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ZEKİ 
DEMİRKUBUZ 

 
Zeki Demirkubuz 1965-cü ildə 

İspartda da doğulub. Orta məktəbi 
bitirər-bitirməz İstanbula gəlir. Burda 
litseyə daxil olsa da, ilk semestr 
sonrası təhsilini yarımçıq buraxıb, 
fabrik və atelyelərdə işləməyə 
başlayır. 1980-cı ilin 12 sentyabr 
çevrilişində tutulur və 3 il azadlıqdan 
məhrum edilir. Onda Zekinin cəmi 15 
yaşı var idi. Həbsdə olarkən 
ədəbiyyatla məşğul olur. Gələcəyin 
rejissoru Dostoyevski və Kamyudan 
çox təsirlənir. Həbsdən çıxdıqdan 
sonra isə xırda alver işləri ilə məşğul 
olur. Əsgərliyini ertələmək üçün 
təhsilini davam etmək qərarına gəlir. 
Litseydə qiyabi təhsil alıb, "İstabul 
Universiteti"nin İletişim fakultəsinə 
daxil olur.  

1986-cı ildə böyük kinoya Zeki 
Ökten-ə asistent olaraq gəlir. Amma 
kino sənətində özünü görməyən 
(bəlkə də görmək istəməmək) Zeki 
dəfələrlə seti yarımçıq tərk etmiş, 
yenidən alverə qayıtmışdı. Amma 
adaşı Zeki Ökten uzaqgörənliyi və 
saatlarca onunla söhbətlər 
Demirkubuzu yenidən setə gətirirdi. 
Ökten Demirkubuzun içində yatan 
vulkanı görmüşdü və istəmirdi bu 
vulkan fəaliyyətini itirsin. Odur ki, 
nəyin bahasına olursa olsun onu setdə 
görmək istəyirdi. Demirkubuz isə 
"Nifrət edirəm, bütün bu filmlərə, bu 
süni aktyorlara, aktrisalara!" 
deməkdən çəkinmirdi. Ökten səbrlə 
Demirkubuzun kinonu sevməsini 
gözləyirdi... Öktendən sonra bir neçə 
rejissora asistenlik edən Demirkubiz, 
nəhayət günlərin birində Demirkubuz 
setdə növbəti davadan sonra "Bu  
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çəkdiyiniz filmsə, mən bunun kralını yaparım" deyib, seti birdəfəlik tərk edir. Bu əminliklə 1994-cü ildə ilk filmi olan "C-Blok"u 
çəkir. Film fiaskoya uğrayır. Heç kim tanımadığı bir rejissorun "çərçivə"yə oturmayan bu "əcaib" filmi ilə maraqlanmır. 
Demirkubuz isə inadla davam edir. 1997-ci ildə rejissor ikinci filmini təqdim edir- Masumiyet! Və bu filmlə kinoya Zeki 
Demirkubuz adı möhürlənir. "Yeşilçam" sindromunu alt-üst edən film Türkiyədə izləyicilərinə şok yaşadır. Etiketdən, bəh-
bəhdən, ütülü pencəklərdən ekranlara söyüşlü, olduqca təbii, sosioloji mesajlar hayqıran İŞIQ gəlir. Venesiya Film Festivalında 
alqışlarla qarşılanır. "Qızıl Portağal"da mükafat qazanır. Artıq nəzərləri üzərinə cəlb edən rejissor üçün qapılar açılmağa 
başlayır... Zeki 1999-cu ildə "Üçüncü sayfa" filmini təqdim edir. Dostoyevskinin "Cinayət və Cəza"sından təsirlənən film də 
uğurlu alınır. Demirkubuz yenə tamaşaçısını sevindirir. Onlara növbəti faciə yaşadır. 2001-ci ildə isə "Qaranlıqdan hekayələr" 
trilogiyasınını- "İtiraf" və "Yazgı" filmləri ilə tamamlayır. Xüsusən "Yazgı" filmi rejissorun nələrə qadir olduğunu bir daha 
təsdiqləyir. 2003-cü ildə rejissor "Bekleme odası" aktyor kimi öz filmində çəkilir. 2006-cı ildə "Kader" filmi ilə yenidən 
gündəmi zəbt edir. Mükəmməl sənət əsəri kimi göstərilən film mükafatlar sıralayır. 2009-cu ildə "Kıskanmak" filmini təqdim 
etsə də, film gözləniləni doğrultmur. 2012-ci ildə isə Zeki yenidən ustası Dostoyevskinə qayıdır – "Yeraltı" filmi ilə. Amma filmə 
qarşı haqsızlıqlar nəticəsində rejissor Türkiyə festivallarını boykot edir.  
  Bəs Zeki Demirkubuzun bu qədər sevilməsinin sirri nədir? Bu məsələyə toxunmadan keçə bilməzdim. Rejissorun adı 
çəkilən zaman mütləq suallar yaranır. O suallar hansılardı: 

