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«Hollivuddakı həyat bədbəxtlikdi. Sən
hər gün səhər 5 və ya 6 da durmalısan ki,
saat 9-a artıq ova hazır olasan.»

WILLIAM
WYLER
Uilyam Uayler – amerikalı rejissor, prodüser və
ssenarist. 1930-40-cı illərdə Uaylerin klassik əsərlər
əsasında çəkilmiş fimləri kommersiya cəhətdən çox uğurlu
oldu.
Uayler 1902-ci il iyulun 1-də indiki Almaniya
ərazisində anadan olmuşdur. İsveç əsilli atası Leopold tacir
idi. Ansı isə alman əsilli idi. Uilyam bir neçə məktəbə getsə
də, davranışına görə daim tənqid edilirdi. Anası onu və
böyük qardaşı Roberti tez-tez konsertlərə, operalara və
yenicə yaranmağa başlamış kinoteatrlara aparırdı. Bəzən
ailəsi və dostları evdə əylənmək üçün tamaşalar
hazırlayırdılar.
Anası bilirdi ki, Uilyam ailə biznesi ilə maraqlanmır.
Buna görə də öz qohumu ilə əlaqə yaratdı. O, hər il
Avropaya gəlir və bacarıqlı gəncləri Amerikaya aparırdı.
Nyu-Yorkda bir müddət işlədikdən sonra Uilyam
rejissor olmaq üçün Hollivuda getmək qərarına gəldi.
Film Karyerası: 1923-cü ildə Los-Ancelesə gələn
Uilyam Universal Studios-da təmizlikçi işləyir. Onun ilk
böyük uğuru 2-ci köməkçi rejissor seçilməsi oldu. O, artıq
rejissor olmaq fikrini tamamilə qət etmişdi. 1925-ci ildə o,
studiyada ən gənc rejissor oldu və “Western” janrlı filmlər
çəkdi. 1928-ci ildə isə ABŞ vətəndaşlığını aldı.
Uaylerin ilk əsas filmi “Anybody Here Seen Kelly?” (Kellini
Görən Olub?) – 1928 oldu. 1930-cu illərdə Uayler
“Wuthering Heights” kimi klassik filmlərə rejissorluq etdi.
Bütün dövrlərin ən yaxşı aktyorlarından biri olan Lourens
Olivyer aktyor kimi yetişməsində ona minnətdar olduğunu
bildirib.

1942-ci ildə “Mrs. Miniver” filminə görə Uayler rejissor
kimi ilk Oskarını aldı. Bununla yanaşı film daha 5 Oskar
qazandı. O, səhnələri çəkərkən həddən artıq tələbkar
olurdu. Onu bəzən “90-Dubl Uayler” adlandırırdılar.
2-ci dünya müharibəsi illərində Uayler ABŞ Hərbi
Hava Qüvvələrində xidmət edirdi. 1946-cı ildə “The Best
Years of Our Lives” filmi ekranlara çıxdı. O, rejissor kimi 2ci Oskarını aldı. Film ən yaxşı film kimi də mükafatı
qazandı.
1953-cü ildə Uaylerin ən məşhur filmlərindən biri,
baş rollarda Odri Hepbern və Qreqori Pekin oynadığı
“Roma Tətilləri” ekranlara çıxdı. Odri yaratdığı obraza görə
Oskar aldı
1956-cı ildə “Friendly Persuasion” filmi Kann
kinofestivalının baş mükafatını qazandı.
1959-cu ildə “Ben Hur” filmi 12 nominasiyadan 11ni qazandı. Bu kino tarixində “Titanic” və “The Lord of the
Rings: The Return of the King” filmləri ilə birlikdə ən çox
Oskar almış filmdir. Uayler filmiə görə rejissor kimi 3-cü
Oskarını aldı.
Uayler kino tarixində aktyorlarla yaxşı işləyən
rejissorlardan sayılır. Onun filmlərində çəkilən aktyorlar 36
(rekord) Oskar nominasiyasından 14 –nü (rekord)
qazanıblar. O, həmçinin “Ən Yaxşı Rejissor” kimi ən çox 12 nominasiyası olan rejissordur. O, bunlardan 3-nü
qazanmışdır. 1965-ci ildə “Irving Thalberg” şərəf
mükafatını alıb. Uaylerin ümumilikdə 13 filmi “Ən Yaxşı
Film” nominasiyası almışdır ki, bu da rekorddur. Uaylerin
filmləri ümumilikdə 127 Oskar nominasiyadan 38-ni
qazanıb. Bu rekorddur.
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Denzel Washington
D.Vaşinqton 1954-cü il
dekabrın 28-də Nyu-York
şəhərində anadan olub. Denzel
1968-ci ilə qədər “PenningtonGrimes Elementary School”-da
təhsil alan Denzelin 14 yaşı
olarkən valideynləri ayrıldı və
anası onu hərbi məktəbə
göndərdi. 1977-ci ildə Denzel
“Fordham University”-dən dram
və journalist dərəcəsi aldı.
Oxumaq və ya bir müddətlik
dərsdən ayrılmaq haqqında
fikirləşən yay düşərgələrinin
birində çalışdı. O, düşərgəyə
gələnlər üçün təşkil edilən
müsabiqədə iştirak etdi və iş
yoldaşlarından biri ona aktyor
olmağı məsləhət gördü.
Universitetə qayıdan Denzel
aktyorluq dərsləri almağa başladı

və bəzi tamaşalarda yer aldı.
Bunun ardınca bir il “American
Conservatory Theatre”-də təhsil
alan Vaşinqton professional
aktyor karyerasına başlamaq üçün
Nyu-Yorka getdi.
Vaçinqton Nyu-Yorda
teatrda işlədi və reklam
çarxlarında çəkildi. O, professional
debütünü 1977-ci ildə “Wilma”
televiziya filmində etdi. Hollivud
debütü isə “Carbon Copy” (1981)
filmində oldu.
İlk böyük şöhrətini 198288-ci illər ərzində davam edən “St.
Elsewhere” televiziya serial ilə
əldə etdi. O, bu dövrdə 6 il ərzində
serialda çıxış edən azsaylı afroamerikalı aktyorlardan idi. 1987ci ildə “Cry Freedom” filmindəki
roluna görə “2-ci Planda Ən Yaxşı

Aktyor” Oskar nominasiyası əldə
etdi. 1989-cu ildə isə “Glory”
filminə görə artıq bu mükafata
sahib oldu. 1992-ci ildə “Malcolm
X” filmində yaratdığı millətçi
roluna görə də Oskara namizəd
oldu.
2001-ci ildə “Training Day”
filminə görə Vaşinqton “Ən Yaxşı
Aktyor” kateqoriyasında Oskar
aldı. O, kino tarixində Sidney
Poyterdən sonra bu kateqoriyada
Oskar alan ikinci qaradərili aktyor
idi. Qəribəsi odur ki, həmin gün
təqdimat mərasimində Sidney
Poyterə Şərəf Oskarı verilirdi.
Vaşinqton və Morqan Friman ən
çox Oksar nominasiyası (5) olan
qaradərili aktyorlardır.
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“Film Fiction”-un bu aya olan ulduz
aktrisası Hollivudla bərabər, dünyanın
ən gözəl xanımlarından biri hesab olunur. Heyranedici təbəssümü ilə milyonların sevimlisi- En Hatuvey (Anne
Hathaway)

ANNE
Hathaway

1982-ci il noyabrın 12-də Bruklində (Nyu
York) anadan olan Enin atası Cerard Hatuvey vəkil,
anası Keyt Makkalay isə aktrisadır. İki qardaşı da
var- Maykl və Tomas. En adını valideynləri ona
Şeksprin xanımı şərəfinə veriblər. “Millburn High
Scholl” məktəbindən məzun olan En, uşaqlıqda
teatr tamaşalarında rollar alıb.
Böyük kinoya gəlişi əksər hollivud ulduzları
kimi serial vasitəsi ilə olub. Belə ki, 1999-cu ildə
“Özün ol” serialında çəkilən Enin aktrisalıq istedadı
produserlərin gözündən yayınmadı. 2000-2001-ci
illər ərzində “Disney” şirkətinin uşaqlara aid
çəkdiyi filmlərdə rol alan En Qari Marşallın
“Şəhzadənin gündəliyi” filmi ilə geniş tamaşaçı
simpatiyası qazandı. Onu Odri Hepbern, Culia
Roberts kimi ünlü aktrisalarla müqayisə etməyə
başlamışdılar. Həmin illərd En vaxt tapıb, bir neçə
semetr Vassar (Vassar College) kollecində də təhsil
aldı.
2002-ci ildə Hiroyuki Moritanın “Pişiyin
dönüşü” animasiyasında rol səsləndirdi. Elə həmin
il aktrisa rejissor Duqlas Makqretanın Çarlz
Dikkensin eyni adlı əsəri əsasında ekranlaşdırdığı
“Nikolas Niklbi” filmində rol aldı.
2004-cü ildə En əvvəlc rejissor Ohayverin
“Tilsimlənmiş Ella”, ardınca isə “Şəhzadənin
gündliyi” sıkvelinin ikinci filminə çəkildi. Ona
“Opera Kabusu” filminə dəvət gəldi. Amma aktrisa
vaxtının azlığını səbəb göstərərək, filmdən imtina
etdi. 2005-ci ildə En daha bir animasiya filmində
rol səsləndirdi- “Qırmızı papaq haqqında həqiqi
əhvalat”.
2005-ci ildə aktrisa əvvəlcə “Kreyzi”
filmində, ardınca isə 3 nominasiyada Oskar
qazanmış Enq Linin “Qozbel dağ” filmində rol aldı.
2006-cı ild isə En “Şeytan Prada geyinir” filmində
çəkilir.
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2007-ci ildə aktrisa “Ceyn Ostin” dramında
əsas rolda çəkilir.
2009-cu ildə isə “Reyçel ərə gedir” filmi ilə
Oskar və Qızıl Qlobusa nominant olur.
2009-cu ildə “Love Film”in rəyinə əsasən ən
yaxşı gənc aktrisa seçilir.
2011-ci ildə Lone Şerfiqin eyni adlı əsər
əsasında çəkilən “Bir gün” dramına əsas rol alır.
Elə həmin il aktrisa Oskar mükafatının aparıcısı
olur. 2012-ci ildə Nolanın “Qara cəngavər”
trilogiyasının son filmində “Pişik qadın” obrazını

canlandırır. Bu filmin ardınca isə Viktor Hüqonun
“Səfillər” əsəri əsasında ekranlaşdırılmış eyni adlı
müziklda Fantina rolu onu Oskara ikinci dəfə
nominant edir.
Şəxsi həyatı: Aktrisa uzun müddət (4 il)
italiyalı məşhur biznesmen Rafaello Folyeri ilə
münsibətdə olub. Dövlət pulunu mənimsəmə üzrə
açılan cinayətdə iddiham olunan Folyeri ilə aktrisa
münsibətləri bitirib. Ardınca aktyor-zinət əşyaları
dizayneri Adam Şulmanla görüşməyə başlayır.
2011-ci ilin noyabrında nişanlanan cütlüyün toyu
2012-ci ilin sentyabrında baş tutub.
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SİTATLAR
Bruno: Valın var?
Veronika: Hə, kimi istəyirsən? Bax?
Bruno: Xeyr, çox üçün gecdir. Bax səhər
saat 8 üçündür. 8-də Brandenburq da pis
olmaz.
Veronika: Motsart? Ya Betxoven?
Bruno: Hələ çox tezdir. Motsart axşam 8
üçündür. Betxovenin musiqisi çox
dərindir. Buna görə də Betxoven gece
üçündür. Ehtiyacımız olan Haydndır.
Gözəl və keçmiş bir Haydn...
Balaca əsgər (La petit soldat)

Buradakı ağaca dırmanmışdım. Sonra
atam gəlib əllərini bax belə tutdu və
mənə dedi: "Hoppan, mən səni tutacam".
Mən də hoppandım. Atam əllərini geri
çəkdi və yerə yıxıldım. Sonra mənə nə
dedi bilirsən? Artıq kimsəyə
güvənməməyi öyrənməlisən.
Balıq uşaq (The Fish Child)

Polis: Polilslər sizi döymək üçün yox, sizi
qorumaq üçün küçələrdədilər.
Aktivist: Bəs bizi sizdən kim qoruyacaq?
Nifrət (La Haine)

Bu dünyada elə, ya da belə etdiyin hər
şeyin hesabını verəcəksən. Heç bir şey
qarşılıqsız deyil. Tanrının
mərhəmətindən başqa...
Sağlam dözüm (True Grit)

- Hamının atası var.
- Hə, amma Tanrının olmaması, atamın
onun yerini tutacağı mənasını vermir.
Xəyalpərəstlər (The Dreamers)

