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INGMAR 
Bergman

 
Ernst İnqmar Berqman (14 iyul 1918- 30 

iyul 2007) İsveç film, səhnə və televiziya 
rejissoru, yazıçısı və prodüser olmuşdur. Vudi 
Allan tərəfindən "kinokameranın kəşf olunduğu 
dövrdən bəri ən yaxşı aktyor" kimi təsvir 
edilmiş Berqman bütün dövrlər üçün ən 
təcrübəli və təsirə malik rejissor kimi 
tanınmışdır. 

O, əksəriyyətini özü yazdığı altmışdan 
artıq bədii və sənədli filmə kinomatoqrafiya və 
televiziyaya təqdim olunması məqsədilə 
rəhbərlik etmişdir. O, həm də 170-dən artıq 
pyesin tamaşaya çıxarılmasına rəhbərlik 
etmişdir. Onun başında durduğu aktyor  

 
truppasına Harriet Andersson, Liv Ullmann, 
Gunnar Bjornstrand, Bibi Andersson, Erland 
Cosefson, Inqrid Tulin və Maks fon Südov kimi 
aktyorlar daxil olmuşdur. Onun əksər 
filmlərində isveç mənzərələrindən istifadə 
olunmuşdur. Onun filmlərinin əsas mövzusu 
ölüm, xəstəlik, inam, satqınlıq və dəlilik 
olmuşdur. 

Berqman 60 ildən çox fəaliyyətdə 
olmuşdur.  1976-cı ildə onun karyerası vergidən 
yayınma haqqından yanlış ittiham nəticəsində 
az qala sona çatacaqdı. Təhqir olunmuş 
Berqman fəaliyyətdə olan layihələrini yarımçıq 
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saxladı, studiyaları bağladı və Almaniyaya 
səkkiz illik könüllü sürgünə getdi 

Erkən həyatı. İnqmar Berqman İsveç, 
Unsalada, lüteran keşişi sonra isə İsveç kralı 
yanında kapellan olan Erik Berqmanın və tibb 
bacısı Karin Akerblomun ailəsində dünyaya 
gəlmişdir. O, böyük qardaşı Daq və bacısı 
Marqareta ilə birgə dini obrazların əhatəsində 
müzakirəsində böyümüşdür. Onun atası ciddi 
valideynlik anlayışına sahib mühafizəkar keşiş 
idi. İnqmar yatağını islatmaq kimi "qayda 
pozuntusu"na görə qaranlıq şkafa həbs 
olunurdu. İnqmar "laterna magica" 
avtobioqrafiyasında yazırdı: 
"Mən bütün maraqlarımı kilsənin alçaq 
sütunlarına, qalın divarlarına, orta əsr 
rəsmlərinin qeyri-adi canlılığı, divarlarda və  

 
tavanda olan müxtəlif fiqurların üzərində  
titrəşən günəş şüalarına həsr etdim. Burada bir 
təsəvvürün arzu edəcəyi hər şeyi tapmaq 
mümkündür - mələklər, müqəddəslər, əjdahalar, 
peyğəmbərlər, iblislər və insanlar.” 
Lüteran mühitində böyüməsinə baxmayaraq, 
Berqman inancını hələ 8 yaşında olarkən 
itirdiyini və bu faktla yalnız "Qış alovu" filmini 
çəkərkən barışdığını demişdir. Berqmanın teatr 
və filmə marağı çox erkən yaşlarından 

başlamışdı. Hələ 9 yaşında olarkən o sehrli 
fənər üçün bit yığın qalay əsgər almışdı və bu 
onun 1 illik həyatını tamamilə dəyişmişdi. O bu 
oyuncaqlarla oynayaraq öz daxili dünyasını - 
özünü evində imiş kimi hiss etdiyi dünyasını 
yaradırdı. O, öz mənzərələrini, personajlarını və 
işıqlandırma effektlərini düzəldirdi. 
1934-cü ildə 16 yaşlı Berqman yay tətilini ailə 
dostları ilə keçirmək üçün Almaniyaya 
göndərildi. O Veymarda nasist mitinqində 
iştirak etdi və Adolf Hitleri gördü. O, Almaniya 
getməsini, alman ailəsinin Adolf Hitlerin 
portretini onun çarpayısının yanında asmasını 
təsvir edərək"Laterna Magica"da yazırdı: "Uzun 
illər mən Hitlerin tərəfində olaraq onun 
müvəffəqiyyətinə sevinmiş və 
məğlubiyyətlərindən kədərlənmişdim". Berqman  

 
icbari hərbi xidmətin 2 beşaylıq hissəsini yerinə 
yetirmişdir 

1937-ci ildə  o, Stokholm Universitet 
Kollecində (sonradan Stokholm universiteti 
adlandırılmışdır) incəsənət və ədəbiyyat üzrə 
təhsil almağa başlamışdır. Burada o, vaxtının 
çox hissəsini tələbə teatrında iştirak edərək 
keçirir və tezliklə “əsl film pərəstişkarı”-na 
çevrilir. Digər tərəfdən Berqmanın bu romantik 
arzusu atası ilə münasibətlərinin korlanmasına 
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və onların illər ərzində küsülü qalmasına səbəb 
oldu. Kolleci bitirməsə belə, Berqman bir neçə 
pyes , həmçinin, opera müəllifi olmuş  və  
teatrda direktor köməkçisi vəzifəsində 
çalışmışdır. 1942-ci ildə ona öz pyeslərindən 
biri, “Kasparın Ölümü” pyesini səhnələşdirmək 
imkanı nəsib olmuşdur. Pyesi izləyənlər 
arasında “Svensk Filmindustri” kino-
kompaniyasının üzvləri də var idi. Sonradan 
onlar Berqmana müəllifi olduğu əsərləri 
ekranlaşdırmaq təklifi etmişdilər. 1943-cü ildə 
Berqman Elza Fişer (Else Fisher) ilə 
evlənmişdir.  

Karyera. Film yaradıcılığı. Berqmanın 
film karyerası  1941-ci ildə ssenarilərin yenidən 
yazılması ilə başlansa da, onun əsas nəaliyyəti 
1941-ci ildə  Alf Sjöberqin (Alf Sjöberg) 
rejissorluq etdiyi Cəfa / Qəzəb (Hets) filminə 
ssenari müəllifliyi etməsi olmuşdur. İkinci, 
avtobioqrafik işi olan Təsvirlər: Həyatım film 
kimi filmində o xarici aləmi lentə almağını 
özünün əsl rejissorluq debütü kimi 
qiymətləndirir. Filmin beynəlxalq səviyyədə 
uğur qazanması Berqmana bir il sonra özünü ilk 
dəfə rejissor kimi sınamağa imkan  yaratdı. 
Növbəti  on il ərzində Berqman  1949-cu ildə 
ekranlaşdırdığı Həbsxana (Fängelse), 1953-cü 
ildə ekranlaşdırdığı "Təlxəklərin gecəsi" 
(Gycklarnas afton) və "Monika ilə yay" 
(Sommaren med Monika) filmləri daxil olmaqla 
onlarla filmin ssenari müəllifi və rejissoru 
olmuşdur. Berqman 1955-ci ildə  çəkdiyi “Yay 
axşamının gülüşləri” (Sommarnattens leende) 
filmi ilə  “Ən yaxşı poetik yumor” 
nominasiyasının qalibi və növbəti ildə Kann 
festivalında “Qızıl Palma budağı”na (Palme 
d`Or) nominant olmuşdur. Bu onun dünya 
səviyyəsində ilk uğuru hesab olunur. 1957-ci 
ildə İsveçdə  aralarında 10 aylıq zaman fərqi ilə 
təqdim olunan “Yeddinci möhür” (Det sjunde 
inseglet) daha  sonra “Yabanı Çiyələk” 
(Smultronstället) filmləri bu uğuru 
təkrarlamışdılar. “Yeddinci möhür” filmi Qızıl 
Palma Budağı mükafatına nominant olmuş və 
xüsusi münsiflər mükafatını qazanmışdır. 
“Yabanı Çiyələk” filmi Berqman və filmin ulduzu 
Viktor Sjöstörma çoxlu sayda mükafat 
qazandırmışdır. Növbəti iyirmi il ərzində 
Berqman yaradıcılığına davam etmişdir. 1960-cı 
illərin əvvəllərində Berqman İsveçin Före 
adasına köçmüş və ömrünün çox hissəsini orada 
keşirmişdir. Berqman bir neçə filmini də o 
adada lentə almışdır.  

60-cı illərin əvvəllərində Berqman Tanrıya inam 
mövzusunu açan üç filmi – “Tutqun şüşədən” 
(Såsom i en Spegel – 1961), “Qış İşığı” 
(Nattvardsgästerna – 1962) və “Süküt” 
(Tystnaden – 1963) filmlərini lentə aldı. 
Tənqidçilər bu üç filmdə olan ortaq fikirin 
trilogiya və ya film triptixi təmsil etdiyini 
söyləyirlər. İlk olaraq Berqman bu üç filmi 
trilogiya kimi planlaşdırmadığını və hətta 
filmlərdə ortaq heç bir şey görmədiyini söyləsə 
də sonradan birbaşa etiraf etməsə də həmin 
fikri qəbul etmişdir. 1964-cü ildə Berqman “Bu 
qadınlar” filmi ilə Felliniyə parodiya çəkmişdir.  
1966-cı ildə Berqman, öz fikrinə görə özünün ən 
mühüm işlərindən biri olan “Persona” filminə 
rejissorluq etmişdir. Sarsıdıcı dərəcədə 
 

 
 

 eksperimental olan bu film az sayda mükafatlar 
qazansa belə, çoxları onu şedevr hesab edir. 
Həmin dövrdə lenta alınmış “Bakirə Bulağı” 
(Jungfrukällan – 1960), “Canavarın 
anı” (Vargtimmen – 1968), “Həya” (Skammen – 
1968) və “Annanın Ehtirası” (En Passion – 
1969) da diqqətəlayiq filmlər siyahısına 
daxildir. Həmin dövrdə Berqman İsveç 
televiziyasında produserlik edirdi. Layihələrdən 
ikisi, “Evlilikdən səhnələr” (Scener ur ett 
äktenskap – 1973)  və “Sehirli fleyta” 
(Trollflöjten – 1975) daha əhəmiyyətlidir.  
1976-cı ildə vergilərdən yayılma iddiası ilə həbs 
olunduqdan sonra Berqman bir daha İsveçdə 
film çəkməyəcəyinə dair and içdi. O, Före 
adasındakı film studiyasını bağladı və özü 
təşəbbüskar olduğu sürgünə çıxdı. Qısa bir 
müddətdə o, Amerikada işləyə biləcəyi qərarını 
aldı və 1977-ci ildə Alman-ABŞ istehsalı olan 
özünün ikinci (birincisi 1971-ci ildə lentə 
alınmış “Toxunuş” filmi idi), ingilis dilli “İlan 
yumurtası” filmini çəkdi. Bundan sonra İngrid 
Berqmanın baş rolda çəkildiyi İngilis-Norveç 
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ortaq istehsalı olan “Payız Sonatası” 
(Höstsonaten – 1978) filmini lentə aldı. 
Berqmanın rejissorluq etdiyi daha bir film 
İngilis-Alman istehsalı olan “Marionetlərin 
həyatından” (Aus dem Leben der Marionetten – 
1980) filmidir.  
 

 
 

1982-ci ildə Berqman “Fanni və 
Aleksandr” (Fanny och Alexander) filmini 
çəkmək üçün müvəqqəti olaraq öz vətəninə geri 
döndü. Berqman bu filminin sonuncu işi 
olduğunu və bundan sonra teatrda rejissorluq 
edəcəyini bildirmişdi. Həmin dövrdən bəri 
Berqman bir neçə filmin ssenari müəllifi olmuş 
və bir çox televiziya verlişlərinə rejissorluq 
etmişdir. Televiziya üçün hazırladığı öncəki bir 
neçə layihəsi kimi bunlar da sonradan teatrda 
səhnəyə qoyulmuşdur. Bunlardan sonuncusu 
“Evlilikdən səhnələr”-in sikveli olan “Saraband” 
(2003-cü il) idi. Bu layihəyə rejissorluq edəndə 
Berqman 84 yaşında idi.  

Repertuar şirkəti. Berqman öz 
filmlərində dəfələrlə çəkdiyi Maks fon 
Sydou, Bibi Andersson, Harriet 
Andersson, Erland Cosefson, İngrid 
Tyulin, Gunnel Lindblom, Bengt Ekerot, Anders 
Ek və Gunnar Björnstrand kimi İsveç 
aktyorlarına aid şəxsi “repertuar şirkəti” 
yaratmışdır. Berqmanın doqquz filmində və bir 
televiziya filmində (Saraband) çəkdiyi norveç 
aktrisası Liy Ullman bu qrupa qoşulan sonuncu 
aktrisa idi (1966-cı ildə Persona filmi ilə). Sonda 
Liy Ullman Berqman ilə yalnız yaradıcılıq 

fəaliyyətində deyil, şəxsi həyatda da çox 
yaxınlaşmışdı. 1966-cı ildə onların Linn Ullman 
adlı qızları dünyaya gəlmişdi.  
Berqmanın studiya daxilində çəkdiyi filmlərin 
böyük əksəriyyəti Stokholmun şimalında 
yerləşən Filmstaden studiasında lentə 
alınmışdır. 

Berqman operatoru  Sven Nykvist ilə 
əməkdaşlığa 1953-cü ildə başlamışdır. Bu 
əməkdaşlıq o dərəcədə səmərəli qurulmuşdu ki, 
Berqman  çəkilişin kompozisiyası ilə çəkilişlərə 
başlamazdan bir gün öncə maraqlanmaqla 
kifayətlənərdi. Adətən, Berqman çəkiliş 
gününün səhəri Nykvist ilə epizodda almaq 
istədiyi əhval və kompozisiya barədə qısaca 
danışar və operatora növbəti çəkiliş sonrası 
müzakirələrədək müdaxiləsiz işləməyə imkan 
yaradardı.  

Maliyyələşmə. Berqman özü 
maliyyəşmə ilə bağlı heç bir problemi 
olmadığını hesab edirdi. O bunu iki səbəblə izah 
edirdi: birincisi, o, bilet satışlarına gərək 
olandan çox önəm verildiyini hesab etdiyi 
ABŞda yaşamır; və ikincisi, filmləri əksərən 
kiçik büdcəli layihələrdir. (Misal üçün, 
“Qışqırıqlar və pıçıltılar” 450000 dollara başa 
gəldiyi halda, alti hissəli televiziya filmi olan 
“Evlilik səhnələri”nin epizodlarına 200000 
dollar xərc çəkilmişdi.)  

