş sürətlə verməli olurdular. 

 

 
  

 Şirli Templ  “Oz ölkəsinin sehirbazı” 

(1937) filmində Doroti rolunu oynamaq üçün 

sınaqdan keçirilmişdi, lakin rol Cudi Qarland-

a qismət oldu. 

 Amerikalı aktyor, üçqat Oskar 

mükafatı laureatı Cek Nikolson uşaqlıqdan 

nənəsinin anası, anasının böyük bacısı 

olduğuna inanaraq böyümüşdü. 

 Bir dəfə Çarli Çaplin  “Çaplinin 

oxşarları” müsabiqəsində üçüncü olmuşdu. 

 Silvester Staloni müəyyən dövrdə 

zooparkda şir qəfəsi təmizləyicisi işləmişdi. 

 Aktrisa Lillian Entvistl Hollywood 

yazısının “H” hərfindən tullanaraq intihar 

etmişdi. 

 1916-cı ildə Çarli Çaplin həftədə 

$10,000 qazanırdı, bu isə o vaxta görə rekord 

göstərici idi. 

 
 Merlin Monronun əsl adı Norma Jan 

Mortenson idi, sonradan onu Norma Jan Baker 

adına dəyişmişdi. 

 Aktyor  Con Travoltaya "Çikaqo" 

(2002) filmində Billi Flann rolutəklif 

edilmişdi. Lakin rol Riçard Qirə qismət oldu. 

  Aktrisa Qreys Kelli Monako şahzadəsi 

ilə evləndiyi üçün onun filmlərinin Monakoda 

göstərilməsi qadağan edilmişdi. 

  Aktrisa Vupi Qoldberqin əsl adı Karin 

Elain Consondur. 

  Aktrisa Elizabet Teylor  “Life” 

jurnalının üz qabığında ən çox çəkilən şəxsdir. 

  Mikki Mousun yaradıcısı  Uolt Disney 

ilk öncə onun adını Mortimer Mous qoymaq 

istəyirdi. 

 

 
   

 Dünyada ən çox işlənən obraz Mikki 

Mousdur. 7500-ən çox  müxtəlif növ firma və 

ya əşyada ona rast gəlmək olar. 

  “Xaç Atası” (Godfather) filmində hər 

ölüm səhnəsindən əvvəl  kadrlarda “portağal” 

görünür.  

 

 
   

 “Küləklə Sovrulanlar” (Gone With the 

Wind) filmində dialoqlardan birində “lənətə 

gələsən” (damn) sözü işləndiyinə görə filmin 

produserləri 5000 dollar məbləğində pulla 

cərimə  olunublar. 
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 “Oz ölkəsinin sehirbazı”(Wizard of 

Oz) filmində baş rol ifaçısı Cudi Qarlend 

filmdəki roluna görə həftəyə 35 dollar 

məvacib aldığı halda, filmdəki iti Toto 135 

dollar alırdı.   

  “Kriminal qiraət” (Pulp Fiction) 

filmində bütün saatlar 4:20`ni göstərir. 

 

 
   

 Oskara namizəd olan ilk animasiya 

filmi 1991-ci ildə Disneyin “Gözəl və 

Eybəcər” (Beauty and the Beast) filmi 

olmuşdur.  

  Ən uzun Hollivud öpüşü 1941-ci ildə 

“Sən indi ordudasan” (You‟re in the Army 

Now) filmində olub. Bu səhnə 3 dəqiqə, 3    

 saniyə davam edib. 

  Alfred Hitçkok “Psix” (Psycho) 

filmində bəzi səhnələrdə qan yerinə meyvə 

sirəsindən istifadə edib. 

  “Kinq Konq” filmi Adolf Hitlerin ən 

sevimli kinosu idi. 

  Stenli Kubrik “Parfümer” əsərini 

oxuyub demişdi ki, bu əsərə film çəkilməsi 

mümkünsüzdü. 

 
  

 
  

  “Döyüş klubu” (Fight club) filminin 

çəkilişi zamanı Bred Pitin bir neçə dişi sınır. 

Filmin rejissoru Finçer aktyor dişlərini 

düzəltsin deyə, çəkilişləri saxlamaq istəyir, 

lakin Bred dişsizliyin obrazı olan Taylerə 

uyğun gəldiyini misal göstərərək çəkilişlər 

bitənə  kimi dişsiz də gəzə biləcəyini bildirir 

və elə də edir.  

  “Kriminal qiraət” (Pulp fiction) 

filmində “fuck” kəliməsi 257 dəfə işlənib. 

  Tom Henks “Forrest Qamp” filmində 

bir şərtlə çəkilməyə razı olub. Filmdəki bütün 

hadisələr tarixi faktlara əsaslanmalıdı. 

 

 
  

  “Dəmir gödəkçə” (Full Metal Jacket) 

filmində kazarmada bölük komandirinin 

əsgərlərlə tanışlıq dialoqları aktyorlar 

tərəfindən başdan ayağa improvizə olunaraq 

çəkilib. 

  “Səmavi krallıq” (Kingdom of Heaven) 

filmindəki obrazına görə aktyor Orlando Blum 

9 kq kökəlməli olub. 

 

 
   

 “Kofe və siqaretlər” filminin üzərində 

Cim Carmuş 17 il (1986-2003) işləyib. 

 “Benjamin Buttonu qəribə hekayəsi” 

(The curious case of Benjamin Button) filmi 

ekranlara çıxdıqdan sonra Denni Boyl 

"Solomon Grundy" filmini çəkməkdən imtina 

etdi. Çünki ssenarilər oxşar idi. 

 Məşhur aktyor  Hamfrey Boqartın 

Şahzadə Diana ilə əlaqələrinin olduğu iddia 

edilirdi. 
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Sitatlar 
  

 Sizə filmlərdən yadda qalan sitatlar 

təqdim edirik. 

  

 1.“Şeytanın  etdiyi ən böyük hiylə 

bütün dünyaya yaşamadığını inandırmaqdır” – 

Adi Şübhələr (Usual Suspects) 
 

 
  

 2.“Biz televizor izləyərək milyonerlər, 

kino tanrıları, rok ulduzları olacağımıza 

inanaraq böyüdük, amma olmayacağıq! İndi 

bunu anlamağa başlayırıq.” – Döyüş Klubu 

(Fight Club) 

 3.“Bəzi insanları ətraf yaradır, bəzi 

insanlar ətrafını yaradır.” – Dönüklər 

(Departed) 

 4.“Aşiq olmaq anlıq bir şeydir. Birdən 

hər şeyin çox parlaq göründüyü, birdən ən 

sönük rənglərin belə isinməyə başladığı, 

birdən bütün yeməklərin daha ləzzətli olduğu 

bir andır bu. İnsan qərar verərək aşiq olmaz, 

sadəcə bir baxar ki, olmuş” – Kaybedenler 

Kulübü 
 

 
 

 5.“Qorxu bir xəstəlikdir. Sürünərək 

onu qəbul edən hər kəsin ruhuna girər.” – 

Apokalipsis (Apocalypto) 

 

 6.“Ya qəhraman olmalısan, ya da pis 

birinə çevriləcəyini izləyəcək qədər uzun 

yaşarsan.” – Qara Cəngavər (The Dark 

Knight) 

 7.“Makiyajına və üzündəki boyalara 

çox güvənmə. Yollar da gözəldir, amma 

altından kanalizasiyalar keçir.” – Çapıqlı Üz 

(Scarface) 

 

 
 

 8.“Həyat bir şokolad qutusu kimidir. 

İçindən nə çıxacağını bilməzsən.”- Forrest 

Qamp (Forrest Gump) 

 9.“Qadınlar təcavüzə uğradıqlarında 

“kömək edin” deyə bağırmamalıdırlar, 

“yanğın” deyə bağırmalıdırlar. “Kömək edin” 

dedikləri zaman heç kim getməz, amma 

“yanğın” deyərlərsə hər kəs gedər.” – Yeddi 

(Seven) 
 

 
 

 10.“Bir insan öldüyündə hər şeyini 

itirər, ama bir kölə öldüyündə sadəcə acılarını 

itirir.” – Spartak (Spartacus) 

 11.“Yanımda durana kimi, hədəfimdən 

nə qədər uzaqda durduğumdan əmin 

olmamışdım.” – Qattaka (Gattaca) 

 12.“Yetişkin olmaq budur: Saatda 200 

km. gedə bilən maşınla 60-dan çox sürə 

bilməmək.” – Əgər cəsarət edirsənsə, sev məni 

(Jeux d‟enfants) 

 13.“Əgər hamımız yalnızıqsa, demək 

hamımız da bərabərik.”- P.S. Səni Sevirəm 

(P.S. I love you) 
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 14.“Dünyanı dəyişmək istəmişdik. 

Amma məğlub olduq. İndi dünyanı 

dəyişilməməsi üçün dünyaya dirənmişik.” – 

Noyabr (Noviembre) 
 

 
  

 15.“Gülərkən hər kəs sənlə gülər, 

amma ağlarkən yalnız olarsan.” – Oldboy 

(Oldboy) 

 16.“İnsanlar bilmədikləri şeylərdən 

qorxarlar.” – Fil Adam (Elephant Man) 

 17.“Kim nə deyir desin, sözlər və 

düşüncələr dünyanı dəyişə bilər.” – Ölü 

Yazarlar Dərnəyi (Dead Poets Society) 

 

 
 

 18.“Ümid bir şeydir. Bəlkə də ən 

yaxşısıdır. Və yaxşı şeylər heç vaxt ölməz.” – 

Şouşenkdən Qaçış (Shawshank Redemption) 

 19.“Əgər qaça bilmirsənsə və 

başqalarından asılısansa gülümsəyərək 

ağlamağı öyrənirsən.” – İçimdəki Dəniz (Mar 

Adentro) 

 20.“Ölü insanlar görürəm, ölü 

olduqlarını bilmirlər.” – Altıncı Hiss (The 

Sixth Sense)  

 

 21.“Danışmağın üçün arxandan 

qaçarlar, amma dediyin anda gözlərində bir 

heç olarsan. Sirr heç kimi təsirləndirməz, 

amma istifadə etdiyin hiylə hər şeydir.” – 

Prestij (Prestige) 
 

 
  

 22.“Bir kişi hər şeyini dəyişdirə bilər: 

üzünü, evini, ailəsini, sevgilisini, tanrısını, 

dinini. Amma dəyişdirə bilməyəcəyi bir şey 

vardır –  maraqlarını dəyişdirə bilməz. – Onun 

gözlərindəki sirr (The secret in their eyes) 

 23.“Hər kəs sənə nə etməli olduğunu 

deyər, sənin öz cavablarını tapmağını 

istəməzlər, onlarınkına inanmağını istərlər.”-  

Sülh Döyüşçüsü (Peaceful Warior) 

 

 
  

 24.“Unutqanlar çox xoşbəxtdir, çünki 

problemlərinin dərdlərini çəkməzlər.” - Təmiz 

düşüncənin əbədi parlaqlığı (Ethernal 

Sunshine Of The Spotless Mind) 

 25.“Pul vacib deyildir, sadəcə elə 

görsənir.” – Kokain (Blow) 
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FAZİL  

SALAYEV 
 

 
  

 Fazil gözünü dünyaya 1931-ci ildə 

Bakıda açdı. İdris kişinin evində. Sentyabr 

ayının ilk günü idi. Dərslər yenicə başlamışdı. 

Fazilsə bütün bunlardan xəbərsiz-xəbərsiz 

qayğısız böyüyürdü. Amma yeddi yaşını, 

məktəbə gedəcəyi günü gözləməyə səbri 

çatmadı. Ağlı kəsər-kəsməz yazmağa başladı. 

1935-ci ildə çəkilmiş fotoşəkli əlimə keçib. 

Arxasında Fazil latın qrafikasıyla öz adını, 

soyadını yazıb...Uşaqlığının dörd ilini 

müharibə ilə qoşa addımladı. Fazil rəssam 

olmaq qərarına gəlmişdi. Əli qələm-karandaş 

tutandan şəkil çəkirdi. Ona görə də orta 

məktəbi bitirən kimi sənədlərini Ə.Əzimzadə 

adına Rəssamlıq Məktəbinə verdi. Qəbul oldu, 

təhsil aldı, «Azərnəşr»də tərtibatçı-rəssam 

kimi işlədi də. Amma özü demişkən, axıracan 

rəssam olmağa fürsət yoxmuş... 
 

 
   

 Fazil Salayevin əsli Arazın o 

tayındanıydı. Cənubi Azərbaycandan nə vaxt 

gəlmələri bəlli deyil. Hər halda xanımı bu faktı 

dəqiq bilmir. Gün təki aydın olan Fazilin atası 

İdris kişinin özü kimi əsli cənubdan olan 

Nurəddin adlı həmyerlisinin qızına elçi 

düşməsi, 1954-cü il aprelin 24-də, yağışlı bir 

gündə yaşadıqları evin geniş otağındaca 

oğluna toy etməsidi. O vədə rəssamlıq 

məktəbinin sonuncu kursunda oxuyurmuş 

Fazil. Nişan gününə kimi, qızın üzün də 

görməyibmiş.Toydan qabaq cəmi bir dəfə, 

valideynlərinin dəvəti ilə qız tərəfi teatra 

gələndə onunla rastlaşıbmış. Ancaq Nurəddin 

kişinin ağırxasiyyətliyi burada da cavanların 

kəlmə kəsməyinə imkan verməyib. On səkkiz 

 

 

 

  

 

yaşında ər evinə köçən Fəridə xanım ömür-

gün yoldaşının rəssam olacağını zənn edirmiş. 

Dövrünün sayılan kişilərindən biri olan, 

müxtəlif  vəzifələrdə çalışmış   İdris Salayev 

də  bu   gümandaymış. Amma aktyor peşəsi 

yamanca sehrləmişdi Fazili. Rəssam kimi 

işlədiyi «Azərnəşr»lə vidalaşıb Teatr 

İnstitutunun (indiki ADMİU) aktyorluq 

fakültəsində oxuyanda da əsl aktyor olacağı 

günü səbirsizliklə gözlədi. Adi rəssam olduğu 

vaxtlarda Fazil məşhur italyan aktyoru Totoya 

oxşamaq istəmişdi. Onun kimi güldürməyi, 

düşündürməyi, kəsəsi bizim Toto olmağı 

arzulamışdı... 

 İllər ötdü. Fazil Salayev Azərbaycan 

Akademik Dram Teatrına işə qəbul olundu. 

Bir-birindən maraqlı rollar oynadı. 1963-64-cü 
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illər onun həyatında yeni dövrün başlanğıcı 

oldu, görkəmli kinorejissor və dramaturq 

Həsən Seyidbəyli Fazili «Möcüzələr adası» 

filmində kiçik bir rola çəkdi. Eyni vaxtda 

Ağarza Quliyevin lentə aldığı «Ulduz» 

filmində müxbir rolunu oynadı. Bir müddət 

paralel olaraq teatrda və kinoda çalışdı. 