Bu gün yeni bir kəlimə öyrəndim: atom
bombası. Səmada bəyaz bir işıq kimi idi.
Tanrı şəkil çəkirmiş kimi...
Günəş İmperiyası (Empire of The
Sun)

Bolqarların dediyi kimi: "Əgər bir
problemi pulla həll edə bilməsən, onu
daha çox pulla həll edə bilərsən".
Qara pişik, ağ pişik (Black cat, White
cat)

Müharibələr artıq bir millətin o biri
millətə qarşı olması deyil, insanın insana
qarşı olmasıdır.
Müharibə fotoqrafı (War
photographer)
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İnsan övladı fermalarda yaşadı, sonra
şəhərlərdə və indi də internetdə
yaşayacaq.
Sosial şəbəkə (The Social Network)

Bədənlərimiz ruhlarımızın
həbsxanalarıdır. Dərimiz və qanımız bu
həbsxananın dəmir barmaqlıqları... Yenə
də qorxmayın. Ət çürüyər. Ölüm hər şeyi
külə çevirər və beləcə o hər ruhu sərbəst
buraxar.
Fəvvarə (The Fountain)

- Bəzən kiçik bir risk böyük bir
müharibəyə səbəb ola bilər.
- Əgər risk kiçikdirsə mükafatı da kiçik
olur.
Mənim adım heç kim (My name is
Nobody)

Qabımın kənarında məni kökəldə
biləcək bir loxma yemək üçün hər gün
30 min uşaq ölür.
Kafedəki qız (The Girl in The Cafe)

Marji: Müəllimə!
Müəllimə: Yenə nə olub Marji?
Marji: Şah dövründə əmim siyasi məhbus idi, amma yeni rejim onu edam etdi.
Şah dövründə 3 min məhbus var idi,
sizin rejiminizdə isə 300 minə çatıb.
Necə olur ki, bizə belə yalan deyə
bilirsiniz?
Persepolis

Bəzən sevgidə çox şanssız oluruq. Mən
belə olduğum zaman qaçıram. Qaçdığım
zaman bədənim su xaric edir. Beləliklə
göz yaşlarım üçün su qalmır.
Çunq Kinq ekspressi (Chunking
Express)

Təbiətin qanunu bilirəm. Qan istəyən
qanı, əziyyət istəyən əziyyəti tapır. Ölüm
ölümü gətirir. Qartalın qartal doğması
kimi... Amma bu gün təpədəki səs belə
dedi: "Düşməninizi sevin. Sizdən istifadə
etmək istəyənlərə qarşı yaxşılıq edin".
Ben Hur

Allahı tapana qədər əllərimlə hər yerə
toxunacağam və tapdığım da, qəlbimin
bütün sirrlərini ona danışacağam.
Cənnətin rəngi (The Colour of
Paradise)

Zaman! Zaman! Zaman nədir? İsveçrəlilər onu emal edir. Fransızlar onu fondlaşdırır. İtalyanlar onu axtarır. Amerikalılar onun pul olduğunu deyir. Hindularsa onun var olmadığını... Mənim nə
düşündüyümü bilmək istəyirsən? Mən "zaman bir oğrudur" - deyirəm.
Şeytanı vurmaq (Beat the Devil)

Həyatda ən gözəl olan şey qarşılıqsız
olandır.
İyulda (İm Juli)
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Jurnalın bu dəfəki xarici kino adamı ilə
müsahibə rubrikasında sizə 3 tam
metrajlı filmi olsada, artıq
məşhurlaşmış rus rejissor Andrey
Zvyagintsev`in Fransanın məşhur film
jurnalı olan “Positif” jurnalına
müsahibəsini təqdim edirik.
William Saroyan`ın "Gülüş
səbəbi" adlı kitabından necə xəbərdar
oldunuz və Oleq Neqin ilə birlikdə bu
əsəri necə ssenariləşdirdiniz?
İdeyanı görüntü rejissoru Artur
Melkoumiyan verdi. On beş ildir sevdiyi
bu roman üçün həmişə nəsə etmək
istəyirmiş. Hər kəsə bunu tövsiyə edib.
Bir çox rejissor kitabın mövzusunu
bəyənib, lakin heç biri filmə
uyğunlaşdırmağa cəhd etməyib. Kitabın
mətni çox ağırdı, üzərində xeyli işləmək
tələb edir. Ekrana uyğunlaşdırmasını
özünün etməsini, sonra isə
ssenariləşdirilə biləcək hissələrini bizə
göstərməsini təklif etdik. Bir çox ssenari
nümunəsini sınaqdan keçirdikdən sonra,
40 səhifələk ilk versiya hazır oldu. Mətni
təkmilləşdirib tam hazır vəziyyətə gətirə
bilməyim üçün ortaq yol tapdım. Artur
"Qayıdış" (Возвращение) filmimi çox
bəyənmişdi. Sadəcə mətni mənə əmanət
edərək, mənə güvəndiyini və nəsə edə
biləcəyimə inandığını göstərdi. Beləliklə

uzun müddətdir tanıdığım Oleq Nelin
filmin ssenarisi üzərində işləməyə
başladı. Mətndən bir neçə önəmli
hissələri çıxararaq işləməyə başladıq.
Soraya`nın romanında Veranın başqa bir
kişidən hamilə olduğu göstərilir. Filmdə
isə Vera Aleksin qardaşı Robertdən
hamilədir. Bu dəyişikliyi özbaşınalıqla
etmədim. Stanford Universitetinə zəng
edib bunun üçün icazə istədim. Və icazə
verdilər.
"Qayıdış" filminiz bitdikdən
sonra başqa bir filmə başlayacaqdınız,
amma "Sürgün" filmini daha önə
atdınız.
Bəli iki layihəm var idi, amma
prodüser Dmitri Lesnevski qəbul etmədi,
çünki fikirlərim o qədər də xoşuna
gəlməmişdi. O olmadan başqa bir işə əl
atmaq istəmirdim, eyni insanla işləmək
istəyirdim. Saroyan`ın romanına film
çəkmək fikri dördüncü təklifim idi.
Doğurdan da çəkmək istəyibistəmədiyimi soruşdu və sonra qəbul etdi.
Digər layihələrim hələ məni gözləyir.
Digər layihələriniz nədir?
İlk növbədə Kievdə xristiyanlığın
yarandığı vaxtda yaşamış, Boris və Qleb
dövrlərində fəaliyyət göstərmiş və
sonradan müqəddəsləşdirilən, çox da
tanınmayan Maoisej Ugrine adlı bir
müqəddəsin həyatından bəhs edən bir