Texnika. Adətən, Berqman cansıxıcı və 
yorucu hesab etdiyi  ssenarilərini yazmazdan 
aylar və hətta illər öncə düşünməyə başlayardı. 
Onun erkən filmləri ya öz pyeslərinə 
əsaslanaraq, ya da digər müəlliflərlə birgə 
yazılan ssenarilərə əsaslanaraq çox diqqətlə 
qurulmuş kompozisiya üzrə çəkilmişdir. 
Sonralar Berqman deyərdi ki, aktyorlar çəkiliş 
prosesinə nə isə dəyişiklik etmək istədikdə çox 
vaxt bu müvəffəqiyyətsizliklə bitsə belə, o 
onlara mane olmazdı. Illər keçdikcə və 
Berqmanın karyerası uğurlu qurulduqca 
Berqman aktyorlarına öz dialoqlarında 
improvizasiya etməyə get-gedə daha çox imkan 
verirdi. Son filmlərində Berqman sadəcə olaraq 
səhnənin çatdırmalı olduğu ideyanı müəyyən 
edər və konkret dialoqların düşünülməsini 
aktyorların öz öhdəsinə buraxardı. Gündəlik 
çəkiliş materialını nəzərdən keçirdikdə 
Berqman işə tənqidi yanaşmağın vacibliyini 
vurğulasa da, vahid amalın saxlanmasını da çox 
vacib olduğunu qeyd edirdi. Berqman görülmüş 
işin mükəmməl və ya son dərəcədə pis olması  
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ilə deyil, qənaətbəxş, yoxsa yenidən çəkilməli 
olması ilə qiymətləndirdiyini söyləyirdi.  

Mövzular. Berqmanın filmləri adətən 
mənəviyyat, tənhalıq və dini inam mövzuları ilə 
bağlı olur. Bu mövzular təmtəraqlı görünsə belə, 
filmlərin orta əsrlər  taun epidemiyası (Yeddinci 
möhür), iyirminci əsrin əvvələrində Upsalada 
yüksək təbəqədən olan ailənin biznes fəaliyyəti 
(Fanni və Aleksandr), müasir dövrün  yadlaşma 
psixozu (Sükut) çərçivəsində çəkilməsindən 
asılı olmayaraq seksual ehtiras filmlərinin 
əksərində ön plana keçmişdir. Rejissorun qadın 
obrazları kişi obrazları ilə müqayisədə, adətən, 
öz seksuallıqları ilə daha çox təmasada olur və 
bəzən bu seksuallığı Berqmanın 1960-cı ildə 
"Times" dərgisinin üz qabığı hekayəsi üçün 
müsahibəsində özünü adlandırdığı 
kimi“sehrbazın” sirrini açarmış kimi nəfəskəsici 
şəkildə açıq-aşkar bəyan etməkdən çəkinmirlər. 
1964-cü ildə "Playboy" jurnalı üçün 
müsahibəsində Berqman demişdir: “... seksin 
təzahürü, xüsusən mənim üçün, çox vacibdir. 
Hər şeydən öncə qeyd edim ki, sırf intellektual 
film çəkmək istəmirəm.  Mən tamaşaçıların 
mənim filmimi hiss etmələrini istəyirəm.  
Mənim üçün tamaşaçıların filmi hiss etmələri 
anlamalarından daha vacibdir.”   

“Film mənim doymaq bilməyən məşuqəmdir”, 
deyə Berqman qeyd etmişdir.  

Berqmanın öz karyerasına dair 
fikrləri. Berqmandan öz filmləri haqda fikrini 
sorduqda o, “Qış işığı”, “Persona” və “Qışqırıqlar 
və pıçıltılar” filmlərini xüsusən sevdiyini 
söyləmişdir. Bununla belə, 2004-cü ildə verdiyi 
müsahibəsində Berqman öz filmlərindən 
sıxıldığını və onları daha izləyə bilmədiyini 
söyləmişdir. Özü dediyinə görə, bu filmlərdə o, 
bütün vasitələrdən maksimum yararlanmağa 
nail olmuşdur. Berqman dəfələrlə qeyd etmişdir 
ki, “Sükut” filmi din mövzusunun onun 
filmlərində aparıcı olduğu dövrün sonunu 
simvolizə etdir. 

Teatr fəaliyyəti. Berqman kino aləminə 
verdiyi tövhələrlə məşhurlaşsa belə, müəllif 
bütün həyatı boyu məhsuldar teatral rejissorluq 
fəaliyyəti  həyata keçirmişdir. Stokholm 
Universitetində təhsil aldığı dövrlərdə o, tələbə 
teatrında tezliklə özünə ad qazanmışdır. 
Məzuniyyətdən sonra onun ilk işi Stokholm 
Universitetinin teatrında praktikant-direktor işi 
olmuşdur. Iyirmi altı yaşı olanda Berqman 
Helsinqborq Şəhər Teatrında işə başlamaqla 
Avropanın ən gənc teatr rəhbəri olmuşdur. 
Helsinqborqda üç il işlədikdən sonra o, 1946-cı 
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ildən 1949-cu ilə qədər Hötenburq şəhər 
teatrının direktoru kimi çalışmışdır.  

1953-cü ildə Berqman Malmö şəhər 
teatrının direktoru kimi çalışmağa başlamış və 
növbəti yeddi ilini orada keçirmişdir. Onun 
ulduz aktyorlarının çoxu ilk günlərdən onunla 
səhnədə çalışan aktoyrlar idi. Onun 1960-cı 
illərdə çəkdiyi  filmlərindəki “Berqman 
truppası”nın aktyorlarından bəziləri  
Malmödakı teatrda birgə çalışdığı aktyorlar idi 
(Misal üçün Maks fon Sydou). Berqman 1960-cı 
ildən 1966-cı ilə kimi Stokholmdakı Royal 
Dramatik Teatrın direktoru, 1963-cü ildən 
1966-cı ilə kimi həmin teatrın rəhbəri olmuş və 
orada xareoqraf Donya Feurer ilə hələ uzun 
müddət davam edəcək əməkdaşlığa 
başlamışdır.   

 

 
 

Vergilərdən yayınmaqla bağlı insident 
səbəbindən İsveçi tərk etdikdən sonra 1977-
1984- cü illər ərzində Berqman Münixdəki 
Residenz Teatrının direktoru kimi çalışmağa 
başlamışdır. 1990-cı illər ərzində Berqman teatr 
fəaliyyətini davam etdirmiş və 2002-ci ildə 
Henrik İbsenin “Vəhşi ördək” tamaşasını Royal 
Dramatic Teatrda səhnələşdirməklə teatrı tərk 
etmişdir. Berqmanın teatr səhnə fəaliyyətinin 
tam siyahısını İngmar Berqmanın filmoqrafiyası 
səhifəsində “Səhnə fəaliyyəti və Radio Teatr 
Nailiyyətləri” başlığı altında tapa bilərsiniz.  

Vergidən yayınma ittihamı. 1976-cı il 
Oktyabrın 30-unda Royal dramatic Teatrda 
Avqust Strindberqin “Ölümün rəqsi” pyesi 
üzərində çalışarkən Berqman mülki geyimdə 
olan iki polis işçisi tərəfindən gəlir vergisindən 
yayınma ittihamı ilə həbsə alınmışdır. Bu hadisə 
Berqmana çox pis təsir etmişdi. O, əsəb 
pozğunluğu keçirmiş və dərin depressiya 
halında hospitala yatırılmışdı.  

 

 
 

İstintaq Berqmana məxsus İsveç şirkəti 
olan Sinematograf ilə onun əsasən, xarici 
aktyorların məvaciblərini ödəmək üçün istifadə 
etdiyi İşveçrə filialı Persona arasında 500 000 
İsveç kronu məbləğində pul ötürülməsi faktına 
söykənərək həyata keçirilmişdir. Berqman 
1974-cü ildə İsveç Mərkəzi Bankı tərəfindən 
xəbərdaqlıq aldıqdan sonra Persona filialını 
rəsmən bağlamış və gəlirin miqdarı barədə 
məruzə etmişdir. 1976-cı il 23 Mart tarixində 
prokuror Anders Nordenadler Berqmana qarşı 
ittiham irəli sürməyin “öz avtomobilini 
özgəninki bilərək oğurlamağa çalışan bir şəxsə 
qarşı ittiham sürmək kimi” bir iş olduğunu 
söyləyərək bütün ittihamları Berqmanın 
üzərindən götürmüşdür. Isveç Ölkədaxili Gəlir 
Xidməti departamentinin rəhbəri Baş direktor 
Hösta Erkman istintaqın vacib qanuni 
sənədlərlə əlaqəli olduğunu və Berqmanın da 
istənilən bir şübhəli kimi istintaqda iştirak 
etdiyini bildirdi. O, Berqmanın ölkəni tərk 
etməsindən təəssüfləndiyini və indi, istintaq 
nəticəsində Berqmanın günahsız olduğu aşkar 
olduqda, daha “güclü” şəxsiyyət olacağına 
güman etdiyini bildirdi.  

Üzərindən bütün ittihamlar qaldırılsa 
belə, Berqman daha heç bir zaman rejissorluğa 
qayıtmayacağından qorxaraq ümidsizliyə 
qapılmışdı. İsveç Baş Naziri Olof Palmenin, 
Yüksək İctimai simaların və film sənayesinin 
qabaqcıl simalarının xahişlərinə baxmayaraq 
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Berqman daha heç bir zaman İsveçdə 
işləməyəcəyinə dair and içdi. O, Före adasındakı 
film studiyasını bağlayaraq artıq elan etdiyi iki 
film layihəsini dayandırdı və Almaniyaya, 
Münhen şəhərinə özü təşəbbüskar olduğu 
sürgünə yollandı.  İsveç Film İnstitutunun 
direktoru Harri Sşein bu hadisədən dəyən 
ziyanın milyonlarla SEK (kron) və yüzlərlə 
itirilmiş iş yeri kimi qiymətləndirdi.  

Qayıdış. Hələ də Münhendə fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq, 1978-ci ilin 
ortalarında Berqman İsveş hökümətinə qarşı 
olan kinini bir az unuda bilmişdi. Həmin ilin iyul 
ayında Berqman altmışıncı yaşını qeyd etmək 
üçün Före adasına qayıtmış və Royal Dramatic 
Teatrda işini qismən bərpa etmişdir. Rejissorun 
dönüşünün şərəfinə İsveç Film İnstitutu 
kinematoqrafiya sahəsində yüksək 
nəaliyyətlərə görə verilən İnqmar Berqman 
Mükafatını təyin etmişdi. 

Bununla belə, 1984-ü ilə kimi Berqman 
Münhendə qaldı. 2005-ci ildə Före adasında 
verdiyi əsas müsahibələrindən birində 
Berqman qeyd etmişdi ki, sürgündə olduğu  

 
 
 

illərdə yaradıcılıq fəaliyyətini davam 
etdirsə belə, öz fikrinə görə professional 
həyatının  səkkiz ilini itirmişdir.  

Berqman rejissorluq fəaliyyətini 2003-cü 
ilin dekabrında dayandırdı. 2006-cı ilin Oktyabr 
ayında o ombasında əməliyyat keçirmiş və 
əziyyətli reabilitasiya dövrü keçirmişdi. O, 
2007-ci il 30 İyul tarixində səksən doqquz 
yaşında Före adasındakı evində yuxuda ikən 
vəfat etmişdir. Berqmanın vəfatı digər çox 
məşhur rejissor Mikelancelo Antonionin vəfatı 
ilə eyni günə təsadüf etmişdir. Berqman 2007-ci 
ilin 18 Avqust tarixində Före adasında qapalı 
mərasimdə dəfn olunmuşdur. Före kilsə 
qəbristanlığında Berqman üçün hazırlanmış 
məzarın yeri gizlin saxlanılır. Özü Före adasında 
dəfn olunsa da onun adı və doğum tarixi 
ölümündən bir neçə il öncə Roslaqsbro kilsə 
qəbristanlığında həyat yoldaşının məzarı daşı 
üzərində yazılmışdır. 

2001-ci il 6 Aprel tarixində İsveç Bankı 
2014-2015-ci illərdən etibarən məzənnəyə 
buraxılacaq 200 kronluq əskinasın üzərində 
Berqmanın portreti olacağını elan etdi.  
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Daniel  
Day-Lewis 

 
Deniel D. Lyuis 1957-ci il aprelin 29-da 

Londonda, şair Sesil Dey-Lyuis və aktrisa Cill 
Belkonun ailəsində dünyaya göz açmışdır. 
İrland əsilli atası iki yaşından etibarən 
İngiltərədə yaşayırdı. Anası yəhudi əsilli idi.  
Lyuis uşaqlıq illərindən öz davranışına görə 
valideynlərinin hiddətinə səbəb oldu və onu 
Kent vilayətində yerləşən “Sevenoaks School”-a 
göndərdilər. Bu məktəbə nifrət etməsinə 
baxmayaraq, o, burada maraq göstərdiyi üç 
sahə ilə tanış oldu: ağacişləmə, aktyorluq və  
 

 
balıqçılıq. İki ildən sonra onu digər məktəbə, 
Hempşirdə yerləşən “Bedales”-ə köçürdülər. 14  
yaşında Lyuis “Sunday Bloody Sunday” (Qanlı 
Bazar Günü) filmində çox kiçik rolda debüt etdi 
və buna görə 2 avro qazandı. O, həmin anları 
“cənnət” deyə təsvir edirdi. 1975-ci ildə 
etibarən o, artıq karyera qurmaq istəyində 
olduğunu anladı. O, mebel düzəldən olmaq üçün 
5 illik kursa yazıldı, lakin təcrübəsizlik ona bu 
peşə ilə məşğul olmağa icazə vermədi. Lyuis 
“Bristol Old Vic Theatre School”-a qəbul oldu və  
3 il burada oxudu.  
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1980-ci illərin əvvəllərində o, teatr və 

televiziyada bir sıra rollar ifa etdi. 1982-ci ildə 
“Gandhi” (Qandi) filmində Qandiyə daim ilişən 
Kolin obrazını canlandırdı. Lyuis “A Room with  
a View” (Mənzərəli Otaq) filmi ilə daha çox 
tanındı.  

Və nəhayət 1989-cu ildə uğur onun 
üzünə güldü. Həmin il rejissor Cim Şeridanın 
“My Left Foot” (Sol Ayağım) filmində iflic olmuş 
idmançı Kristi Brounun obrazını peşəkarcasına 
oynadı və onlarla mükafata, cümlədən “Ən Yaxşı 
Aktyor” kateqoriyasında Oskara sahib oldu. 
Filmin çəkilişləri zamanı Lyuis rolundan 
çıxmayaraq bütün çəkiliş müddəti ərzində əlil 
arabasında hərəkət etmişdi.  

1992-ci ildə “The Lat of the Mohicans” 
(Sonuncu Mogikan) filmi işıq üzü gördü. O, 
filmin baş qəhrəmanını həqiqətən də  
“yaratmaq” üçün bir müddət meşədə yaşadı, 
ovçuluq, balıqçılığı öyrəndi.  