«Azdrama»dan Musiqili Komediya Teatrına 

yerini dəyişsə də, Fazil yaxşı bilirdi ki, gec-tez 

kino onu teatrdan, sevimli sənət ocağından 

əməlli-başlı ayıracaq. Oynadığı şən və ciddi  
 

 
 

rolun hamısının canına bir əlçim qrotesk, incə 

yumor qatdığını, kinonun dili ilə təqdim 

etməyin daha asan olduğunu da bilirdi. Kiçicik 

bir jest, eləcə də qeyri-adi olmayan mizan 

ekranda teatrdan fərqli, tamam başqa təsir 

bağışlayır. Necə ki, F. Salayevin obrazlar 

qalereyasında hər şeydən əvvəl bu cəhətlə 

qarşılaşırsan. İstər qırçı Məhəmməd («Şərikli 

çörək»), istər Qulaməli («Dərviş Parisi 

partladır»), istərsə də alverçi («Bizim Cəbiş 

müəllim»), çilingər («Ürək...Ürək») və zontik 

Mehdi («Alma almaya bənzər») olsun, fərqi 

yoxdu, onların heç birində aktyorun yerişi, 

duruşu, baxışı bir-birini təkrarlamır. Ona görə 

ki, Fazil incə nüanslar, nəcib məqsədlər, 

hərtərəfli təhlil ustası, tədqiqatçı-aktyor idi. 

Aktyorun ifasında qəlibçilikdən uzaq, heç 

kimə bənzəməyən rollarla, həyatda çoxların 

qarşısına çıxan tipajlarla ekranda bir daha 

rastlaşarkən bezikmirik, onlara tamaşa  

 

etməkdən doymuruq. Bütün bunların səbəbi 

Fazil Salayevin real həyat lövhələrinə, canlı 

insan talelərinə bələdliyi və bu sahədə ən incə 

qatlara nüfuz etmək bacarığı ilə əlaqədardı. Bu 

rollar nə qədər satirik, yumoristik səpkidə həll 

olunsa da, aktyorun ifasında əndazəni aşan 

şitlik, saxta gülüş deyil, reallıqdan qidalanan 

qrotesk nəzərə çarpır. Həmin rolların təbiiliyi, 

baxımlığı da deyilənlərlə bağlıdı. 

 «Alma almaya bənzər» filminə hər 

dəfə baxarkən adama elə gəlir ki, zontik 

Mehdini birinci dəfədi görürsən.Və ən qəribəsi 

odur ki, zontik Mehdini başqa cür təsəvvür edə 

bilmirsən. Bu nədir? Yaradıcılığın son həddi, 

yoxsa tamaşaçı təxəyyülünün dayazlığı? 

Məncə, bunların heç biri deyil. Sənət dili ilə 

desək, Fazil Salayev zontik Mehdiyə, qırçı 

Məhəmmədə bir aktyor kimi öz möhürünü 

vurub. Ona görə də həmin obrazlar başqa 

biçimdə ağlımıza gəlmir. 

 Fazil Salayevin filmlərdəki 

qəhrəmanları ilə yanaşı, «Mozalan» satirik 

kinojurnalında yaratdığı tipajları da diqqətə 

layiqdi. Aktyorun metroya baxmağa cəhd 

göstərən sərxoş, şəhərin gecə səhərədək 

uğultusundan dinclik tapıb yata bilməyən 

narahat, toylara dəvət olunmaqdan əldən düşən 

və axırda şalvarsız qalan, əmək qabaqcılı kimi 

tez-tez iclaslara, görüşlərə çağırılıb yarıtmaz 

işçiyə çevrilən qəhrəmanları ilə hər dəfə 

ekranda görüşməyə imkan tapanda gah gülür, 

gah halına acıyır, gah da təəssüf hissi keçiririk. 

İnanmaq olmur ki, tək bircə nəfər bu qədər 

bənzərsiz obrazlar düzümü yaradıb. 

 Fazil Salayev yaddaqalan, mənalı bir 

ömür yaşadı. Bu onun fitrətindən, talantından 

irəli gəlir. Fazil Salayev dünyanın hansı 

nöqtəsində yaşasaydı, mütləq şöhrət zirvəsinə 

yüksələcəkdi, maddi cəhətdən təmin 

olunacaqdı. Sovet rejimində yaşamış və 

çalışmış Fazilin qismətinəsə yalnız biganəlik, 

diqqətdən kənarda qalmaq yazılmışdı. Buna 
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görə də təltiflərin, fərqləndirmə, 

həvəsləndirmə üçün verilən mükafatların, 

bolluca diplomların bircəciyi ona tuş 

gəlməmişdi. Qazandığı tamaşaçı sevgisi, bir 

də peşəkarların xəsisliklə sənəti barəsində 

söylədikləri xoş sözlər oldu. Ən qəribəsi odur 

ki, onsuz keçən otuz ildən artıq vaxtda 

münasibət dəyişməz qalır. 

  

 Deyilənə görə, gəncliyində çaydan 

savayı dilinə bir şey vurmayan Fazil yavaş-

yavaş içkiylə yoldaşlığa başlamışdı. Sənətinə, 

talantına qiymətə, xoş sözlərə, yaradıcılıq 

üçün imkanlara möhtac aktyor fikir-xəyaldan 

bir anlığa da olsa ayrılmaqçün elə hey içirdi. 

Bir yandan da atasının ölümü, dünyaca sevdiyi 

anasının xəstələnməsi və nəhayət qəfil onu 

yaxalayan zob xəstəliyi dərdinin üstünə dərd 

gətirmişdi... 

 Fəridə xanım xatırlayır ki, onun sənəti 

haqqında çoxlarının əsirgədiyi xoş sözləri 

ölümündən bir qədər əvvəl Həsən Seyidbəyli 

televiziya verilişində söyləmişdi. Həmin 

veriliş Fazilin vəfatından az sonra təkrar efirə 

gedibmiş. Fəridə xanım onu da xatırlayır ki, o 

aralarda guya ailəsinin onunla yola getmədiyi, 

giley-güzar etdiyi barədə söz-söhbətlər gəzirdi. 

Həsən Seyidbəylinin aktyorun sənətini gözəl 

təhlil etməsi, şəxsiyyəti haqqında ürəkaçan 

sözlər söyləməsi həmin şayiəbazların ağzını 

yaxşıca yumubmuş. 

 - Fazilsiz keçən bu illərdə təsəlliniz nə 

olub? - sualına Fəridə xanım belə cavab verdi: 

- Qızlarım. Axı onlar rəhmətliyin ən qiymətli 

yadigarlarıdı... Üç qız zarafat deyil. Fazil 

rəhmətə gedəndə hələ hamısı evdəydi. Sonra 

başım qarışdı onları köçürməyə. Daha sonra 

nəvələrim dünyaya gəldi. Fazil evin vur-tut 

bircə uşağı olub. Özü də varlı-hallı bir kişinin. 

Üstəlik üç qardaşın evində yeganə uşağıydı. 

Rəhmətlik qayınatamın artistlikdən xoşu 

gəlməzdi. Elə sözün doğrusu, mənim də. Heç, 

inanın, teatrda tamaşalarda oynayırdı, tək-tük 

halda gedib baxırdım. Pianino çalmağı, 

oxumağı aləmiydi. Hədsiz istedadlıydı. O açıq-

saçıq, əhlikefiydi, Bakının yarısı da dostları. 

Mənsə ciddi, qısqanc... Bir az da cavanlığıydı, 

indiki ağlım hardanıydı. Necə deyərlər, çox 

fərqimiz vardı... Fazilin ana babasının da 

artistliyi varmış. Teatrda işləməyib, toy-

düyündə iştirak eləyərmiş. Görünür, babasına 

çəkibmiş. İndi mənim beş nəvəm var. 

  

 Fazil Salayevin haqqında keçmiş 

zamanda danışmaq çox ağır gəlir adama. Qırx 

yeddi yaşın içində ömrü yarı yolda qalan 

aktyorun doğmaları, neçə-neçə sənət dostları, 

tanış-bilişləri onunla bağlı qəribə əhvalatları, 

məzəli söhbətləri nəql etdikcə bu yoxluğa 

inanmırsan. İnanmırsan ki, kiçik qızı 

Ofelyanın ad günündə, iyunun 19-da son 

saatlarını xəstəxana divarları arasında keçirən 

zaman necə sevinmişdi. Sarıqlı boğazını 

arıtlamağa taqəti olmasa da, axır dəqiqələrində 

güclə udqunaraq qızına xoşbəxtlik 

arzulamışdı... Arzulamışdı və bir gün sonra, 

1978-ci ilin iyunun 20-də dünyasını 

dəyişmişdi. Və çoxlarının əhlikef saydığı, 

əslində bütün vücudunun qəmlə şələləndiyi 

gözündən görünən, təkliyə çəkilib özüylə baş-

başa qalmaqdan təsəlli tapan Fazil karvanını 

sürüb beləcə getmişdi. 
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 Nouvelle Vague- yəni “Yeni dalğa”. Bu 1950-60 cı illər arası Fransa kinosunda yaranan cərəyanın 

adıdır. Cərəyanın başlıca qanunu isə kommersiya filmləri yox, əsl sənət əsərləri yaratmaqdı. “Yeni dalğa”-

nın ilk üzvləri gənc rejissorlar oldular. Hansılar ki, jurnalist və kino tənqidçi peşələrində təcrübəli idilər. Bu 

rejissorlar filmlərdə eksperimentlərdən çəkinmir, əksinə hər filmdə fərqli nəsə etməyə çalışırdılar. Cərəyanın 

əsasını qoyanlar arasında Fransua Trüffo, Jan Lyuk Qodar, Erik Romer, Klod Şabrol, Laj Rivett kimi 

sonradan bütün dünyada məhşur olacaq rejissorlar var idi. O vaxtlar üçün birmənalı qarşılanmayan bu 

cərəyan illər sonra “Müəllif kinosu” adı altında elitar səviyyəyə çatacaqdı. Bəli, elitar. Çünki, məhz son illər 

də onu göstərir ki, tamaşaçı filmdən də bəhrələnmək istəyir. Onu bir kitab kimi oxumaq istəyir. Ondan nəsə 

öyrənmək istəyir. Və bunu Hollivudun cibə işləyən filmlərindən əldə edə bilmir. Əksinə vaxt itkisi qazanır. 

“Yeni dalğa” dünya kinosuna ən böyük müsbətlərdən birini verdi- Rejissor tərzi. Artıq tamaşaçı filmə 

baxaraq müəyyən edə bilər ki, rejissor kimdi. “Yeni dalğa”-nın ilk üç filmi Klod Şabrolun “Yaraşıqlı Serc” 

(1958), Fransua Trüffonun “400 zərbə” (1959) və Jan Lyuk Qodarın “Son nəfəsdə” (1960) olur. Hər üç film 

gözləniləndən də uğurlu alınır və bununlada cərəyana maraq birə beş artır. Onları tənqid edənlər anlayırlar 

ki, bu gənclər peşəkar olmasalar da çox istəkli, savadlı və məqsədlidilər. Bu 3 amilin qarşısında isə sədd ola 

bilməz. Cərəyana Lui Mall, Alan Rene, Anes Varda, Jak Demi qoşulur. Cərəyana maraq ildən ilə artırdı. Bu 

filmləri sevirdilər. Bununla da “Yeni dalğa” Avropadan Amerika və Yaponiya kinosuna da təsir etməyə 

başladı. 1960-70-ci illərdə Amerikada müəllif kinosu çəkən rejissorlar tanınmağa başladılar. Onlar arasında 

Frensis Ford Koppola, Brayan De Palma, Polanski və Skorseze bu günə kimi ən məhşurlardan hesab olunur. 

1992-ci ildə Kventin Tarantino çəkdiyi “Quduz itlər” filmini Qodara həsr etdi və öz kino kompaniyasını 

Qodarın “Özgələr” (A band apart) filminə uyğun “A band apart” adlandırır. İndi art xaus janrında olan 

filmlər də məhz “Yeni dalğa” cərəyanından təsirlənən filmlərdi. 
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The Cannes International  

Film Festival 
   

 

 
   

 Kino dünyasında hər il yadda qalan 

filmleri mükafatlandırmaq üçün müxtəlif 

seremoniya və festivallar keçirilir. Şübhəsiz 

ki, ən böyük hadisə Oskar mükafatının 

təqdimetmə mərasimdir. Lakin kino sahəsində 

reallaşan ən böyük və nüfuzlu festivallardan 

biri də Kann Beynəlxalq Kino Festivalı hesab 

olunur. 

   XX-ci əsrin 30-cu illərində Fransada dünya 

kinosuna maraq olduqca böyük idi. Bu 

səbəbdən yeni bir festivalın keçirilməsinə 

ehtiyac yaranmışdı. İlk dəfə 1930-cu ildə 

Fransanın Təhsil Naziri Jan Zey tərəfindən 

festivalın yaradılması fikri irəli sürüldü. 

Festivalı əslində “Venesiya Film Festivalı”na 

alternativ kimi yaratmaq nəzərdə tutulurdu. 

1939-cu ilin İyun ayında Luis Lumiyere 

festivalın prezdentliyini öz üzərinə götürdü. 

Beləliklə festivalın keçirilməsi üçün vaxt 

qərarlaşdırıldı: 1939-cu il, Sentyabr ayının 1-

dən 30-na kimi. Lakin bu ildə Avropada 

dövlətlər arasında münaqişələr başladığına 

görə festivalın keçirilməsi mümkün olmadı. 

Çoxsaylı müharibələr beynəlxalq əlaqələri 

sarsıtdı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 

festval yenidən bərpa edildi. İlk Kann Film 

Festivalı 1946-cı ildə fəaliyyətə başladı. 

Növbəti ildəki festivalda artıq 16 ölkə iştirak 

etdi. 1948-50-ci illər ərzində büdcə 

probleminə görə festival keçirilmədi. Lakin 

sonrakı illər bu problem həll olundu. 1955-ci 

ildə “Qızıl Palma” mükafatı yaradıldı. Bu 

mükafat Kannın ən ali mükafatı sayılır. 1968- 

 

 

ci ildə bəzi rejissorlar öz filmlərini festivala 

çıxartmaqdan imtina etdilər. Qruplaşaraq 

festivalı portest etməyə başladılar. Bu protest 

1975-ci ildə də təkrarlandı. Həmin il Festivalın 

keçiriləcəyi yer bombalandı. Xoşbəxtlikdən 

heç kimə zərər dəymədi. 

 1970-ci illər ərzində festivalda bəzi 

dəyişikliklər oldu. Robert Bret  prezident 

vəzifəsinə yiyələndi, Mauris Bezzi baş 

menecer oldu. Bezzi filmlərin qəbulunda ciddi 

dəyişiklik etdi. O, filmlərin qəbulu üçün 

komissiya yaratdı. Bu dəyişikliyə qədər hər bir 

ölkə festivala göndərəcəyi filmləri özü seçirdi. 

Lakin komissiyanın yaradılmasından sonra 

artıq hansı filmin festivalda iştirak edəcəyini 

onlar müəyyən edirdilər. Sonra festivalın 

davam etmə vaxtı 13 gün edildi.  

 

 
    

 Festival illər keçdikcə daha 

məşhurlaşmağa başladı. Hal-hazırda dünyanın 

ən prestijli film festivallarından biridir. 

Festival hər il bir dəfə, adətən May ayında  

Fransanın cənubunda yerləşən Kann şəhərində 

“ Palais des Festivals et des Congrès” adlı 

yerdə keçirilir.  Artıq 2011-ci ildə 64-cü 

festival öz işini başa vurdu.  

   Kann festivalının ali mükafatı ən yaxşı filmə 

verilən “Qızıl Palma”(Palme d'Or)-dır. 