ssenari yazmaq istəyirəm. Çox qəribə bir
hekayə olduğuna görə, dərin mənalı
fikilər əlavə edilərək bir film də çəkmək
olar. İkinci layihə də keçmişlə əlaqədardı,
bu dəfə hadisələr Yunanstanda cərəyan
edir. Amma filmin əsas obrazı tanıdığımız
biridir (adını demək istəmirəm).
Bu layihələrdən tamamilə
əlinizi üzmüsünüzmü? Yoxsa bir gün
həyata keçirəcəksiniz?
Hamısını etmək istəyərəm.
Problem bunu etməyə cəsarət edə biləcək
prodüser tapmaqdı. Birinci film
tamaşaçının marağını asanlıqla cəlb edə
bilər. İkinci layihəm təcrübi xarakter
daşıyır, daha çox dialoqlardan ibarətdir,
hec macəralı tərəfi yoxdur.
Reallaşdırmağı istəyərəm.
İlk filmlərinizdə ölü zamanlara,
səssizliklərə və daha çox simvolikalı
dialoqlara verdiyiniz önəmi nəzərə
alsaq etdiyiniz işlər, doğurdan da,
heyranedicidir.
Düz deyirsiniz. Söhbəti yenə
Saroyan`ın kitabına gətirsək, ilk versiya
çox ağır idi, həddən-ziyadə dialoqlalarla
yüklü, ekranlaşdırılması çox çətin bir
formada idi. Misalçün, Mark və Aleks
maşında özlərini poetik bir tərzdə
açıqlayırlar: "Bağışlamaq istəyirsən
bağışla. Gözyaşını qəlbində tapacaqsan".
Dialoqu daha çağdaş bir formaya saldıq:
"Bağışlamaq istəyirsən bağışla. Yoxsa
silah siyirtmənin üstündədir". Kitabın
mətni ekrana uyğunlaşdırılamayacaq
qədər poetik dildə idi. Obrazların
ünsiyyətindəki vacib yerləri seçərək
özümüzə sərhəd qoymağa çalışdıq.
Mənalı və vacib dialoqlarıma məni
yönəltdiyiniz üçün təşəkkür edirəm,
çünki mətni məhdudlaşdıraraq
danışıqların təsirini artırmaq çıxış
nöqtəmdi. Məncə Eastwood kimi birinin
eyni anda qaçması, danışması və atəş
açması gözlənilməz bir hərəkətdir.
Sadəcə oturub, nəzər yetirmək və bir şey
danışmayaraq çox şey deyilə bilər, çünki
davranışlar özü-özlüyündən danışır.
Şərhə ehtiyac yoxdur.
"Qayıdış" və "Sürgün"
filmlərində qısa və az dialoqlarla
(maddi və ruhi) bir bütövlük daşıyan
görüntülərin yalınlığı arasında
möhtəşəm bir ahəng yaradılıb.
Atmosferi yaratmaq üçün görüntülərin
əksinə, kəlimələrdən az kömək
alırsınız. Bu dərinləşmək,
peşəkarlaşmaq istədiyiniz bir
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mövqedirmi və buraya necə yönəldiniz?
Özümə xas kinomatoqrafik dilimi formalaşdırmağa
başladığımı düşünürəm. Kommersiya filmləri, mən istifadə etməsəm
də, kino adamlarına geniş imkanlar verə bilər. Bir çox rejissorun
yönəldiyi çoxlu dialoqlu, macəra və hərəkətli kütləvi bir dili təqdim
edir ki, bütün bunlar məncə mənasızdır. Beləcə kino xaosun arasında
qalır, bayağı bir forma alır. Mənim diqqətlə istifadə etdiyim dil isə
(hələlik bu sadəcə başlanğıcdır) mənə görünə bilməyəni görünən,
dərk edilməyəni dərk edilən etmək
fürsəti yaradır. Bunu kəşf edən mən deyiləm, yunan
tragediyaları da bunun üzərində qurulub. Bəlkə də yunanlılar yüksək
səslə danışdıqları üçün, maska taxan hərəkətsiz heykəllərini də
yuxarılarda qoymuşlar, amma mənim obrazlarım bağırmır, nə xoş
mənə ki, kino onlara pıçıldama imkanı verir. Bunu Bresson`un
filmlərindən də görürük. Düşünürəm keçmişim o dövrə təsadüf edir.
Aktyorların özlərini çox ifadə etmələrinə icazə verməzdi, onun
gözündə aktyorlar bir cür maska idi və hər şey içlərində reallaşmalı
idi. İnsanın sadəcə bir obrazı özü deyil.
Buna görə Saroyan`ın dünyasını sərhədləri bilinməyən
bir yerdə qurması olduqca məntiqlidir. Başlanğıcdan etibarən
ssenarinizə bu hərtərəfliliyi qatmaq istəmişdinizmi?
Bəli. Hazırlıq mərhələsi çox uzun idi, amma bütün önəmli
qərarları verəcək vaxtımız var idi. İlk fikirlərdən biri bu idi: film
zamanda və boşluqda durğun olmalı idi. Bütün bu məqamlar üçün
art rejissorum Andrey Ponkratov və modelyer Anna Bartuli ilə
işlədim. Filmin tamamlayıcı bütün hissələri diqqətlə hazırlandı.
Bu hazırlıq əsnasında kəsmə, dekorasiya, ... hər şey son
vəziyyətiyləmi hazırlanmışdı?
İlk filmim üçün də çox detallı hazırlaşmışdıq. Ssenari
üzərində işləyərkən, eyni zamanda görüntü rejissoru Mixayl Krişman
ilə səhnələri necə çəkəcəyimizi düşünürdük. Ssenarini beynimizdə
canlandırdığımız səhnələri uyğunlaşdırdıq. Görüntü rejissoru ilə
ssenaristin işləri arasında bir növ qarşılıq təsirlənmə yarandı. Kəsmə
hissəsini necə etdiyimiz tam olaraq deyə bilmərəm, amma hər
hissənin ümumi bir sxemi var idi. Hər şeyə bütünlüklə baxmağı
sevirəm və yalnız kemaranı yerləşdirəcəyim yeri düşünürəm.
Hissələr çəkilərkən bütün kiçik məqamları və uyğun olan dialoqları
qeyd etdiyim kağıza baxmağım kifyət edirdi. Bunda qeyri-adi bir şey
yoxdur. Məncə hər kəs belə işləyir.
Belə qızğın bir hazırlıq ilə çəkilişlər çox tez bitməlidir,
hər kəs vəzifəsini bilməlidir, xüsusilə də görüntü rejissoru.
Filmə başladığımız zaman çəkilişlərin 102 gün davam
edəcəyini nəzərdə tutmuşduq, amma bizə 103 gün lazım oldu. Heç
bir yerdə axsamalar olmamalı idi. Belçikada təxmin etdiyimiz
zamandan bir az daha çox qaldıq, çünki bizimçün asan olmadı.
Maşınların və insanların çıxarıldığı üç kilometrlik yolun çəkildiyi
şəhərdə səlahiyyətli şəxslərdən icazə almaq uzun çəkdi. Zamanın
xaricində ilahi bir atmosfer yaratmaq istədiyim üçün, heç bir əlavə
şeylər istəmirdim.
Film universallığını böyük miqyasda Moldova, Belçika,
Şimalı Fransa və Sardinyadakı çəkilişlər əsnasında yaratdığınız
atmosferdən qazanır. Məkan seçimini nəyə əsasən müəyyən
etdiniz?
Hər şey ilk növbədə beyində yaranır. Görüntü rejissorumla
tez-tez sənət əsərlərindən və rəsmlərdən ilhamlanmağa çalışırıq.
Bizim günlük işimiz budur. Rənglərlə əlaqədar işləməyə
Massaccio`nun "Cənnətdən qovuluş" freskasıyla başladıq. Oradakı
rənglər bizə ilham qaynağı oldu. Əsərdəki ev üçün ilhamı Andrew
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Wyeth`in rəsmindən aldıq və araşdırmalarımıza bu istiqamətdə
nə rəngdə seçilməli idi? Dərə ilə eyni rəng bir dəyirman da keçdi
davam etdik. Produserimiz təpələr üçün Sardinyani məsləhət gördü, fikrimizdən. Dekorasiya öz-özlüyündə bir mənsubiyyət qazanmışdı.
oranı yaxşı tanıyırdı. Bir həftə adada gəzdik və möhtəşəm yer
O balaca möhtəşəm kilsə doğurdan var idi, yoxsa
olduğunu gördük, lakin bizə çoxlu digər şeylər lazım idi: bir ada, bir ssenaridə olduğu üçün mü inşa edilmişdi?
yol... qısası "blockbuster" bir film büdcəsi. Ondan sonra Moskvada
Kilsə sonradan yaradıldı. O ərazidə heç bir şey yox idi.
bir şeylər tapmağa çalışdıq, bir dostumuz da Moldovanı məsləhət
Texniki baxımdan kilsənin təpənin üstündən başqa bir yerdə tikilə
bildi. Artıq ev yox, evi inşa edəcək yer axtarırdıq. Bu yeri Moldovada bilməyəcəyini dedilər. Mənsə bir az alçaqda olmasını istəyirdim.
tapdıq, sanki dünyanın mərkəzində idik.
Bütün qaydalara əks idi, amma eyni zamanda gerçək bir kilsə
Dekorasiyaların hansıları təbbiidir və hansılarını siz
olmadığının bilinməsi üçün idi. Art rejissoru ilə bu fikri daha da
düzəltdiniz?
təkmilləşdirdik. Kilsəyə aid heç bir məzhəbə aid olmayan bir mühit
Akasiya meşəsi, boş bir ərazi və çüxur var idi. Çüxurun
qazandırmaq istəyirdik. Kifayət qədər çətin bir iş oldu.
üzərinə bir körpü qurmağımızın lazım olduğunu düşündük. Məkan
Rolların bölüşdürülməsi də eyni formada maddi reallıq
bizə körpünün inşasını vacibliyini göstərirdi, sanki körpünü keçərək ilə ruhani olanın birləşməsi idi: iki kişi; Maks və Aleksin fiziki
başqa bir yerdə özünüzü tapırdınız. Mark digər tərəfə keçir, o biri
varlıqları çox güclü olduğu halda, Veranınkı yarı şəffaf və
aktyorlarsa digər tərəfdə qalır. Onlar artıq başqa bir sahildədilər.
təsirlidir.
Dekorasiyanın qurulmasında nə kimi rolunuz var?
Düzdür, doğru yanaşmadır. Rolu oynayacaq aktrisanın bir az
Hə şeyi başdan düzəltmək dörd ayımızı apardı. İşlərə art
havalı olmasını istəyirdim. Məncə Maria Bonnevie`nin xarakterindən
rejissorumuzla başladıq, köməkçisi ilə davam etdik. Hər şeyi dizayn irəli gəlir, amma rolu şərh edəcək başqa birini tapsaydım belə onda
etməyə Kaliforniyada yaşamış bir erməni olan Saroyan`ın həyatı
da bu yarı həssas auranı yarada bilərdim. Vera az danışır, amma nə
boyunca eyni dəyirmanı rəsm edən Wyeth`dən aldığı ilhamla
dediyini bilir. Kişi obrazlar, ümumilikdə, daha aktivdirlər, həmişə bir
yaratdığı və rus təbiət mənzərəsi ilə bəzədiyi evin hekayəsinin
seçim etmələri lazım gəlir. Bu onların varlığından irəli gəlir. Biz
ətrafında çəkməyə sentyabrdan başladıq. Avropada olmayan bölgədəqərblilər, ümumilikdə kişiləri bədənsiz, qadınları ayaqları yerə
idik. Memari plan bir az Amerikanı xatırlatsa da, dil rusca idi. Sanki dəyən varlıqlar olaraq düşünürük. Bu vəziyyəti tərsinə çevirmək
kiçik bir dünya turu idi. Ləvazimatlar haqqında bir az düşünməli
istədim.
olduq. Ev daşdanmı, taxtadanmı olmalı idi? Pəncərə, jaluz və pərdə
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Maria, əsasən fiziki gözəlliyi və cəlbediciliyi ilə
ucaltıldıqca, təəccüblü bir formada siz onu filminizdə iradəsiz,
zəif kimi göstərmisiniz.
Düzdür. Mariaya bu qədər geniş bir formada, bir-birindən
fərqli obrazları canlandıra bildiyi üçün təşəkkür etmək lazımdır.
Qadınlığı arxa plana ataraq, cəsurca hərəkət etdi. Öz içinə qapanan və
həssasiyyətini göstərməkdən
çəkinən bir qadındır. İçdən-içə güclü, ayrı bir gücdür bu. Ona
vurğunam.
Norveç əsilli isveçli biri, film üçün rus dilinimi öyrəndi?
Sadəcə sözləri əzbərlədi. Rusca öyrənməsi çox vaxt aparardı.
Sadəcə mətni öyrənəcəyi barədə razılaşmışdıq. Bütün rolunu əks
etdirən bir CD verdik. Vurğulara diqqət etməsi üçün CD-yə məndən
başqa kimsənin səsi yazılmadı, yəni bütün mətni mən dedim. Yaxşı
tələffüz edərək çoxlu təkrar elədi. Gün boyu qulaqlıqlarla mətnə qulaq
asıb, öz-özünə məşq elədi. Çəkiliş əsnasında onsuz da bir
tərcüməçimiz də var idi.
Universal bir tərəfiniz olmasına rəğmən, bu sizin
filmlərinizdə rus ənənələrini görməyimizi əngəlləmir. Bu şüurlu
bir davranışdırmı, yoxsa xilas olmaq istədiyiniz bir ölçüdür?
Bu şüurlu davranış deyil. Məncə qaçınılmazdır. Bir rus rejissor
bunu edərsə, bu kökləri və nəsillərindən irəli gəlir. Amma xüsusilə
edilməyib.
Daha açıq danışaq, Tarkovski kinosunun ilham qaynağınız
olduğunu deyə bilərikmi?
Düşünürəm ki, məni təsirləndirən insanlardan biridir. Bəzi
Tarkovski filmləri var ki, digərlərindən çox sevirəm, amma onun
kinosuna çox yaxın olduğum düzdür.
Bir az da işıq istifadəsindən və kamera hərəkətlərindən
danışmağınızı istərdik. Görüntü rejissoru Mixayl Krişman ilə
işbirliyiniz necədir? İşlərində müəyyən dərəcədə sərbəstlik
verirsinizmi?
Danışmaq bir az çətindir. "Qayıdış" filmi 2003-cü ildə, görüntü
rejissorları üçün nəzərdə tutulmuş Lotzig`dəki festivalın "rəsmi seçim"
hissəsində yer alırdı. İstər istəməz özümü səhnədə Mixayl haqqında
belə deyərkən hiss etdim: "Qırx yaşındayam və sonra bu dünyada öz
gözlərimlə görmə imkanına sahib oldum". Mixaylın görmə və düşünmə imkanları mənimkinə çox yaxındır. Görmək istədiyim kimi görür.
Doğurdan gözlərimi onda tapdım. Kim qərar verir, səbəbini, əslini bilmirəm, amma bərabər işləyərkən qarşılıqlı bir-birimizə rəğbətimiz
olurdu. Kimin nəyə qərar verdiyini demək imkansızdır. Ona baxıb bir jest etməyim kifayətdir. Hardasa heç danışmadan bir-birimizi
anlayarıq. Bizə bəxş edilmiş bir lütfdür bu...
Yerləri müəyyən edərkən o da sizə qatılırdımı?
Əlbəttə, qatılırdı. Bunun üçün asistentlərdən kömək istəmirik. Bizi maraqlandıran hər şeyi özümüz axtarıb tapırıq. Bunu bizim
yerimizə kimin edəcəyini heç düşünmürəm də. Həmçinin nə axtardığımı başqasına doğru-düzgün izah da edə bilmərəm. Bu cür şeyləri
sözlərlə ifadə eləmək asan deyil. Ərazidə beyninizdə başlanğıcda olan görüntüdən çox daha fərqli formada özünü biruzə verən bir sevgini
təkrar hiss edə bilərsiniz.
Kamera bucaqlarını hansı kriteryalara görə müəyyən edirdiniz?
Hər şey hazırlıq mərhələsində hazırlanır. Həmişə hansı bucaq və kamera hərəkətindən istifadə edəcəyimizi bilirik. Hər zaman ən
yaxşı bucaqdan kadrı tutmağa cəhd edirəm, ən azından mənə görə subyektiv bir formada ən yaxşı olanı...
Aktyorlarla bunu necə izah edirsiniz? Aktyor oyununu kameranın bucaqlarına əsasən təyin edirsiniz, yoxsa onlara
sərbəstlik verirsiniz?
Kieslowski -"Yaxşı aktyor seçimi filmi çəkməyin yarısıdır" - deyib. Tamamilə doğrudur. Bir aktyorla yaxşı işləməyin əsas yolu
aktyor seçimi və rolu tez-tez təkrar etməkdən ibarətdir. Özümə yaxın hiss etdiyim aktyorlarla işləməyi üstün tuturam. Əgər rolu
oynayacaq şəxs beynimdəki obraza bənzəmirsə, canlandırdığım obraza fiziki olaraq çox bənzəməsə belə, yaxşı münasibət qura bildiyim
başqa bir aktyorla işləməyi tərcih edərəm. Və əgər güclü biridirsə canlandırdığım obrazı da öz varlığı ilə gücləndirə bilər. Dostum
Konstantin Lavrenko üçün hər şey gizli olmalıdır, həmişə danışanın, filmi ona izah edənin mən olduğumun fərqinə vardım. Çünki o elə
səssiz-sədasız biridir ki, heç bir şeyə çox da qarışmır və intuitiv birisidir.
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Bir səhnə üçün çox çəkiliş edirsiniz?
"Qayıdış" filmi üçün çox etmişəm bunu. Mark`ı oynayan Aleksandr Balouyev rus kinosunun bir ulduzudur. 24 saatın 24-də də
çəkilişlərdə olur, belə ki, Kanndakı festivala qatılacaq vaxt belə tapa bilməmişdi. Başda olan maşın səhnəsi üçün bütün bir gününü sərf
etmişdi. "Gedə bilərsiniz!" - dediyimdə geri gəlmədi, çünki hələ edəcək işləri var idi. Aleksə "Lənət olsun, Mark!" dediyi səhnə üçün də
təxminən 20 dəfə çəkiliş etmişdik. Buna təəccüblənmişdi, çünki normal halda 2-3 dəfədən çox çəkiliş etməzdik. Bu arada prodüserim
Dmitri Lesnevski`yə təşəkkürüm sonsuzdur, mənə bolluca çəkiliş etmə şansı verdi. Çəkilişlərdə istifadə etmək üçün 20 min metr, Rusiyaya
qayıdanda da daha 20 min metr film lenti istifadə etmə imkanını yaratdı. Beləcə istədiyimizi edə bilirdik.
Montaj sizin yaradıcılıq müddətinizin önəmli bir hissəsidir. Fərqli izah formalarından istifadə edirsinizmi?
Məncə önəmli və həyəcan verici bir etapdır. Zövqlü bir andır, çünki beyninizdəkini gerçəkləşdirdiyinizi bilirsiniz. Bütün bu
aralıqlara yön verərsiniz və geriyə sadəcə doğru yerləşdirməyi tapmaq qalır. Böyük bir zövqdür, amma necə və harada nə ediləcəyini
unutduğunuz zaman sıxıntılar yaşayırsınız. Montaj problemin həllini tapmaq üçün yaradıcı olmağı da özündə əks etdirir. Məsəl üçün,
kameranı hərəkət etdirmək üçün daha qısa relslərə malik idik- 40 metr yerinə 20 metr. Dialoqları aralıqlara yerləşdirmək üçün çox daha
qısa bir məsafədə olmalı idik. Aktyorları daha yavaş hərəkət etdirməyə qərar verdik, amma bunun nəticəsində ritm pozuldu, nə edəcəyimi
bilmirdim.
Dövrümüzün texniki imkanları sayəsində ideal ritmi tutmaq istiqamətində kifayət qədər montaj sınaqları keçirmə
imkanları var. Bu sizin üçün qaçınılması çətin olan bir tendesiyadırmı, yoxsa bilavasitə dialoqsuz davam edən kadrlarda ritm
özü-özünü yaradır?
Montaj üçün bu texnikadan istifadə etmirəm. Çəkilişlərdə istifadə edilən 35 mm.-lik kamera mənə bir çox imkanlar yaradır. Ritm
üçün heç montajdan itfiadə etməmişik. Filmin ritmi çəkiliş əsnasında özü-özlüyündən formalaşdı. Kompyuterdən çox az istifadə etdik. Hər
şey istənilən sürətdə çəkildi. Digər imkanlar mənə tərs gəlir, mənim üçün təbii deyillər. Bunları istifadə etmənin düzgün olmadığını
düşünürəm. Təbiilik tərəfdarıyam.
"Sürgün" filminin final səhnəsi bir çox polemikanı özüylə bərabər gətirir. Sonunu dəyişdirməyiniz üçün sizə kənar
təsirlərin olduğu aydın görünürdü.
Filmin sonu ümumi səsvermə ilə seçilmədi. Kann Film Festivalının komitəsi məndən son səhnəni (qadınların mahnı oxuduğu)
çıxarıb, daha düzgün bir formada təqdim etməmi məsləhət bildi. Xüsusilə bir qismi çox israr etdi. Filmin bütün hüquqları Rusiyadakı
produserimdə idi, o da bu vəziyyətə təəccüblənib arada qaldı. Səlahiyyətli insanların tövsiyəsinə qulaq asmaq istəyirdi. Ona qarşı
olduğumu dedim və filmin sonunun eyni qalması üçün onu razılığa gətirə bildim. Kanna gəldiyimiz zaman prodüserim güclü
şəxsiyyətimdən bəhs etdi, bəlkə də, haqlı olduğumu qeyd elədi. Tərəddütləri var idi, amma sonluğu qorumağımızı dedi. Filmlərimdə
məcbur qalmadıqca ki, buna da mən qərar verirəm, bir şeyi dəyişdirməməyə çalışıram. Çünki yaradıcı insanın başqalarının tövsiyyələrinə
baş əyməməsi lazımdı. Hər nə qədər mənə yaxşı nəsihətlər vermiş olsalar da, hərəkətə keçmədən öncə dəyərləndirməyim vacibdir.
Filmin adı haqqında qısa da olsa danışa bilərsinizmi?
"Sürgün" çox bəsit bir kəlməylə biz sürgün edilmişləri xatırladır. Hamımız eyni vəziyyətdəyik. Düzgün sözü tapmaqda çətinlik
çəkirik. Əgər "sürgünə göndərmək" felini seçmiş olsaydıq, bu bir az siyasi məna verərdi. İngiliscə "expulsion" (xaric etmə) sözünü
düşündük, amma bu dəfə də "məktəbdən xaric etmə" mənasını verə bilərdi. Ən yaxşısının "Sürgün" sözü olduğunu düşündük. Bir çox
insan mənə belə bir sual verir: "Kim sürgün edilib?". Sadəcə tərcümə məsələsidir bu. Siz və mən, hamımız sürgün edilmişik…
Michel Cleutat və Grégory Valens
"Positif" jurnalı Yanvar, 2008.
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RÜSTƏM
İBRAHİMBƏYOV
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Rüstəm İbrahimbəyov 1939-cu il, fevralın 5-də əslən Şamaxıdan olan Məhəmməd İbrahimbəyov və Fatimə Məşədibəyovanın
ailəsində anadan olmuşdur. Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycan Neft və Kimya İnsitutunu bitirmiş, sonralar Moskvada S.A. Gerasimov
adına Rusiya Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda ssenarist və rejissor ixtisaslarına yiyələnmişdir.
Rüstəm İbrahimbəyova məşhurluğu, ssenari müəllifi olduğu “Səhranın bəyaz günəşi” filmi gətirdi. 1969-cu ildə ekranlara çıxan film Kult
filmi statusu qazanaraq SSRİ-də ən çox izlənilən sovet filmi kimi tarixi bir uğura imza atdı. Kino tənqidçi Maya Turovskaya bu film haqda
belə demişdi: “Hesab edirəm ki, bu film janr etibarı ilə kino tarixində bənzərsizdir. O öz janrında ilk film kimi qəbul olunmalıdır.”
70-ci illərin əvvəllərində isə Rüstəm İbrahimbəyov və Sergey Mixalkov arasında əməkdaşlıq başlayır. 1991-ci ildə ssenari müəllifi
olduğu “Urqa-Sevgi teoreası” filmi Venesiya Film Festivalının əsas mükafatını- Ən Yaxşı Film laureatı olub, “Qızıl şir” mükafatını qazandı.
Üç il sonra, yəni 1994-cü ildə isə Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisini yazdığı “Günəşdən usanmışlar” filmi isə “Əcnəbi dildə ən yaxşı film”
nominansiyasında Oskar mükfatı, Kann Film Festivalında isə Qran Pri qazanaraq böyük uğur qazandı. 1998-ci ildə ssenarisini elə Sergey
Mixalkovla yazdığı “Sibir bərbəri” filmi həmin ilin ən büdcəli (35 milyon) filmi hesab olundu. 1999-cu ildə ssenaristlərindən biri olduğu
“Şərq-Qərq” filmi Oskarın nominantları arasında yer alıb.
Əsərlərinin demək olar hər biri ekranlaşdırılmış nadir yazıçılardan hesab olunur.
Rüstəm İbrahimbəyov Kinomatoqrafçıların Konfederasiya Birliyinin SNQ ölkələri üzrə, Avro Festivallarının Moskva üzrə,
Azərbaycan Kinomatoqrafçılar Birliyinin sədridir. Rusiya Kinomatoqrafçılar Birliyinin katibidir. “Felisk”- Avropa Kino Akademiyasının və
Dünya Kino Akademiyasının, o cümlədən Rusiya Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
1989-cu ildə əsası qoyulan “İbrus” (İB- İbrahimbəyov, RUS-Rüstəm) şirkətinin və eyni adlı teatrın təsisçisidir.
1962-ci ildən yazıçılıqla məşğuldur. 15 pyesi dünyanın 100 dən çox ölkə teatrlarından tamaşaya qoyulub.
SSRİ və Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimidir. Onlarla fəxri ad, fərman və mükafatlara layiq görülüb.
25 yanvar 2012-ci il tarixində Rüstəm İbrahimbəyov Fransanın ona təqdim etdiyi ordendən imtina etməsini açıqladı.
İbrahimbəyov buna səbəb kimi Fransa senatının erməni soyqrımı haqda qəbul etdiyi qanun olduğunu göstərib, əlavə etdi ki, bu qanun
Fransada söz azadlığının qarşısını alır.
Evlidir. Fuad adlı oğlu, Fatimə adlı qızı var.
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OSCAR / 2013