Növbəti il “In the Name of the Father” 
(Ata Uğrunda) filminə görə Oskar, BAFTA və 
Qızıl Qlobus nominasiyalarına layiq görüldü. 
Filmə görə böyük miqdarda çəki itirdi, bir 
müddət həbsxanada vaxt keçirdi. Martin 
Skorsezenin “The Age of Innocence” 
(Günahsızlıq Dövrü) filmində Vaynona Rayder 
və Mişel Pfayferlə birlikdə rola aldı.  

1997-ci ildən sonra Lyuis çəkilişlərə beş 
il fasilə verdi. 2002-ci ildə Skorsezenin “Gangs  

 
of  New York” (Nyu-York Bandaları) filmi ilə  
yenidən kinoya qayıtdı. Leonardo Di Kaprionun 
da rol aldığı filmdəki roluna görə Lyuis yenidən 
bir çox mükafatlara layiq görüldü, Oskara 
namizəd oldu. Lyuis yenə də öz xarakterinə 
uyğunlaşmaq üçün qəssab sənəti ilə 
maraqlandı, hətta çəkiliş zamanı pnevmaniyaya 
yoluxsa da, müalicədən imtina etdi. 
2007-ci ildə Pol Tomas Andersonun“There Will 
Be Blood” (Neft) filmi ekranlara çıxdı. Film 
Apton Sinkleyrin “Neft” əsəri əsasında 
çəkilmişdi. Lyuis filmdəki roluna görə demək 
olar ki, bütün mümkün mükafatları qazandı. 
SAG (Aktyorlar Gildiyası) mükafatının 
təqdimetmə mərasimində Lyuis bir müddət 
öncə vəfat etmiş dostu Hit Leceri yad etdi.  
2009-cu ildə “Nine” (9) myuzik filmindəki 
roluna görə Lyuis bir qədər tənqidlə üzləşdi. 
Lakin yenə də bəzi mükafatlara namizəd oldu. 
2010-cu ilin noyabrında Lyuis S.Spilberqin 
“Lincoln” (2012) filmində A. Linkon rolunda 
çəkilmək üçün təsdiq edildi. Film 2012-ci ilin 
dekabrında işıq üzü görəcək.  

Şəxsi Həyatı: Lyuis 1996-cı ilə kimi 
fransız aktrisası İzabella Adyani ilə 
münasibətdə oldu. 1995-ci ildə onların oğlu 
dünyaya gəlimişdi. 1996-cı ildən etibarən isə 
Lyuis məşhur yazıçı Artur Millrin qızı, aktrisa 
Rebekka Miller ilə evlidir. Onların iki oğlu var.  
 



 

13 Film Fiction | İyul, №9 

Audrey Hepburn 
 

 
 

Ötən əsrin 60-cı illərindən bu günə kimi 
sevilən amerikalı kinoulduz Odri Hepbern XX 
əsrdə dünyanın 10 ən gözəl aktrisası sırasında 
yer alıb. Təəccüblü görünsə də, post sovet 
məkanının kinosevərləri onun yaradıcılığı ilə 
xronoloji baxımdan gec tanış olublar. Odri (əsl 
soyadı Hepbern Raston) 1929-cu ilmayın 4-
də Brüsseldə anadan olub. Sonra valideynləri ilə 
birlikdə Londona köçüb. Özünü teatra həsr 
etmək arzusu ilə yaşayan gənc Odri balet 
məktəbində təhsil alıb. Hepbernin kinofilmə ilk 
çəkilişi 1950-ci ildə Londonda "Cənnətdə gülüş" 
filmində olub. Londonun teatr səhnəsində çıxış 
edən gənc balerinanı rejissor Mario Dzampo 
kino üçün kəşf edir və onu adıçəkilən filmdə 
epizodik rola çəkir. Bu film yalnız 1963-cü ildə 
keçmiş Sovet İttifaqında nümayiş olunub. 
"Cənnətdə gülüş" filmində ofisiant qızın rolunu 
oynayan gülərüzlü, incəbədənli Odri daha sonra 
bir-birinin ardınca dörd filmdə yalnız epizodik 
rollara çəkilir. Belə olan halda, o, Nyu-
Yorka getməyi qərara alır və Brodveydəki 
musiqili teatrlarda çıxış edir. Odrinin oyununu  

 
izləyən kinorejissor Uilyam Uayler onu "Roma 
tətilləri" filmində baş rola çəkilməyə dəvət 
edir. Filmdə sadəlövh şahzadə rolunu oynayan 
Odri Hepbern obrazının çox uğurlu 
traktovkasını tapa bilmişdi. "Roma tətilləri" 
ekranlara çıxandan sonra Hepbern populyar 
aktrisa kimi şöhrət qazanır. O zaman amerikalı 
kinotənqidçilər yazırdılar ki, Odrinin yumor 
dolu məharətli ifası olmasaydı, "Roma tətilləri" 
filmi orta səviyyəli, uzun və sentimental 
kinolent olacaqdır. Həqiqətən, film çox bayağı 
və tipik Hollivudsayağı süjetdən ibarət idi. 
Filmin süjeti "Min bir gecə" motivinin əksini 
xatırladırdı. Amma burada Bağdad əvəzinə 
müasirRoma, xəlifə əvəzinə isə şahzadə təsvirə 
gəlir. Bütün hadisələr ənənəvi xeyrxah sonluqla 
bitir: gözəlliyi və cazibədarlığı ilə jurnalist və 
fotoqrafçının ürəyini və ağlını ovsunlayan 
şahzadə – Odri Hepbern onun haqqında 
reportaj hazırlayanları bu işdən vaz keçməyə 
məcbur edir. Bəs necə olur ki, hər hansı bir 
kinoteatr və ya klubda yüksək dərəcəsi olmayan 
"Roma tətilləri" filmi nümayiş olunarkən, 
tamaşaçı qiymətli vaxtını sərf edərək, dönə-
dönə ona baxır? Bunun müvəffəqiyyəti daha çox 
Odri Hepbernin aktyorluq məharəti və 
məftunedici ifası ilə bağlıdır. Bir də ki, filmin 
baxımlı olmasında Odrinin tərəf-müqabili 
məşhur aktyor Qreqori Pekin də ustalıqla 
oynadığı jurnalist rolunu qeyd etmək vacibdir. 
Bir fransız jurnalisti amerikalı aktrisa barədə 
belə yazmışdı: "Hepbern bir diapazona malik 
aktrisadır. O, yalnız özünün şəxsi, fərdi simasını 
göstərməyə qadirdir. Bir sözlə, Odri başqa şəklə 
düşmək, yeni formada olmaq istedadına malik 
deyil". Lakin bir diapazonda olmaq, heç də bir-
birinə bənzər rollar oynamaq demək deyil. 
"Roma tətilləri"ndə gənc şahzadənin surətini ifa 
edən aktrisa, "Hərb və sülh"dəki Nataşa 
Rostovada tamam fərqli, orijinal obraz 
yaratmışdı. Şahzadə qızın obrazında bolluca 
yumor, səmimilik, insan qəlbini duyğulandıran 
hərəkətlər, təəccüblü jestlər, gizli bir xeyrxahlıq 
və ürək saflığı var. Əgər ardıcıl olaraq şahzadə – 
(Odri) – Nataşa Rostovaya baxsaq, onlarda heç 
bir oxşarlıq görə bilmərik. Əksinə, bir-birindən  
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fərqli, olduqca canlı və poetik versiyada 
oynanılmış həyat tipajlarını görərək. Məhz 
"Roma tətilləri"ndəki gözəl ifaya görə Odri 
Hepbern 1953-cü ildə Amerika Kino 
Akademiyasının "Oskar" mükafatına layiq 
görülmüşdü. Hepbernin sonrakı filmlərdə də 
maraqlı və yaddaqalan rollara çəkilməsi 
aktrisanın yüksək mükafata layiq olduğunu bir 
daha sübut etdi. O, 1954-cü ildə rejissor Billi 
Uaylderin "Sabrina" komediyasında baş rola 
çəkilir. Ardınca "Günortadan sonra məhəbbət" 
(1957), "Tiffanidə səhər yeməyi" (1961), 
"Bilməcə" (1963) detektivində, "Məzəli sima" 
(1957) və "Mənim gözəl xanımım" (1964) 
müzikllərində müxtəlif səpkili rollar oynayıb. 
Odri Hepbernin dramatik imkanları L.N. 
Tolstoyun "Hərb və sülh" romanının ekran 
variantında (1956, rej. K. Vidor) oynadığı 
Nataşa Rostova rolunda özünü parlaq şəkildə 
biruzə verib. Bundan əlavə amerikalı kinoulduz 
"Rahibənin həyatı ilə bağlı əhvalat" (film 1958-
ci ildə San-Sabastyan beynəlxalq 
kinofestivalında mükafat alıb), "Uşaq saatı" 
(1962), "Qaranlığa kimi gözlə" (1967) filmlərə 
də çəkilib. 

Odri Hepbernin ifasındakı Nataşa 
Rostova haqqında geniş yazmaq olar. Lakin 
aktrisanın oyunundakı bəzi məqamları qısaca 
xatırlamaq lazımdır. İlk dəfə rəqs etmək üçün 

bala gələn Nataşa həsrətlə öz partyorunu 
gözləyir. Onun titrək baxışlarında həyəcan, 
qorxu, və kədər hiss olunur. Aktrisanın sifət 
cizgilərində faciə görünür. Tamaşaçı hətta onun 
ürək çırpıntılarını, qəlbinin dərnliyində 
bəslədiyi ümidləri hiss edir. Gənc qız üçün bal 
sanki dünyanın bütün fəlakəti və sevincidir... 

Nataşa Rostova rolunun digər ifaçıları da 
olub, yəqin bundan sonra da olacaq. Ancaq 
cəsarətlə, demək olar ki, Odri Hepbernin 
oynadığı arıq və gözəl qız daha çox seviləcək və 
yadda qalacaq. 

Dünya şöhrəti qazanmış aktrisanın 
yaradıcılığında müəyyən müddət fasilə 
yarandıqdan sonra o, İngiltərəyə qayıdır və 
orada bir filmə çəkilir. Həmçinin "Robin Qudun 
qayıtması" (1976), "Onlara hamı gülürdü" 
(1981), "Lavener – Hilldən olan banda" (1982) 
və "Milyonu necə oğurlamalı" (1966) adlı ekran 
əsərlərində də müxtəlif rollar oynayıb. 

Məharətli ifası ilə milyonların sevgi və 
məhəbbətini qazanan Odri Hepbern kino ulduzu 
olmaqla bərabər, həm də nəcib insan və 
xeyirxah əməllər sahibi olub. O, ağır xəstə ikən 
vəsiyyət etmişdi ki, ölümündən sonra bütün 
əmlakını və ona məxsus olan nə varsa, hamısını 
auksionda satıb, əldə olunan vəsaiti xərçəng 
xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin müalicə 
fonduna keçirsinlər.

http://az.wikipedia.org/wiki/Roma_t%C9%99till%C9%99ri_(film,_1953)
http://az.wikipedia.org/wiki/1953
http://az.wikipedia.org/wiki/1954
http://az.wikipedia.org/wiki/Rejissor
http://az.wikipedia.org/wiki/Sabrina_(film,_1954)
http://az.wikipedia.org/wiki/1957
http://az.wikipedia.org/wiki/Tiffanid%C9%99_s%C9%99h%C9%99r_yem%C9%99yi_(film,_1961)
http://az.wikipedia.org/wiki/1961
http://az.wikipedia.org/wiki/1963
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99z%C9%99li_sima_(film,_1957)
http://az.wikipedia.org/wiki/1957
http://az.wikipedia.org/wiki/M%C9%99nim_g%C3%B6z%C9%99l_xan%C4%B1m%C4%B1m_(film,_1964)
http://az.wikipedia.org/wiki/1964
http://az.wikipedia.org/wiki/1956
http://az.wikipedia.org/wiki/Film
http://az.wikipedia.org/wiki/1958
http://az.wikipedia.org/wiki/1962
http://az.wikipedia.org/wiki/1967
http://az.wikipedia.org/wiki/Film
http://az.wikipedia.org/wiki/1976
http://az.wikipedia.org/wiki/1981
http://az.wikipedia.org/wiki/1982
http://az.wikipedia.org/wiki/Milyonu_nec%C9%99_o%C4%9Furlamal%C4%B1_(film,_1966)
http://az.wikipedia.org/wiki/1966
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TOP 30 
 

Ötən saylarımızın birində sizə bədii 
əsərlər əsasında çəkilmiş 30 film 
təqdim etmişdik. Həmin siyahının 
geniş olmasını nəzərə alıb, bu sayın 
"top-30"-luğunu da bədii əsərlər 
əsasında çəkilmiş 30 filmə ayırdıq. 
Ümid edirik siyahı kinomanlardan 
əlavə, kitabqurdlarının da ürəyincə 
olacaq. Beləliklə... 
 
 
 
 
 

1 Zəfər tağı (Arcg of Triumph) 
 
 

  

Filmin rejissoru dünyaca məşhur rejissor Levis 
Maylstondur. Bu onun Remarkın əsərləri 
arasında ekranlaşdırdığı ikinci işi idi. 1930-cu 
ildə o Remarkın “Qərb cəbhəsində səssizlikdir” 
əsərini ekranlaşdırmışdı və çox uğurlu 
alınmışdı. İkinci işə birincidən çox fərqləndi. 
Əsər nə qədər sevilsə də, film o qədər də uğurlu 
alınmadı. Baş rolda kino tarixinin ən məşhur 
aktrisalarından biri İnqrid Berqman çəkilsə 
belə...  
 

 
 
 
  

2 Fillər üçün su (Water for 
Elephants) 
 

         

 
 
Sara Qruenin eyni adlı bestselleri əsasında 
Frensis Lourensin ekranlaşdırdığı qəmli bir 
film. Baxılması mütləq olmasa da, hər halda bir 
dəfə baxmaq olar.  
 
 

3 Qum dəryasının kapitanları   
       (Capitães da Areia)                                                     

 

 
 
Braziliyalı məşhur yazar Jorj Amadunun eyni 
adlı romanı əsasında Sesilya Amadunun ötən il 
ekranlaşdırdığı ekran əsəri. Məsləhət görərdik 
ki, əvvəlcə əsəri oxuyasız.  
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  4                 Qəsr (Das Schloß)  

                     
 

 
 
Kafkanın yarıda qırılmış yeganə romanına bir 
neçə versiyada film çəkilib, amma ən maraqlısı 
Henekenin rejissorluğu ilə çəkiləndi. Rejissor 
sürrealist yazarın romanına sonluq bəxş edib.  
 
 
 
 
 
 

 

    5        Tıxanma (Choke) 

       
 

 
 
Yeraltı nəsr yazarı Çak Palanikin növbəti dəli 
romanına filmi Klark Qrekk çəkdi. Və əminliklə 
demək olar ki, film azı əsər qədər uğurludu. 
Əsəri oxumağa hövsələniz yoxdusa, bu pozitiv, 
traqikomediya olan filmə baxa bilərsiz. 
 
 
 
 
 
 

 

     6          Norveç meşəsi  

     (Norwegian Wood) 

        

 
 

 
Haruki Murakaminin məşhur romanının ekran 
versiyasına baxıb zövqünüzü korlamayın. 
Uğursuz alınıb. 
 