Festivala başçılıq etmək üçün münsiflər heyəti 

təyin olunur. Onlar ümumilikdə dünya 

kinosunun nümayəndələrindən seçilir və 

onlara sədr başçılıq edir. Bu il münsiflər 

heyətinin sədri tanınmış aktyor Robert de Niro 

oldu. Festivalda 20 film Qızıl Palma budağı 

uğrunda mübarizə aparır. Bu festivalın əsas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Festivals_et_des_Congr%C3%A8s
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hissəsini təşkil edir. Bu filmlər Lümiyer 

teatrında nümayiş etdirilir. “Müsabiqədən 

kənar” adlanan hissədə nümayiş olunan filmlər 

mükafat uğrunda mübarizə aparmır. 

“Qısametrajlı filmlər” adlanan hissədə  10 film 

mübarizə aparır. 

  Ümumilikdə mükafatlar bunlardır:  

 Palme d'Or – Qızıl Palma 

 Grand Prix – Festival Qran Prisi 

 Prix du Jury – Münsiflərin mükafatı 

 Palme d'Or du court métrage – Ən 

yaxşı qısa film 

 Prix d'interprétation féminine – Ən 

yaxşı aktrisa 

 Prix d'interprétation masculine – Ən 

yaxşı aktyor 

 Prix de la mise en scène – Ən yaxşı 

rejissor 

 Prix du scénario – Ən yaxşı senari. 

 

 Kann kino festivalı haqqinda bəzi 

maraqlı faktlar: 

 1993-cu ildə Yeni Zelandiyalı rejissor 

Jane Campion “Piano” filminə görə “Qızıl 

Palma budağı”nı aldı. O, bu mükafatı qazanan 

ilk qadın rejissor idi. 

 Məşhur kinokritik Roger Ebert 

Vincente Gallo-nun 2003-cü ildı çəkdiyi 

“Qəhvəyi dovşan”(The Brown Bunny) filmini 

Kann kino festivalı tarixində ən pis film 

adlandırmışdı. 

 1997-ci ildə festivalın 50 illiyi ilə 

əlaqədar “Palmaların Palması” adlanan 

mükafat yaradıldı və  əfsanəvi isveçli rejissor 

İngmar Bergman-a təqdim edildi. Rejissor özü 

mərasimdə iştirak etmirdi. 

 1966 və 1974-ci illər aralığında “Qızıl 

Palma” mükafatının əvəzinə “Qran Pri” 

müküfatı verilirdi. 

 Hər il festivala görə Kanna təxminən 

4000 jurnalist gəlir. 

 

 
 

 Qızıl Palmanı alan filmləri orjinal adları ilə təqdim edirik. 

 

1955: Marty / rejissor: Delbert Mann 

1956: The silent World / rejissor:  Jean-Yves Cousteau and Louis Malle 

1957: Friendly persuasion / rejissor: William Weyler 

1958: The Cranes are flying / rejissor:  Mikhaïl Kalatozov 

1959: Black Orpheus / rejissor: Marcel Camus 

1960: La Dolce vita / rejissor: Federico Fellini 
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1961: Viridiana / rejissor: Luis Bunuel və The long absence / rejissor:   Henri Colpi 

1962: The Promise / rejissor: Anselmo Duarte 

1963: The Leopard / rejissor: Luschino Visconti 

1964: The Umbrellas of Cherbourg / rejissor: Jacques Demy 

1965: The Knack... and how to get it / rejissor  Richard Lester 

1966: Alfie / rejissor: Lewis Gilbert 

1967: Happy Gypsies / rejissor:  Aleksandar Petrovic və  Accident / rejissor: Joseph Losey 

1968: Festival keçirilməyib. 

1969: Adalen 31 / rejissor:  Bo Widerberg 

1970: Investigation of a citizen above suspicion / rejissor:   Elio Petri 

1971: Johnny got his gun / rejissor: Dalton Trumbo və Taking off directed / rejissor: Milos Forman 

1972: Solaris / rejissor: Andrei Tarkovsk 

1973: The mother and the whore / rejissor: Jean Eustache 

1974: A thousand and one nights / rejissor: Pier Paolo Pasolini 

1975: Chronicle of the burning years / rejissor: Mohammed Lakhdar-Hamina 

1976: Taxi driver / rejissor: Martin Scorsese 

1977: Padre, padrone / rejissor: Vittorio et Paolo Taviani 

1978: The tree of wooden clogs / rejissor: Ermanno Olmi 

1979: Apocalypse now / rejissor: Francis ford Coppola və Le tambour / rejissor: Volker Schlondorff 

1980: All that jazz / rejissor: Bob Fosse və Kagemusha / rejissor:   Kurusawa Akira 

1981: Man of iron / rejissor: Andrezj Wajda 

1982: Missing / rejissor: Costa Gavras və Yol / rejissor: Yilmaz Guney 

1983: Ballad of Narayama / rejissor: Inamura Shohei 

1984: Paris Texas / rejissor:  Wim Wenders 

1985: When Father was away on Business / rejissor: Emir Kusturica 

1986: The mission / rejissor:  Roland Joffe. 

1987: Under the sun of Satan / rejissor: Maurice Pialat 

1988: Pelle the conqueror / rejissor: Bille August 

1989: Sex, lies and videotape / rejissor: Steven Soderbergh 

1990: Wild at heart / rejissor: David Lynch 

1991: Barton Fink / rejissor: Ethan et Joël Coen 

1992: The best intentions / rejissor: Bille August 

1993: Farewell my concubine / rejissor: Kaige Chen və The piano / rejissor: Jane Campion 

1994: Pulp Fiction / rejissor: Quentin Tarantino 

1995: Underground / rejissor: Emir Kusturica 

1996: Secrets and lies / rejissor: Mike Leigh 

1997: The Eel / rejissor: Inamura Shohei və Taste of Cherry / rejissor:   Abbas Kiarostami 

1998: Eternity and a day / rejissor: Theo Angelopoulos 

1999: Rosetta / rejissor: Jean-Pierre et Luc Dardenne 

2000: Dancer in the dark / rejissor: Lars Von Trier 

2001: The son‟s room / rejissor: Nanni Moretti 

2002: The pianist / rejissor: Roman Polanski 

2003: Elephant / rejissor: Gus Van Sant 

2004: Fahrenheit 9/11 / rejissor: Mickael Moore 

2005: The child / rejissor: Jean-Pierre et Luc Dardenne 

2006: The wind that shakes the barley / rejissor: Ken Loach 

2007: 4 months, 3 weeks and 2 days / rejissor: Christian Mungiu 

2008: The Class / rejissor: Laurent Cantet 

2009: The White Ribbon / rejissor: Michael Haneke 

2010: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives / rejissor: Apichatpong Weerasethakul 
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Hər şey yaxşılığa doğru... 
 

 

 Sözün düzü bu il Kann festivalında Azərbaycan pavilyonu 

olduğuna çox sevindim. Türk qardaşlarının da həmin festivaldakı 

uğuruna sevinməyə bilməzdim. Hardasa paxıllıqmı deyim, ya həsrətmi 

bilmirəm, amma bizim də nə vaxtsa ən azı bu cür uğur qazanacağımızı 

təsvir etdim. Təsviri belə gözəl. Düşünün ki, Azərbaycan istehsalı bir 

film Avropanı fəth edir. Gözəl xəyaldı. Əslində bu xəyalı 

gerçəkləşdirmək üçün rejissorumuz da var, aktyor-aktrisamız da, 

çəkilişə vəsait ayıracaq imkanlı adamlarımız da. Bəs nə çatmır? Bu 

məsələnin həlli haqqında müxtəlif təkliflər irəli sürmək olar. Ağıla 

gələn ilk məsələ bizim filmlərlə hansısa ölkə filmlərinin müqayisəsi 

olur ilk növbədə. Bu da təsadüfi deyil. Çünki, bizdən qat-qat zəif dövlətlərdən hərdən elə filmlər çıxır 

ki, bəhanə belə tapa bilmirik özümüzə haqq qazandırmağa. Robert Rodriqez “Nə qədər gec deyil, 

gedin film çəkin” deyəndə elə Azərbaycanlı rejissorları nəzərdə tutub. Niyə? Çünki, rejissor nəyəsə 

və ya kiməsə görə yox, ilk növbədə özünə görə çəkməlidi. İstək olmalıdı. “Yeni dalğa” kimi 

“Doqme” kimi cərəyanlar artıq çoxdan sübut ediblər ki, film çəkməyə bircə kamera və dəli istək 

kifayətdi. Bizsə elə hey nəsə bəhanə tapırıq. Vəsaitdən, kino lentin baha olmasından, akytor 

çatışmamazlığından. Uzağa getməyək. Sizə Türkiyə kinosu haqqında qeydlər yazacağam. 

 Fikrimcə bəhrələnmək üçün elə qonşu dövlətlərə nəzər salmaq kifayətdi. Türkiyə kinosunu 

qonşu Rusiya ilə də müqaisə etmək olar. Çoxları bəlkə də elə bilir ki, Türkiyə son illərdə tutarlı 

filmlər çəkir. Amma elə deyil. Türkiyə kinosunun tarixi 1897-ci ilə qədər uzanır. Düzdü o vaxtlar 

film deyil, sujetlər, xronikalar çəkilirdi. Amma 1910-cu ildən başlayaraq artıq tam metrajlı ilk filmlər 

də çəkilməyə başladı. 1939-cu ilə kimi Türkiyənin yeganə rejissoru Muhsin Ərtuğrul olub, hansı ki, 

30-dan çox film çəkib. Türkiyə kinosunun “qızıl dövrü” isə 1966-75 arası onillikdi. Həmin dövrdə 

Türkiyə dünyada il ərzində ən çox film çəkən (301 film) üçüncü dövlət statusunu aldı.  

 1982-ci ildə Yılmaz Güneyin “Yol” filmi Qızıl Palma Budağı və Qızıl Qlobusu qazananda 

tamaşaçılar sözügedən filmə valeh oldular. Filmin rejissoru Yılmaz çəkilişlər zamanı həbs 

olunduğundan film Şərif Görənə həvalə olunmuşdu, amma türmədən qaçan Yılmaz filmə baxır və 

Görənin gördüyü işdən narazı qalır. Fransadan siyasi sığınacaq alan rejissor filmin davamını və 

düzəlişləri elə orda çəkib bitirir. Şedevr sayılacaq qədər güclü olan bu film 1999-cu ilə kimi 

Türkiyədə qadağan idi. Bu filmdən ilhamlanan Zəki Ökten və Erdin Karel də müəllif filmləri 

çəkməyə başladılar. Erdin Karelin “Hakkaridə bir mövsüm” filmi Berlində mükafat qazandı. 

Beləliklə Türkiyə filmləri yenidən ciddiliyə qayıtdı. (Həmin ərəfələrdə arabesk və seksual komedi 

janrı ilə kino sənəti öz ciddiliyini itriməkdə idi.)  

 90-cı illərin ortalarında Türkiyədə Zeki Demirkubuz və Nuri Bilge Ceylan kimi gənclər 

müəllif kinolar çəkməyə başladılar. Zeki Kustriça, Nuri isə Tarkovski üslubunda kökləndilər. 

Sonradan onlara fotoqraf Semih Kaplanoğlu, müğənni Mahsun Kırmızıgül və şoumen Cem Yılmaz 

da qoşuldu. Reha Erdem on il fasilədən sonra yenidən film çəkməyə başladı. Çağan Irmak kimi 

istedadlar peyda oldu. Adını çəkdiyimiz rejissorlar sanki bir-biri ilə bəhsə girmişdi. 2000-ci ildən 

başlayaraq zəhmətlər bəhrə verməyə başladı. Artıq hər film festivalında favoritlər arasında türk 

filmlərinin olması adi hala çevrildi. Açılan cığırdan istifadə edən gənc rejissorların film sənətinə 

axını başladı. Və ən önəmli faktı qeyd etmək istəyirəm. Bu rejissorlarda istək var idi. Dəli bir istək. 

Təsadüfi deyil ki, Mahsun son filminə görə hətta öz evini belə satdı. Bu nəyi göstərir? Bu ən azı 

sənətə olan sevgini göstərir. Mən əminəm ki, bizdə də bu cür istəkli rejissorlar var. Lakin nədənsə 

risk etməyə bir az ərinirlər. Amma ən məhşur rejissorlar belə ilk filmlərinin büdcəsi ilə riskə giriblər. 

Nəticə isə... Bu gün Qodar Oskar heykəlciyindən imtina edir. Bizsə İrandan çıxan hər rejissorun 

kökünü araşdırır, cənubi azərbaycanlı olması ilə təsəlli tapmağa çalışırıq. Amma inanmağa dəyər. 

Vaqif Mustafayevin başımızı uca edən filmində deyildiyi kimi... Hər şey yaxşılığa doğru 
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 Kino sahəsində bizə bu kimi suallar tez-tez verillir..„Niyə tərcümə 

olunan filmlər satışa və ya kinoteatrlara çıxarılmır?”, “Niyə bir filmin adı 

müxtəlif televiziya kanallarında fərqli tərcümə olunur?” , “Ümumiyətlə 

niyə bizdə dublyaj aşağı səviyyədədir” və s. Bu sualların cavabı çox A4 

tələb etsə də çalışacağıq ən qısa formada aydınlıq gətirək.  Niyə tərcümə 

olunan filmlər satışa və ya kinoteatrlara çıxarılmır? Çünki, biz Beynəlxalq 

Müəllif Hüquqları Konvensiyasına qoşulmamışıq. Ona görə 2011-ci ildə 

də bir film çıxan kimi yerli kanallar olaraq gedib 3 manata diski alıb 100 

manata tərcümə edib, 3 aktyorla yarım günə dublyaj edib yapışdırırıq 

həmin kinonun üstünə, filmin səsini alırlar, amma yenə də qarışıqlıq 

yaradır. Üstəlik səs alındığına görə bütün effektlər itir. Kinoteatrlarda da 

kinonu hazır şəkildə Rusiya bazarından alırlar. Əslində necə olmalıdır? 

Əslində bizim ölkənin Hollivudda rəsmi satış nümayəndəsi olmalıdır. Və filmin adını da həmin satış 

nümayəndəsi müəyyən etməlidir. Bu olmadığı üçün bəzi problemlər yaranır. Məsələn: Təəssüflər 

olsun ki, bizdə kino haqda yazanların çoxu rusdilli olduğu üçün öz dilimizdə informasiya yayanda da 

rusdillilərə xas səhvlər edirlər. Məsələn “Kralın Nitqi” (King‟s Speech) filmini “Kral danışır”, “Əsl 

Şücaət” (True Grit) filmini “Dəmir tutuş”, “Oyuncaq hekayəsi 3” (Toy Story 3) filmini 

“Oyuncaqların Tarixi 3” kimi tərcümə ediblər. Səbəbi isə rus dilindən birbaşa tərcümə etməkdi, filmə 

baxmadan, orijinal adına fikir vermədən sadə tamaşaçını səhv informasiya ilə məlumatlandırırlar. 

Gəlin həmin filmlərin rusca tərcüməsinə baxaq: Король говорит, Железная хватка, История 

игрушек 3.  

 Məsələn “Warner Bros”-un çəkdiyi filmi almaq istəyiriksə həmin studiya ilə müqavilə 

bağlamalıyıq, hardasa deyək ki, 10 min dollara, sonra onun şərtlərini yerinə yetirməliyik mütləq, 

yoxsa bizə satmaz. Məsələn bizə şərt qoyur ki, uşağı uşaq səsi ilə, qoca qadını qoca qadın səsi ilə 

səsləndirin, hər personajı ayrı-ayrı aktyorlar səsləndirsin. Daha 3 aktyor bütün kinonu 

səsləndirməsin. Bundan əlavə, bizdə yüksək standartlara uyğun səs yazılan studiya demək olar ki, 

yoxdur. Hətta bizdə kino çəkiləndə səsləri görüntüyə birləşdirmək üçün çox vaxt Rusiyaya gedirlər. 