Bildiyimiz və gözlədiyimiz kimi, 85-ci Oskar mükafatının təntənəli mükafatlandırma gecəsi fevralın 24-ü baş tutacaq.
İldən ilə nüfuzunu itirməkdə olan Oskar artıq sənətdən çıxıb, şou-biznesə daxil olub. Qırmızı xalça üzərində poza, paltar
nümayiş edən ulduzlar, bahalı insanların pafoslu müsahibələri və ədalətin çoxdan itdiyi bir mükafatın nəyi və ya harası kino
sənətinə xidmət edir? Bu ilin nominantları da bu baxımdan təəcübləndirmədi. Yenə Avropa festivallarında at oynadan filmlər
Oskardan kənarda qaldı. Nəticənin necə olmasından asılı olmayaraq mükafata nominant göstərilmiş filmlər və hətta uzun
siyahıdan kənarda qalan filmlər bəlli olanda biyabırçılıqdan başqa bir şey ilə yadda qalmayacaq növbəti Oskara şahid
olacağımız taleyi ilə barışdıq.
Əvvəlcə "İlin ən yaxşı filmi" nominantları ilə tanış olaq:
Azad edilmiş Canqo (Kventin Tarantino) - Tarantinonun növbəti filmini arzusunda olduğu spagetti-vestern janrında
çəkdi. Öz tərzinə sadiq rejissor yenə əyləncəli, qanlı, dinamik sujet xəttinə malik parodik film ərsəyə gətirdi və onun
nominantlar arasında olmasını ədalətli saymaq olar.
Pi-nin həyatı (Enq Li) - Pafoslara bürünmüş, komputer qrafikasından geninə boluna, hətta dəyərdim aşırı istifadə
olunmuş, ağıllı sözlər hesabına tamaşaçının marağına səbəb olmuş Pi-nin ədalətli nominant olmasını dəsəm, yalan demiş
olaram.
Vəhşi Cənubun heyvanları (Ben Riçardson) - Ben Riçardsonun bu filmini nominantlar arasında görmək maraqlı oldu. Və
nə qədər ədalətli nominant sayılsa da "İlin filmi" deyil.
Linkoln (Stiven Spilberq) - Spilberq yenə bicliyə əl atıb, Oskar üçün ABŞ-ın ən sevimli şəxsiyyəti hesab olunan Linkoln
haqda bioqrafik film çəkdi. Filmi dünya kinosunun ən yaxşı aktyorlarından biri olan Daniel Dey-Luisin çiyinlərinə qoydu və bu
da bəlkə onun ən böyük səhvi oldu. Çünki, Dey-Luisin möhtəşəm aktyorluğu fonunda filmin ssenarisi, estetikası, belə götürsək
hər şeyi kölgədə qalıb, açıq-aşkar filmin zəif nöqtələrini ortaya qoydu.
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Sevgi (Mixael Haneke) - Hanekenin son filmi olan Sevgi art xaus janrında sözsüz ki şedevrlərdən biridir. İlin filmi
olmağa layiqdir, amma çətin ki, bir avropalı rejissor bunu qazansın.
Mənim dostum-psixdir (Devid Rassel) - Bu film haqda bir söz deyim - Biyabırçılıq!
"Arqo" əməliyyatı (Ben Afflek) - Ben Afflek artıq özünü yaxşı mənada həm aktyor, həm də rejissor kimi kifayət qədər
göstərməyi bacarıb. Arqo onun sayca 4-cü filmi idi. Rejissor işinin öhdəsindən artıqlaması ilə gəlməyi bacardı. Ədalətli
nominant sayılır.
Səfillər (Tom Huper) - "Kral danışır" filmi ilə artıq bir dəfə "Oskar" qazanan Tom Huper bu dəfə müziklda özünü sınadı
və Hollinin ən maraqlı simalarını Hüqonun eyni adlı şah əsərində topladı. Kifayət qədər maraqlı və baxımlı bir film ərsəyə
gəldi. Amma ilin filmi "Səfillər" deyil.
Bir nömrəli hədəf (Ketrin Biqelou) - "Arqo" filminin olduğu yerdə eyni janrlı ikinci belə filmin olması gülünc gəlir.
Amma Oskarda baş verən hoqqaları nəzərə alsaq bir də baxarıq ki, ilin filmi olmuş.
Ən yaxşı aktyor:
Bu nominasiyada demək olar ki, qalib məlumdur. Çünki, Daniel Dey-Luis çətin ki, rəqib tanısın. Amma bizim seçimimiz
tamam başqa aktyordu.
Ən yaxşı aktrisa:
Burda da maraqlı nominantlar var. Məsələn ən balaca nominant Kvizan Uollis və ən yaşlı Emanuel Riva... Amma Naomi
Uots da unutmaq olmaz.
İkinci planda ən yaxşı aktyor:
Bu kateqoriyada əjdahalar mübarizə aparır- Valtz, De Niro, Seymur Xoffman, Tomi Li Cons və Arkin. Hər biri layiqdir.
Amma Valtz və Xoffmanın şansları daha çoxdur.
İkinci planda ən yaxşı aktrisa:
Bu kateqoriyada əsas mübarizə En Hatuvey və Emi Adams arasında gedəcək. Amma Helen Hantı da unutmaq olmaz.
Ən yaxşı animasiya filmi:
Bu kateqoriyada "Frankenvini" və "Cəsur ürəkli" animasiyaları daha çox şanslı kimi görünür.
Əcnəbi dildə ən yaxşı film:
Bu şərhsiz və şübhəsiz ki, Hanekenin "Sevgi" filmi olacaq.
Ən orjinal ssenari:
"Azad edilmiş Canqo" filminin şansı daha çoxdur.
Ən yaxşı musiqi:
Agent 007- Skayfal filminin musiqisi ən real namizəd görünür.
Film Fiction rəyinə əsasən:
İlin ən yaxşı filmi - Master (Pol Anderrson)
İlin ən yaxşı aktyoru - Xoakin Feniks
İlin ən yaxşı aktrisası - Naomi Uotts
İkinci planda ən yaxşı aktyor - Filip Seymur Xoffman
İkinci planda ən yaxşı aktrisa - En Hatuey
Ən yaxşı animasiya - Cəsur ürəkli
Əcnəbi dildə ən yaxşı film - Sevgi (Mixael Haneke)
Ən orjinal ssenari - Müqəddəs mühərriklər (Leos Karaks)
Ən yaxşı musiqi - 007: Skayfal
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Həyat Qanunları