 
 

     7        Siçanlar və insanlar haqqında  

            (Of Mice and Men) 
         

 
 
Con Stenbekin eyni adlı məşhur romanı 
əsəsında Hari Sinisin ekranlaşdırdığı uğurlu 
film... Xüsusən Con Malkoviçin aktyorluq 
məharəti təkrarolunmazdı 
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        8             Əcdadların harayı  

                         (Call of the Wild) 
              
 

 
 
Cek Londonun məşhur əsərini Riçard Qabay 
ekranlaşdırıb. Film əsər qədər olmasa da 
baxımlı alınıb.Nəzərə almaq lazımdır ki, 
heyvanlar haqda film çəkmək elə də asan iş 
deyil. 
 
 

         9          Səfillər (Les Misérable) 

   
 

 
 
Viktor Hüqonun ölümsüz romanı əsəsında Joze 
Dayanın ekranlaşdırdığı dörd hissəli film. 
Sözsüz ki, əsər o qədər mükəmməldir ki, 
istənilən tərzdə film versiyası onun kölgəsində 
qalacaqdı. Belədə də oldu. Hər halda əvvəlcə 
mütləq əsər oxunmalıdı.   
 
 
 
 

 
 

10       Parıltı (Shining) 

                
 

 
 
Stiven Kinqin əsəri əsasında Stenli Kubrikin 
çəkdiyi film. Filmi yazıçı və bir çox tənqidçilər 
qəti şəkildə bəyənməmişdilər.  
 
 
 
 

  11     Mehriban dost (Bel Ami) 

       
 

 
 
Gi De Mopassanın eyni adlı əsəri əsasında bu il 
təhvil verilmiş film. Filmdə gözəl aktyor 
ansamblı və aura var.  
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12      Dorian Qreyin portreti   

                    (Picture of Drian Grey)  
         
 

 
 
Oskar Ualdın bu məşhur romanı dəfələrdə 
ekranlaşdırılsa da heç biri uğurlu alınmayıb. 
Məsləhətimiz bu filmin hər hansı versiyasını 
izləməkdən vaz keçin.  
 
 
 

  13   6 nömrəli palata (Palata N°6) 

          
 

 
 

Anton Çexovun məşhur hekayəsinə də bir çox 
versiyada film çəkilib, amma fikrimizcə ən 
uğurlusu 2009-cu ildə erməni əsilli rejissor 
Karen Şahnəzərov və Aleksandr Qornovskinin 
eyni adlı filmidir.  
 
 
 
 

 

14          Generation “P”                                         

         
 

 
 
Mövcud olmağı şübhə altında olan yazıçı Viktor 
Pelevinin eyni adlı əsərinə Viktor Qisburq 
tərəfindən çəkilmiş film. Film də maraqlıdır, 
amma əvvəlcə əsər oxunmalıdır.  
 
 
 
 
 

15    Qu-qu quşu üzərindən uçuş 
        (One Flew Over the Cuckoo's Nest) 
 

 
 

Kena Kizinin eyni adlı romanına Miloş 
Formanın çəkdiyi möhtəşəm film. İndi təsəvvür 
edin ki tənqidçilər nə deyib: "Film sözsüz ki, 
mükəmməldir, amma əsər daha çox tərifə 
layiqdir."  
 
 
 
 



 

19 Film Fiction | İyul, №9 

 
 

16         Bir qətlin tarixçəsi  

(Cronaca di una morte annunciata) 
       
 

 
 

Markesin eyni adlı əsəri əsasında çəkilmiş bu 
filmi nisbətən normal saymaq olar, ən azından 
ona görə ki, kitabı oxumağa fürsət tapmayanlar 
bunu əsərin ekran versiyası ilə ciddi itkilərə yol 
vermədən əvəzləyə bilərlər. Həm də Ornella 
Mutti kimi gözəl bir xanımın iştirakı ilə... 

 
 
 

17       Master və Marqarita  

      (Мастер и Маргарита) 
 

 
 
Bulqakovun bu ölməz əsərinə də bir neçə 
varinatda film çəkilib, amma içlərində ən 
maraqlısı 2004-cü ildə dörd hissədən ibarət 
Vladimir Bortko tərəfindən ekranlaşdırılandı. 
 
 

 
 

18       Kerri Bacı (Carrie) 

       
 

 
 
Teador Drayzerin eyni adlı romanı əsəsında  
1952-ci ildə rejissor Uilyam Uayler tərəfindən  
lentə alınan film də uğursuz ekran əsərlərinə  
aiddir. 
 
 
 
 

19       Duman (The Mist) 

     
 

 
 
Frenk Darabontun Stiven Kinqin əsəri əsasında 
çəkdiyi növbəti filmi. Rejissor yazıçının əsərinin 
sonluğunu dəyişmiş və filmə alternativ sonluq 
vermişdi. Yazıçı bu sonluq haqda demişdi: "Bu 
sonluq mən yazdığım sonluqdan daha maraqlı 
alınıb." 
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  20     25-ci saat (25th Hours) 

 
 

 
 
Devid Benioffun əsəri əsasında rejissor Spayk 
Linin ekranlaşdırdığı eyni adlı film. Baxımlı bir 
iş alınıb. 
 
 
 
 
 

   21          Yol (The Road) 

 

 
 
Kormak Makkartinin eyniadlı əsəri əsasında 
rejissor Con Hilkoutun ekranlaşdırdığı film. 
Əsər qədər gözəl alınıb.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  22       Qocalara burda yer yoxdu 

                   (No Country For Old Men) 

 
 

 
 
Kormak Makkartinin daha bir romanının Oskar 
mükafatına sahib filmi. Xavyer Bardem məhz bu 
film sayəsində geniş kütlə arasında tanındı. 
 
 
 

   23         Qızılgülün adı  

     (The Name of The Rose) 
 
 

 
 
Umberto Ekonun eyni adlı əsəri əsasında 
rejissor Jan Jak Onnonun ekranlaşdırdığı film. 
Əsər olduqca gözəl və həmcli olduğundan 
fikrimizcə rejissor yükün altından normal 
çıxmağı bacarıb.  
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 24       Yeraltı 

        
 

 
 
Dostayevskinin "Yeraltından qeydlər" əsəri 
əsasında Zeki Demirkubuzun bu il təqdim etdiyi 
film. Film müasir variantda çəkilib, amma əsərə 
istinad olunub. 
 
 
 
 
 

  25       Karmazov qardaşları 

                 (Братья Карамазовы) 
 

 
 
Dostayevskinin məşhur romanına 1969-cu ildə 
rejissor İvan Pırevin ekranlaşdırdığı eyniadlı 
film. Gözəl alınıb və baxmağınız məsləhətdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 26      Veronika ölmək istəyir 

                    (Veronika Decides to Die) 

       

 
 
Paolo Kueylonun eyni adlı romanı əsasında 
Emili Yanqın rejissorluq etdiyi film. Ortabab 
əsər və filmlərdən sayılır.  
 
 
 
 

  27      Sirr 

      (The Secret) 
 
 

 
 
Ronda Börnün dünyaca məşhur bestsellerini 
ekranlara sənədli film kimi çıxardılar və film də 
əsər qədər uğurlu alındı. 
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28     P.S. Səni sevirəm 

                   P.S. İ Love You 
 
 
 

 
 
Sesilya Axern-in əsəri əsasında rejissor  Riçard 
La Qravenesin ekranlaşdırdığı eyni uğurlu film. 
Ortabab olsa da, baxmaq olar.  
 
 
 
 
 

 29        Yalquzaq 

       (Steppenwolf) 
 

 
Herman Hessenin eyni adlı əsəri əsasında 
rejissor Fred Haynsın ekranlaşdırdığı film. Əsər 
sözsüz ki mükəmməldir və bu cür əsərlərə eyni 
uğurlu film çəkmək faktiki mümkünsüzdür.  

 
 
 
 

 30    Şəbəkədə yalnızlıq 

         (S@motnosc w sieci) 
 
 

 
 
Yanuş Leon Vişnevskinin eyni adlı bestseller 
romanı əsasında rejissor Vitold Adamekin 
ekranlaşdırdığı film. Maraqlı alınıb. 
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SİTATLAR 
 
 
 

 
- Mənə güvənmirsən? 
- Sonuncu dəfə bir qadına güvəndiyimdə 
Parisdə idim. O, şərab alıb geri qayıdacağını 
deyərək getdi. Yarım saat sonra almanlar Parisi 
işğal etdilər. 
Ölümlə nahar (Murder by Death) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bir balıq quşa aşiq ola bilər, amma yuvaları 
harda olacaq? 
Damdakı spripkaçı (Fiddler on the Roof) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
"Mən sənin xoşbəxtliyini istəyirəm"- dedi. Və 
dediyini də əməl etdi. Aldı və getdi. 
Ondan uzaq (Away from Her) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şeytan yalançıdır. Bizim beynimizi qarışdırmaq 
üçün yalan danışır. Bizə hücum etmək üçün isə 
yalanları reallıqlarla qarışdırır. Hücumu 
psixolojidir, amma güclüdür. Buna görə də onu 
heç vaxt dinləmə.  
Ekzorsist (The Exorcist) 
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Mərmilər çox uzağa gedə bilərlər, amma 
ümumilikdə bir şeylə toqquşub dayanırlar. 
Qəza (Crash) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bizə görə başqa cür yaşamaq axmaqlıq idi. 
Bizimçün zibil işlərdə işləyib, maaşa göz dikilən, 
metroya minib komunal xərclərə görə narahat 
olan nümunəvi vətəndaşlar yaşamırlardı. Onlar 
axmaq, qorxaq idilər. Bir şey istədiyimiz zaman 
gedib onu əldə edirdik. 
Yaxşı oğlanlar (Godfellas) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Roki: Atam ağıl çatışmazlığımın olduğunu və 
buna görə də bədənimdən istifadə etməyimin 
vacib olduğunu deyirdi. 
Edrian: Anam da mənə çirkin olduğumu, buna 
görə də ağlımdan istifadə etməyimi deyirdi. 
Rokki (Rocky) 
 
 
 
 

 
 
- Atəş açmayın, mən polşalıyam. 
- Bəs niyə o lənətə gəlmiş alman paltosunu 
geyinmisən? 
- Üşüyürəm. 
Pianoçu (The Pianist) 
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Levelin: Geri gəlməsəm anama onu çox 
sevdiyimi de. 
Karla: Anan ölüb, Levelin. 
Levelin: Neynək, onda özüm deyərəm. 
Qocalara yer yoxdur (No Country For Old 
Men) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Silahlar heç kimi öldürmür, insanı insan 
öldürür.  
Lazımi şeylər (Needful things) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hərdən maraqlı gəlir, görəsən bir-birimizə 
etdiklərimiz üçün Tanrı bizi heç bağışlayacaq? 
Sonra ətrafıma baxanda fərqinə varıram ki, 
Tanrı bizi izləməyi çoxdan tərgidib. 
Qanlı almaz (Blood Diamond) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alfred: Sənə bir sual verəcəm. Əgər "hə" desən 
sənə 100 frank borcum olacaq, xeyir desən sən 
mənə 100 frank borclu qalacaqsan. 
Barmen: Yaxşı, ver. 
Alfred: Mənə 100 frank borc verə bilərsən? 
Qadın qadındır (A Woman Is a Woman) 
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Uşaqkən hər axşam yatmazdan qabaq Allaha 
mənə velosiped verməsi üçün dua edərdim. Bir 
gün Allahın işləmə üsulunun bu cür olmadığını 
anladım. Ertəsi gün getdim və özümə yeni bir 
velosiped oğurladım. Hər axşam yatmazdan 
öncə Allaha günahlarımı bağışlaması üçün dua 
etdim. 
Velosiped oğruları (Bicycle Thieves) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oktavio: Planlarımız necə olacaq? 
Suzana: Sən və sənin planların... Nənəm bilirsən 
nə deyirdi? Allahı güldürmək istəyirsənsə ona 
planların barədə danış 
Qancıq sevgi (Amorres Perros) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bir ata üçün oğlunun ölməsindən daha betər tək 
şey, oğlunun ölməsini istəməsidir.  
İçimdəki dəniz (The Sea İnside) 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ağ dərili gözəl bir qıza təcavüz edən 5 zəncini 
necə saxlaya bilərsiniz? 
- Necə? 
- Onlara bir basketbol topu verərək. 
(Full Metal Jacket) 
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- Esmeralda... İspancadır? 
- Adım ispancadı, amma özüm Kolumbiyalıyam. 
- Çox gözəl adın var, əzizim. 
- Təşəkkürlər. Bəs sizin adınız nədir? 
- Baç. 
- Baçın mənası nədi? 
- Mən amerikalıyam, əzizim, isimlərin bir 
mənası yoxdur. 
Ucuz roman (Pulp Fiction) 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Mənə bir Con Daniels sifariş ver. 
- Deyəsən Cek olmalı idi? 
- Neçə illik dostumun adını mənə 
öyrədəcəksən? 
Qadın ətri (Scent of a Woman) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cef: Niyə bir insan yağışlı bir gecədə evini üç 
dəfə tərk edib geri qayıdır? 
Liza: Bəlkə də arvadının onu qarşılama tərzini 
sevir. 
Arxa pəncərə (Rear Window) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Maks: Müəllimim "Gözəllik insanın içindədir" 
deyərdi. 
Fletçer: Bu sadəcə çirkin insanların dedikləri 
bir sözdür. 
Yalançı, yalançı (Liar, Liar) 
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Rejissorlar #2  
 

 
 
Hərdən tanınmış, kino sahəsində öz sözünü demiş rejissorların öz filmlərinə olan 

münasibətlərindən başqa, onların digər rejissorlara qarşı fikirləri də maraqlı gəlir. Elə bu maraqla sizə 
bu yaxınlarda e-dərgilərindən birində gördüyüm rejissorların öz həmkarları haqqında fikilərini, daha 
doğrusu mənfi fikirlərini azərbaycanca sizə təqdim edirəm.  

Başlayaq məşhur fransız rejissor Fransua Trüffonun bir o qədər də məşhur italyan həmkarı 
Mikelancelo Antanioni haqqında dediklərinə: 

"Antonioni haqqında heç yaxşı sözlər deməyəcəyim önəmli rejissorlardan biridir. Məni 
darıxdırır. Çünki həmişə ciddidir, zarafat anlayışı olmayan biridir." 
 Görəsən Antonioni haqqında psixoloji, fəlsəfi filmləri ilə kino sahəsində öz damğasını vurmuş 
isveç rejissor nə deyir: 

"Fellini, Kurosava və Bunuel Tarkovski ilə eyni səviyyədə irəliləyirlər. Ancaq Antonionun öz 
cansıxıcılığı səbəbilə artıq vaxtı çoxdan keçib." 