Nəysə deyək ki, xarici kino studiyasının filmini müqavilə ilə ala bildik. Sonra bizdə elə dublyaj 

studiyası olmalıdır ki, Dolby Digital gəlib yoxlasın, hər şey standartlara uyğun gəlsin, ondan sonra 

bizə 1 illik lisenziya verəcək. Yəni bir il ərzində istədiyin studiyadan kino al, gəl burda səsləndir. 1 

ildən sonra yenə “check up” olacaq. Lisenziya ilə filmi alanda necə olur… 
 Lisenziya ilə alanda 3 manatlıq diskdəki kimi film 1 kanalda yox, 4 kanalda gəlir. Onun bir 

kanalı görüntü, bir kanalı danışıq, digər kanalları effektlər kimi ayrı ayrılıqda gəlir. Dublyaj edəndə 

yalnız ingilis dilində olan səsi silib əvəzinə Azərbaycan dilində dublyaj olunmuş səsi yazırlar, sonra 

digər kanallardakı effektləri də əlavə edirlər, hər personajı da ayrı-ayrı aktyorlar səsləndirdiyinə görə 

dublyaj çox keyfiyyətli alınır. Elə bil kinonu bizimkilər çəkib. Normal olaraq kino çıxır, onun 

premyerası olur, kinoteatrlarda nümayiş etdirirlər, bir il sonra kanallara lisenziya ilə satıla bilər, 2 il 

sonra isə sərbəst satışa buraxılır. Onda istəyən diskini alıb tərcümə edə bilər. Amma hərdən bizə 

tərcümə üçün elə kino verirlər ki, məsələn fransız kinosudu, amma hələ Fransada premyerası 

olmayıb. Bax yuxarıda sadaladıqlarımız hamısı pul tələb edir, bizdə də kino bazarı sıfır 

səviyyəsindədi, bu işə pul qoymasan mümkün deyil. Biri var kino 30 min dollara başa gələ, biri də 

var bizdəki kimi 300 manata, əlbəttə fərq 10 dəfə keyfiyyətsiz olacaq. Buna görə də nə tərcüməçini 

nə redaktoru nə aktyoru günahlandırmaq olmaz. Gələk tərcüməyə, istənilən mətn bizə izahlı şəkildə 

“pdf” formatda gəlməlidi, çünki tərcüməçi orda danışlan hər şeyi başa düşmək məcburiyyətində 

deyil, amma bizdə çox vaxt eşidib tərcümə edirik. Mətnsiz. Bu da keyfiyyətə təsirsiz ötüşmür. 
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“Doqma 95” 1995-ci ildə danimarkalı rejissorlar Lars fon Trier və Tomas Vinterberq tərəfindən əsası 

qoyulmuş avanqard kino çəkilişi cərəyanıdır. 

Danimarka      dilindən “dogme” doqma kimi tərcümə olunur. Doqma kollektivinin əsas məqsədi 

kinomatoqrafiyanı bahalı, xüsusi effektlərdən xilas edərək saflaşdırmaq və əsas diqqətin ssenari, 

aktyorların performansı üzərində cəmləşməsini təmin etməkdən ibarət idi. 1995-ci ilin martında Lars 

fon Trier də başda olmaqla dörd danimarkalı rejissor Hollivud kinomatoqrafiya ənənələrinə qarşı 

çıxan və müassir kinonun “müəyyən tendensiyaları”ndan imtina edən “Doqma 95” manifestini 

hazırlayır. 

 

 Bu manifestdə rejissorların film çəkilişi 

zamanı riayət etməli olduqları on şərt qeyd 

edilir: 

1.Çəkilişlər studiodan kənarda aparılmalıdır. 

Rekvizit və dekorasiyadan istifadə etmək 

olmaz. (Əgər film üçün xüsusi rekvizit 

lazımdırsa çəkilişlər rekvizitin olduğu yerdə 

aparılmalıdır.) 

2. Səs heç vaxt təsvirdən ayrı yazılmamalıdır 

və yaxud da əksinə (Əgər çəkilən səhnədə real 

olaraq musiqi səslənmirsə, filmdə də 

musiqidən istifadə olunmamalıdır). 

3. Çəkilişlər əl kamerası ilə aparılmalıdır. 

İstənilən hərəkət və hərəkətsizlik yalnız insan 

əlinin imkanları ilə diqtə edilməlidir (film 

kamera qurulan yerdə çəkilə bilməz, çəkilişlər 

hadisələrin baş verdiyi yerdə aparılmalıdır). 

4. Film rəngli olmalıdır. Xüsusi 

işıqlandırmaya icazə verilmir (əgər çəkilişlər 

üçün işıq azlıq edirsə, kameraya bir lampa 

əlavə edilə bilər, əks halda, səhnə ixtisar 

edilməlidir). 

5. Optik effektlər və filtrlər qadağandır. 

6. Film reallıqda baş verən hadisələrdən 

ibarət olmamalıdır (qətl, atışma və bu tip 

hadisələr filmin tərkib hissəsi ola bilməz). 

7. Başqa epoxa və ölkədə baş verən süjetlər 

qadağandır (hadisələr burada və indi baş 

verməlidir). 

8.Janrlı kino qadağandır. 

9 .Filmin formatı 35 mm olmalıdır. 

10.Titrlərdə rejissorun adı qeyd edilməməlidir. 

 Bunlardan əlavə, “Doqmaçı” rejissorlar 

şəxsi zövqlərindən imtina etməyə, bir müəllif 

kimi “əsər” yaratmayacaqlarına and içirlər:  
 

 
 

“Mənim ali məqsədim personajlarımdan və 

çəkilişlərdən həqiqəti əldə etməkdir. Mən hətta 

yaxşı zövq və estetik baxışlar hesabına olsa 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dogme_95
http://en.wikipedia.org/wiki/Lars_von_Trier
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Vinterberg
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da, həmişə bu qaydaya sadiq qalacağıma and 

içirəm”. Lakin bütün bu qaydalar və şərtlər ilk 

“doqma” filminçəkilişi zamanı pozulmuşdu. 

Vinterberq etiraf edir ki, “Şənlik”(The 

Celebration)  filmindəki bir səhnə çəkilişi 

zamanı rekvizit və xüsusi işıqlandırmadan 

istifadə edib. Fon Trier isə “İdiotlar” 

(İdiots) filmində fon musiqisindən istifadə 

edir. 
 

  

 Kinodakı bir çox üsullardan imtina 

edən “doqmaçılar” peşəkar aktyorlardan 

istifadə və dubl etmək hüququnu saxlayırlar. 

Son məhsul ideal variantda həvəskar çəkilişlər 

və teatr tamaşası arasında orta bir hədd kimi 

görünməlidir. “Doqma” yüksək 

texnologiyadan uzaqlaşaraq şablonları 

sındırmaq və tamaşaçını real həyata yönəltmək 

məqsədi güdür. “Doqmaçı” rejissorlar dünya 

kino aləmində 3 ildən sonra Kann festivalına 

apardıqları filmləri ilə tanınırlar. Tomas 

Vinterberqin “Şənlik” və Fon 

Trierin “İdiotlar” filmləri elə müəlliflərin 

güman etdikləri kimi, birmənalı qarşılanmadı. 

Tənqidçilərdə müxtəlif reaksiyalar doğuran 

filmlər münsiflər heyətinin xüsusi 

mükfatından başqa heç nəyə layiq görülmədi. 

1998-ci ildə keçirilən Berlin festivalında 

“Doqma”nın üçüncü filmi ekranlara 

çıxdı. Soren Kraqx-Yakobsenin “Mifunenin 

sonuncu nəğməsi”( Mifunes sidste 

sang) festivalın “Gümüş Ayı”mükafatını 

qazandı. Bununla da “Doqma” dünya  

 

 
 

kinotənqidçiləri və kinoşünaslarını diqqətlərini 

ona yönəltməyə vadar etdi. 

 Qeyd: Hələ ki, bu cərəyana daxil 

olmuş filmlərdən yalnız ikisinə baxmışam. 

“Xəyalpərəstlər”(Dreamers) və “İdiotlar”. 

İkinci həddən artıq ağır kinodur və baxdıqdan 

sonra ilk reaksiyam bu oldu “nə manyak şey 

idi bu?”. Amma bu cərəyana daxil olan bütün 

filmləri izləmək istəyirəm. Ondan sonra 

ümumi bir fikir söyləmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Idiots
http://en.wikipedia.org/wiki/Festen
http://en.wikipedia.org/wiki/Idioterne
http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kragh-Jacobsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Mifune%27s_Last_Song
http://en.wikipedia.org/wiki/Mifune%27s_Last_Song
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Cəfərli 

Qorqud 
ilə müsahibə 

 

 
 

 Cəfərli Qorqud Əlisəmid oğlu 1990-ci 

ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

Milliyyəti azərbaycanlıdır (azəri türkü). Heç 

bir siyasi partiyanın üzvü deyil. 1996-2007-ci 

illər ərzində A.N.Ələkbərov adına Respublika  

İncəsənət  Gimnaziyasında təhsil almışdır. 

Gimnaziyanın nəzdində simli alətlər şöbəsində 

skripka üzrə dərs keçmişdir. Bununla bərabər 

rəssamlıq və aktyorluqla da məşğul olmuşdur. 

2008-ci ildə ilk dəfə olaraq tammetrajlı 

“Kuklalar” filmində çəkilib. Filmin rejissoru 

Çingiz Rəsulzadədir. Həmin ildə Rüstəm 

İbrahimbəyovun Beynəlxalq Kino məktəbinə 

daxil olmuşdur. Məktəbdə Azərbaycanın xalq 

artisti Şəfiqə Məmmədovadan, Ayaz 

Salayevdən, Cəmil Quliyevdən  və bir çox 

sənət adamlarından dərs almışdır. 2009-cu ildə 

Rüstəm İbrahimbəyov tərəfindən “İbrus” 

teatrına aktyor kimi dəvət almışdır. Molyerin 

və Rüstəm İbrahimbəyovun “Tartyuf 

Aqayeviç” tamaşasında Ramiz obrazını 

canlandırmışdır. 2010-cu ildə 

R.İbrahimbəyovun “Kabusun gözü ilə” filminə 

çəkilmişdir. Hazırda Gənc Tamaşaçılar 

Teatrında çalışır. Futbolu sevir. Dünya 

dahilərinin aforizmlərini sevə-sevə oxuyur, 

bəzən özü də aforizm yazır.  

 Indi isə onunla olan müsahibəmizə 

keçək. 

- Qorqud Cəfərli necə təqdim olunmasını 

sevir? Teatr, ya kino aktyoru? 

- Əlbəttə ki, teatr önəmlidir, amma mən 

özümü kino aktyoru hesab edirəm. Özümü 

kinoya daha yaxın hiss edirəm. 

- Rüstəm İbrahimbəyov məktəbi keçmisən. 

Bu məktəb haqda bir balaca məlumat 

verməyini istərdik.  

- Rüstəm İbrahimbəyov dünyamiqyasli yazıçı-

dramaturqdur. Bu hamımıza məlumdur. Onun 

Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətini 

xüsusi vurğulamalıyıq. Beynəlxalq Kino 

məktəbini yaratmaqla o, biz gənclərə böyük 

dəstək oldu. İstedadların üzə çıxmasında 

böyük rolu var. Çünki tədris illərində məhz 

R.İbrahimbəyovun təşəbbüsü ilə  bizə 

professor Zanussi, Y.Zverok kimi peşəkarlar 

kinonun incəlikləri haqqında məruzələr 

etmişlər. Bunun nəticəsində biz kinonun və 

səhnə mədəniyyətinin nə olduğunu öyrəndik. 

Bu məktəb mənə çox  şeyi öyrətdi.  

 

 
 

- İki filmə çəkilmisən- “Kuklalar” və 

“Kabusun gözü ilə”...Hər iki filmdə də baş 

rol ifaçılarından biri olmusan. Bu 

özlüyündə sənin istedadından xəbər verir. 

Bəs özün necə düşünürsən, rejissorlar 

səndən razı qaldılar?  
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- Bunu demək bir az çətin olacaq. Hələ ki, 

şikayətlənməyiblər. 

- Bir aktyor kimi janrını seçməmiş 

olmazsan. Hansı janr sənə daha çox 

uyğundu? 

- Hamı məndə komediya aktyoru görür. Mənə 

uyğun olanı isə  bu komediyada faciəni 

oynamaqdır. Yəni, özümü traqi-komik aktyor 

kimi görürəm. 

-Hansı obrazda çəkilməyi arzulayırsan və 

hansı obrazda çəkilməkdən imtina edərsən?  
- Həmişə arzulamışam ki, insanın daxili 

aləmini açan, bir az emosiya tələb edən 

obrazlarda çəkilim. Amma aktyor heç bir 

roldan imtina etməməlidir. Əsl aktyor məncə 

budur. 

-Bir az da teatr aktyorluğundan danışaq. 

Anşlaqla keçən tamaşalar üçün səhnə 

darıxıb yəqin. Problemi nədə görürsən?  

-  Mən sizinlə tamamilə razıyam. Əsas səbəbi 

teatrda qoyulan tamaşalarda görürəm. 

Tamaşaların bədii səviyyəsi olduqca aşağıdır. 

Günümüzü əks etdirən tamaşalar demək olar 

ki, yoxdur.  

 

 
 

- Sevdiyin rejissor və aktyorlardan kimləri 

misal çəkə bilərsən?  

- Məşhur italyan rejissoru Fellini, aktyorlardan 

isə Coni Dep, Tom Henks. 

- Beynəlxalq festivallarda olmamış 

olmazsan. Orda necə qarşılayıblar 

filmlərimizi?   

- Birinci filimimiz  Karlova Varı Beynəlxalq 

Kino festivalında, Rusiyada keçirilən “Kino-

Şok”da nümayiş etdirilib. Film tamaşaçılar 

tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. Bu işi daha 

yüksək səviyyədə təşkil etmək olardı. 

Təəssüflər olsun ki, təşkilatı işlər çox zəif 

olduğundan heç bir aktyor  heyəti festivallara 

qatıla bilməmişdir. 

 

 
 

-Arzu edirik ki, sorağın ən ali film 

festivallarından gəlsin. Dəvətimizi qəbul 

edib bizimlə söhbətləşdiyinə görə 

minnətdarıq.  

- Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. 

Azərbaycan gəncliyi hər şeyə qadirdir. 

İnanıram ki, çox yaxın zamanlarda bizim 

filmlərimiz öz layiqli yerini tapacaqdır. Sizə 

də işlərinizdə uğurlar arzulayıram. 
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Edward Norton / Brad Pitt 
 
 

 
 

 Sizə “Döyüş Klubu” filminin baş rol oyunçuları Bred Pitt və Edvard Nortondan birlikdə 

alınmış müsahibəni təqdim edirik. 

 

 Bəli, indi insanlar “fight club”u izlədikdən sonra gedib bir-birinə yumruq atmalıdırlar? 

 Pitt: Buna hə deməliyəm? Əlbəttə ki, yox. 

 Norton: Filmdən nə  anlamısınız ki? 

 Bu bir terapiya seansı deyil. 