#Əli İsa Cabbarov
Bu saydan etibarən hər sayımızda
bir məşhur kino adamının həyat
qanunlarını sizə təqdim edəcəyik.
İlk məşhurumuz Əli İsa
Cabbarovvdur.
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. “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.
Əli İsa Cabbarovun həyat qanunları:
- Arxada qalmağına əmin olduğun şeylər azdır. Birdən yenə təkararlandı. Atamın dünyasını dəyişməsi arxada qaldı.
- İnsan özünü hamıdan gözəl tanıyır. Düşünürəm ki, bundan yaxşısına layiqəm.
- Dəyişməyə imkan olsa, ilk özümü dəyişərdim.
- Oşoya görə insanı tanımaq üçün onun fasiləsiz danışması vacibdir. Atalar misalına görə isə “susmaq qızıldır”. Susmağı
bacarmıram.
- Cəhənnəmdə Onlar olacaq...
- Fikrimcə, filmlər insanları dəyişdirmək gücünə malikdirlər.
- Polislərdən, həkimlərdən. Fb statuslarını copy edib rəhbərliyinə çatdıranlardan qorxuram.
- Günah içində olan insan necə təmizlənə bilər? Əuzü billahii minəşşəy tanirrəcim
- Azadlıq “Mən razı deyiləm” kəlməsindən başlayır.
- Pedofilləri bağışlamaq olmaz.
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17 AN

Kinoşünas Aygün Aslanlının 17 anı...
- Kinoda yeriniz?
- Elə kinoşünaslıq. Özümü yerimdə hiss eləyirəm, amma hələ istədiyim səviyyəyə çatmağıma çox var.
- Kinoda iddianiz?
- İşimin ustası olmaq. Buna iddia demək mümkündüsə )
- Kinoda arzunuz?
- Hər baxanda adamın ürəyini ağzına gətirən (yaxşı mənada), beynini qarışdıran filmlər çox olsun. Azərbaycan kinosuna da
aiddi.
- Lent yoxsa rəqəmsal?
- Lent.
- Kinotetrda son baxdığınız film?
- Kventin Tarantino “Azad insan Canqo”
- Üstünlük verdiyiniz janr?
- Mənə təsir eləyən, fikirləşməyə məcbur eləyən, zövq verən bütün filmlərə baxıram- janrından asılı olmayaraq.
- Sevimli rejissor?
- Tarantino, Almodovar, Vudi Allen, Vong Kar Vay. Çoxdular.
- Sevimli aktyor?
- İndi ağlıma heç kim gəlmədi. Filmdən filmə dəyişir.
- Sevimli aktrisa?
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- Buna yuxarıda cavab verdim.
- Hamının baxmalı olduğu 5 film?
- Mark Zaxarov “Əjdahanı öldürmək” (Ümumiyyətlə, bu rejissorun bütün filmlərinə baxılmalıdı).
Bernardo Bertolluci “Konformist”
Qodar “Son nəfəsdə”
Fellini “Yol”
Vudi Allenin bütün filmləri. Almodovarın filmləri.
Hamı baxmalıdı, ya yox, deyə bilmərəm, mənim hər dəfə böyük həvəslə izlədiyim filmlərdi.
- Kino tarixi kimdən başlayır?
Mən Lümyer qardaşlarını bilirəm. ))
- Dünya tamaşaçısı hansı yerli filmlərimizə baxmalıdır?
- Məncə, hələ elə film cəkilməyib. Hərçənd bəlkə köhnə filmlərimizi göstərmək olar – “Bizim Cəbiş müəllim”, “Ad günü”,
“Şərikli çörək”.
- Arzusunda olduğunuz filmə baxmısızmı?
- Azərbaycan kinosunda yox. Ümumiyyətlə isə mən arzulamıram, lazımi filmlər lazımi anlarda özləri gəlib məni tapır.
- Kino hansı dövrünü yaşayır?
- Fikrimi hansı sözlə ifadə eləsəm? Sönük.
- Oskar mükafatı ya Kann, Venesiya, Berlin?
- Kann, Venesiya, Berlin.
- Yaxın beş ilə nə dəyişəcək?
- İndi proseslər o qədər surətlə dəyişir ki, bu suala cavab verməyə çətinlik çəkirəm. Proqnoz verməyi hec vaxt bacarmamışam.
- Sonluq necə olmalıdır?
- Gözlənilməz olsun)
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Kinonu yaradanlar
#Walt Disney

Walter Elias "Walt" Disney - amerikalı prodüser,
rejissor, ssenarist, dublyaj aktyoru, animator və
xeyriyyəçi. Onu 20-ci əsr kino sənətinə təsir edən ən
böyük şəxsiyyətlərdən biri saymaq olar. Karyerası
ərzində 59 (rekord) Oskar nominasiyasından 22-ni
(rekord) qazananan Disney həmçinin bir ildə ən çox (4)
Oskar alan şəxsdir.
Uşaqlıq: Uolter 1901-ci il dekabrın 5-də Çikaqoda,
irland əsilli Elias Disney və alman, ingilis əsilli Flora Disneyin ailəsində dünyaya göz açmışdır. Dörd yaşı olarkən ailəsi
Missuriyə köçdü. Disney burada rəsm sənəti ilə maraqlanmağa başladı.
1917-ci ildə McKinley High School-a daxil oldu və Çikaqo İncəsənət İnstitutunda gecə kursları götürdü. Məktəb qəzetinə
rəssam kimi qəbul edilən Disney əsasən vətənpərvərlik mövzularında, xüsusilə 1-ci Dünya Müharibəsinə dair rəsmlər çəkirdi.
16 yaşında orduya getmək üçün məktəbi atsa da, yaşı az olduğundan qəbul edilmədi. Bundan sonra dostu ilə birlikdə Qırmızı
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Xaç Cəmiyyətinə daxil olmağı qərara alır. O,
Fransaya gedir və təcili yardım maşınında sürücü olur.
1918-ci ildə artıq müharibə bitir.

Karyera: 1919-cu ildə Uolter sənətlə məşğul olmaq
üçün Kanzas şəhərinə gəldi. Aktyor və ya qəzet rəssamı
olmaq barədə seçimdə tərəddüd edən Uolt 2-ni seçdi. Lakin
heç kim onu işə qəbul etmədi. Böyük qardaşı Roy öz dostu
vasitəsilə Uolteri Pesmen-Rubin Art Studio-na işə düzəltdi.
Uolter burada qəzetlər, jurnallar və kinoteatrlar üçün
reklamlar hazırlayırdı. Burada rəssam Abbi Ayverkslə tanış
olan Uolt onunla birlikdə şəxsi şirkət yaratmaq qərarına
gəlir.
1920-ci ildə onlar "Iwerks-Disney Commercial
Artists" şirkətini yaratsalar da, şirkət qısaömürlü oldu.
Disney Kansas City Film Ad Company-yə işə daxil oldu və
burada animator sənəti ilə maraqlandı. O, şəxsi animasiya
biznesinə başlamaq qərarına gəldi və iş yoldaşı Fred
Harmanı ilk işçi kimi işə götürdü. Uolt və Harman Kanzasda
ən məşhur insanlardan biri ilə razılıq əldə etdilər və yerli
kinoteatrda “Laugh-O-Gram” adlandırdıqları öz cizgi
filmlərini nümayiş etdirdilər. Teazliklə Kanzasda
məşhurlaşan cizgi filmləri Disneyə Laugh-O-Gram adlı
studiya yaratmaq imkanı verdi. Bir neçə işçi götürsə də, bu
şirkət də ümidləri doğrultmadı. Disney sənətini kino
sahəsinin paytaxtı – Hollinudda davam etdirmək qərarına
gəldi.
Uolt bir neçə studiyaya müraciət etsə də, heç kim
gənc rejissoru işə qəbul etməklə risk etmək istəmirdi.
Sonda onun "Alice in Cartoonland" işini bəyənən Nyu-York
distributorundan məktub aldı. Uolt qardaşı Roydan kömək
istədi. Artıq iki qardaş biznesə başlamışdılar. Onlar kiçik bir
otaqda studiya yaratdılar. "Alice in Cartoonland" o qədər

məşhurlaşdı ki, Disney qardaşları kömək üçün Ub Iwerks-ə
müraciət etdilər. Onlar üç qızı da işə götürdülər. Qızlardan
sonuncusu, Lillian Baunds Uolteri yez-tez bacısının evinə
nahara dəvət edirdi. Qısa zamandan sonra onlar evləndilər.
1927-ci ildən etibarən Uolt hiss etdi ki, "Alice in
Cartoonland" seriyası ilə maksimum yol qət edib və
studiyaya yeni ulduz lazımdır. Və uzunqulaqlı dovşan
Osvald (Oswald) yarandı. Məhz bu xarakter Disneyi kino
sahəsinin aparıcı animatoruna çevirdi. Onlar ayda 2-3 cizgi
filmi çəkirdilər.
Osvaldın şöhrəti artdıqca, Disney cizgi filmlərinin
keyfiyyətini artırmaq üçün texnikanı inkişaf etdirmək
qərarına gəldi. Bunun üçün çox pul tələb olunurdu,
distributorlar isə bu qədər məbləği vermək istəmirdilər.
Disney qərara gəldi ki, arvadı Lillian ilə birlikdə Nyu-Yorka
getsin və onlarla şəxsən danışsın. Onlar Disneyin heç bir
ideyasını bəyənmədilər, üstəlik məlum oldu ki, müqavilənin
şərtlərinə görə Dovşan Osvald artıq Uolt və Roy
qardaşlarının hüququnda deyil.
Qatarla Kaliforniyaya qayıdarkən, Uolt yeni xarakter
– siçan üzərində işləyirdi. Uolt siçanı arvadına göstərdi və
onu Siçan Mortimer (Mortimer Mouse) adlandıracağını
bildirdi. Lillian isə adı bəyənmədi. Sonda onlar siçanın adını
Miki (Mickey Mouse) qoydular.
Onlar Mikinin üzərində çox işlədilər. Uolt siçanın bir
qədər insana bənzəməsi üçün ona əllər və əlcəklər əlavə
etdi. Nəhayət ki, 1928-ci ildə “Steamboat Willie” ekranlara
çıxdı. Bu Miki barədə çəkilən 3-cü film olsa da, ekranlara
çıxan ilk film oldu. Fimdən sonra Miki ulduza çevrildi.
Müxtəlif Hollivid studiyaları Miki Mausun iştirakı ilə cizgi
filmlərinin çəkilməsini istəyirdilər.
Uğurlu İllər: Miki Mausun uğurundan bir qədər
sonra Disneyin "Silly Symphoney" cizgi filmləri seriyası
üçün müəyyən planları var idi. 1931-ci ildə o, Technicolor
şirkəti tərəfindən yaradılan rəngli film demosunu gördü.
Şirkət Disneyə iki illik müqavilə təklif etdi. Disneyin ilk
rəngli cizgi filmi "Flowers and Trees; Silly Symphoney" oldu
və o buna görə ilk Oskarını qazandı. Eyni ildə o, Miki
Mausu yaratdığına görə Şərəf Oskarına da layiq görüldü.
Ördək Donald (Donald Duck) isə “The Wise Little Hen” adlı
cizgi filmində debüt etdi.
1932-ci ildə Uoltun səhhətində problemlər yarandı. Həkim
ona bir müddət istirahət etməyi məsləhət gördü. O, arvadı
ilə birlikdə istirahətə yollandı. O, hiss etdi ki, bütün işləri
təknbaşına idarə edə bilməyəcək və ona görə də
professionalları bu işə cəlb etmək qərarına gəldi.
1933-cü ildə onların Dayan adlı ilk uşağı oldu. Üç
ildən sonra isə Şaron adında digər qızı doğuldu.
1934-cü ildə Disney Studios tammetrajlı cizgi filmi – “Snow
White and the Seven Dwarfs” (Ağbəniz və Yeddi Cırtdan)
üzərində işlərə başladı. Studiya texnikləri filmi daha da
baxımlı etmək üçün yeni kameralar üzərində işləyirdilər.
Filmin büdcəsi həddən artıq xərclər tələb edirdi. Büdcə o
dövr üçün fantastik 1.5 milyon dollara qədər qalxmışdı. Bir
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çoxları bunu “Disneyin Ağılsızlığı” adlandırırdı. Nəyahət
film 1937-ci ilin dekabrında işıq üzü gördü. Bu artıq
ümumilli sensasiya idi! Filmə görə Disneyə Şərəf Oskarı
verildi. Bu mükafat 1 böyük və 7 kiçik Oskar idi.
O, bir-birinin ardınca “Pinocchio”, “Bambi” və “Fantasia”
cizgi filmlərini ekranlaşdırdı. Lakin bunlar öncəki kimi
uğurlu olmadı.
1948-ci ildən etibarən Uolt artıq yeni bir şey etmək
qərarına gəldi. Disney studiyasının ilk bədii filmi, “Treasure
İsland” (Dəfinələr Adası) ekranlara çıxdı.
Disney ağır işlərin onun sağlamlığına yenidən mənfi
təsir edəcəyinin duyurdu. Buna görə də yeni bir hobbi ilə
məşğul olmaq qərarına gəldi. 1949-cu ildə Uolt və Lillian
yeni ev tikmək qərarına gəldilər. O, evin ətrafında
uşaqlarını və qonaqları əyləndirmək uçun kiçik qatar yolu
da çəkdirdi. Qatarı sürən Uoltun ağlına insanları əyləndirə
biləcək ən böyük park tikmək gəldi.
1954-cü ildə Uolt Los-Ancelesin 25 km. Cənubunda
“Disneyland” attraksionunun tikilməsi barədə göstəriş
verdi. İnsanlar onu yenə də ağılsız adlandırmağa başladılar.
Növbəti illərdə Disney daha böyük əraziləri satın aldı.
1960-cı illərin ortalarında onun səhhəti yaxşı deyildi, teztez həkim müayinəsindən keçirdi.
Marti Sklar, Uoltun yazıçılarından biri ona həyatında
olan insanlar barədə yazmaq təklif etsə də, Uolt demişdi:
“Bu mənə lazım deyil. Niyə? Uolt Disney elə bir şey, elə bir