Berqmanın bəyənmədiyi məşhur rejissorlardan digəri də Oskarı qazanmış, "Vətəndaş Keyn" 
filmi ilə daha çox tanınan amerikalı rejissor Orson Uellsdi. Onun haqqında Berqmanın fikri isə belədir: 

"Mənim gözümdə sadəcə zəhlətökən biridir. Çünki boş, ölü və heç bir cəzbedici tərəfi yoxdur. 
"Vətəndaş Keyn" ilə tənqidçilərin sevgisini qazandı və sıxıcılıqda sərhəd tanımırdı. Filmdə 
göstərilənlərin heç bir dəyəri yoxdu. Amma buna rəğmən, bu filmin necə belə hörmət qazandığına 
hələ də inanmıram." 
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Berqmandan növbəti həmkarı fransız 
rejissor Jan-Lük Qodar haqqında fikirləri daha 
çox maraqlı gəldi mənə. Yəqin ki, tanıyanlar 
üçün Qodarın hansı səviyyədə rejissor olmasını 
izah etməyə ehtiyac yoxdu. Berqmanın ona 
qarşı belə mənfi fikri məncə bir az 
qısqanclıqdan irəli gəlir. Çünki hər iki rejissor 
"filosof" rejissorlardır. Berqman Qodar 
haqqında belə düşünür: 

"Onun filmlərindən heç nə başa 
düşmürəm. Həmişə saxta bir intelektuallıq 
olur. Kinomatoqrafik cəhətdən heç bir fərqli 
tərəfi yoxdu və çox sıxıcıdır. Həyatımda belə 
sıxıcı adam görməmişəm. Sanki filmlərini 
tənqid obyektinə çevrilmək üçün çəkir." 

Qodarı gözü götürməyən digər rejissor 
isə Orson Uellsdi. Onun haqqında mənfi fikirlərə 
sahib həmkarı Berqmanla Qodar mövzusunda 
eyni fikirdədi. Rejissor həmkarı haqqında belə 
düşünür: 

"Rejissor olaraq kinoya verdiyi tövfələr 
məlumdu. Ancaq məndən onu ciddi biri kimi 
qəbul etməyimi gözləməyin. Filmlərində 
çatdırmaq istədiyi mesajlar bir heçdir." 

Qodarı çoxlarının gözü götürmürmüş. 
Ona qarşı növbəti mənfi fikir alman rejissor 
Verner Hersoqdan gəlir: 

"Yaxşı kunq-fu filmi ilə müqayisə 
edildiyi zaman Qodarın fimləri süni 

intelektual kimi görsənməyə çalışan insanın 
pulu kimi görünür." 

İndi isə Qodar haqqında növbəti fikri 
yox, onun Tarantino haqqında olan fikirlərini 
biləcəksiniz: 

"Tarantino, prodakşınına mənim 
filmimin adını verib, amma gərək onun 
yerinə pul verərdi." 

Bu dəfə Qodar nə fikir subyekti olacaq, 
nə də ki, fikir sahibi. Amma fikir sahibi onun 
həmyerlisi  - məşhur rejissor Jak Rivettdir. O, 
amerikalı həmkarı Kubrik haqqında belə deyir: 

"Kubrik hər hansı bir maşın, mutant, 
ya da Marslıdı deyəsən. Bu insanın heç bir 
insani duyğusu yoxdu. 2001-də olduğu kimi 
bir maşın digər maşınları lentə aldıqda 
gülünc işlər meydana çıxır." 

Növbəti həmkarı üçün mənfi fikir 
söyləyən rejissor gənc yaşlarından filmləri ilə 
yaddaşlarda iz qoyan amerikalı rejissor Kevin 
Smitdir. Onun fikirlərinin ünvanı isə 5 dəfə 
Oskara namizəd olan həmyerlisi Paul Tomas 
Andersondur. Anderson haqqında Kevin 
müsahibələrindən birində belə deyib: 

"Onun "Maqnolia" filminə bir də heç 
vaxt baxmaram, amma sırf ibrət olsun deyə 
saxlayaram. Çünki bu film bir personajda və 
ya işdə şişirdilmiş meqolomanlığın aşkara 
çıxmasının nə qədər pis bir xüsusiyyət 
olduğunu çox gözəl sərgiləyir." 
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Warner Bros. 

Hollivudun 6 böyük studiyasından biri. 
1918-ci ildə əsası qoyulan studiya “Paramount” 
və “Universal”-dan sonra ən qədim studiyadır.  
Studiyanın adı dörd qardaş – Harri, Albert, Sem 
və Cek Uornerin adı ilə bağlıdır. Onlar 1903-cü 
ildə ilk teatrlarını açdılar. Birinci dünya 
müharibəsi illərindən etibarən film istehsal 
etməyə başlayan qardaşlar 1918-ci ildə 
studiyanı yaratdılar. 1923-cü ildən isə şirkət 
“Warner Bros. Pictures, Inc” adlanmağa başladı. 
Studiyanın ilk ulduzu “Rin Tin Tin” adlı it idi. 
Alman rejissor Ernst Lubitşin 1924-ci ildə 
çəkilmiş “The Marriage Circle” (Evlilik Dairəsi) 
filmi studiyaya böyük uğur qazandırdı.  
1927-ci ildə studiya kino tarixində yeniliyə imza 
atdı. Al Colsonun iştirakı ilə ilk səsli film “The 
Jazz Singer” (Cazz Müğənnisi) ekranlara çıxdı. 
Film studiyaya böyük gəlir gətirdi. Bir neçə il 
ərzində uğursuzluqla üzləşən studiya 1933-cü 
ildə “42nd Street” (42-ci küçə) filmi ilə 
böhrandan xilas oldu.  

Studiyanın “The Public Enemy” (Dövlətin 
Düşməni) filmi Ceyms Kaqnini məşhur ulduz 
statusuna qovuşdurdu. Studiyanın ilk ulduzları 

sırasında Betti Deyvis, Barbara Stenvik və b. var 
idi.  

1936-cı ildə Teks Eyveri “Donuz Porki”-
nin iştirakı ilə bir neçə cizgi filmi ekranlaşdırdı. 
Bunun ardınca isə Daffi Dak və Baqs Banni 
studiyanın ulduzlarına çevrildi. 
1990-cı illərin sonlarında studiya Coanna 
Roulinqin “Harri Potter” kitablar seriyasının 
müəllif hüquqlarını əldə etdi. Bu seriyadan olan 
8 film dünya üzrə 8 milyard dollara yaxın gəlir 
əldə etdi. 

Studiyanın “Ən Yaxşı Film” Oskarını alan 
filmləri: 
1937 – “The Life of Emile Zola” (Emil Zolyanın 
Həyatı) 
1942 – “Casablanca” (Kasablanka) 
1964 – “My Fair Lady” (Sevimli Xanımım) 
1989 – “Driving Miss Daisy” (Miss Deyzinin 
Sürücüsü) 
1992 – “Unforgiven” (Bağışlanılmaz) 
2004 – “Million Dollar Baby” (Milyon Dollarlıq 
Qızcığaz) 
2006 – “The Departed” (Dönüklər) 
2008 – “Slumdog Millionaire” (Xarabalıq 
Milyonçusu) 
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Məlik Dadaşov 
   

 
 
Həyatda da yaratdığı obrazlar kimi çılğın və səmimi insan idi. Bəlkə, ona görə də çox vaxt 

deyirdilər ki, Məlik müəllim ekranda, səhnədə elə öz obrazını yaradır.  
Məlik Dadaşov Azərbaycan aktyor məktəbinin orta nəslinə mənsub idi. Teatrda onlarla obraza 

səhnə həyatı vermişdi, elə kinoda da yaddaqalan, maraqlı rollar yaratmışdı. Məlik Dadaşov 1924-cü il 
iyunun 27-də Bakıda doğulmuşdu. 1950-ci ildə Azərbaycan Teatr İnstitutunu bitirdikdən sonra M. 
Əzizbəyov adına Akademik Dram Teatrına işə gəlmişdi və burada ilk dəfə H. Muxtarovun “Ailə namusu” 
pyesində oynamışdı. Onun yaradıcılığının başlanğıcı Azərbaycan milli teatr sənətinin güclü inkişaf 
dövrünə təsadüf etmişdi. O vaxt səhnəmizdə Ə. Ələkbərov, M. Məmmədov, A. İsgəndərov və onlarla 
digər sənət korifeyləri çalışırdı. Bu münbit sənət mühiti onun yaradıcılıq bioqrafiyasına güclü təsir 
göstərmiş və tezliklə onu səhnəmizin qüdrətli sənətkarları sırasına çıxarmışdı.  

Məlik Dadaşovun Azərbaycan aktyorluq məktəbinin formalaşmasında xüsusi xidmətləri var. O, 
klassik və müasir aktyor sənətinin sintezindən yaranan bir ifa tərzi seçmişdi. Onun yaradıcılığında H. 
Sarabskidən, A. M. Şərifzadədən və digər klassiklərimizdən bəhrələnmə meylləri hiss olunurdu. Məlik 
Dadaşov dramatik rolların mahir ifaçısı idi. Yaratdığı obrazların ifası üçün elə gözəl ifadə vasitələri 
tapırdı ki, hətta tarixi qəhrəmanlar belə reallığa çox yaxınlaşırdı. M. Əzizbəyov, N. Nərimanov kimi 
tarixi şəxsiyyətlərin obrazları dediklərimizi bir daha təsdiq edir.  
 Məlik Dadaşov xalq artisti idi. Doğrudan da, xalq onu çox sevirdi. Hətta bəzən onun qəhrəmanlarının 
ifadələri xalqın dilinə düşürdü. Elə Qəmlonun, (“Axırıncı aşırım”), Kərbəlayi İsmayılla dialoqlarındakı 
ifadələri xatırlayın. Yəqin ki, “Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayırsan, a... Kərbəlayi” ifadəsi hamıya 
yaxşı tanışdır.  
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 “Ölülər”dəki Şeyx Nəsrullah rolunu o 
dəfələrlə Akademik Teatrın səhnəsində 
oynayıb. Çox vaxt deyirlər ki, M.Dadaşov mənfi 
tiplərin klassik ifaçısıdır. Şeyx Nəsrullah da, 
Qəmlo da, Molla Sadıq da mənfi tiplər idi. Amma 
siz bu rollarda aktyor məharətinə diqqət yetirin. 
Məlik Dadaşovun Şeyx Nəsrullahı özgə bir 
aləmdir. Bəlkə də, ona görə mərhum 
kinorejissor T.Tağızadə “Ölülər” pyesi əsasında 
ekranlaşdırdığı “O dünyadan salam” filmində də 
Şeyx Nəsrullah rolunda Məlik Dadaşovu 
çəkmişdi.  

Tarixi şəxsiyyətlər də Məlik Dadaşovun 
ifasında çox real alınırdı. Kinorejissor 
Ə.İbrahimov aktyoru bir neçə filmində 
çəkmişdi. “26 Bakı komissarı” və “Ulduzlar 
sönmür” filmlərində o, M. Əzizbəyovun və N. 
Nərimanovun çox real tarixi obrazlarını 
ekranda əbədiləşdirə bilmişdi.  

Xalq yazıçısı İ.Əfəndiyevin “Atayevlər 
ailəsi” pyesi əsasında hazırlanmış televiziya 
tamaşasında M.Dadaşovun yeni ampluada 
yaratdığı Atayev obrazı çox uğurlu ekran 
qəhrəmanı idi.  
 “Axırıncı aşırım”dakı Qəmlo bütövlükdə 
kinomuzda yaddaqalan obrazlardandır. Bu 
obrazın bütün xarakterik cizgilərini ustalıqla 
açan aktyor filmin əsas dramatik yükünün 

daşıyıcısına çevrilir. Ancaq çox təəssüflə qeyd 
etmək lazımdır ki, kişi rolunun ən yaxşı ifasına 
görə keçmiş İttifaq festivalında onun adı 
mükafatçılar siyahısına salınmadı. O vaxt 
deyilirdi ki, sovetlərin düşməni (Qəmlo) 
“sovetin” mükafatını ala bilməz. Və bir də “Dəli 
Kür”dəki Molla Sadıq. Bu obrazın da Azərbaycan 
kinosunda öz xüsusi yeri var.  
 

 
 

M.Dadaşov teatrımızda ömrünün sonuna 
kimi çalışmışdı. V.Şekspirin “On ikinci gecə”, 
L.Tolstoyun “Canlı meyit”, S.Vurğunun “Fərhad 
və Şirin”, Ş.Qurbanovun "Sənsiz", İ.Qasımovun 
“Nağıl başlananda” və s. tamaşalarda onun 
yaratdığı obrazlar bu gün də xatirələrdən 
silinməmişdir.  

Aktyor ömrünün son illərində S.Vurğun 
adına Rus Dram Teatrında çalışırdı. Bu teatrda 
direktor kimi çalışdığı dövrdə teatrın repertuarı 
xeyli zənginləşmiş, buraya yeni yaradıcı 
qüvvələr cəlb olunmuşdu. 80-ci illərdən 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetində aktyor sənətindən dərs də 
deyirdi.  

 Bütün yaradıcı ömrünü Azərbaycan 
aktyor sənətinin inkişafına həsr etmiş görkəmli 
teatr və kino aktyoru Məlik Dadaşov bu gün 
aramızda olmasa da, onun əziz xatirəsi 
sənətsevərlərin qəlbində əbədi olaraq 
yaşayacaqdır. 
  Kino sahəsində rolları:  
 1. Bir məhəlləli iki oğlan 
 2. Koroğlu 
 3. Dəli Kür 
 4. Dağlarda döyüş 
 5. Ulduzlar sönmür 
 6. 26 Bakı Komissarı 
 7. Birisigün gecəyarısı 
 8. Axırıncı aşırım 
 9. O dünyadan salam 
 10. Müharibə görən adam 
 11. Fəryad 
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Matt Groening ilə müsahibə 

 

Mən sadəcə hekayə qurmağı bacaran 
rəssamam. 

Multiplikasiya – bu yaxşı yazmağı və 
çəkməyi bacara bilməyənlərə daha uyğundu. 
Amma əvəzində hər iki yarımçıq bacarığı 
birləşdirib, hətta insana uğurlu karyera 
qurmağa da kömək edir.  

Mən hələ də bilmirəm ki, gördüyüm işi 
niyə görürəm və niyə bu işdən bu qədər zövq 
alıram. Ən əsası –  bütün bu düşüncələrə 
tüpürürəm.  

Bir vaxtlar, çox keçmişdə mən məşhur 
rok ulduzlarından müsahibələr götürürdüm.  

Bir dəfə mənə "Space girls" qrupundan 
ən sevimliniz hansıdı sualı verdilər. Mən də 
cavabında dedim ki, bilmirəm, bəlkə məndən 
Seneqal nağara çalanları haqda soruşasız.  
Hər hansısa bir şey çətinlik hesabına başa 
gəlirsə, o sənin əzablarına dəyməz. Onsuzda 
gec-tez bu sevimli elektro gitaranı şkafa, qısa 
dalğalı qəbuledici dəstinin, karate kimanosunun 
və bir təkərli velosipedin yanına qoyacaqsan və 
skafı bağlayıb televizora baxmağa gedəcəksən. 