 Pitt: Film cox ağır, bir çox fikir və ideologiya ilə yüklüdür. Mən insanların özlərinin film 

haqqında şərh etmələrini istəyirəm, öz şərhlərimlə onlara təsir etmək istəmirəm. 

 Bred, sənin hələ də barmaqlarında yara izləri var. 

 Pitt: Onlar Edvard və mənim vərdişimizi tərgidəməmək səbəbindən qaynaqlanır. Bu gün 

biraz əlbəyaxa olduq. 

 David Finçer sizə ssenarini verdikdən sonra onu necə dəyişdi? Kitab biraz daha fərqlidi. 

 Pitt: Mən elə deməzdim (Nortona baxır). Bəs sən? 

 Norton: Məncə bu kitabın ruhuna görə çox doğrudu. Filmdə kitabda olduğu kimi kəliməsi 

kəliməsilə eyni olmayan çox az dialoq var. Sonu isə, məncə filmə uyğunlaşdırılıb. Filmdə Taylerin 

məğlub olması və Taylerin içində olduğu vəziyyət açıq şəkildə göstərilir. 

 Pitt: Öz obrazınızı tapmağınız… 

 Norton: Bəli, mənim obrazımın filmdə bacardığı nələrsə var, eynilə sənin “Məzun”(The 

Graduate)un sonunda etdiyin kimi. Ancaq sən onun tam olaraq nə bacardığını bilmirsən. Yalnız onun 

əvvəlki halı ilə yeni halı arasında hardasa mübarizə apardığını da bilirsən. 

 Bu generasiyada çaş-baş qalan insanlar hansılardır? 
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 Norton: (öskürərək) bütün bunlara sadə bir etiket yapışdırmaq istəmərəm, amma mən öz 

reaksiyalarımın, bir çox insanların reaksiyalarının niyə belə olduğunu düşünərəm. Kitabı oxuyanda 

ilk diqqət etdiyim cümlə ''Mənim generasiyamda hiss etdiyim enerji reaksiyası budur'' idi. Bunu 

özümə tətbiq edərək, kompleks şəkildə fikirləşdim. “Reality Bites” şərhlərində olduğu kimi, 

özümüzü bir tənbəl, məqsədsizlər kimi göründüyündən daha fərqli şəkildə anladım. Mən “Döyüş 

Klubunu” heç bir şey eləyə bilməyəcəyi şəkildə hiss elədim, reklamların təşkil etdiyi sistemin 

xaricindəki dünyada var ola biləcək ümidsiz insanları araşdırdım. 

 Kitabda bir çox şey var. Mənim Bred və Finçerlə qarşılaşmağım, kitabı oxumağımız və 

“Bunu çox sevdim” deməyimiz, sanki bir növ kitabdan atalar sözlərini oxuyub, böyük bir 

plakatdan yazıb asmaq kimi bir şey hiss edirsən. “The Graduate”in o genarasiyaya və ya 

“Səbəbsiz Üsyançı”(Rebel Without a Cause) generasiyasına hiss etdirdikləri kimi olan 

oxuduğum ilk şey idi. Sanki bu əngəllər arasında kök salmış bir şey kimi.. 

 Pitt: Bizlərin televiziyanın necə yetişdirdiyi ilk nəsil olduğumuzu, reklam bombardmanına 

tutulmağın necə bir şey olduğunu danışdıq. İdeallarımız, “əgər maşını sürə biləcəyin bir yerə sürüb 

gedərsənsə, bu marka içkini içsən, belə bir qadına sahib olarsansa o zaman ruhən xoşbəxt sayılarsan” 

idi.  

 Ancaq Bred sən bunların hamısına sahibsən! Yoxsa sən ruhən xoşbəxt deyilsən? 

 Pitt: Budur, kimsə bunu məndən eşitmək istəmir. Pul azadlıqdır, sorğulana bilməz və mən bu 

sərbəstliyin hamıda olmasını arzu edirəm çünki bu bir əyləncədir. Ancaq bu, öyrəndiyiniz amma 

sonra nə üçün deyə baxdığınız, bir vaxtlar əldə edən ancaq davam etdirməyən insanlar üçün 

keçərlidi. Sonra neynirsiniz? Özünüzə ilişmiş şəkildə görürsünüz ki, bütün bunlarla bir şey əldə 

edilmir. 

 Heç çıxış yolu olmayan bu adamların keçirdiyi nifrət hissini yaşadınızmı?  

 Pitt: Belə yox. Kitab mənim fikrimcə, 

lazımsız yerə başqalarına hücüm çəkmək demək 

deyil. 

 Norton: Razılaşıram. 

 Pitt: Bizim necə izləyici halına gəldiyimiz 

ilə bağlıdı bu. Televizora baxırsınız və sonra da 

ordakı artistlərin geyindiyi paltarları alırsınız. 

Başqalarının yaşadığı həyatı izləyirsiniz, ancaq 

yaşamırsınız, bu həqiqətən də qorxuducudur. 

 Tayler hər nə qədər başqa insanlara 

qarşı şiddət mesajı verməsə də “Döyüş Klubu” 

ndakı döyüş səhnələri nə mənaya gəlir? 

 Pitt: “Sənə vura biləcəyim qədər güclü vuracam” demir. Dediyi ilk şey “ Vur məni ”. 

 Norton: Hə, “Vur məni”. Mən əsl təcrübələr yaşamaq istəyirəm, həyatımda real olan bir 

şeylər yaşamamış ölmək istəmirəm'' 

 Pitt: Mən oturub başqalarının bir-birini vurduğuna baxmayacağam. Mən bir izləyici 

olmayacağam. Mən də bu halqaya daxil olmaq istəyirəm. 

 Norton: “Döyüş Klubu”nda atışma və radikallıq daha təbii gəlir, bu da məcazi məna daşıyır. 

Bu sizin ətrafınızdakı qarşı reaksiyanızla olan mübarizənizdi. Döyüşün sonunda bir-birilə qucaqlaşıb 

bu təcrübə üçün bir-birinə sağol demək kimidir. Bu onların xilas olmağına kömək olan bir jest... 

 Pitt: Qorxular... 

 Norton: Ağrının qorxuları və özlərinə olan güvəni qazanmaqları. 

 Siz özünüzü həbs olunmuş şəkildə hiss etsəydinizdə nə edərdiniz? Nə eləyə bilərdiniz? 

 Norton: İnsanlar fərqli şeylər eləyə bilərlər. 

 Pitt: Bəli, bunun bir tək şey olduğunu deyə bilmərəm. 

 Sən kik-boksinq və ya başqa idman növüylə məşğul olmursuz? 

 Pitt – Xeyr. 

 Maşını sürətlə sürürsən ya da onun kimi şeylər edirsən? 
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 Pitt: Mən tıxacı sevirəm. Bu bizim əngəllərimizdən xilas olmağımız üçün (silahsız) yaxşıdı. 

Bəzi adamlara qışqırırsınız, onlar da sizə bağırıb içlərini boşaldırlar, ya da yola girmək istəyən birini 

görürsən, ona yol verirsən və özünü yaxşı insan kimi hiss eliyirsən. 

 Norton: Özünü yaxşı hiss eləmək üçün L.A (Los Angeles) in sıx tıxacına ilişən bir insan heç 

görmədim. 

 Pitt: Burda bir sirr var və əyləncəlidi. 
 

 
  

 Real həyatda belə döyüşkən bir xarakter olmağınız sizin nə qədər vaxtınızı alardı? 

 Pitt: Döyüş səhnələri daha çox fizikidir, bizim də bir döyüş koordinatorumuz var. Filmdəki o 

səhnələri etmək o qədər də asan deyil. 

 Norton: Park səhnəsi, o biraz fərqli idi. 

 Pitt: Hadisənin içinə daldığımız üçün daha yaxşı olmuşdu. 

 Ruhən nə qədər vaxtınızı aldı?  

 Pitt: Mən heç bir hazırlıq bilmirəm. Sanki artıq içindəymişsən kimi oldu. 

 Norton: Atışmalı dava səhnələri çox da yaxşı tərtib olunmamalıdır. Nəticədə bu filmdəki ən 

maraqlı istehzalardan biri də, filmdə güclü və qəddar kimi görünən şiddətin əslində bir film 

sahəsində görülə biləcək ən emosional səhnə olması idi.  

 Pitt: Eşq səhnəsinə hazırlaşmaq daha çətindir məncə. 

 Norton: Mən daha çox duyğu çoxluğu hiss etdim maşında dava səhnəsində və ya Bred 

mənim əlimi yandırarkən və s. Texniki olaraq dava səhnələrini kiçik parçalar halında dayanmadan 

təkrar etmək məcburiyyətindəsən. 

 Niyə eşq səhnələrinə hazırlaşmaq çətindi? Bunu sənin və Edvardın xarakteri arasındakı 

duyğulu səhnələrə görəmi deyirsən? 

 Pitt: Sadəcə zarafat etdim. 

  Siz dostsunuz, bəs filmdə heç ona vurmaq istəmirəm hissini keçirdinizmi? 

 Pitt: Mən bir-birimizi sevdiyimiz səhnələri daha çox bəyəndim. 

 Norton: Mən də elə hiss elədim. 

 Film sanki aranızda nəsə qırılırmış kimi hiss elətdirdi. Bu haqda aranızda heç 

danışdınızmı? 

 Pitt: Xeyr! 

 Norton: Romantik olaraq fikirləşsəniz, danışmadıq. Amma başqa mövzular olaraq danışdıq. 
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 Pitt: Bəli, səni səvirəm. 

 Homoerotik olaraq? 

 Pitt: Bir çox insan bunu dedi. Amma mən heç bu yöndən baxmadım. Mənə görə Tayler '' biz 

qadınlar tərəfindən böyüdülən bir kişi nəsliyik və mən başqa bir qadın cavabdırmı ya yox, onu 

düşünürəm'' deyəndə, mən bunu belə anladım '' biz qarışıqlığın içərisindəyik və özümüzü 

tapmalıyıq'', bir başqası üçün və ya ailə üçün məsuliyyət götürməzdən öncə...bu mənim 

homoerotikdən fərqli fikrimdir. 

 Norton: Və təbii ki bizi, qəlib şəklini almış həyatımızı idarə edən sabit fikirlərdən 

uzaqlaşdırmaq üçün. Mən o səhnədə həmişə bunu hiss elədim. Biri belə deyir: ''Mən bunu elədim 

çünki atam istədi, daha sonra nə edəcəyimi soruşdum və bundan sonra da nə edəcəyimi soruşdum'' . 

Belə şeylərin mənlə əlaqəsi olmadığını fərq elədim. 

 Pitt: Bu sanki, "Mən nəyi etmək üçün hazırlanmışam" demək kimi birşeydir.  

Helena Bonham Karter'in başına iş gəldikdə, sizin ikinizin yaşadığı evə gəlir və sizə burda nə 

olduğunu soruşur. Sən qapının arxasındakı Taylerə baxırsan və o sənə "Bu söhbət artıq bitmişdir" 

deyir. Sanki sən Taylerə itaətkar kimisən.  

 Norton: Mən onun belə qəbul olunmasına sevindim çünki, filmin sürreallizmə qarışdığı yer 

məhz elə həmin səhnədir. Ancaq mənim fikrimcə, bu barədə Finçerlə də danışdım, danışan xarakterin 

seçim edə biləcəyi, telefonda depressiyaya düşdüyü bir səhnə var: Burda ya onun yanına (Karter'ə) 

gedə bilər ya da Taylerin. Karterə sanki onun dişi əkiziymiş kimi gedə bilər. Onunla əlaqə quracaq 

şəkildə gedə bilər. Ya da bu məftunedici münasibəti göstərə bilər.  

 Pitt: Bilinməyən... 

 Norton: Ya da həqiqətən də birinin dediyi kimi "Başqa bir şey yoxla, bildiyin şeyləri etmə". 

Və o da bunu edər.  

 Pitt: Mən bunu neqativ olaraq  qəbul etmədim.  

 Norton: Mən bunu pis mənada neqativ olaraq demadim.  

 Pitt: Pozitiv bir Toni Robbins.  

 Norton: Bizim nəyə satıldığımız haqqında mərcə girək. Mənə maraqlı olan şey ikisinin 

maşında dava etdikləri səhnədir. Çünki, danışan Taylerin etdiklərini etməyə hazır deyil. Həmin o 

danışana dediklerinə görə belə bir münasibət  məmnunluqdur. Qısqanclığın kökü isə artıq Helena 

görükəndə məlum olur. Maşında danışılanlar ” Bunun bizim ikimizin işi olduğunu düşünürdüm, necə 

məni bu işdən kənarda qoya bilirsən ?” Bu bir döyüş münasibətidir. Tayler belə cavab verir "Bu 

bizim münasibətimizlə əlaqəli deyil və əgər sən bu səbəbdən bu işin içindəsənsə, deməli hələ 

öyrənəcəyin böyük sürpriz var."  

 Pitt: Bu şəxsi döyüşlərlə beynini yorma.  

 Norton: Bəli, bunu ”sən” və ”mən” olaraq düşünmə, çünki burada kəşf ediləcək çox şey var. 

Və danişan üçün duyğularını incidən daha çox şey var. Bu nöqtədə ikisi də ayrılırlar çünki, o 

inqilabçı axına daha çox yaxındır. 

 Siz indi bəzi şeyləri  başa düşdüyünüzü hiss edirsiniz? 

Otuz yaşlarındasınız, bu sorğu dövrünün arxasındasınız?  

 Pitt: Bəli. Mən özüm haqqımda və ideologiyam haqqında daha 

ağıllı düşünürəm. Ancaq onsuz da bu yollardan keçəcəyik. Səhv 

deyirəm?  

 Norton: Mənim filmdə ən çox sevdiyim bizim iyirmi 

yaşlarımızdakı halımıza istinad edilməsidir. Biz də iyirmi yaşımızda 

ikən öz orta yaş krizimizi yaşamışdıq. 

  Mənim deyə biləcəyim bu - "Orta yaşa qədər gözləyin"  

 Norton: Ancaq biz əslində orta yaş krizini yaşadıq və film 

sizin sevmədiyiniz şeyləri ortaya çıxarır, sizi bədbəxt edən şeylərin 

adlarını deyir.  

 Pitt: Onları  müəyyən edir.  

 İyirmi yaşında ikən ozünüzü yaşlı hiss edərdiniz ?  

  Norton: Bu, özünü yaşlı hiss edib-etməmək məsələsi deyil. 

Şəxsən mən bu qənaətdəyəm ki, iyirmi yaş nələri sevib sevmədiyinizə 

qərar verdiyiniz bir dövrdür. Başqa mənbələrdən fikirlərinizin necə 
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olması barəsində aldığınız fikirlərə “stop” dediyiniz zamandır. 

  Pitt: Yadımdadır ki, otuz yaşımda belə demişdim: " Özüm üçün təssüflənəcəyim bir şey 

yoxdu. Bunu özüm aşkara çıxarmalıyam."  

 Bred, ağıllı bir kariyera nə qədər önəmlidir səncə? Bu film ”Meet Joe Black”dən sonra 

nə ifadə edir?  

 Pitt: Ağıllı bir kariyera nədir bilmirəm. Başqalarının söhbətlərini də izləmirəm. Mən 

diqqətimi çəkən şeylərlə davam edəcəm. Əgər olursa olsun, olmazsa olmaz. Bu dəfə Finçer kitabı 

mənə verəndə diqqətimi çəkən şey mənim heç zaman tapa bilməyəcəyim bəzi şeyləri aşkara çıxardı. 