adamdır ki, o, insanların fikirlərindədir. Buna çatmaq üçün
mən bütün həyatımı sərf etmişəm. Mən içirəm, siqaret
çəkirəm və bir çox şeylər edirəm. Mən artıq Uolt Disney
deyiləm”
Əlvida, Uolt Disney: Qardaşı Royun 72 yaşı olarkən
təqaüdə çıxmaq istəsə də, Uolt onu fikrindən daşındırdı.
Onun hər ikisi üçün böyük planları var idi. Mətbuat
konfransında ondan Disneyland-da ən sevdiyi attraksionun
hansı olduğunu soruşdular. Onun cavabı piratlar, gəmilər,
xəzinələr barədə oldu. Jurnalistlər onun nə haqqında
danışdıqlarını başa düşmədilər. Çünki “Pirates of the
Caribbean” (Karib Dənizinin Quldurları) adlı attraksion
hələ açılmamışdı.
1966-cı ilin noyabrında həkim onun rentgeninə
əsasən ağciyər xərçənginə tutulduğunu müəyyən etdi.
Cərrahiyə əməliyyatı nəticəsində onun sol ağciyəri
götürüldü. Həkimlər onun ailəsinə Disneyin 6-24 aylıq
ömrü qaldığını bildirdilər. Noyabrın 21-də onu evə
buraxdılar. Studiyanın küçələri ilə gəzən Disney zəif
olmasına baxmayaraq, hamıya yaxşı olduğunu bildirirdi. O,
oğlu ilə gələcək planları barədə söhbət edirdi. Vəziyyəti
ağırlaşan Disney yenidən xəstəxanaya aparıldı. Dekabrın
15-də Uolt Disney vəfat etdi.
Dünya kinosu tarixində ən böyük rola malik
şəxsiyyətlərdən biri olan Disney şübhəsiz ki, uzun illər
ərzində yaratdığı qəhrəmanlaral yaddaşlarda qalacaq.
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“Mən “Drakula”nı ekranlaşdırmaq istəyirdim amma anladım ki, fantastika mənlik deyil,
ona görə də növbəti film Kazanova haqqında olacaq ”
Gəlin “Allahın adları”ndan başlayaq. Bu film
sizin filmoqrafiyanızdan fərqlənir.
Mən artıq bu yöndə filmlər etməyi planlaşdırmıram.
Bu Barselona İncəsənət Muzeyinin mənə etdiyi sifariş
əsasındaydı. Mənə muzeyin daxilində bəzi çəkilişlər etməyə
icazə verdilər. Bu işi tez bir zamanda bitirmək istəyirdim.
Axı heç vaxt qapalı məkanda işləməmişəm.
Filmi necə göstərdilər?
Sərgidə göstərdilər, amma biz filmi tammetrajda
izləmək istəyənlər üçün daha iki xüsusi seans təşkil etdik.
Siz onu film yoxsa videoart kimi qəbul edirsiniz?
Yox, yox, yox, bu kinodur. Filmi muzeyin internet
resurslarında da yerləşdiriblər. Siz əgər onu hissə-hissə
izləsəniz tam anlıya bilməyəcəksiniz. Yeri gəlmişkən
bütövlük mənim üçün əsas şərtdir.
“Allahın adları”nı Moskvada nümayiş etdirərkən
bildirmişdiniz ki, bu sizin dini trilogiyanızın sonuncu
hissəsidir.
Bəli. Bu film hamımızın bildiyi kitaba əsaslanıb.
Ideyamız o idi ki, “əvvəlcə söz varıydı” və biz də bu sözü
çatdırdıq.
Siz, XVI əsrdə yaşamış mistik-şair Luis de Leonun
kitabını nəzərdə tutursuz?
Bəli, bu çox böyük ispan şairi həm də dərin fəlsəfəyə
malik stilistdir. Salvador Dali bir dəfə demişdi ki, Allahpendirdir. Qəfildən mən də eşitdim ki, bu ideya de Leonda
da varıymış. O, İsanı pendir kimi təsvir edib. O canlıların
südündən hazırlanır və insanlar üçün qida olur. Çox sərsəm

səslənə bilər amma biz XVI əsrdə yaşamamışıq deyə bunun
anlamını tam qavraya bilmirik.
Siz katoliksiz, “Quşların nəğməsi” və
“Kavaleriyanın şərəfi” filmləriniz dini kinoya aiddir.
Siz, özünüzü müsahibələriniz də tez-tez adlarını
çəkdiyiniz Dreyer və Rosselinin davamçısı hesab
edirsiniz?
Bəli, mənə dini problematika çox doğmadır. Din - ən
yaxşını tapmağa cəhddir, qəlbimizdə olanları başqaları ilə
bölüşməkdir. Ötənlərdə bu mövzulara Bunuel, Pazolini,
Dreyer, Berqman hətta Con Fordda rast gəlinirdi. Amma
indi heç gənc rejissor ciddi şəkildə bu mövzulara toxunmur.
Hər şey müasir dünyanı bürüyən artan eqosentrizmdədir.
Avropada insanlar birlik, icma şüurunu itirirlər. “Allahın
adları”nda avtobioqrafik elementlər var. Mən özümü qəti
qiymət vermədiyim müasir saxta incəsənət dünyasının
fövqünə qoydum. Bu dünya spekulyasiya və yalan
üzərindədir. Lazımsız ideyaları dahiyanə adı ilə sırıma
mövcuddur. Müasir incəsənət – cəhənnəm əzabıdır,
istiqamət və kriteriyaların itməsidir. Mən mütəssir olmuş
halda bu situasiyaya cavab verməliydim. Baş qəhrəmanlar
yeni zamana keçmək üçün sonsuz və nəticəsiz projelər
hazırlayırlar. Bilmirəm dini kinolar bu işlərdə nə qədər
lazımdı amma mən bu gücə və kinematoqrafa inanıram.
Yəni art üslubda işləmək sizi zədələyib?
Kontekst zədəlidir, film yox. Onunla da mən razıyam.
Bu günah hissinin itməyinə görədi. Tam filmi çəkərkən
məni maraqlandırmırdı onu festival kütləsi bəyənəcək ya
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yox. Sifarişlə işləyərəkən bəlli çərçivən olur, sən bilirsən ki,
nə çəkirsən və səndən nə tələb olunur. Müasir incəsənət –
bir neçə adamın oyunudur. Rəssam burada zamanını itirir.
Kino isə çox açıqdır. Mənim atam belə filmimə baxmağa
gəlib və sonra “Çox darıxdırıcıdı” və ya “Tamamilə
lazımsızdı” deyə bilir. Amma o muzeyə getmiyəcək, getsə
də beş dəqiqədən artıq qalmıyacaq. Kinoda biz
kommersiyanın və əsl sənətin sərhədlərini bilirik. Amma
art-dünyada nəyin yaxşı, nəyin pis olduğu qəti bilinmir.
Insanlar üç dəqiqə qalereyada olur vəssəlam, və ordan heç
bir dərin təəssuratla ayrılmır. Mənim filmimi anlamaq üçün
isə üç saat vaxt, düzgün konsentrasiya və müasir incəsənət
burulğanından ayrılmaq gərəkdir.
Amma yenə də adətlərə məhəl qoymadığınıza
baxmayaraq, sizi kino və artın sərhədində olan rejissor
hesab edirlər.
Bu insanlar sadəcə kinonun və onun dəyərlərinin nə
olduğunu bilmirlər.
Baxışdan sonra bildirmişdiniz ki, sizin üçün
tamaşaçı rəyi maraqsızdır. Olivye Per də sizi
“tamaşaçısız rejissor” adlandırmışdı.
Elədir ki, var. Mən buna əhəmiyyət vermirəm. Niyə
də verməliyəm? Mən onun tərəfindəyəm ki, film çəkən
tamaşaçını düşünməməlidir. Belə şeyləri düşünən yəqin ki
sevimli və şöhrətli olmaq istəyənlərdi. Müstəqil kino böyük
auditoriya üçün nəzərdə tutulmayıb. O, sinefillər,
tənqidçilər və festivalla üçündür. Bundan qorxmaq lazım
deyil.
Amma sizin ilk film “Krespiya”nı baxımlı saymaq
olar.
Məni o zaman estetika az maraqlandırırdı.
Ambisiyalar da o deyildi. Kinonu əyləncə üçün çəkməyə
başlamışdım. ”Krespiya”dakı musiqini, insanları, tarixi çox
sevmişdim. Amma sonradan hiss elədim ki, bəzi kadrlarda
sözümü deyə bilməmişəm, fikrim yarımçıq qalıb. Stendal
deyirdi ki, estetika – xoşbəxtliyin müjdəsidir. “Krespiya”
həvəskar filmiydi. Cəmi 3 günə çəkilmişdi. Lakin sonra
anladım ki, öz filminə özün prodüsserlik etməlisən. Kənar
adam çağırmağın faydası yoxdur.

Müsahibələrinizin birində oxudum ki, yeni
filminiz əvvəlkilərdən fərqli olacaq.
Bəli elədir, arxada iki çətin anlaşılan və əziyyətlə
başa gələn iki film var. Bu film hermenevtik üslubda və
səssiz olacaq, dialoqlar yoxdu. Əvvəlcə mən “Drakula”nı
ekranlaşdırmaq istədim lakin başa düşdüm ki, fantastikanı
sevmirəm, yeni film Kazanova haqqında olacaq. Bu dəfə heç
vaxt işləmədiyim qadınlarla olacaq, orda çoxlu seks və
zorakılıq səhnələri olacaq, interyeri də özüm seçəcəm.
Çəkilişləri Rumıniya və Fransada olacaq. Bu proyekt mənim
üçün çox əhəmiyyətlidir. Onun ilk tamaşaçısı da özüm
olacam. Necə alınacağı barədə isə xeyli əndişəliyəm.
Siz, Fassbinder haqqında da film çəkməyi
planlaşdırırdınız?
Bu ideyadan vazkeçdim. Bilirdim ki, bu uğurlu alına
bilər və necə film çəkəcəyimi də bilirdim, amma Fassbinder
haqqında yeni nəsə deyə bilmiyəcəyimə görə imtina elədim.
O, özü haqqında hər şeyi deyib.