Sual: Niyə Türkiyədə bu qədər sevilən, uğurlar sıralayan rejissor Nuri Bilge Ceylandan fərqli olaraq Avropa film 
festivallarında uğur qazanmır? 
  Cavab: Rejissora bu sual verilib və təxmini bu cür cavab verib: "Mən faciə göstərirəm. Və insanların faciəni alqışlaması, 
ona mükafat verməsi, sevməsi normal deyil. Yenidən həyata gəlsəm rejissor olmazdım məsələn. Mən insanlıq üçün nəsə etməyə 
çalışan biriyəm. Sadəcə peşəm rejissorluqdur. Və mən də peşəmi istəyimə uyğunlaşdırmağa çalışıram." 
  Sual: Zeki üstündü ya Nuri? 
  Cavab: Nə qədər səhv olsa da, onlar həmişə müqayisə olunurlar. Hər ikisinin öz üstünlükləri var və hər ikisi 
peşəkarlardı. Amma Zeki filmləri ədəbiyyata, Nuri filmləri foto sənətinə daha yaxındı. Məndən soruşsaz mənə Zeki 
Demirkubuz daha içdən gəlir. 

Sonda bir neçə maraqlı faktı da qeyd edim:  
* Zeki Demirkubuz sözün əsl mənasında "Beşiktaş" fanatıdır. 
* Olduqca sərt rejissordur. Aktyorları söymək, döymək dərəcəsində əsəbi olur çəkiliş zamanı. 
* Nuri Bilge Ceylanın "Üç maymun" filminin ssenarisi Zeki Demirkubuza aiddir. İki rejissor arasındakı inciklik də məhz 
bu məsələyə görədi. 
* Sevdiyi rejissorlar Tarkovski, Bresson və Keslevskidi. 
* Ən sevdiyi əsər: Dostoyevskinin "Cinayət və Cəza" romanıdır. 
* Qatı solçudur.  
* Evlidir, bir qızı var.  
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JIM CARREY 

Ceyms Yudjin (Cim) Kerri 17 yanvar 1962-ci ildə Kanadada anadan olub. Valideynləri – anası Ketlin Kerri müğənni, 
atası Persi Kerri isə saksafon ifaçısı, eyni zamanda mühasib vəzifəsində çalışıb. Cim ailənin sonbeşiyidir. Özündən böyük iki 
bacısı – Rita, Pet, qardaşı – Con var. Milliyəti iralandlara, şotlandlara, fransızlara qədər gedib çıxır.  

Cimin 14 yaşı olanda ailəsi Ottavadan Skarboroya (Ontario) köçür. Cim burda iki ilə yaxın katoliklərin dini məktəbinə 
gedir. Sonradan daha 2 məktəb dəyişən Cimin təkcə 10-cu sinifi 3 il oxuması ilə yadda qalandı. 

Həmin dövrdə ailənin maddi vəziyyəti pisləşməyə başlayır. Onun atasını işdən qovurlar. Cim ailəyə yük olmamaq üçün 
Torontoya gəlir və burda "Titan təkərləri" fabrikində mühafizəçi işləməyə başlayır. Sonradan ailəsinin digər üzvləri də bu 
fabrikdə işləməyə başlayırlar. Həmin dövrlərdə Cim psixoloji sarsıntı keçirir və özünə qapanır. "Mən o qədər yorğun olurdum 
ki, dərslər zamanı yatırdım. Sinifdə heç kimlə dostluq etmirdim, çünki onların problemləri mənə cılız görünürdü." – aktyor 
xatırlayır.  
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Cimin anası əsəb xəstəliyinin ipoxondrik adlı 
formasından əziyyət çəkirdi. Çox adam bu xəstəliyi 
dəlilik kimi qəbul edirdi...  