  Yəni  "Mən yenidən qaranlıq aləmə, ilk çıxışımı etdiyim yerə dönmək istəyirəm" kimi 

bir şey deyil?  

 Pitt: Xeyr, şəxsi olaraq daha maraqlı bir şeydir.  

 Səncə ”Meet Joe Black” səhv başa düşüldü? Bir gün sənin anladığın kimi qəbul oluna 

biləcəkmi?  

 Pitt: Xeyr. Mən hələ də çox gözəl bir şey olduğunu düşünürəm. 

  Norton: Filmdə dünyanın ən yaxşı maşını tərəfində vurulması var. (Pitt-in xarakterinin 

öldürüldüyü səhnə)  

 Pitt: Mən aktyorların sırf reklam olsun deyə pis filmə çəkildiklərinə inanmıram. İçinə 

düşdüyümüz şəraitdən aslıdır bu və mənim üçün heç bir problem yaratmır. 

  "İçinə düşdüyünüz şəraitdən aslıdır." Yəni bu bir Hollywood ulduzu olaraq səhnələri 

çəkəcəksən və insanlar da səninlə eyni mərhələləri keçəcək mənasını verir?  

 Pitt: Bəli doğrudur.  

 Anladığım qədəri ilə sən özəl həyatından danışmaq istəmirsən. 
 Pitt: Həqiqətən xeyr!.  

 Norton: Bredin yerinə mən "Xeyr" deməliyəm.   

 Pitt: Edvard mənim şəxsi suallarima cavab verəcək.  

 Filmə qayıdaq. Film haqqında dayanmadan danışılan şiddət şərhləri var. Sizin buna 

reaksiyanız necədir? 

 Norton: Bu fikirləri söyləyənlərin çoxu filmi izləməyənlərdir. Bunlara tənbəl jurnalist deyilir. 

 Bəs şiddət olduğu üçün yayda ekrana daxil olmaqdan geri çəkilməmişdi? 

 Norton: Çox mənasızdı.. 

 Pitt: Bu Finçerin necə mükəmməl olduğundandır. 

 Norton: Filmi qısaltma işini belə çatdıra bilmədi. 

 Pitt: Sizə bir şey deyim, Finçerin mükəmməlliyi filmin final səhnəsindən məlum olur. 

 Bəs qruplaşdırma? Onunla birlikdə yer alıb, hər hansı bir səhnə haqqında 

danışdınızmı? 

 Norton: Xeyr. 

 Pitt: Bəzi şeylərə göz yummaq məcburiyyətindəydi. 

 Norton: Bu standart bir tətbiqetmədir. 

 Pitt: Ancaq biz filmdə heç bir şeyi uduzmadıq. Sual budur ''Filmdəki əla bir vurğuyu 

uduzdunuz mu'' ? 

 Norton: Şiddətə görə filmdə heç bir səhnə itirilmədi. Bir dənəsi belə. 

 Bu şiddətin təqlid edilə biləcəyindən qorxmursunuz? 

 Pitt: Təqlid edilə biləcək səhnə? Bu filmin harasındadır? 

 Kredit kartları ilə binaların partladılması. 

 Norton: Bu bir qundaqcı əl kitabı deyil. Kiməsə bombaların necə hazırlandığını başa salmır. 

Belə şeylər ucuz kopyalama arxasınca qaçan insanların yaratdığı dedi-qodudan əmələ gəlir. 

Tənqidçilər daha sofistik filmlərin olmasını arzu edirlər, tapdıqdan sonra da baxa bilmirlər. Son 

nəticədə olan yenə bizə olur. 
 

Bu filmi diqqətlə izlədikdə görürsən ki, burda başqasına qarşı şiddəti təbliğ edən heç bir şey 

yoxdur. Siz də görürsünüz insanlar belə deyə bilirlər.  

 Norton: Təbii ki. İnsanlar təqliddən qorxduqları üçün, müzakirə olunacaqlarından 

çəkindikləri üçün iş görsəydilər onda Nabokov heç vaxt Lolitanı yaza bilməzdi.  

 Pitt: Skorseze ”Taxi Driver” i yaratmazdı. 
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 Norton: Bəli! Bugünə qədər təhlükəli və radikal adlandırılan bütün filmlər, indi artıq 

incəsənət damğası alıb. Mənim üçün daha qorxunc və təhlükəli olan isə bir filmə incəsənət 

baxımından yanaşılmamasıdır. Bu həqiqətlərlə yaşamaq ancaq incəsənətə gəldikdə isə rədd etmək 

olur.” Heç kimi narahat etməyək” deyirmiş kimi..  

 Pitt: Hər şeyi təmiz, açıq və xoşbəxt görək. Sanki mələk toxunub hər şeyə.. 

 

 
  

 Bu şouda iştirak edəcəksiniz?  

 Norton: Bəli. İkimiz də  

 Pitt: Nazilərin 1937'də kitabları yandırmasını xatırlayın. Bunun bir də baş verməsinə mane 

olmaq üçün orda bunu xatırladan inanılmaz bir abidə var. Bir faşist simvolu yerinə, bir çox boş kitab 

rəfləri ilə dolu otaqlar. Həqiqətən də çox gözəldir. 

 “W magazin” jurnalında ağ-qara, yarı çılpaq şəkillər çəkdirdiyində, Fransisko Skavullo 

”Bred”i çəkdiyimdə gey kimi görsənmək istəmədi. İndi çox seksual və kişi kimidi'' dedi. Bunu 

geylərdə ”Döyüş Klubu”na maraq yaratmaq üçünmü elədin? 

 Pitt: (Gülür) Yox, yox. Bunların hamısı filmi satmaq üçün idi, necə olacağını bilmirdim. 

Ancaq edəcəyiksə, heç olmazsa incəsənət tərzində və maraqlı bir şey tapıb etmək lazım idi. Necə 

yəni? Yenə seksual görünmək lazımdı? 
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İ İ
 

 

“Üç rəng” trilogiyası- Ağ, Göy, Qırmızı 

Rejissor: Kşiştof Keselevski 

 

 
    

 "Üç Rəng”(Three Colours) trilogiyası 

yeganə trilogiyalardandır ki, burda olan hər üç 

film ayrı-ayrı festivallarda mükafat qazanıb. 

İlk baxdığınızda filmlər arasında heç bir 

oxşarlıq tapa bilməyəcəksiniz, amma 

trilogiyanın sonuncu filmi olan 

"Qırmızı"(Red)da digər iki filmlə gözəl 

bağlantı qurulub. Keslevskinin filmlərində 

tənha insan problemi,  mədəniyyətlər arasında 

körpülərin qurulması və insan psixologiyası 

əsas yer tutur ki, "Üç Rəng" trilogiyası bunun 

ən bariz nümunəsidir. Hər üç filmi seyr 

edərkən insanda yorğunluq baş qaldırsa da 

sona qədər seyr etməyə dəyər. Filmlərin 

adlarına uyğun rəng seçimi də çox maraqlıdır. 

Sonuncu "Qırmızı" filmi isə həqiqətən maraqlı 

alınıb. "Qırmızı” filmində Jan-Lui 

Trentinyanın iştirakı filmə ayrı bir gözəllik 

qatır. Psixoloji baxımdan gözəl örnək olan bu 

trilogiya dünya klassikaları sırasına daxil 

olunub. "Üç Rəng"-in hər üç filmini seyr 

etdikdən sonra Keslevskinin  

 

 

"Dekoloq"(Dekalog)  toplusunu seyr edin. 

Həqiqətən də fərqli və gözəl rejissordur. 

 

“Xaç atası” trilogiyası 

Rejissor: Frensis Ford Koppala 

 

 
  

 "Xaç Atası"(Godfather) filmləri 

haqqında çox danışmağa dəyməz. Demək olar 

ki, hamı bu filmlər haqqında bilir. Ssenarisinə 

görə alqışlanası trilogiyadır. Marko Pyüzonun 

romanının üstündə Koppola yamanca çalışıb. 

Al Paçino və Marlon Brandonun aktyorluq 

bacarıqlarının bəlkə də ən pik nöqtəsi. 

 

“Həyat” trilogiyası 

Rejissor: Piero Paolo Pazolini 

 

 Trilogiyaya daxil olan filmlər 

bunlardır: "Dekameron" (Decameron), 

"Kentibriya hekayələri" (The Canterbury 

Tales), "Ərəb gecələri" (Arabian Nights). 

 Pazolini dünya kinomatoqrafiyasına 

gəlmiş ən fərqli, qeyri-adi rejissorlardan biri, 

hətta birincisidir. Bu trilogiyaya daxil olan hər 
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üç filmi adi kino seyircisi izləyə bilməz, izləsə 

də Pazolinin goruna bir-iki yaxşı sözlə  

 

 
 

kifayətlənəcək. Amma bu filmlərdə həqiqətən 

də sənət baxımından gözəllik var. Filmlərə 

baxarkən rənglilik, həyata fərqli baxış 

görəcəksiniz. Hər üç film məşhur ədəbi əsərlər 

əsasında çəkilib və ayrı-ayrı novellalardan 

ibarətdir, yəni ki, bir filmdə 6-7 novelladan 

istifadə olunub. Pazolinin fərqliliyi də budur. 

Bundan başqa hər üç film erotik səhnələrlə 

boldur. "Dekameron" Covanni Bokaçionun, 

"Kentibriya hekayələri" Cozef Coserin əsərləri 

əsasında, "Ərəb Gecələri" filmi isə "Min Bir 

Gecə" dastanı əsasında çəkilib. Filmlərdə 

həddindən çox erotika və əxlaqsızlıq olsa da 

Pazolini bununla insan təbiətinin əslində necə 

olmasını göstərir. Trilogiyanın hər üç filmi 

ayrı-ayrı kinofestivallarda mükafat qazanıb. 

"Həyat"( Trilogy of Life) trilogiyasından sonra 

Pazolini "Ölüm" trilogiyasını çəkməyə başladı. 

Trilogiyanın ilk filmi olan "Salo və ya 

Sodomun 120 günü"(The 120 Days of Sodom) 

filmi çəkildi, amma sonra Pazolinini 

öldürdülər. Ölüm trilogiyası Pazoliniyə ölüm 

gətirdi... 

 

“Ölüm” trilogiyası 

Rejissor: Alexandro Qonzales İnarritu 

 

 Trilogiyaya daxil olan filmlər bunlardır 

: "İt Sevgisi" (Amores Perros) , "21 Qram"(21 

Gram) , "Babil"(Babel) 

 İnarritu son dövrlərdə dünya kinosunda 

sözünü deyən rejissorlardan biridir. 

Filmlərində insan psixologiyası ilə oynamağı 

bacaran rejissor, bu trilogiyanın hər üç 

filmində bunu edib. Keslevski kimi 

İnyarittunun trilogiyasının hər üç filmi də 

müxtəlif festivallarda mükafat qazanıb.  

 
 

İzlənməsi gərəkən sənət əsərlərindən olan bu 

filmlərdən məncə ən önəmlisi "İt sevgisi" 

filmidir. "21Qram" və "Babil" filmləri də 

gözəl sənət əsərləridir. 

 

Amerika fürsətlər ölkəsidi 

Rejissor: Lars Von Trier 

 

 Bu trilogiyanın iki filmi çəkilib. 

Üçüncünü çəkməyə Trierin hələ ki həvəsi 

yoxdur. Trilogiyanın ilk iki filmi isə 

"Doqvill"(Dogville) və "Manderley" 

(Manderlay)  filmləridir. "Doqvill" kino 

dünyasında geniş rezonans doğurdu.  
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Bəzi kino kritikləri filmi qəbul etməsələr də 

zaman keçdikcə "Doqvill" kino şedevrləri 

sırasına daxil oldu. Trilogiyanın ikinci filmi 

olan "Manderley" isə bir növ "Doqvill"in 

davamıdır, amma başqa mövzunun ətrafında... 

Trier ABŞ hökumətinə olan "xüsusi" 

simpatiyasını bu filmlərlə göstərdi. 

Kommunist rejissorun mətnaltı mənaları 

amerikan tamaşaçılarını çox 

qıcıqlandırdığındandır ki, Trier heç vaxt Oscar 

uğrunda mübarizə aparmır. Düzünə qalsa, heç 

lazım da deyil. Trilogiyanın son filmi isə 

"Vaşinqton" adlandırılacaq... Əgər çəkilsə... 

 

Ölüm 

Rejissor: Qas Van Sent 

 

 Trilogiyanın filmləri - "Cerri"(Geryy) , 

"Fil"(Elephant) , "Sonuncu Günlər"(Last 

Days)dir. Bu trilogiyanın birinci filmi "Cerri"" 

o qədər də ğur qazanmadı,amma ikinci film 

olan "Fil" həqiqətən də şedevrdir."Fil" filmi az 

büdcə ilə necə möhtəşəm film yaratmağın bir 

nümunəsidir. 
 

  

 Film Fransanın "Cahiers du cinéma" 

dərgisinə görə 21-ci əsrin ilk on illiyinin ikinci 

ən yaxşı filmidir.(Birinci yerdə "Muholland 

Drive"-dır.)Trilogiyanın  Üçüncü filmi olan 

"Sonuncu Günlər"" filmi "Nirvana" qrupunun 

əfanəvi üzvü  Kurt Kobeynin həyatından bəhs 

edir desək yanılmarıq. 

 

 Yuxarıda qeyd etdiyim trilogiyalardan 

əlavə  sənət baxımından həqiqətən də dəyərli 

bir neçə trilogiya adı çəkmək olar.Bunlar: 

1) Trierin " The Europe" ( "Cinyətin 

Elelementi","Epidemiya","Avropa" ) 

2) Trierin daha bir trilogiyası olan "Qızıl 

Ürək" ( "Dalğaları 

Yararkən","Dəlilər","Qaranlıqda Rəqs Edən") 

3) Sergio Leonenin "Dollar" trilogiyası ("Bir 

Ovuc Dollar","Bir Neçə Dollar Çox" , 

"Pis,Yaxşı,Hirsli") 

4)Roman Polanskinin "Otaq" trilogiyası ( 

"Nifrət","Rozmarinin Uşağı","İcarəçi" ) 

5)Robert Rodrigesin "Meksika" trilogiyası ( 

"Musiqiçi" ,"Desperado","Bir Dəfə 

Meksikada") 

6)Semih Kaplanoğlunun Yusuf" trilogiyası 

("Bal",Süd",Yumurta") 

 Bundan başqa dünya kinosunda çox 

məşhur olan trilogiyalardan "Üzüklərin 

Əfəndisi" , "Ouşenin Dostları", "Ulduz 

Müharibələri" , "Matrix" , "Fantomas" , 

"Transformerlər" kimi trilogiyaların adını 

çəkmək olar. 
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The Curious Case 

of Benjamin Button  
 

 

 
  

Film – Benjamin Battonun Qəribə 

Hekayəsi 

 Rejissor – Devid Finçer 

 Janr – Fatnastik-dram 

 Ölkə - ABŞ 

 İMDB xalı – 7.9 

Film Fiction xalı – 8.5 

  

 Film Frensis Skot Ficeraldın 1922-ci 

ildə yazdığı eyniadlı qısa hekayəsi əsasında 

Devid Finçerin rejissorluğu ilə çəkilmiş və 

2008-ci ildə artıq ekranlara verilmişdir. Filmi 

ssenariləşdirən Oskar mükafatlı Erik Rozdur. 