Multiplikasiyalardakı romantika ölüb. 
Xolmark (ABŞ-ın kabel televiziya yayım 
kanallarından biri. Sırf ailəvi filmlərin, nağılların  

 
yayımı ilə məşğuldur) tərəfindən 

oğurlanılıb və indi də arada qısa-qısa satılır.  
Hal hazırda məni bir fakt narahat edir ki, 

mən artıq uşaq deyiləm və "Simpsonlar"dan 
mükəmməl bir iş görə bilməyəcəyəm.  

İndi "Simpsonlar" üzərində elə insanlar 
işləyirlər ki, mənə deyirlər ki, "Biz Simpsonlarla 
birgə böyümüşük". 

Mənə müəlliflərlə bərabər otaqda 
oturub, efirə heç vaxt getməyən hər tərəfli 
iyrənc söyüşlər eşitmək ləzət edir.  

"Simpsonlar"da işlənən məşhur 
zarafatlar ən azı 100 dəfə təkrar olunsa da 
bəyənilməlidi. Əgər tam metrajlı "
 Simpsonlar"dan söhbət gedirsə, bu ən azı 
1000 olmalıdı. Hərdən elə zarafatlar olur ki, 
300-350  dəfə təkrar olunandan sonra bir az 
duzunu itirir və biz yeni zarafatlar düşünməyə 
başlayırıq. Biz heç vaxt ayağa dəyən çəkic, 
yaxud divara dəyən başı zarafata çevirmirik. Biz 
olduca həssas zarafatlar düşünürük. Bəzən 
hətta çox ağıllı, amma çox halda tamaşaçı məhz 
Homerin növbəti pivəsindən sonrakı 
söyüşlərinə gülür.  

Uşaqların "Simpsonlar"dakı zarafatları 
əzbərləməsi, sevməsini çox bəyənirəm. Amma  
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sonra, onlar böyüyürlər, kolleclərə filan daxil 
olurlar, kitablar oxuyurlar və onların baxış tərzi 
dəyişir. 

Mən həmişə uşaqları güldürüb, 
müəllimləri utandıran zarafatlar düşünməyi 
arzu etmişəm.  

Mən həmişə barlardan qorxuşam. Amma 
Monun barı (Simpsonlardakı personaj) tamam 
fərqlidir. Lənətlənmiş, qaranlıq məkandı və ora 
heç vaxt xanımlar gəlmirlər.  

Mən bunu mənə deyənədək heç vaxt 
bilmirdim ki kloun Krasti (Simpsonlardakı 
personaj) yəhudidir. 

Mənim pirat istehsalı olan kolleskiyamda 
ən çox Homerin oyuncaqlarıdır.  
"Simpsonlar" markası altında biz bir çox şeylər 
istehsal etmişik. Mən onlara fərqli yanaşıram.  

 

Ciddi desək, mənim hazırda etmək istədiklərim, 
digərlərinin gördüklərinə alternativdir.  

Faktlar sayəsində sən hər şeyi, hətta 
reallıqdan çox uzaq olan şeyləri də sübut edə 
bilərsən.  

Əgər inansaq ki, Allah var, onda 
insanların dediklərinə görə o mənə nifrət edir.  

Mən həmişə istəmişəm ki, pop 
mədəniyyətinə sakitcə daxil olum və ordakı hər 
şeyi altını üstünə çevirim. Deyəsən bunun üçün 
mənə planlaşdırdığımdan daha çox zaman lazım 
olacaq, amma ümumilikdə mən nəticədən 
razıyam.  

Mən hələ də "Simpsonlar" markası 
altında prezervativ istehsal etmək 
düşüncəsindən uzağam.  

Daffi Dakdan çox şey ummağa dəyməz. 
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Fazil Salayev 
 

«...Bu yoldan yaxşı qırlanıb, bu yolun 

altındakı yol...» 

    

Kinoda qırçı olmağa hər aktyor 

razılaşmaz. Üstəgəl də aktyorun istedadı, 

imkanları boydandısa. Aktyor Fazil Salayevin 

çəkildiyi bir çox səhnələr - ikinci dərəcəli 

epizodlar filmin konstruksiyası kimi bir şeydir. 

Onu ötəri görürsən, amma unutmursan, başın o 

birilərinə qarışır, amma ürəyində onu bir də 

görəcəyinə ümid edirsən. Amma görmürsən.  

 

 

Film bitəndən  sonra bu nigarançılıqla 

axtarırsan- «axı necə oldu bu Adam...»  

Fazil Salayev - uzun kino yolunda qəmli 

qırçı- susqun və yorğun yolçu... Bu obrazın 

tamamında sərlövhədəki misra durur. Qırçı 

Məhəmmədin sadə həyat həqiqətlərini açan 

məhrəm və təbii səsi, danışan gözləri, 

nüfuzedici üz ifadələri... O qədər yaxındır ki, 

ekranı - kinoyla tamaşaçılar arasındakı sərhədi 

sökür. Tamaşaçı hardasa özünü bu dünyanın 

qırına batmış hiss edir. 
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«Şərikli çörək» filmi 1969-cu ildə, Şamil 

Mahmudbəyovun quruluşu ilə çəkilib. Bu filmdə 

müharibə var. Döyüş səhnələri, ölüm, top-

tüfəng yoxdur, amma müharibə hər kadrdan 

görünür. Çörək kartoçkasını itirmiş Vaqif - bu 

bir tikə uşaq evlərinin damını qırlayan  
 

 
 

Məhəmmədlə işləyir. Necə deyərlər, şərikli 

çörək yeyirlər. Balaca köməkçisindən kim 

olmaq istədiyini soruşanda Vaqif «qırçı» deyə 

cavab verir. Onda Məhəmməd kədərli-kədərli 

cavab verir: «Yalan demə, heç kim qırçı olmaq 

istəmir» və «dərin-dərin, uzun -uzun» xəyala 

dalır. Bütün düşüncələrinə, daxili monoloquna 

yekun olaraq bir söz deyir. «Cəhənnəmə ki...» 

Sonra ağzından çıxan kəlmənin heyrətində 

qalır. «Cəhənnəmə ki...» sözə bax a... cəhənnəmə 

ki...» Beləcə, Məhəmməd həyat fəlsəfəsini 

qaynayan qırı qarışdıra-qarışdıra çözələyir. O 

dünyanın cəhənnəmindən xəbər verən, tiyanda 

pıqqapıq qaynayan qır bu dünyanın işlərinə 

«Cəhənnəmə ki...» deyib həməncə heyrət edən 

sadə bir qırçının axırına çıxır. Qərib bir adama 

hazırlanmış qəribə bir məntiq...  

Fazil Salayevin yaratdığı Qırçı 

Məhəmməd bunca dolğun bir obrazdı. O filmdə 

az görünsə də, sona qədər bu qırçının əhvalatı 

yaddan çıxmır. Sonra tamam fərqli bir obraz; 

fəqir qırçını gözü qayır-qayır qaynayan, uçana- 

qaçana aman verməyən şübhəli bir şəxs əvəz 

edir.  

«Sən niyə susursan?» filmi. Rejissor və 

ssenari müəllifi Həsən Seyidbəyli.  

1966-cı il. Burda Fazilin qəhrəmanı gənc 

sürücünü oğlunun xəstə olduğuna inandırıb 

maşını ora sürdürür. Yolda dil-boğaza 

qoymadan danışır - «Anan ölsün, ay Ramazan...» 

bu da Fazil Salayevin bir epizodik roldakı səlist 

məntiqidir. Onun qəhrəmanı haray-həşirlə tez-

tez danışa -danışa sürücüyə heç düşünməyə də 

macal vermir. Qırçı Məhəmmədin («Şərikli 

çörək») fəqir quzu gözləri indi («Sən niyə 

susursan?») oyur-oyur oynayır. O, hamını mat 

qoyur.  

«Dərviş Parisi partladır» (rejissorlar 

Kamil Rüstəmbəyov və Şamil Mahmudbəyov) 

filmində Fazil Salayev Qulaməli obrazını  

 
 

yaradır. O, yenə də ikinci plandadır. Dərvişin 

köməkçisi. Dərviş Məstəli Şahın bütün 

fırıldaqlarından hali olan Qulaməlinin üzündə 

fağır, məzlum, bixəbər bir ifadə var. Bu ifadə az 

sonra dərvişin moizələri zamanı dəyişəcək. 

Qulaməlinin bu gülünc situasiyaya münasibəti 

hər jestindən, mimikasından görünür və hansı 

ki, min cür yozumu var. Demək olar ki, Dərvişin 

cadugərlik epizodları daha çox Qulaməlinin 

hesabına açılıb.  

«Ömrün səhifələri»  (1974-cü il. 

İntermediyanın müəllifi Həsən Seyidbəyli, baş 

operator Arif Nərimanbəyov). «Rəqiblər» 

(rejissor Teymur Bəkirzadə, ssenari müəllifi 

Ramiz Fətəliyev). «Rəqiblər»in süjetinin 

mövzusu sadə və çəkicidir. Küçəyə üzbəüz 

qoyulmuş iki pivə köşkündə satıcıların arasında 

rəqabət gedir. Bu çəkişmə axırda xeyirxahlıqla  
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bitir. Köşklərdən birinin satıcısını Fazil Salayev 

(Fazil) digərini isə Eldəniz Zeynalov (Eldəniz) 

oynayır. Bu süjetdə ən xırda məqamlar belə 

xüsusilə diqqət çəkir. Bu sözsüz oyunun baş 

qəhrəmanları üz ifadələri ilə danışırlar. Bu xırda 

süjet hər iki aktyorun improvizələri, tapdıqları 

ən xırda detallar üçün əvəzolunmazdı.  

Fazil Salayevin aktyor təbiətində hər 

obrazı ən sadə cizgilərinə qədər tamamlamaq 

istedadı vardı. Və bu təsadüfi deyildi. Fazil 

Salayev yaxşı rəsm çəkə bilirmiş. Ə. Əzimzadə 

adına Rəssamlıq Texnikumunda oxuyub. 

Sonralar rəssamlığın daşını atıb, aktyor olub. 

Ara-sıra aktyor dostlarına şarjlar çəkirmiş. 

Kinoya gəlişindən əvvəl Fazil Salayev Musiqili 

Komediya Teatrında və Akademik Dram 

Teatrında xeyli maraqlı obrazlar yaradıb. Və nə 

yaxşı ki, kinolara çəkilib. Kino bu nadir 

aktyordan tarixə kadrlar saxlayıb.  

 Fazil Salayevin yaradıcılığında 

«Mozalan» satirik jurnalında çəkildiyi süjetlər 

mühüm yer tutur. Jurnal yaranan gündən Fazil 

onunla yaradıcılıq əlaqəsində olub. Əksər 

nömrələrində çıxış edib. Bir vaxtlar «Mozalan»ı 

Fazilin qəhrəmanları olmadan təsəvvür eləmək 

mümkün deyildi. Süjetlərin birində Fazil bir 

sərxoşu oynayır. O, metroya girir, kassaların 

qarşısına gəlir. Onu saxlayan milis işçisinə 

gözləri süzülə-süzülə metroya baxmaq 

istədiyini deyir. Milisin «neçə ildir Bakıda metro 

var, sən hələ görməmisən?» təəccübünə Fazilin 

qəhrəmanı : «Əşşi, qoyursuz ki...» deyə 

narazılıqla cavab verir.  

Digər bir qəhrəman isə maşınların və 

küçənin səs-küyündən qonşuların, haray-

həşirindən öz evində dinclik tapa bilmir. Boğaza 

yığılan sakinin əsəbləri həddini aşır. O, eyvana 

çıxıb, əsəbini qəribə hərəkətlərlə ifadə edir. 

Sonda onu dəli bilib xəstəxanaya aparırlar. 

Başqa bir süjetdə «Mozalan»ın qəhrəmanı 

qızdırmadan yanır. Müdirindən icazə istədikdə 

hər dəfə onu bir mərtəbə yuxarı göndərirlər. 

Beləliklə, xəstə bürokratik pilləkənin sonuncu 

pilləsinə qədər qalxır. Ən nəhayət, heç ağzını 

açmağa heyi qalmır.  
 

 
Xüsusən ikinci süjetdə əsəbləri 

kəlləçarxa vuran qəhrəmanın hərəkətləri və 

sözləri olduqca real və məntiqlidir.  

Fazil Salayevin qəhrəmanları fərqli 

adamlar, fərqli xarakterlərdir. Və bu 

qəhrəmanların hətta sevincdən işıldayan 

gözlərində belə qəribə kədər var. Susqun, 

toxtamış kədər. Bunun izahını onun vaxtsız 

ölümünə bağlamaq istəmirəm. Heç «Kinoda o 

daha nələr yarada bilərdi...» deyə təəssüflənmək 

də düzgün deyil. Azərbaycan kinosunda aktyor 

Fazil Salayev obrazı elə çəkildikləri ilə 

tamamlanıb. Yarımçıq heç nə yoxdur. Həyat 

lentinin sonuncu kadrı isə vaxtsız ölüm 

mövzusudur. Bu yerdə bir şairin sətirləri yada 

düşür - «Hər şeyin öz vaxtı gələcək, dalınca da 

ölümün vaxtsızlığı...» 
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Əli İsa Cabbarov 
ilə müsahibə 
 

 

“Azərbaycan kinosunu dəstəkləmək lazımdır.” 

 

Jurnalımızın bu sayının qonağı rejissor 

və prodüser Əli İsa Cabbarovdur.  

Məlumat: Ə. Cabbarov 20 sentyabr 

1974-cü ildə Bakıda anadan olub. Azərbaycan 

Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 

kino və  

 

 

televiziya filmləri rejissorluğu fakültəsində 

təhsil alıb. 2005-ci ildə Aynur Mustafayeva ilə 

birlikdə Dərviş Prodüser Mərkəzini, Asif 

Rüstəmov və Fehruz Şamıyev ilə birlikdə 

Azərbaycan Gənc Film İstehsalçıları 

Assosiasiyasını (AGFİA) təsis edib. Elə həmin 

ildən Dərviş Prodüser Mərkəzinin direktoru və 

AGFİA-nın sədridir. O, həmçinin Cənubi Qafqaz 

Müstəqil Kinematoqrafçılar Assosiasiyasının 

təsisçilərindən biridir.  
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“Ölüm haqqında şəhadətnamə və ya Quranı 

oxuyarkən” (1996), “Borçalı elləri” (1999), 

“Təzadlar” (2000), “Belə bir ana var”, “Yeddi 

ogul istrəm” (2002), “Əyalət teatrının sirləri” 

(2004) və s. sənədli, “Düyün” bədii filminin 

rejissorudur. “Düyün” bədii filmi İranda 

keçirilən Rahmat Beynəlxalq Qısametrajlı Film 

Festivalının “ən yaxşı bədii film”, Didor 

beynəlxalq Kinofestivalında (Tacikistan) “ən 

yaxşı qısametrajlı film” mükafatlarına layiq 

görülüb. “EV” , “Yalançılar”, “Arxası qibləyə” 

filmlərinin prodüseridir. 2011-ci ildə Asia 

Pasific Screen Awards (APSA) “ən yaxşı uşaq 

filmi” nominasiyasında qalib gəlmiş “Buta” bədii 

filminin də post-prodakşn üzrə prodüseridir. 