Bir gün nəhayət ki, bütün ailə fabrikdə olan 
olduqca ağır işlərini buraxmaq qərarına gəlirlər. 
"Folsvagen" furqonlu avtomobilinin furqonu onların 
yeni mənzili olur... Ataları yeni iş yeri tapana qədər 
onlar furqonda yaşayırlar. Yeni iş yeri isə Ontarionun 
bir başqa ərazisi Berlinqtonda olduğundan, ailəlikcə 
ora köçürlər. Cim burada 8 il yaşayır. Arada "Enderşot" 
ali məktəbinə gedir. 1979-cu ildə "Yeni dalğa"nın 
"Spoons" musiqi qrupunu yaradır. Bundan əlavə 
"Dofasko" zavodunda da işləyir. 2007-ci ildə jurnalların 
birinə müsahibəsində Cim demişdi ki, əgər indiki kimi 
məşhur olmasaydı, yenə də həmin zavodda işləyərdi.  

Başlanğıc: Uşaqlıqdan Cimin sevimli 
məşğuliyyəti ağız əymək idi. 11 yaşı olanda o "Kerol 
Barnet şou"suna yazdığı 80-a yaxın parodiya göndərir. 
Amma ona cavab gəlmir. 15 yaşında atası onu "Yak-
Yak" klubuna stand-up yumoristi kimi aparır. Onun 
çıxışı olduqca uğursuz qarşılanır və fit, etiraz səsləri ilə 
müşayət olunur. Cim ruhdan düşür və 2 il ərzində bu 
sevdasından vaz keçir. 1979-cu ildə Cim yenidən özünü 
sınamağa qərar verir. 1981-ci ildə artıq qəzetlər ondan 
yazmağa başlayır. Cim işlədiyi klubun ulduzu olmağı 
bacarır...  

80-cı illərin əvvəllərində Cim Los-Ancelesə 
gələrək, "Komediya dükanı" klubunda işləməyə 
başlayır. Onu bu klubda məşhur komediya ustalarından 
biri olan Rodni Denjerfild görür və Cimə öz şoularını 
təşkil etməyi məsləhət bilir. İldən-ilə artan uğur Cimi 
zirvəyə daşımaqda idi. Aktyor 80-cı illərin ortalarında 
Amerikanın ən istəkli yumoristlərindən hesab 
olunurdu. Ona hər tərəfdən təkliflər, pullar yağırdı. Cim 
yerini möhləmləndiyini düşünüb, ailəsini də Los 
Ancelesə dəvət edir. Amma işləməyən ailəni saxlamaqla 
eyni zamanda karyeranı zirvəyə daşımaq heç cür 
alınmır və çox keçmədən ailə yenidən Kanadaya 

qayıtmağa məcbur olur. Həmin dövrlərdə Cim işsiz qalır... Anasının durumu ağırlaşır, gəlir yeri isə yoxdur. Aktyor depresiyaya 
düşür. İki il ortalıqdan itən aktyor, televiziya kanallarında ikinci dərəcəli rollarda çıxış edərkən, burda yumorist Deymon 
Ueyansla tanış olur. Sonradan onlar birgə filmə də çəkilirlər. Deymonun qardaşı Kinen "Fox" televiziyası üçün "Canlı işıq şousu" 
təsis edib, ora aktyor yığanda Cim də həmin şouya aktyor kimi dəvət alır. 1990-94-cü illərdə efirə gedən bu şou Cimin aktyor 
kimi yüksəlişində böyük rol oynayır.  