Film əks həyat yaşayan Benjamin Battondan 

bəhs edir. Baş rollarını Bred Pit və Keyt 

Blanşetin oynadığı bu film ekranlara 

çıxdıqdan sonra əsasən pozitiv rəylər aldı. Bir 

çox beynəlxalq mükafatlara layiq görüldü. 13 

nominasiyada Oskara namizəd görülən film 

yalnız 3 nominasiyada mükafata layiq 

görüldü: “Ən yaxşı qrim”, ”Ən yaxşı vizual 

effektler”, “Ən yaxşı quruluşçu rəssam”. Bir 

çox tənqidçi bu filmi “ilin ən yaxşı filmi” kimi 

görürdü. Lakin bu nominasiyada o, 

“Xarabalıqdan çıxan milyonçu” filminə 

məğlub oldu.  

 2005-ci il. Katrina qasırğası Nyu-

Orleana yaxınlaşır. Qoca Deyzi Uilliams 

hospitalda ölümcül vəziyyətdə uzanmışdır. 

Böyük qızı Kerolayn onun yanındadır. Deyzi 

Uilliams qızından ömür dostu kimi təqdim 

etdiyi Benjamin Battonun gündəliyini ucadan 

oxumağı xahiş edir. Bu gündəlik Battonun 

qeyri-adi həyatını əks etdirir. 11 Noyabr, 

1918-ci ildə dünyaya qoca kişi formasında 

gələn Benjamin kiçik yaşlarından bir sıra 

xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Doğularkən anası 

ölən Benjamin atası Tomas Batton tərəfindən 

bir qocalar evinin önünə tərk edilir. Burada 

işləyən qaradərili qadın Kuini onu tapır. Uşağı 

olmayan Kuini onu böyütmək qərarına gəlir. 

Bir gün nənəsi həmin qocalar evində yaşayan 

Deyziylə tanış olur. Deyzi ara-bir buraya gəlib 

nənəsinə baş çəkirdi. İlk dəfə burada rastlaşan 

cütlük illər boyu görüşür və ayrılırlar.  

Zaman keçdikcə fiziki baxımdan Benjamin 

dəyişməyə başlayır. Başqaları getdikcə 

yaşlandıqca o daha da cavanlaşır. Ətrafında bir 

vaxtlar olan insanların ölümlərinə şahid olur. 

Bir gün Kapitan Mayk adlı birilə tanış olur. 

Maykla tanış olduqdan sonra qapalı həyata 

öyrəşən Benjamin artıq ictimai yerlərdə tez-tez 

görünməyə başlayır. Bir gün Maykla getdiyi 

gece klublarından birində atasıyla rastlaşır. 

Lakin atası oğlunu tanısa da kimliyi barədə 

ona heçnə demir. Sadəcə Benjaminə onunla 

dost olmaq istədiyini bildirir. Və Benjamin 

bununla razılaşır. Bir müddət sonra doğma 

şəhəri Nyu-Orleandan ayrılır. Davamına isə 

filmə baxdıqdan sonra şahid olacaqsınız.  

 Benjamin Battonun qəribə hekayəsi – 

qəribə bir film. Filmə baxarkən siz də 

qəribəlikləri görəcəksiniz. İnsana fərqli hisslər 

yaşadır. Bəzi səhnələri öz həyatında 

düşündükcə insana maraqlı gəlir. Ən maraqlısı 

da Battonun cavanlaşdıqca ətrafındakı 

insanların qocalaraq ölməsi və onun bu 

hadisələrə şahid olmasıdır. 
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DOLLS 
 

 

 
 

 Film – Kuklalar (Dolls)  

Rejissor- Takeşi Kitano  

Janr- Melodram / Art Xaus  

Ölkə - Yaponiya 

İMDB xalı – 7.7 

Film Fiction xalı – 8.8 

  

 Film Şərq kinosunun ən uğurlu 

filmlərindən biri olub 3 sujet xətti və onların 

kəsişməsindən ibarətdir. Əsas sujet xəttinin 

qəhrəmanları Matsumoto və Savako adlı iki 

gəncdir. Onlar nişanlı ikən Matsumotonun 

işlədiyi idarə prezidentinin qızı onu bəyənir. 

Valideynlərinin təkidi ilə Matsumoto öz 

nişanlısından ayrılmalı və şirkət prezidentinin 

qızını almalıdır. Toy günü eks nişanlısının 

intihar etməsi xəbərini alır. Həkimlər qızı  

həyatda saxlamağı bacarsalar da, o artıq əqli  

cəhətdən şikəstdi və heç nəyi xatırlamır. 

Matsumoto qızı xəstəxanadan çıxarıb, özü isə 

hər şeyə tüfürüb sevdiyi ilə bərabər qaçır...  

İkinci sujetin qəhrəmanı isə “Yakudza” 

mafiasının başçısı olan Xiro və onun ilk və 

yeganə sevgilisi olan Reko haqqındadır. Onlar 

gənc ikən zavodda birgə işləyiblər. Hər şənbə isə 

Saytamu parkında görüşüblər. Həmin görüşlərdə 

Reko həmişə Xiro üçün nahar gətirib. Mafiaya 

qoşulmağı qarşısına məqsəd qoyan Xiro Rekoya 

ayrılmaq istədiyini deyir. Reko isə son anda 

Xironu ömrünün sonuna kimi hər şənbə, bu 

parkda, bu skamyada gözləyəcəyinə söz verir. 

İllər sonra Xiro Saytamuda sevgilisinə rast 

gəlir...  

 

 
  

 Üçüncü sujetin qəhrəmanı Harune 

Yamaxute adlı gözəl müğənni xanımdı. Onun 

yüzlərlə pərəstişkarı var. Onların arasında 

xüsusilə ikisi daha fəaldır. Bu iki cavan 

Harunenin əsl fanatıdırlar. Bir gün isə Harune 

avtomobil qəzasına düşür. Simasının 

eybəcərləşdiyinə görə müğənnilik karyerasına 

son qoyur. Nikui adlı fanatı isə Haruneyə yaxın 

olmaq üçün hər şeyə hazırdı.  

 

 
 

 Film Takeşinin bütün filmlərindən 

fərqlənir. Filmdə hər dörd fəsil göstərilir. Hər 

fəsildə qəhrəmanların geyimləri fəsil rənglərinə 

uyğun dəyişir. Filmdəki kostyumlar məhşur 

Yaponiyalı modelyer Yedzi Yamomoto 

tərəfindən hazırlanıb. Film olduqca rənglidi. 

Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, fəsillər 

rənglərə və kostyumlara uyğun tərzdə göstərilib. 
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Children of Heaven 
 

 

 
 

 Film – Cənnət Uşaqları 

Rejissor- Məcid Məcidi  

Janr- Macəra / Dram 

Ölkə - İran 

İMDB xalı – 8.1 

           Film Fiction xalı – 8.5 

 

 “Cənnət uşaqları”(Children of Heaven) 

iranlı rejissor Məcid Məcidinin rejissorluğu ilə 

həmçinin onun yazdığı ssenari əsasında dram, 

macəra janrında çəkilən bir filmdir. Filmin 

çəkilişlərinə 1997-ci ildə Tehranda başlanılır 

və bir il sonra çəkilişlər başa çatır. Kiçik 

miqdarda büdcəylə çəkilsə də film çox uğurlu 

alınır. Həmin ildə “ən yaxşı xarici film” 

nominasiyasında Oskara namizəd olur. 

Bununla da İran film tarixinə ilk Oskara 

namizəd olan film kimi düşür. Lakin həmin il 

İtalyan filmi “Həyat Gözəldir”(Life is 

Beatiful) bu nominasiya da rəqib tanımır və  

Oskara yiyələnir.  Lakin başqa film 

festivallarda film bir çox mükafatlara layiq 

görülür.  

  

  

 Filmin çox maraqlı ssenarisi var. 

Filmdəki bütün hadisələr bir gün Əlinin balaca  

bacısının ayaqqablarını təmirçidən gətirərkən 

yolda itirməsi ilə başlayır. Əlinin ailəsinin çox 

kasıb bir həyat tərzi var. Yaşadıqları evin icarə 

haqqını ödəyə bilməyəcək vəziyyətdədirlər. 

Əlinin anası xəstə olduğu üçün ev işlərini 

bacısı Zəhra görür. Çətin bir vəziyyətdə  

yaşadıqları üçün Əli bacısının ayaqqabısını 

itirdiyini evdə deməyə çəkinir.  Zəhra da 

həmçinin bunu ailəsindən gizlədir. Buna görə 

də Əli öz ayaqqabılarını Zəhra ilə ortaq 

geyinməyə məcbur olur. Hər səhər məktəbə  

qardaşının ayaqqabıları ilə gedən Zəhra bu 

şəraitdən utanc duysa da ailəsinin maddi 

durumuna görə məcburiyyət qarşısında qalır. 

Həmçinin dərsdən tez çıxıb qaçaraq evə 

getməli olur. Çünki günorta növbəsində dərsə 

gedən qardaşı ilə ayaqqabıları dəyişməlidir. 

Belə şəraitdə Əli hər gün dərsə gecikir. Hər 

dəfə onun gecikdiyini görən məktəb 

direktoruna gecikməyinin səbəbini düşdüyü 

vəziyyətdən çəkindiyindən izah edə bilmir. Bir 

gün Əlinin idman müəllimi “məktəblər arası 

qaçış yarışı” üçün ən cəld qaçan şagirdləri 

seçəcəyini bildirir. Əli ilk dəfə də çox da 

maraqlanmır. Lakin yarışın üçüncüsünə idman 

ayaqqabıları hədiyyə ediləcəyini öyrəndikdə 

qatılmağa qərar verir. Amma o qərarında bir 

az gecikir. Çünki yarışa gedən beş kişi artıq 

seçilmişdi. Əli qərarından dönmür. Müəllimini  

razı sala bilir. Sonra isə... Bunu artıq filmə 

baxanda özünü görəcəksiniz. 

 Onlar kiçik sirri və böyük macəraları... 

Bəzən ətrafımızda gördüyümüz və bizimçün o 

qədər də əhəmiyyət daşımayan şeylərin kimlər 

üçünsə necə dəyərli olduğunu filmə baxarkən 

görəcəksiniz. Bəzi tənqidçilər filmin senarisini 

1948-ci ildə çəkilən  “Velosiped 

oğruları”(Ladri di Biciclette) filmi ilə 

müqayisə edirlər.  Məşhur kritik Rocer Ebert 

“Chicago Sun-Times” qəzətində film haqqında 

bunları yazıb: ”Uşaqlar üçün mükəmmək bir 

filmdir. Bu tipdə çəkilən bir çox Amerika 

filmlərindən daha səmimiliyi, saflığı ilə 

fərqlənir.”  
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Son Bahar 
 

 
 

Film - Sonbahar 

Rejissor- Özcan Alper 

Janr- Dram / Art Xaus 

Ölkə- Türkiyə 

İMDB xalı – 7.6 

Film Fiction xalı – 8.0 

 

 “Sonbahar” Özcan Alperin 

rejissorluğunu etdiyi, həmçinin ssenarisini də 

yazdığı türk filmidir. Baş rollarda Onur 

Saylak, Megi Kobaladze, Serkan Keskin, 

Raife Yenigül kimi aktyorlar oynamışdır. Film 

bir çox mükafatlara layiq görülüb. “Altın Koza 

Film Festvalı”nda “Ən yaxşı film” seçilib. 

Həmçinin, “ən yaxşı musiqi”, “ən yaxşı 

rejissor” və s. nominasiyalarda bir çox 

festivallarda qalib olub. 

 Film Yusif adlı bir məhbusun azadlığa 

çıxması ilə başlayır. O 10 il həbs çəkib. 

Həbsdə ikən vərəmə yoluxub. İndi isə artıq 

azaddır və öz kəndinə qayıdır. Onu xəstə anası 

gözləyir. Tək dərdi oğul olan ananın az da olsa 

yarası köz bağlayır. Atası isə o həbsdə olarkən 

vəfat edib. Yusif adaptasiya prosesində 

gecələri yata bilmir, qorxulu yuxularla 

diksinir, xatirələri yada salır. Darıxır... Nə  

 

üçünsə, niyəsə elə hey darıxır. Ömrünün 

sonuna az qaldığını isə hamıdan gizlədir. 

Gözəl anlayır ki, bu payız onun üçün sonuncu 

fəsil olacaq. Bir dostu da var Yusifin - Mikayıl 

adlı. Mikayıl xarratdı. O da bəxti gətirməyən 

sıravı bir insandı. Hər şeydən bezib, meylini 

içkiyə salan biridi. Bir də bir qadın var- Elka 

adlı. Elka gürcü qızıdı və Türkiyədə 

fahişəliklə məşğuldu. Yusiflə Elka arasında 

sevgi yaranır. Amma qızın da həqiqətləri var. 

O da bədbəxtdi. O da axtarır. Hər ikisi əslində 

bir-birini axtarır ömür boyu və axtaracaq da. 

Qovuşsalar belə bir gecəlik, amma gecə əbədi 

davam edə bilməz... Səhər isə yenə həqiqətlər, 

xəstəlik, sərhədin o tərəfində ana yolu 

gözləyən uşaq və sadəcə əlacsız, çarəsiz 

qəhrəmanlar. Əslində hər şeyi yenidən 

başlamaq mümkündü. Mikayılın dediyi kimi.. 

Amma bu hər şeyi olduğu kimi davam 

etdirməkdən belə çətindi.  

 

 
   

 Gözəl rejissor işi, aktyor oyunu, mənalı 

dram. Türkiyəni Avropada qürurlandıran film. 

İçdən bir filmdi. Əslində hər şey elə ilk başdan 

məlumdu, amma film səni məcbur edir ona 

baxmağa. Onu da deyim ki, filmin 

soundtracklərindən biri Ədalət Vəzirovun 

kamançada ifa etdiyi rekviemdi. Bu musiqi 

filmə xüsusi dramaturqiya qatıb və baxanda 

bunu hiss edəcəksiniz.  
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All the Invisible Children 

 
 

 

Film – Görünməz uşaqlar  

Rejissorlar: Mehdi Şərif, Emir Kustriça, Spayk Li, Katya Land, Cordan Skot və Ridle Skot, Stefano 

Venerusso, Con Vu 

Janr -  Drama 

Ölkə - Fransa və İtaliya 

İMDB xalı – 7.4 

Film Fiction xalı – 8.0 

 

 Unicef-in dəstəyi ilə çəkilən filmdə 7 rejissor çalışıb. Və həmin 7 rejissor ( Cordan Skotu 

nəzərə almasaq ) 7 qısametrajlı filmləri vahid film halına gətirməyi bacarıblar. Film İtaliya və Fransa 

ortaq yapımı olaraq 2005-ci ildə təqdim olunub. Həmin il Venesiya film festivalında “Qran-pri” 
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qazanıb. İndi isə həmin 7 qısa metraj barədə qısa da olsa məlumat verim. Əminəm ki, məlumatların 

ardından həmən filmə baxmağa istək yaranacaq. Beləliklə... 

Tanza ( Rejissor- Mehdi Şərif ) 

 

 İlk film Tanza adlanır. Tanza Afrikada yaşamaq və yemək uğrunda mübarizə aparan millətçi 

uşaq dəstəsinin üzvüdü. Mehdi Şərif Tanzanın timsalında gözəl bir mesaj verib dünyaya. Bunu 

baxanda daha yaxşı anlayacaqsız. 