Hazırda "Buta Film" kino şirkətində prodüser 

vəzifəsində çalışır. “Fokus” analitik kino 

jurnalının təsisçisidir.  

 

Standart sualdan başlayaq, 

Azərbaycan kinosu inkişaf edirmi? 

-  Biz hələ ki, yol ayrıcındayıq, qarşımızda 

şanslar var. İstifadə edib-etməyəcəyimiz öz 

əlimizdədir. Hesab edirəm ki, Kinostudiyanın 

rəhbərliyinə cavan, enerjili bir şəxsin 

gətirilməsi müsbət haldır. Müşviq Hətəmovun 

təşəbbüskardır, bu yaxşı nəticə verə bilər. Artıq 

gənc rejissor Asif Rüstəmovun “Üzü dənizə 

doğru” filmi istehsalata buraxılıb. O, 5 il bundan 

əvvən “Ev” adlı qısametrajlı film çəkmişdi. Film 

də kifayət qədər uğurlu idi. Təbii ki, 

rejissorlardan, ssenaristlərdən, operatorlardan 

çox böyük işlər tələb olunur. Amma gənc nəslə 

inanıram. İnanıram ki, onlar bir dəfə göstərilib 

illərlə rəfdə yatacaq filmlər yox, ölkəmizin 

bayrağını beynəlxalq tədbirdə qaldıracaq 

filmlər istehsal edə biləcək gücdədidirlər.  

Əli İsa bəy, Azərbaycan dövləti kino 

sahəsində doğru siyasət yürüdür?  

- Amerika, İtaliya kimi ölkələrdə kino 

ayrıca bir biznes sahəsi hesab edilir. Ancaq 

bizim ölkədə dövlətin filmləri maliyyələş-

dirməsi düzgün haldır. Dövlət hesab edir ki, 

kino özü-özünü idarə edə bilmir. Onun 

datasiyaya ehtiyacı var. Bunun üçün hər il 

büdcədən 6 milyon manat ayırır. Prezidentin 

verdiyi qərardan sonra teleseriallara da ayrıca 5 

milyon manat ayrılıb. Serial kino sayılmasa da, 

televiziya ilə kinonun birgə məhsulu sayılır. 11 

milyon manat Azərbaycan kinosu üçün kifayət 

qədər vəsaitdir. Həmçinin kinostudiyanın 

müasir texniki təchizatı üçün də pullar 

ayrılacaq. Dövlət öz vəzifəsini yerinə yetirərək 

pul ayırır, qalanı kinematoqrafın üzərinə düşür. 

Ən azından yaxın 5 ildə bu siyasət olmalıdır. 

Azərbaycan filmləri heç olmasa MDB 

filmi səviyyəsinə nə vaxt yüksələ biləcək? 

-Bu səviyyəyə qalxmaq bizim üçün 

əlçatmaz deyil. Məsələn, İlqar Nəcəfin “Buta” 

filmi Asia Pasific Screen Awards-da ən yaxşı 

uşaq filmi adını alıb. Bu filmlə yanaşı festivalda 

A. Zvyaqintsevin “Yelena”, Əsgər Fərhadinin 

“Boşanma” filmi də daxil olmaqla 70-dən çox 

ölkənin filmi iştirak edib. Yəni işartılar var. Biz 

əsas Avropa kino məkanına çıxmalıyıq. Avropa 

telekanallarında “Ev” qısametrajlı filmi 

göstərilib artıq. İndi sıra tam metrsajlı 

filmlərdədir. 
 

 
 

Sizin Rusiya ədəbiyyatının və 

kinematoq-rafiyasını çox sevdiyinizi 

oxumuşdum. Bu sevgi nədən irəli gəlir? 

-Bizim mentallığımız provoslav 

slavyanlarla yaxındır. Rejissor Andrey 

Konçalovski deyib ki, biz rusuq, Avropaya 

getmək istəyirik, amma daha çox şərqə yaxınıq. 

Onlar da bizim kimi sentimentaldır, 

emosianaldır. Avropalı kimi hər şeyi hesablayan 

praqmatik deyillər. Həm də mənim ikici ana 

dilim rus dilidir. Kino bilgilərimi də bu dildə 

almışam. Uşaqlıqdan ingilis dilini öyrənsəydim 

hollivud filmlərini də belə sevərdim. 

Ümumiyyətlə rus dilini bilmək böyük bir 
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mədəniyyətin açarına sahib olmaqdır. Kinonun 

vətənlərindən biri də bu ölkədir. Ruslar Serqey 

Eyzenshteyn, Tarkovski kimi iki ismi dünyaya 

bəxş etmiş xalqdır. Psxoloji cəhətdən Tarkovski, 

Kira Muratova, Aleksandr Sakurov mənə çox 

yaxındır. Onların filmlərinə dəfələrlə baxmışam. 
 

 
 

Yaradıcılığınızda hansı rejissorlardan 

təsirlənmisiniz? 

-Mürşidim A. Tarkovskidir. Özümü onun 

minlərlə müridindən ən zəifi hesab etmək 

istəyirəm. Kinematoqraf fəlsəfi yoldur, din 

kimidir. Allahı dərk, özünü dərk üçün lazım olan 

yoldur. Mən kinoya əyləncə və primitiv fəaliyyət 

növü kimi baxmıram.  

Niyə festivallarda uğur qazanmış 

filmlər “darıxdırıcı” adlandırılır? 

-Belə bir hal var. Elə rejissorlar da var ki, 

tamaşaçı rəğbəti ilə sənət tələblərini birləşdirə 

bilir. Məsələn fransız rejissoru Jak Odiyar. Onun 

Fransada həbsxanada bir ərəbin başına 

gələnlərdən bəhs ediən “Peyğəmbər” filmi var. 

Filmi son 10 ilin ən güclülərindən sayıram. 

Bundan başqa Nikita Mixalkov, F.F. Koppola da 

belə rejissorlardandır. Federiko Fellininin 

filmləri sənət əsərləridir, amma heç kim onları 

izləyəndə darıxmır. Təkrar edirəm, siz deyən 

kimi filmlər var və festival qalibi olurlar. Amma 

kino əyləncə deyil, kino düşündürməlidir. 

Əylənmək üçün kommersiya filmlərinə baxmaq 

lazımdır. O, dırnaq arası darxdırıcı filmlər 

düşünmək, düşündürmək üçünüdür. 

Nikita Mixalkovun adını çəkdiniz. Onun 

“Günəşlə yandırılanlar” filmi kommersiya 

filmidir, ya sənət? 

-Yüksək sənət dəyərləri ilə tamaşaçı 

marağını özündə cəmləşdirən filmdir. O 

konsepsiyanın rəhbəri də ssenarist Rüstəm 

İbrahimbəyovdur. Onun bir sözü var. Mənə elə 

filmlər yaratmaq maraqldır ki, o bir dənizi 

xatırlatsın. Dayazda üzmək istəyən dayazda 

üzsün, kim istəyərsə, dərində üzsün. Bu filmdə 

əylənmək istəyənlər üçün maraqlı nüanslar var. 

Dedektiv tərəfi var, ailə dramı var. Kimsə baxır 

kövrəlir, gülür, hirslənir. Dərinə getmək 

istəyənlər, məsələn rus xalqının Stalin 

dövründəki taleyi ilə maraqlananalar o 

tərəflərdə üzəcək.  

Bu filmin 2-3-cü hissələrinə 

baxmısınız? Məncə çox bərbad idi.  

-Razıyam ki, bu filmlər uğursuz lahiyələr 

idi. Yerlimiz olduğuna görə yox, 

dramaturgiyanın vacibliyinə görə deyirəm. 

Birinci işdə R. İbrahimbəyov var idi və 

dramaturgiya çox güclü qurulmuşdu. İkinci 

hissələrdə isə onun yoxluğu özünü göstəridi. N. 

Mixalkov eyni anda həm siyasət, həm kino ilə, 

həm bizneslə məşğuldur. Bununla yanaşı bir az 

da özünə vurğunluq mənfi nəticəsini verdi. 

İkinci hissə həm beynəlxalq, həm də Rusiya kino 

ictimaiyyəti tərəfindən bəyənilmədi. Amma 

Mixalkov o qədər professionaldır ki, bərbad 

çəkə bilməz. Filmdən rejissorun utalığı bilinir. 

15 hissəlik serial formatında da maraqla izlənir.  

Son vaxtlarda dünya kinosunda hansı 

yenilik nəzərinizdən yayınmayıb? 

-Rusiya kino bazarında çıxan kitabları 

daima izləyirəm. Zaara Abdullayeva adlı 

müəllifin “Postdokumental kino” kitabı çıxıb. 

Müəllif dünya kinosunda belə bir tendensiya 
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müşahidə edib ki, sənədli və bədii kino arasında 

sərhəd itib. Z. Abdullayeva bu filmləri 

postdokumental kino adlandırıb. Bu estetik 

kəşv mənə çox maraqlıdır. Çünki özüm də 

sənədli kinoda işləmişəm. Ümumiyyətlə son 

vaxtlar dünyada sənədli kinonun bir neçə 

nümayəndəsi bədii filmlər çəkməyə başlayıb. 
 

 
 

Yerli kinoda kimə ümidiniz var? 

-Bir dəfə Qədir Rüstəmovdan soruşdular 

ki, muğam oxuyanlardan kimi bəyənirsiniz? O 

da dedi ki, hamsını (gülür). Hansısa bir 

rejissorun filmində kinoya məhəbət görəndə, o 

rejissorun kinosu üçün qurbana hazır olduğunu 

görəndə kinofanatiklik görəndə ona 

məhəbbətim olur. İlqar Nəcəflə 2 filmdə 

işləmişik. Onu Azərbaycan kinosunun 

cəngavərlərindən biri hesab edirəm. O filmi 

üçün qurbana getməyə hazır rejissordur. Az 

büdcəli filmlər formatında işləyən çox istedadlı 

gənc rejissor var Elvin Adıgözəl. Onun 

“Dumanda” və “Dönüş” adlanan az büdcəli 

filmləri var. Öz vəsaitinə çəkib. Onun istedadına 

inanıram. Bir az orta yaşlı nəsildən Yavər 

Rzayevi çox sevirəm. O gerçək kino aşiqlərindən 

biridir.  

“Film Fiction”-un oxucularına ürək 

sözləriniz? 

-Öncə onu deyim ki, “Film Fiction” 

Azərbaycan kino bazarında yeganə və ilk 

elektron jurnalıdır. Siz bazarın ilki və 

monopolistisiniz. Bu statusunuzu çox yüksək 

tutun. Bizim “Foks” analitik jurnalının çap 

verisyası buraxılır. Sizi özümüzün həmkarı və  

 
 

qardaşı hesab edirik. Bir kinematoqrafçı kimi 

belə bir jurnalın mövcudluğu mənə zövq verir. 

Gənclərə isə demək istərdim ki, onlar gələcəkdə 

ata-ana olacaqlar. İsətəyəcəklər ki, uşaqları 

tərbiyəli ağıllı olsunlar. Səviyyəsiz kinoya baxan 

uşaqlar belə olamayacaqlar. Ona görə 

Azərbaycan kinosunu dəstəkləmək lazımdır. 

Hansısa kinoteatrın qarşısında yerli kinonun 

afişini görəndə, zəif olsa belə 3-5 manatınızdan 

keçin. Elə bilin ki, bu 3-5- manatla Azərbaycan 

kinosuna ianə verirsiniz. Bir müddət əvvəl 1 

həftə ərzində gənclərin qisamerajlı filmləri 

təqdim olundu. Zalda tamaşaçı sayı 0 idi. 

Amerika, Avropa filmlərinə baxmağa vaxt 

tapanlar, 2 manatlıq bileti alıb bura da gələ 

bilərdilər. Sizin oxucularınza milli kinonun 

patriotizmini arzu edirəm. Narazısınızsa, tələb 

edin. Pis film çəkənləri fitə basın, səhnəyə 

pomidor, yumurta atın. Yaxşı filmi alqışlayın. 

Amma bunun üçün də kinoteatra gəlmək 

lazımdır.  

 

P.S. Qeyd edək ki, “Fokus” analitik kino jurnalının 

növbəti sayı satışdadır. Maraqlananlar 

“Acamedkitab” və Qız qalasının yanında yerləşən 

məşhur kitab mağazasında əldə edə bilərlər. 
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 Film: Kader                                           
 Rejissor: Zeki Demirkubuz 
 Janr: Dram 
 İl: 2006 
 Ölkə: Türkiyə 
 İMDB xalı: 7.7 
 Film Fiction xalı: 8.2 

 
Mükafatlar:  2006-cı il "Antalya Film 

Festivalı"nda "Ən yaxşı film" və "Ən yaxşı 
aktyor" (Erkan Can) nominasiyasında qalib.  
  "Ankara Film Festivalı"nda "Ən yaxşı 
rejissor" (Zeki Demirkubuz), "Ən yaxşı aktrisa" 
(Vildan Atasever) və "Ən yaxşı ikinci dərəcəli 
aktrisa" (Müge Ulusoy) nominasiyasında qalib. 
  "Nuremberg Film Festivalı"nda "Ən yaxşı 
film" nominasiyasının 2 qat qalibi (Juri və 
tamaşaçılar tərəfindən)  
   "İstanbul Film Festivalı"nda FİPRESSİ ilə 
yanaşı "Ən yaxşı rejissor" (Zeki Demirkubuz) və        
"Ən yaxşı aktyor" (Ufuk Bayrakdar) 
nominasiyalarında qalib. 
  Film haqqında:  Türkiyə kinosunun ən 
yaxşı müəllif filmləri rejissorlarından olan Zeki 
Demirkubuzun sayca 7-ci filmi. Rejissor bu filmə 
başlamaq planının olduğunu açıqladığı gündən 
filmə maraq olduqca böyük idi. Bu da səbəbsiz 
deyil. Əvvala ona görə ki, Zekinin filmləri 
sərtliyi, reallığı və içdən olması ilə seçilir.  
 