Yüksəliş: 93-cü ilə qədər bir neçə filmlərdə rol alsa da aktyora əsl uğuru həmin il çəkilən, rejissor Tom Şednyakın "Eys 
Ventura: İtmiş heyvanları axtaran" komediya filmi gətirir. Tənqiçilər filmi ələ salsalar da Eys personajı ikonaya çevrilir. Bu rolu 
aktyora 350 min dollar qazanc gətirir. 1994-cü ildə aktyor bir-birinin ardınca "Maska" və "Axmaq, ondan da axmaq" 
filmlərində baş rol alır. "Maska" filmində Cimin tərəf müqabili sonradan Hollivudun sevimlisi olacaq Kameron Diaz olur, hansı 
ki, kinoda debütu məhz bu filmlə edir. Aktyor bu filmə görə 500 min qonorar alır. Film aktyoru bir neçə nüfuzlu mükafatlara 
nominant edir. "Maska" filmindəki rolundan sonra tənqidçilərin aktyora olan fikirləri dəyişir. 1995-ci ildə Cim "Betmen-əbədi" 
filmindəki roluna görə 5 milyon qonorar alır. 1996-cı ildə aktyor Ben Stillerin "Kabelşik" filmində baş rol alır. Bu film həmçinin 
Cim üçün komediya ilə bərabər dram aktyoru kimi də kəşf olunmasında mühüm rol oynayır. Film aktyora rekord həmcli- 20 
milyon dollar qazandırır. Buna qədər heç bir komediya aktyoru bir filmdən bu qədər qazana bilməmişdi. 1997-ci ildə aktyor 
"Yalançı, yalançı" filmində rol alır. Film aktyoru ikinci dəfə "Qızıl Qlobus"a nominant edir. Tənqidçilər Cim Kerrinin 
aktyorluğuna heyran olduqlarını gizlətmirlər. 1998-ci ildə Cim Piter Uirin "Truman Şousu" filmində baş rol alır. Film möhtəşəm 
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alınır. Canlandırdığı ilk ciddi obraz aktyora "Qızıl 
Qlobus" qazandırır. Aktyor özü də bu filmi 
karyerasının ən yaxşı iki filmindən biri hesab 
edir. Digər film isə – "Təmiz düşüncənin əbədi 
parlaqlığı" filmidir. Elə həmin il aktyor daha bir 
filmə - "Saymon Birç"ə çəkilir. 1999-cu ildə Cim 
Miloş Formanın "Ayda insan" filminə çəkilir. Film 
uğursuz alınsa da Cimə ikinci dəfə "Qızıl Qlobus" 
qazandırır.  

2000-ci ildə Cim yenidən komediya 
filmlərinə qayıdır. Eyni ildə əvvəlcə "Mən, yenə də 
mən və İren", ardınca isə "Qrinç- Miladı oğurlayan" 
filmlərində rol alır. 2001-ci ildə aktyor Frenk 
Darabontun "Möcüzəvi" filmində rol alır. Film 
uğursuz olsa da, mütəxəssislər hesab edir ki, Cim 
artıq Oskar gözləyir... 2003-cü ildə aktyor "Brüs - 
hər şeyə qadir" filmində çəkilir. Film aktyorun 
çəkildiyi filmlər arasında ən çox qazanc gətirən 
film olur – 484 milyon! 2004-cü ildə aktyor 
özünün ən uğurlu filmlərinin birində yadda qalan 
obraz canlandırır – "Təmiz düşüncənin əbədi 
parlaqlığı" filmində Coel obrazı. Bir neçə uğursuz 
filmin ardından aktyor bir də 5 il sonra, 2009-cu 
ildə "Səni sevirəm, Filip Morris" filmi ilə özünü 
yada salır. Qalmaqallı filmdə Cim homoseksual 
obrazının öhdəsindən ustalıqla gəlir. Amma 
gözlədiyi Oskar gəlmirki, gəlmir... 

Şəxsi həyatı: 8 mart 1987-ci ildə Cim 
Melisse Uomer ilə ailə həyatı qurur. 6 sentyabrda 
onların Ceyn Erin adlı bir qız övladları dünyaya 
gəlir.  

1991-ci ildə Cimin anası böyrək 
çatışmamazlığından, 1994-cü ildə isə atası 
dünyasını dəyişir. 1995-ci ildə isə Cim Uomerdən 
rəsmən boşanır. Aktyorun ən böyük problemi 
depresiya olduğundan o bundan xilas olmaq üçün 
müxtəlif vasitələr sınayıb. Hətta bu haqda nə 
vaxtsa kitab da yazmaq niyyətində olduğunu dilə 
gətirib. 1996-cı ildə Cim Loren Xolli ilə ailə həyatı 
qursa da, bu nigahın ömrü cəmi 10 ay olur. Buna 
baxmayaraq cütlük bu günə qədər dost münasibətində qalmağı bacarıblar. Aktyor həmçinin aktrisa Rene Zelveger, öz şəxsi 
həkimi Tiffani Silver və "Playboy" ulduzu Anin Binq ilə qısa münasibətlərdə olub.  