 

Qaraçı uşağı ( Rejissor- Emir Kustriça ) 

 

 Emir bu filmdə də öz ampulasındadı. Satirik, eyni zamanda acı həqiqətləri yumor hissiylə 

tamaşaçının üzünə şillə kimi vurub. Film uşaq kaloniyasında oğurluq üstündə cəza çəkən uşağın 

azadlığa çıxmasından bəhs edir. Görəsən ailəlikcə oğru olan bir uşağı kaloniya islah edə bilərmi ?!  

 

Amerikanın ilahi uşaqları ( Rejissor- Spayk Li ) 

 

 Film Amerika ailəsindən bəhs edir. AİDS daşıyıcıları, narkotik istifadəçiləri ər-arvad və 

onların qızından. Sizcə bir uşağın AİDS daşıyıcısı olduğunu bilməsi ona necə təsir edə bilər ?! Buna 

görə bəs ona qarşı məktəbdə olan təpkilər necə ?!  

 

Bilu və Coao ( Rejissor- Katya Land ) 

 

 Film Braziliyanın iki səfil uşağının həyatından bəhs edir. Eyni anda Braziliyanın kölgədə 

gizlənmiş həqiqətlərini göstərir. Film rejissurası xüsusən gözəl alınıb. Uşaqlar heç vaxt optimizmdən 

əl çəkmirlər. Bu bacı-qardaş sözün əsl mənasında yaşamaq üçün gələcəklərini qurmağa gecə- gündüz 

çalışırlar. 

Conatan  ( Cordan və Ridli Skotlar ) 

 

 Filmdə olan aktyoru kinomanlar o dəqiqə tanıyacaqlar. “ Veronika ölməyə hazırlaşır “ 

filmindən yaddaşlarda qalan həkim obrazı bu filmdə fotoqrafdı. Uşaqlığı itmiş, həmin illərin 

fobiyasından heç cür ayrıla bilməyən bir fotoqraf. Keçmiş və gələcək arasında körpü quran, özü isə 

bu gündə itən bir insan böyüməyinə təəsüflənir. 

 

Siro ( Rejissor- Stefano Venerusso ) 

 

 Hadisələr İtaliyada cərəyan edir. Bu dəfə də oğurluqla məşğul olan bir uşağın iç dünyası 

təsvir olunur. Çox adam elə düşünür ki, cinayətə əl atan uşaq artıq uşaq deyil. Amma bu filmdə bu 

ifadənin tam tərsi gözəl qabardılıb.  

 

Sonq-Sonq və pişik balası ( Rejissor- Con Vu ) 

 

 Ən bəyəndiyim film bu oldu düzünü desəm. Con Vu əsasən döyüş filmləri çəkən rejissordu. 

Ondan bu cür dram həqiqətən gözləmirdim. Çində olan iki fərqli taleyli uşaqların həyatından bəhs 

edir film. Biri varlı, digəri kasıbdır. Amma həyat onları qarşılaşdırır və ədalətli son. Bravo deyərdim 

bu işinə görə Con Vu və rollarını super ifa etmiş iki uşağa. 

 

 Və beləliklə film bitir. Bitməmişdən qabaq isə titrlarda filmin sloqanı yazılır.  

“Bütün böyüklər nə vaxtsa uşaq olublar. Sadəcə bəziləri bunu unudub.” Sent Ekzüperinin “Balaca 

şəhzadə” əsərindən) .Filmdən gələn gəlir son qəpiyinə qədər yardıma ehtiyacı olan uşaq fondlarına 

keçirilib. Film Kino Akademiyanın arxivinə daxil edilib. Reallığın gözünə baxmağa cəsarət tapsaz 

mütləq bu filmə baxın. Və nə vaxtsa uşaq olduğunuzu heç vaxt unutmayın! 
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Elephant Man 
 

 

 
 

Film –Fil Adam 

Rejissor- Devid Linç 

Janr- Dram 

Ölkə- ABŞ 

İMDB xalı – 8.3 

Film Fiction xalı – 8.7 

 

 1980-cı ildə Devid Linç tərəfindən 

lentə alınan bu ekran əsəri bu günə qədər kino 

tarixinin ən qəmgin, ürəkaxrıdıcı dramlarından 

sayılır. “ Fil adam “ ləqəbi ilə tanınan Cozef 

Merik-in həyatı əsasında çəkilən bu film 

deformasiya nəticəsində eybəcər hala düşmüş 

27 yaşlı britaniyalı gəndən bəhs edir. Baş 

rolları  Entoni Xopkins və Con Hert 

canlandırıb. Film 8 nominasiyada Oskara 

nominant olsada heç bir nominasiyada qalib 

olmayıb. Amma BAFTA və Sezar 

festivallarının laureatı olmağı bacarıb. Film 

ağ-qara lentə çəkilib. 

 Uşaqlıqdan Bayts adlı bir nəfərin frik-

şoularının qəhrəmanı olan Cozef o qədər 

qorxuncdur ki,  ona baxmağa görə hamı cibini 

boşaltmağa hazırdı. Bayts isə Cozefə heyvana 

belə bəslənməyən münasibət bəsləyir. Döyür, 

söyür, alçaldır, ac saxlayır və s. Onun fikrincə 

Cozef həm də əqli cəhətdən inkşafdan 

qalmadı. Bir gün isə Trivs adlı gənc həkim bu 

“ möcüzəni “ görür. Gördüyü ona elə təsir edir 

ki, Baytsa bir qədər pul ödəyib, Cozefi ondan 

bir-neçə günlüyə alıb, işlədiyi xəstəxanaya 

gətirir. İnsanların belə eybəcər simaya 

reaksiyalarını bildiyindən Trivs “ fil adam “-ın 

başına torba keçirir. Xəstəxanadaykən Trivs 

Cozefə qısa sözlər, incildən fəsillər öyrətməyə 

başlayır. Sonralar məlum olur ki, sən demə 

Cozef kübarlara layiq, əqli tam formalaşmış, 

mədəni, danışa bilən, ağıllı bir insandı. Amma 

Bayts və Bayts kimilər üçünsə hələ də eybəcər 

kloundu. Və Bayt belə asanlıqla qazanc yerini 

itirmək istəmir… 

 

 
  

 Filmdə bir eybəcər insanın gözəl 

ürəyin göstərilir. İnamı, qüruru, mədəniyyəti, 

yüksək səviyyəsi qabardılır. Cozef iki şey 

üçün darııxır həmişə. Anası üçün və insan 

kimi uzanaraq yatmaq üçün. Başının həddən 

artıq böyük olması onun uzanaraq yatma 

arzusunu məhv edən səbəbdi. Cozef istənilən 

bir insana ibrət olunası şəxsiyyət kimi şərəfli 

ömür sürür… Acılarla dolu olan 27 illik ömür. 

Fotodakı gərçək Merik-di. 

 P.S. Film ən ağır dramlardan sayılsa 

da məncə baxılması vacib barmaqla sayılası 

ən gözəl filmlərdədi.  
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AFİŞA 
 

 
 

Qaranlıqdan Qorxma 

 

Ölkə: ABŞ, Avstraliya 

İl: 2010 

Rejissor: Troy Niksi 

Baş rollarda: Qay Pirs, Keti Xolms, Beyli 

Medison, Alan Deyl 

Janr: dəhşət, triller 

Kinoteatr: Park Cinema 

19 oktyabra kimi sensdadır.  

  

 Salli Xerst tənha, özünə qapanmış bir 

qızdır, o Rod Aylendə, restavrasiya olan, on 

doqquzuncü əsrin malikanəsinə atası və onun 

xanımı ilə birgə yaşamaq üçün gəlir.Qədim 

evdə gəzərək, Salli köhnə bir zirzəmi 

tapır.Ora, bir əsr öncə, malikanənin memarın 

müəmmalı itkisindən sonra heç kəs girməyib. 

Salli azadlığa zülmətin qədim törəmələrini 

buraxır və onlar onu, ev döşəməsinin altında 

olan dəhşətli uçuruma çəkmək istəyirlər. İndi 

Salli, Aleksi və Kimi inandırmalıdır ki, bu 

fantaziyanın məhsulu deyil. Nə qədər ki, çirkin  

məxluqlar onların hamısını aparmayıb... 

 

 

Qorxulu Henri 3D 

 

Ölkə: Böyük Britaniya 

İl: 2011 

Rejissor: Nik Mur 

Baş rollarda: Anjelika Xyuston, Parminder 

K.Naqra, Riçard Qrant, Noel Fildinq 

Janr: komediya, ailəvi 

Kinoteatr: Park Cinema 

19 oktyabra kimi seansdadır. 

 

 
  

 Şuluqçu Henri-məktəbdə baş 

xuliqandır. Ondan sinif yoldaşları və 

valideynlər qorxurlar. Lakin zalım yaramaz 

Vik fon Morşini məktəbi zəbt etmək 

istəyəndə, yalnız Henri, cinayətkarın qarşısına 

çıxır. 
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3 Muşketyor 3D 

 

Ölkə: ABŞ, Almaniya, Fransa, Böyük 

Britaniya 

İl: 2011 

Rejissor: Pol U.S.Anderson 

Baş rollarda: Mila Yovoviç, Loqan Lerman, 

Orlando Blum, Juno Templ 

Janr: savaş, melodrama, macəra 

Kinoteatr:Park Cinema, Azərbaycan 

Kinoteatrı 

19 oktyabra kimi seansdadır. 

  

 Gənc d‟Artanyan muşketyorlar 

polkunda yer almaq ümidi ilə doğma evi tərk 

edb Parisə yollanır. Təsadüfən bir gündə o, üç 

muşketyorların üçü – Atos, Portos və Aramis 

ilə birdən münaqişə edərək duelə dəvət alır.  

Lakin dueli qadağan edən qanunu 

pozduqlarına görə kardinalin qvardiyaçıları 

tərəfindən həbs cəhdi nəticəsində duel baş 

tutmur. D‟Artanyan və üç muşketyor sayca 

onlardan üstün olan rəqiblərinə qalib gələrək 

möhkəm dostlara çevirilirlər. İndi onlar 

amansız Kardinal Rişelyeni dayandırmalı, 

Hersoq Bekingem və satqın Miledi De Vinter 

ilə qarşılaşmalıdırlar... 

 

 

 

 
 

Yoluxma 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Stiven Soderberq 

Baş rollarda: Marion Kotiyar, Mett Deymon, 

Lorens Fişbern, Cud Lou 

Janr: fantastika, savaş, triller 

Kinoteatr:Park Cinema,Azərbaycan 

Kinoteatrı 

19  oktyabra kimi seansdadır. 

 

Beynəlxalq həkimlər təşkilatı ABŞ-ın 

xəstəliklərə nəzarət və profilaktikası üzrə 

mərkəzi ilə bahəm ölümcül virusun 

yayılmasının qarşısını almağa cəhd 

göstərirlər... 

 

 

 
 

Canlı Polad 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Şon Levi 

Baş rollarda: Xyu Cekman, Kevin Dyuran, 

Evandjelin Lilli, Entoni Maki 

Janr: fantastika,savaş, drama 

19 oktyabra kimi seansdadır. 

 

 Hadisələr gələcəkdə cərəyan edir. Boks 

amansızlığına görə, pultla idarə olunan 2000 

funtluq robotların biri-biri ilə döyüşləri ilə 

əvəz edilib. Keçmişdə boksçu, indi isə 

Roboboksun təşkilatçısı, qüsurlu, lakin 

bacarıqlı robotu tapır. Eyni zamanda, 

qəhrəmana,onun, yolunu azmış 16 yaşlı oğlu 

rast gəlir.Maşın, yüksəklərə özünə yol aça-aça, 

ata ilə oğul bir-biri ilə dostlaşırlar... 

 

 

Gecə Yarısı Parisdə 
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Ölkə: ABŞ, İspaniya 

İl: 2011 

Rejissor: Vudi Allen 

Baş rollarda: Ouen Uilson, Reyçel 

MakAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedi 

Janr: fentezi, melodrama, komediya 

Kinoteatr: Park Cinema 

19 oktyabra kimi seansdadır. 

 

 
  

 1920-ci illər. Cavan cütlük biznesi 

aparmaq üçün Parisə gəlir.Orada onlar digər 

həyatla üzləşirlər, və anlayırlar ki…o, onların 

yaşadığından daha yaxşıdır. 

 

 

 

 
 

Səndə nə qədərdir? 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Mark Maylod 

Baş rollarda: Kris Evans, Anna Feris, Martin 

Friman, Zakari Kuinto 

Janr: komediya 

Kinoteatr: Park Cinema 

19 oktyabra qədər seansdadır. 

  

 Öz yeganə sevgisini tapmaq üçün Elli 

çoxlu cavanlarla görüşüb, amma hər şey 

uğursuz olub. Bəlkə keçmiş boyfrendlərin 

arasında onu görə bilməyib? Öz ekssentrik 

dostunun dəstəyi ilə, Elli “valsın ikinci turuna 

keçmək istəyir”: keçmiş 20 potensial adaxlısı 

ilə bir-bir görüşməyə başlayır. 

 

 

 
 

Ən əsası qorxmayasan. 

 

Ölkə: ABŞ 

İl: 2011 

Rejissor: Nikol Kessel 

Baş rollarda: Keyt Hadson, Qael Qarsiya 

Bernal, Piter Dinkleyc, Lyus Panç 

Janr: dram, melodram, komediya 

Kinoteatr: Azərbaycan Kinoteatrı 

19 oktyabra qədər seansdadır. 
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Viktorina 
 

 

 

 

  

 

  

 Hörmətli oxucular ötən saydakı viktorinanın suallarına təəsüf ki, düzgün cavab göndərən 

olmadı. Həmin sualların cavablarını açıqlayırıq: 

1.”Təhminə” filmində Zaurun çəkdiyi siqaretin markası? 

Cavab: Konqres 

2. Trierin “Cinayətin elementi”, “Epidemiya” və “Europe” filmləri daxil olan trilogiyanın 

adı? 

Cavab: Avropa trilogiyası və ya “E” trilogiyası 

3. Pazolinin ilk filmi necə adlanır? 

Cavab:Allkatonne 

4. Tarkovskinin sonuncu filmi? 

Cavab: Qurban vermə 

5. Hit Ledcerdən əvvəlki Coker obrazını hansı aktyor canlandırıb? 

Cavab: Cek Nikolson 

 

 Bu dəfəki viktorinanın suallarını elektron ünvanımıza (film.fiction@box.az) ən tez göndərən 

oxucumuz dünya şöhrətli rejissor Fransua Trüffonun filmlərindən ibarət DVD disk qazanacaq. 

Beləliklə suallar: 

1. “Oxucu” filmində Mixael Xannaya hansı rus yazıçısının kitabını (müəllif və kitabın adı) 

sevdirir? 

2. Nuri Bilge Ceylanın “Uzak” filminin epizodlarının birində baş qəhrəman məhz bu dahi 

rejissorun filminə baxır. Söhbət hansı rejissordan gedir? 

3. SSRİ-dən Oskara göndərilməyə ən real namizəd olsada son anda ciddi səhvlərə görə geri 

qaytarılan Azərbaycan filmi? 

4. Cudi Lou və Reyçel Veins iki filmdə tərəf müqabili olublar. Bunlardan biri Vonq Kar Vain 

“Mənim qarağatlı gecələrim” filmidi. Bəs digər film necə adlanır? 

5. “Məhəmməd Peyğəmbər” filmində Həmzə rolunu canlandıran məhşurun adı? 
 

mailto:film.fiction@box.az