Deyirlər ki, siz xeyli improvizə edirsiz?
Bu ruhlandırır. Nəticə çox pis də ola bilər amma
hesab eliyirəm ki, bu lazımdı. Filmlərim də həyatım ki fatal
işlər üzərində qurulub. Kamera önündə olanı artıq
dəyişmək lazım deyil. Bilirsiniz, Qodar bir dəfə demişdi ki,
kinoproyektorla yox kamera ilə çəkmək lazımdı. Bu o
deməkdir ki, sən yalnız qarşında olan haqqında
düşünməlisən. Intuisiyalarına bolluca yer verməlisən.
Siz, tez-tez “intuisiya” sözünü işlədirsiz?
Bu “açar sözdü” mənim üçün. İntuisiya – yeganə
silahımdır. Çəkiliş zamanı hara gedəcəyini bilmirsən,
arxanda isə böyük bir qrup var. Çox qəribə hissdir.
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"Art film company", "Kinomansan"ın birgə layihəsi olan "Ölməzdən
öncə izləməli olduğunuz 111 film" kitabı aşağıdakı ünvanlarda satışda:
1. Prezident İşləri Kitabxanası (Mc.donaldasın yanı)
2. "Akademiya" kitab mağazası (Nizami muzeyinə bitişik)
3. Yeraltından kitablar mağazası (Mado restoranı ilə üzbə-üz)
4. İçərişəhər kitab evi (Elman dayının kitab mağazası)
5. Bakı Kitab Klubu
Kitabın qiyməti: 10 AZN
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HANS ZIMMER
Hans Florian Zimmer alman
bəstəkar və musiqi produseridi. O,
100 dən çox filmə musiqilər
bəstələmişdir. Bu filmlər arasında
məşhur və ona çox sayda mükafat
gətirən "Kral Aslan" (The Lion King),
"Tutqun axın" (Crimson Tide),
"Qladiator" (Gladiator), "Sonuncu
Samuray" (The Last Samurai),
"Qaranlıq Cəngavəri" (The Dark
Knight) və "Başlanğıc" (İnception)
filmlər də yer alır.
Zimmer ABŞ-a köçməzdən
əvvəl karyerasının bir hissəsini Böyük
Britaniyada keçirib. O, "DreamWorks"
studiyasının musiqi bölməsinin
başçısıdır və öz əsasını qoyduğu
"Remote Control Productions"-dakı
digər bəstəkarlarla birgə işləyir.
Zimmerin elektronik musiqi
səslərinin ənənəvi orkest səsləri ilə
sintezindən ibarət işləri çox
məşhurdur. O, 4 Qremmi mükafatı, 2
Qızıl Qlobus və Oskarı qazanmışdır.
Onun adı "The Daily Telegraph"ın
dərc etdiyi "100 yaşayan dahi
arasındadır.
Zimmer 12 sentyabr, 1957-ci
ildə Frankfurtda (Almaniya) dünyaya
göz açıb. Gənc yaşlarında KönigsteinFalkenstein yaşamışdır. Oradakı
evlərində Zimmer pianoda ifa edirdi,
lakin aldğı piano dərsləri qısa
müddətli olmuşdu. Çünki bəstəkar
formal dərs nizam-intizamını
sevmirdi. Artıq yeniyetmə olarkən o
Londona köçür. Londonda "Hurtwood
House"-da oxumağa başlayır. 2006-ci
ildə Zimmerin alman televizyalardan
birinə verdiyi müsahibədə belə deyir:
"Mən uşaq olanda atam öldü və mən
necəsə musiqinin içində xilas oldum və
musiqi mənim ən yaxın dostum oldu".
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Film: Xoca
Rejissor: Vahid Mustafayev
Janr: Müharibə-Dram
İl: 2012
Film Fiction balı: 4.5 / 10
Xoca filmi "Bakı kinofilmin" istehsalı, rejissoru Vahid
Musatafayevin 2012-ci ildə çəkib bitirdiyi filmdir. Xoca
müharibə filmidir. Xocalı qətliamı ilə bağlı çəkilən ilk tam
metrajlı ("Fəryad" filminin bir başa Xocalı ilə bağlılığı yox
idi, filmdə Xocalı faciəsi göstərilsə də. Film Qarabağ
müharibəsini azəri əsirinin gözü ilə təqdim edilmişdi.)
filmdir. Film yerli istehsal olduğundan və məhz Xocalıya aid
olduğundan geniş təhlilə ehtiyacı var. Odur ki, bu film
haqda öz təəsüratlarımı sizinlə bölüşmək istəyirəm.
Rejissor: Vahid Mustafayev "Bakı kinofilmin"
təsisçisi və ANS müstəqil televiziya şirkətinin prezidentidir.
Kinoya peşəkar bağlılığı olmasa da bu film də daxil 13 film
rejissorudur. Daha çox "Seçilən", "Yaddaş" filmləri ilə yadda
qalıb. Hollivuda meyilli rejissordur deyə bilərik. Amma heç
kimə sirr deyil ki, artıq Amerika filmləri belə Avropa
kinosundan bəhrələnməyə başlayıblar. Belə bir zamanda
Vahid Naxışın sırf Holli filmlərinə xas primitiv döyüş
səhnələri və dialoqlar qurması, duyğusallığa geninə boluna
yer verməsi, filmin musiqilərinin insanların beyninə
işlətməsi heç də ürəkaçan fakt deyil. "Xoca" digital

(rəqəmsal) kameraya çəkilib. Ən son texnikalardan istifadə
olunub. Bir rejissora lazım olan hər şey ilə təmin edilib.
Amma...
Filmin mənfiləri: Ən birinci mənfi hal tarixi bir
faktlar əsasında olan filmin (Nəzərə alsaq ki, Xocalını
soyqrım kimi tanıtmaq üçün film ən gözəl üsullardan biri
ola bilər) ssenarisində (Ssenari də elə Vahid Naxışa aiddir)
açıq aydın boşluqlar olmamalıdır! Əzizlərim biz filmə
baxırıq. Müharibə filmi necə olmalıdır? Əvvəlcə bunu
araşdıraq.
1. Müharibə filmləri tarixə əsaslanmalıdır!
2. Ssenarinin şah damarında qadın-kişi sevgisi ola
bilməz!
3. Kütləvi çəkilişlər mütləq, amma mütləq olmalıdır!
4. Obyektiv bir film ərsəyə gəlməlidir. Rejissor öz
millətini haqlı tərəfdən göstərə bilməz. Ən azı əks mövqe də
eyni cür filmi özünün xeyrinə çəksə, nəticə nə olacaq?
Bunun harası kinodur (film yox kino!)?
5. Müharibə filmlərində rejissor tamaşaçını
ağlatmağa çalışmamalıdır. Minimum duyğulu səhnələrə,
maksimum real səhnələrə yol verilməlidir.
6. Döyüş səhnələri geniş, aydın, qəddarlıqda
göstərilməlidir. Budur filmin romantikası. Əsası, duyğusu!
Bəs "Xoca" filmində necədir?
1. Xocalı hadisəsi 1992-ci ildə baş verib. Ona mənə
biri başa salsın görüm həmin illərdə süfrədə "Viola"
pendiri, şadlıq evində plazma televizoru, mebel salonunda
dizayn proqramı ilə işlənmiş kataloq, əsgərlərin əynində
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şevronun yeri görünən NATO sisteminin milli forması,
komandirin qolunda VMF saatı nə gəzir? Və qarlı fevral
gecəsi niyə yaz havasına bənzəyir?

2. Əgər Xocalını dünyaya film olaraq tanıtmaq
istəyiriksə, bunu ucuz bir sevgi fonunda çatdırmaq məqsədi
sadəcə ayıbdı. Üstəgəl dəqiqə başı qeyrət-namus deyilən
filmdə bir qeyrətli azəri qızının nişanlısını onun bunun
yanında utanmazca öpməsi (həm də dodaqdan),
"çarpayının dözümlüyünü yoxlamaq istəməsi" ət tökəndi.
3. "Şindlerin siyahısı", "Pianoçu", "Sıravı Rayanı xilas
etmək" kimi AS (mükəmməl) filmlər var ki, məhz kütləvi
çəkilişlər hesabına yadda qala biliblər. Bundan 100 il sonra
da elə olacaq. Sözsüz ki Vahid Naxış nə Spilberqdi, nə də
Polanski. Amma bir faktı qeyd edim. Polanski Pianoçuda
özünü canladırıb Şpilman obrazında və deyib: "Mən sağ
qalmazdım, əgər atam məni məftillərdən çölə atmasaydı.
Anam isə gözümün önündə qaz borusunda öldü. Bunu
unutmaq üçün isə mən ancaq ölməliyəm". Deməyim odur
ki, Vahid bəy də müharibə görmüş, şəhid vermiş insandı. O
daha gözəl bilməlidi müharibə hardan necə göstərilməlidi.
Bu real mümkünsüzdüsə 3DMAX deyilən bir şey var. Necə
olur Qazaxıstan kimi bir ölkə "Köçəri" filminə 34 (!) milyon
ayırır, filmdə Miloş Forman, Rüstəm İbrahimbəyov, Sergey
Bodrov kimi insanlar işləyə bilirlər, amma Azərbaycan öz
tarixinə bu cür laqeyd yanaşır? Bu klip deyil ki 1-2 dəfə
baxasan, səhvlərə göz yumasan, gələn dəfə alınar deyəsən.
Bu filmdir! Xərc çəkilir, əziyyət çəkilir. Niyə də
alınmamalıdır axı?!
4. Misal gətirim. Pianoçu filminin son səhnələrindən
birini yada salın. Alman zabiti polşa yəhudisinə yardım
edir. İkinci fakt. Şindler kim olub? Məncə şərhə ehtiyac
yoxdu. 2-3 il bundan əvvəl bilmirəm kiminsə
müsahibəsində belə bir cümlə oxumuşdum və həmin cümlə
bəlkə də bütün rejissorlar üçün ən önəmli cümlə olmaldır.
Deyirdi: "İran kinosu bu gün dünya səviyyəsindədir. Hətta
deyərdim ən yaxşılardandı. Amma heç bir İran rejissoru
cəsarət edib hicablı bir qadını evdə başı açıq çəkə bilmir.
Nədir, bəyəm hicabı evdə də taxırlar"?!

5. Əgər mən bir filmə baxıb ağlayıramsa bu
normaldır. Yəni bu mənə bağlıdır. Yox əgər bir filmə 100
tamaşaçı eyni anda baxıb 70-i ağlayırsa bu artıq o deməkdir
ki, rejissor nəyin bahasına olursa olsun səni ağlatmağa
çalışıb. Niyə? Bu suala cavab gözləyirəm. Axı filmin baş
prodüsseri olan Mir Şahin bəy özü xalqı ağlamamağa,
özünü yazıq kimi göstərməməyə səsləyirdi. Nə oldu? Bunu
real adlandırırsız? Yəni özümüzü yazıq kimi göstərsək
festivalda filmə "Bravo" deyib alqışlar yağdıracaqlar? Mən
belə hesab eləmirəm. Ən azı son illərdə uğur qazanmış
filmlərə baxın.

6. Döyüş səhnələri ümumiyyətlə bu filmdən
çıxarılmalıdır. TŞK bilirsiz nə silahdı? Ya BMP mərmisi?
İnsanı BMP silahından vuranda həmin insan minimum 2
metr kənara uçmaldır(!). Yavaş-yavaş hind filmlərində
olduğu kimi yerə uzanmamalıdır. Geniş planda (Ştativ
qoyulub, qarından boğaza kimi olan məsafədə kadr qurulub
və sanki həmin insanları operator güllələyir.) bir döyüş
filmi, müharibə canlandırmaq səhvdi.
Filmin müsbətləri: Mənfilərlə bərabər müsbətlərdə
az da olsa var. Məsələn aktyorlar İlqar Musayev, Azər
Aydəmir, Telman Əliyev, Səmimi Fərhad çox gözəl təsir
bağışladılar. Xüsusən Azər Aydəmir. Mehriban obrazında
çəkilən Mina-nın filmə necə düşməsini rejissorun özündən
başqa bəlkə də heç kim bilmir. 3-4 kardlar var ki həqiqətən
göz oxşayır. Xüsusən lampa işığında şam yeməyi, döyüş
postları, poçt, təbii partlayışlar. Kameranın döyüş
səhnələrində bilərəkdən titrəməsi, toyda Bokanın oxuması,
erməni obrazlarını canlandıran aktyorların rollarının
öhdəsindən yüksək səviyyədə gəlmələri. Dediyim kimi
müsbətlər mənfilər kölgəsində qalır. Buna baxmayaraq film
çəkmək eşqinə görə, enerjisinə görə Vahid Naxışa təşəkkür
düşür. Ən azı istədiyini çəkir. Sonda hamınızı filmə
baxmağa dəvət edirəm.
P.S. Filmin titrlarında "20 il gecikdiyimizə görə
bağışla bizi" yazılıb. Ən azı bu sözlərə görə baxmağa dəyər!
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ACI