 

 
Rejissor hər şeyi gördüyü kimi çəkir. Heç vaxt 
nə şişirdir, nə də kiçildir. Tamaşaçı gözündən 
yanaşır və belə desək önəmsənilməyən, adi 
gələn hadisələri məzmuna, taleyə çevirə bilir. 
Sonrada ki, axı "Kader" filminin rejissorun ən 
adlı-sanlı filmi olan "Masumiyet" ilə bir başa 
bağlılığı olacaqdı. Yəni "Masumiyet"dəki 
məşhur monoloq səhnəsi (master klass kimi 
istifadə olunur) "Kader" ə çevriləcəkdi. Zeki 
müsahibələrinin birində qeyd etmişdi ki, lap 
öncə həmin monoloqu yazıb və məhz 
"Masumiyet" filmi də bu monoloqdan əmələ 
gəlib. Doqquz ildən sonra isə rejissor monoloqu 
da ayrı bir filmə çevirməyə qərar verib. Bütün 
bu amillər film haqda müsbət fikirlər yarada 
bilirdi. Elə də oldu. Hər şeydən əvvəl aktyor 
ansamblı mükəmməl. Operator işi, rəssam işi, 
montaj və məkan seçimi. Və bütün bunlar daxil 
olmaqla boşluqsuz bir ssenari və nəhayət əla 
rejissor işi. Fahişə qadına aşiq olan ev uşağı olan 
Bekirin sevgisi uğrunda hər şeyə göz yumması, 
insan talelərinin kəsişməsi, insanlığın iyrənc 
tərəfləri. Hər kəsin görüb, görməzdən gəldikləri 
və bütün bunlara rəğmən yorulmaq nədi 
bilməyən insanların öz doğruları uğrunda 
amansız mübarizələri və murdar bir sevgi 
hekayəsinə şahid olacaqsız. 
  P.S. Filmdə söyüşlərdən hədsiz çox 
istifadə olunub və baxmadan öncə bunu nəzərə 
almanız yaxşı olar.  
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 Film: Dünyada bir gecə 
 Rejissor: Cim Carmuş 
 Ölkə: ABŞ 
 Janr: Komediya, Dram 
 İl: 1991 
 İMDb xalı: 7.7 
 Film Fiction xalı: 8 

 
Cim Carmuşu “Kofe və Siqaretlər” (Coffee 

and Cigarettes) filmi ilə tanımışam. Elə bu 
filmdən rejissor maraq dairəmdə olan 
rejissorlar sırasına daxil oldu. Fərqli çəkiliş 
forması, fərqli ssenariləri ilə seçilir. Yəni kino 
aləmində öz möhürü olan bir rejissordu. Bu 
yaxınlarda Carmuşun “Dünyada bir gecə” (Night 
on Earth) filmini izlədim və bu cümlədən 
əvvəlki cümlə mənim üçün bir daha öz təsdiqini 
tapdı. Müxtəlif həyat tərzlərinə maraqlı 
yanaşma tərzi, maraqlı ssenari və bir o qədər də 
bunları ekranlaşdırılması...  

Carmuş filmi 4 ölkənin ümumilikdə 5 
şəhərində lentə alıb. Və film bu şəhərlərdə 
gecələr taksist kimi işləyən 5 fərqli insanın bir 
gecədə başına gələnlərdən, onların talelərindən 
bəhs edir. 
 

 
 

Los Anceles – 18 yaşlı yetkin bir qız 
ABŞ-ın ən təhlükəli şəhərlərindən birində 
təkbaşına taksiçiliklə məşğuldur. Ən böyük 
arzusu isə bir gün maşın təmirçisi olmaqdı. Bir 
gün təsadüfən qarşısına çıxan məşhur filmlərin 
kastinqini aparan bir qadın ona filmdə çəkilmək 
təklifi edir. Hansı ki, bu filmlə o, dünyaca 
məşhur bir aktrisa ola bilərdi. Lakin çoxlarının 
belə bir təklif arzusu olduğu halda, o bu 
təklifdən imtina edir. Səbəb?... 

Nyu-York – film ABŞ-ın digər böyük 
şəhərlərindən biri Nyu-Yorkda cərəyan edir. Bu 
hissədə Almaniyadan bu şəhərə gələn bir 
kloundan və onun müştərisi olan Yo-Yo adlı bir 
zəncidən bəhs edir. Alman mühacirin məcburi 
taksi sürücüsü olmasından, hətta maşın sürməyi 
belə bacarmamasından, Nyu-Yorku 

tanımamasından... Və onun dilindən ən çox 
xoşuma gələn sitat isə bu oldu: “Dostum, mən 
klounam, pula ehtiyacım ola bilər, amma pul 
mənimçün önəmsizdir.” 

Paris – Fransa, Eyfel, Paris... Burada da 
yenə mühacir bir taksi sürücüsündən bəhs 
edilir. O, Afrikadan, Fil dişi ölkəsindən Parisə 
işləmək üçün gələnlərdən biridir... Deyə bilərəm 
ki, filmin mənim üçün ən gözəl və ən gülməli 
hissəsi bu idi. Kor bir gənc qadın və zənci bir 
taksist... Bəzən ətrafımızda olan müxtəlif 
qüsurlu insanları özümüzdən aşağı bilirik. Bir 
növ, müəyyən mənada özümüzü üstün sayırıq. 
Bu hissədə Carmuş bu fikri tam əksini sübut 
edərək, bunu həm maraqlı, həm düşündürücü 
formada təqdim edir. 

Roma -  Dünyanın ən qədim 
şəhərlərindən Roma... Və Romanın dəlisov taksi 
sürücülərindən biri... Roberto Beniqni bu rolu 
çox gözəl canlandırıb. Filmin bu hissəsi bu 
dəlisov taksi sürücüsü və onun gecə müştərisi 
olan bir kilsə rahibinin başına gələnlərdən bəhs 
edir. 

Polis: Hey sən, bu nə cür sürməkdi? 
Təhlükə yaradırsan. 

Taksist: Polislər də qəribədi. Mənim 
yalnız bir maşınım var. Onlarınsa həm maşını, 
həm də silahları və mənə təhlükəli deyirlər. 
 

 
 

Helsinki – Finlandiyanın paytaxtında 
cərəyan edən hadisələr həm gündüzləri, həm də 
gecələri işləyən bir finland haqqındadır.  
Başımıza çox şeylər gələ bilər, bir gün ərzində o 
qədər hadisələr ola bilər ki, özümüzü dünyanın 
ən bədbəxt insanı belə zənn edə bilərik. Amma 
bir şeyi də unuduruq, hər şey daha da pis ola 
bilərdi. Carmuş məhz bunu insanlara çatdırmaq 
istəyir: siz özünüzü bədbəxt saya bilərsiniz, 
amma dünyada sizdən də bədbəxt insanlar var. 
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Film: Qayıdış  
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 Rejissor: Andrey Zvyaqinsev 
 Janr: Art xaus 
 Ölkə : Rusiya 
 İl: 2003 
 İMDB xalı: 8.0 
 Film Fiction: 8.2 

 
Mükafatlar: 2003-cü il Venesiyada "Ən 

yaxşı film" də daxil olmaqla 5 nominasiyada 
qalib. "European Film Awards"da, "Xixon" 
festivalında 3 nominasiyada laureat, 
"Lyublyana" festivalında, 3 nominasiyada "Qızıl 
qoç" laureatı, 2 nominasiyada "Qızıl qartal" 
laureatı, 2 nominasiyada "Nika" laureatı, 
"Trömse" festivalında tamaşaçı simpatiyası 
prizi, Palm-Sprinqs və Salonika festivallarında 
FİPRESSİ mükafatı, İsveç film festivalında "Qızıl 
böcək" laureatı.  
  Film haqqında: Film rejissor Andrey 
Zvyaqinsevin debüt işidir və heç kim büdcəsi 
400 min dollar təşkil edən bu filmin bu qədər 
uğur qazanacağına inanmırdı. Film üzərində 
işləyən komandanın hər bir üzvü uzun illərin 
dost-tanışı olublar və məhz bu anlayış filmdəki 
səmimi auranın bu qədər incə, həssas 
görüntüsünə birbaşa təsir edib. Filmin 
məzmumu sona qədər naməlumdur. Belə desək, 
məzmunsuz filmdir. Hadisələr 1 həftə ərzində 
baş verir və başa çatır. Atalarını heç vaxt 

görməyən iki yeniyetmə qardaş bir gün evə 
qayıdıb evdə atalarını görürlər. Ataları qayıdıb. 
Sadəcə bu məlumdu. Harda olması, niyə olması, 
niyə qayıtması, nə olacağı da naməlumdur. Stol 
arxasında məlum olur ki, o sabah oğlanlarını 
gəzməyə aparacaq. Oğlanların razı olub, 
olmaması önəmli deyil. Onlar getməlidirlər, 
çünki üzünü ilk dəfə gördükləri atalarının illər 
sonra peyda olub, heç nə olmamış kimi bunu 
istəməsi əslində çox normaldı. Və onlar yola 
çıxırlar. Yolda hadisələr dramatikləşir. Ata və 
oğullar arasında olan uçurum aydın görünür. 
Gərginlik son kadra qədər saxlanılır və sonda 
dəhşətli finalla başa çatır. Film o qədər 
mükəmməl işlənib ki, minlərlər resenziyalar 
belə o mükəmməlliyi çatdıra bilməz. Aktyor 
ansamblının ifasından tutmuş, opeator, kadr 
seçimləri, montaj, təbiət, rəng qammaları, bir 
sözlə demək olar ki, rejissorun ilk işi onun elə 
şah əsəridi. Filmdən sonra demək olar ki hamı 
bir ağızdan Zvyqainsevin Tarkovskiyə ən layiqli 
davamçı olduğunu bildirdilər.  
Filmin əsas qəhrəmanlarından olan 
(qardaşlardan böyüyü) Vladimir Qarin filmin 
təqdimatına bir neçə gün qalmış dənizdə 
boğuldu və film aktyorun əziz xatirəsinə həsr 
olundu.  
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Jurnalımızın yazarlarından 
Şahin Xəlilin may ayında 
"Axmaqların dahisi" adlı 
kitabı işıq üzü gördü. Kitabda 
onun alternativ üslubda 
yazdığı nəsr və nəzm əsərləri 
yer alır. Kitabı əldə etmək 
istəyənlər aşağıdakı 
ünvanlara müraciət edə 
bilərlər. Nəzərinizə çatdıraq 
ki, kitabın qiyməti bütün 
mağazalarda 4 AZN-dir. 
 
 
 
 
 
 

"Akademik" kitab evi  
(Sabir bağı ilə üzbə-üz) 
 
Prezident işləri kitabxanası / Book House 
(McDonaldsın yanı) 
 
Elmlər Akademiyasının "Akademiya" kitab evi (Nizami 
muzeyinə bitişik, Mothercare mağazası ilə üzbəüz) 
 
Kitab Klubu  
(Mustafa Sübhi küçəsi, 13 (Təzə Pir Məscidinin yanı) 
 
Kitab Evi  
(Qız Qalasının yanı, Elman dayının kitab mağazası) 
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AFİŞA 
 
 
 

          Buz dövrü 4: Qitə dreyfi 3D / 2D  
 
Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Stiv Martino, Mayk Trumeyer 
Baş rollarda: Rey Romano, Karen Dişer, Kuin Latifa, Djennet 
MakKardi, Con Lequizamo 
Janr: multiplikasiya 
Kinoteatr: Park Cinema, Nizami kinoteatrı 
Film 18 iyula qədər seansdadır. 
 
Yerin altında baş vermiş əhvalatlardan sonra yeddi il keçdi. 
Qitələrin dreyfi baş verdi. Cizgi  filminin əsas qəhrəmanları, öz 
sürüsündən kənar qalaraq, aysberqin köməyi ilə xilas olmaq 
istəyirlər. Onlar okeanı keçirlər, ekzotik heyvanlar və zalım 
piratlarla dolu, naməlum yerlərə düşürlər. Skret öz palıq 
qozasını ələ keçirir, lakin ondan ötrü o başqa yerlərə getməli 
olur. 

 
 

 
 
    Səma səviyyəsindən üç metr yuxarı: Mən səni istəyirəm   

 
Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Baş rollarda: Mario Kasas, Mariya Valverde, Klara Laqo, 
Alvaro Servantes 
Janr: Fernando Qonzales Molina 
Müddət: 130 dəqiqə 
Kinoteatr: Park Cinema, Nizami kinoteatrı 
Film 18 iyula qədər seansdadır. 
 
İki il Londonda yaşadıqdan sonra, Açe, yeni həyata başlamaq, 
iş düzəlmək, yeni dostlar tapmaq üçün evə qayıdır. Lakin çox 
şey dəyişib. O Cinlə görüşür. Onun Cinə qarşı hissləri, Babiyə, 
ilk, böyük,əsl sevgisinə olan hisslərini xatırladır... 
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Roma macəraları 
 
Ölkə: ABŞ, İtaliya, İspaniya 
İl: 2012 
Rejissor: Vudi Allen 
Baş rollarda: Vudi Allen, Alek Bolduin, Roberto Benini, 
Penelopa Krus 
Janr: komediya 
Kinoteatr: Park Cinema 
Film 16 iyula qədər seansdadır. 
 
Yaş məhdudluğu: 17 yaşa qədər valideynlərin iştiraki tövsiyə 
edilir 
Film dörd hissədən ibarətdir, iki hissəsi italyan dilində 
italyanlardan bəhs edir, digərləri isə, ingilis dilində, Əbədi 
Şəhərdə amerikalıların sərgüzəştlərinə həsr edilib. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Yeni Hörümçək adam 

 
Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Mark Uebb 
Baş rollarda: Endryu Qarfild, Emma Stoun, Ris Evans, Embet 
Devidts 
Janr: fentezi, savaş, triller, macəra 
Kinoteatr: Park Cinema 
Film 16 iyula qədər seansdadır. 
 
 
Hörümçək adam haqqında əhvalatın yeni təqdimatı. Bəxti 
gətirməyən və deyingən oğlan kimi tanınan, Piter Parker adlı 
məktəblini, günlərin birində hörümçək-mutant dişləyir. 
Bundan sonra, bu yöndəmsiz oğlanın həyatında inanılmaz 
dəyişiklik baş verir. 
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           Prezident Linkoln: Qaniçən ovçusu 
 
Ölkə: ABŞ 
İl: 2012 
Rejissor: Timur Bekmambetov 
Baş rollarda: Benjamin Uoker, Dominik Kuper, Entoni Maki, 
Meri Elizabet Uinsted 
Janr: dəhşət, fentezi, savaş, triller 
Kinoteatr: Park Cinema 
Film 16 iyula qədər seansdadır. 
 
Prezindent Linkolnun anası qətlə yetirilib və hər şey, bunun 
qaniçənlər  tərəfindən edilməsinə işarə edir. Bu faciyədən 
sonra, Linkoln bütün qaniçənlərə və onların köməkçiləri-
quldarlara qarşı müharibə elan edir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

         Madaqaskar 3 2D 
 
Ölkə: USA 
İl: 2012 
Rejissor: Tom MakQrat, Konrad Vernon 
Baş rollarda: Ben Stiller, Kris Rok, Devid Şvimmer, Jada 
Pinkett Smit 
Janr: cizgi filmi 
Kinoteatr: Nizami Kinoteatrı 
Seans müddəti qeyri-məlumdur. 
 
Şir Aleks, zebra Marti, zürafə Melman və begemot Qloriya, 
Nyu-Yorka qayıtmaq üçün, köçəri sirkə qoşulurlar. 
 
 
 
 

 
 