Film: Acı
Rejissor: Cemal Şan
Janr: Art Xaus
İl: 2008
Film Fiction balı: 7.5
Türkiyənin müəllif filmləri üzrə ən usta rejissorlarından
biri olan Cemal Şanın daha bir yadda qalan filmi.
"Acı" filmi İstanbuldan Erzincanın ən yüksək dağ zirvəsində
tənha yaşayan babasının yanına gələn nəvənin hekayəsini
anladır. (Film hardasa Bela Tarrın "Turin atı" filmin

xatırlatsa da, burda mövzu başqadı) Şəhər mühitinə alışmış
bir qızın birdən-birə çətinliklərlə dolu olan dağ başında nə
işi var? Həm də üzünü heç görmədiyi babasının evində?
Bax, bu sualı da babası verir... "Buraya gelen insanın iki
sebebi olmalı. Ya kendinden kaçması, ya da kimdense."
Səbəb qaçışdır. Nədən qaçış? Bunu filmi izləmək həvəsində
olanların marağına soğan doğramamaq üçün açıqlamıram.
Baba və nəvə arasında illərin qopara bilmədiyi bağların
gözəl təsviri. Xırdalıqlara qədər işlənən ssenari və rejissor
işi. Filmin nə çətinliklər hesabına başa gəldiyini bilmək elə
də çətin deyil. Və ən nəhayət aktyor dueti: Türkiyənin son
illər yetişdirdiyi ən istedadlı aktrisa, həmyerlimiz olan
Nəsrin Cavadzadə və "Sürü" filmi ilə yaddaşlarda iz
buraxan qocaman akyor Erol Demiröz.
Film faciəvi sonluqla bitir, tamaşaçını alt-üst edən fikirlərlə
baş-başa buraxaraq. Amma bir qış günü üçün ən gözəl
filmlərdən biridir sənət filmlərini sevərlər üçün.
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Fasle kargadan

Film: Gərgədan mövsümü
Rejissor: Bahman Qobadi
Janr: Art Xaus
İl: 2012
Film Fiction balı: 7.7/10
Bahman Qobadi - son dövrlərin ən məşhur kürd əsilli iranlı
rejissorudur. Kinoya Abas Kirostaminin köməkçisi olaraq
başlayan rejissor sonradan qısa metrajlı filmlər çəkməyə
başlayıb. İlk tam metrajlı filmi isə ‘’Sərxoş atlar zamanı’’
filmidir. İraq-İran sərhədində yaşayan kürdlərin
problemlərindən bəhs edən film elə Qobadinin öz kəndində

çəkilib. Digər tam metrajlı filmləri isə “Tısbağalar da uçar’’,
“Fars pişiklərini heç kim tanımır" və “Kərgədan mövsümü”
filmləridir. “Kərgədan Mövsümü” filmi onun sonuncu və ən
çox büdcəli filmidir. Baş rollarında isə uzun fasilədən sonra
kamera önünə keçən iranlı aktyor Bəhruz Vüsuqi, Monica
Belluççi, Yılmaz Erdoğan, Beren Saat, Caner Cindoruz və
hətta Araş iştirak edir. Film Sahel Farzan adlı kürd əsilli bir
şairin həyatından, daha doğrusu bədbəxtliyindən bəhs edir.
Ssenarisi çoxşaxəlidir. Gobadi ssenaridə ən incə məqamlara
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da diqqət yetirib. Filmdə keçmişdən gələcəyə anidən
sıçrayışlar çox dəqiqliklə edilib. Zamanın anidən
dəyişməsiylə rejissor tamaşaçını çaşdırmasa da, başqa bir
taktiki gedişlə - filmin ortasında - bütün hadisənin necə baş
verməsi haqda ipucu verir. Amma hər şey görsəndiyi kimi
deyil.Heç nəyə inanmayın və filmi sonuna qədər izləyin.
Rejissor işinə gəldikdə isə bu məqamda mənimlə bərabər
filmi izləyən dostumun fikri çox yerində söylənmişdi. Fikir
isə tam olaraq belədir: "Tanımadığımız bir rejissor bu filmi
çəksə, ilk baxışdan hamımız bu filmi bəyənərdik, İtalyan
aktrisası Monica Belluççi "Kərgədan mövsümü" filmində
hətta şedevr də deyə bilərdik, amma filmin rejissoru
Qobadidir və bir izləyici kimi ondan belə bir şey
gözləmirdim”. Filmin rejissor işinə pis deməyəcəm, amma
Qobadinin ilk işlərinə baxanda həqiqətən də rejissor öz
tərzini dəyişib. Yüz səksən dərəcə dəyişib. Reallığı,
həyatiliyi poetikliyə dəyişib. Bəlkə də rejissoru qınamaq
olmaz, çünki filmin əsas qəhrəmanı şairdir. Amma
“əmması” var, axı bu qədər də poetiklik nəyə lazım? Sanki
Qobadi hər kəsə “bəli, mən Kirostaminin tələbəsiyəm”’
deyir. İlk filmlərindəki məsumluq, təbiilik bu filmdə yox idi.
Yenə də təkrar edirəm, ilk filmlərindəki məsumluq yox idi.
Bəzi kadrlar sırf “mən sənət filmi çəkmişəm” deyirdi. Səhnə
quruluşu da məhz bunu deyirdi. Bəzi səhnələr Antonioni,

Nuri Bilgə sayağı çəkilsə də, tamaşaçı darıxmır, çünki
rejissor hər səhnənin zaman uzunluğunu ustalıqla ölçüb.
Nuri Bilgə filmlərində bir dəqiqə boyunca ekranı ‘’işğal
edən’’ səhnə, bu filmdə 30-35 saniyəyə qədər endirilib.
Filmin ən zəif cəhəti isə aktyor seçimidir. Çünki, farsca
bilməyən Monica Belluççi həqiqi fars qadınını canlandıra
bilmir, danışarkən bir-iki sözlə dialoqu bitirir. Belluççinin
bir az uzun dialoqlu səhnələrində isə ya üzü kameraya tərəf
olmur, ya da yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi rejissor öz
poetik gedişləriylə bu ayıbını ört-basdır edir. Filmin baş
qəhrəmanı olan şair isə öz səssizliyi ilə filmə ayrı bir rəng
qatır. Zindandan qurtulan şairin səssizliyi filmin bəlkə də
ən anlamlı tərəfidir. Rejissorun bu səssizliyə belə böyük
önəm verməsi isə həqiqətən də böyüklükdür. Sonda nəsə
demək artıq olar. Bir film izləyicisi bu filmə baxmalıdır.
Qobadini sevənlər bəlkə də “Qobadi tərzini” bu filmdə
görməyib, az da olsa kədərlənəcəklər,amma nə etmək
olar???... Su da bir yerdə qalanda iylənir, ona görə də
dəyişmək lazımdır. Rejissorla bərabər tamaşaçı da
dəyişməli, mühafizəkar qalmamalıdır.
P.S. Fars dili çox poetik dildir. Fars dilini öyrənib Hafizi,
hətta Nizamini orjinaldan oxumağı hamıya arzulayıram.
Filmə baxarkən fars dilinin poetikliyini bir daha
görəcəksiniz.
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AMOUR

Film: Sevgi
Rejissor: Mixael Haneke
Janr: Art Xaus
İl: 2012
Film Fiction balı: 9.0 / 10
"Mən bu filmimlə sevgilisinin əzabını görən insanla nə
baş verdiyini göstərmək istədim."
"Sevgi"... Kino tarixində janr etibarı ilə saysız hesabsız sevgi
filmi çəkilib və çəkilməkdə də davam edir. Mənim üçün ən
yadda qalanlar Trierin "Dalğaları yararkən", İnarritunun
"Qancıq sevgi" və Mişel Qondrinin "Təmiz düşüncənin

əbədi parlaqlığı" filmləridir. Bir neçə dəqiqə əvvəl neçə
aydır həvəslə gözlədiyim, haqqında ancaq yüksək fikirlər
eşitdiyim Avstriyalı müəllif rejissoru Mixael Hanekenin
"Sevgi" (Amour) filmi (bir qədər irəli gedib bu filmə şedevr
deyərdim əminliklə) həmin siyahıya əlavə olundu.
Film "Kann Film Festivalı"nda "Qızıl Palma Budağı"
qazaranaq, ilin ən yaxşı filmi oldu. "Kann" festivalı bu gün
öz səviyyəsi ilə bütün festivalları, o cümlədən Oskar
mükafatını da qabaqlayır. Festivalda qalib olan filmlər
həqiqətən güclü, layiqli filmlər olur. Bu il bu fakt bir daha
təsdiqləndi. İndi isə "Sevgi" haqqında...
Hanekenin dəsti xəttinə bələd olanlar gözəl bilirlər
ki, rejissorun bütün filmlərində zorakılıq ön planda durur.
Amma rejissor zorakılığı absurd ideyalar üstündə qurmur.
O buna şərait yaradır, tamaşaçını gibnoz edir. Və sən sonun
necə bitəcəyini təsvir belə etmədən filmin təsirinə
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Amma yox. Trier tamaşaçı ilə öz eqosu ilə danışır. Daha
doğrusu məzələnir. Trier dəlidir. Haneke yuxarıda qeyd
etdiyim kimi ağıllıdır. Bu baxımdan onların müqayisəsi
düzgün deyil.
"Sevgi" də iki qəhrəman var. Yaşlı cütlük. Kişi (Jorj)
və Qadın (Anne). Onlar keçmiş piano müəllimləridir.
(Hanekenin piano simpatiyası bu filmindən də yan
keçməyib) Bir qızları da var – Yeva. Qadın qemipleqiya
(bütün hərəkətlərin qısa müddət ərzində məhdudlaşdırılması) xəstəsidir. Kişi ona baxır... Yemək yedizdirir, tualetə
aparır. O öz qadınına söz verib. "Bir daha onu xəstəxanaya"
aparmayacaq. Qadın hər gün daha pisdi. Qızı isə nadir
hallarda gəlir, ağlayır, çarəsiz olduğunu deyir və gedir.
Onlar tənhadılar. Kişi qadınını çox sevir. Qadın hər gün
daha çox yaxınlaşır ölümə... Amma ölə bilmir. Kişi
çarəsizdir. Ağlamağı da bacarmır. Amma sevir... Onların bir-

düşürsən. Haneke tamaşaçını özünə yaxın buraxır, filmin
içinə salır, qəhrəmanların həyatına müdaxilə etməyə
səsləyir. Sonra isə insanı elə öz qorxduğu, gizlətdiyi
zəifliklərlə cəzalandırır. Bu Hanekenin nə qədər zəki,
müdrik rejissor olduğuna dəlalət edir. O həm də gözəl
psixoloqdu. Filmlərindən sonra cavabsız sual buraxmır
tamaşaçıya. Detallara qədər öz diqtəsini sübut edir. Belə
rejissorların istənilən mövzuya yanaşma tərzi həmişə
maraqlı olur. Və Hanekenin "Sevgi"yə müraciət etməsi
çoxdan gözlənilən idi. Əvvala ona görə ki, rejissor
təkrarçılıq etməyib filmlərində. Bütün filmləri bir-birindən
mövzu etibarı ilə fərqlənir. "Benninin videosu", "Məzəli
oyunlar", "Sirr", "Piano müəllimi", "Ağ lent"... Rejissor
filmlərində pedofiliya, feminizm, sadizm kimi art xaus üçün
mürəkkəb məsələlərə toxunub və demək olar hər filmi ilə
insanların daxilində yatan "mən"i çıxarıb, göstərməyə
çalışıb. (Bu baxımdan ona bənzədilən yeganə rejissor Zeki
Demirkubuzdu) Haneke Trierlə də müqayisə olunur bəzən.

birindən başqa heç kimləri yoxdu. Və sonda kişi edə
biləcəyi ən son şeyi edir...
Filmdəki diaqloqlar sadəcə mükəmməldir. Çox
zaman suallar verilir, amma cavablar yoxdur və növbəti
səhnəyə keçid. Bəzi məqamlardakı incəliklər... Məsələn Kişi
ilə Qadının dialoqu:
– Mənə dözmək məcburiyyətində deyilsən!
– Sən olsan mənim yerimə nə edərsən?
– Təsəvvür etmək reallıqdan qədər əzablı ola bilməz!
İlk baxışdan hər iki tərəf eqoist görünür. Bəlkə də
sonluqda da belə düşünənlər olacaq, amma mənim
baxdığım "Sevgi" də eqoizmdən söhbət belə gedə bilməz.
Sonda bir şeyi də qeyd edim. "Sevgi" filmi qədər mükəmməl
sənət əsəri hər il rast gəlinmir. Bunu şişirtmədən, tam
məsuliyyətimlə deyirəm. Və çox arzulayıram ki, heç olmasa
2013-cü ildə "Oskar"da "Əcnəbi dildə ən yaxşı film"
nominasiyasında ədalət (ədalət olarsa "Sevgi"nin qalib
gəlməsi şübhəsizdir) üstün gəlsin.
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