"Mən sevginin uzun müddətliyinə inanmıram. Bir insanla bərabər yaşamaq üçün 10 il kifayət edir"... 
2005-10 cu illər ərzində aktyor Cenni Makkarti ilə münasibətdə olub. 2010-cu ildə isə baba olub...  
Maraqlı faktlar: 
Boyu 187 smdir.  
Sevdiyi rəng – yaşıldır. 
Vegeteriandı. 
Braziliya dzui-dzidsosu ilə məşğuldur.  
Ağır xəstə olan uşaqları müalicəsinə pul ayrır. 
1997-ci ildə "People" jurnalının rəyinə əsasən planetin ən qəşəng insanları arasında yer alıb. 
Kanadada adı "Ulduzlar alleyası"nda əbədiləşdirilib. 
Madam Tüssonun mum fiqurları arasında onun da mum fiquru var. 
Ən sevimli xobbisi motoskletlə gəzintidir. 



 
10  Film Fiction | Mart, №12 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       "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 
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EVA GREEN 
 

 
 
 

Eva Qrin 5 iyul 1980-cı ildə Parisdə anadan olub. Atası – Valter Qrin stomotoloq, anası – Marlen Jober isə məşhur 
aktirsa, o cümlədən uşaq ədəbiyyatı ilə məğul olub. Eva əkiz bacısı Coydandan cəmi 2 dəqiqə tez anadan olub. Aktrisanın 
kökləri israil, isveçə qədər gedib çıxır. Aktrisanın əmisi məşhur kino operator Krsitian Berger, bibisi aktrisa Marika Qrindir.  
Qrin öz ailəsini "burjuaziya" adlandıraraq, qeyd edib ki, bacısı ilə əkiz olsalarda tamami ilə fərqli insanlardılar. Aktrisa 
Fransada Amerika universitetində tələbə olub, ingilis dilinə yiyələnib. Kiçik yaşlarında sakit olması ilə diqqət çəkib. 14 yaşı 
olanda isə "Adeli Q. nin hekayəsi" filmində İzabel Adjaninin aktrisalığından təsirlənərək qarşısına aktrisa olmaq məqsədi qoyur. 
Anası ilk əvvəl onun bu arzudan daşındırmağa çalışsa da, sonradan ona dəstək olur.  

17 yaşı olanda Fransadan Kent qraflığına gedib, orda ingilis dilini daha mükəmməl öyrənməyə çalışır. Sonradan 
yenidən Parisə qayıdaraq universitet təhsilini davam etdirir. 1997-2000 ci illərdə aktrisa daha bir neçə Amerika, Fransa 
universitetlərində aktrisalıq təhsili alır. Londona, Nyu Yorka qədər gedib çıxır.  

Təhsilini bitirdikdən sonra Parisə dönən Qrin aktrisalıq bacarığını nümayiş etdirmək üçün təkliflər gözləyir. Aktrisa 
kimi teatr tamaşalarında debüt edir. Və məhz teatr onu böyük kinoya gəlməsində açar rolu oynayır. Tamaşaların birində zalda 
oturan məşhur rejissor Bernardo Bertoluççi aktrisaya heyran qalır və heyranlığını bu cür qeyd edir: "O ədəbsiz dərəcədə çox 
gözəldi". Rejissor düşünmədən aktrisanı özünün "Xəyalpərətlər" filminə baş rola dəvət edir. Aktrisanın anası, agenti nə qədər 
bu təklifə qarşı çıxsalar da, aktrisa dəvəti qəbul edir. "Xəyalpərəstlər" filmində açıq-saçıq səhnələrdə heç bir çətinlik çəkməyən 
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aktrisa Hollivudun nəzərlərini özünə çəkir. Hollivuda yola düşməzdən əvvəl Eva "Arsen Lyupen" filmində də çəkilməyə imkan 
tapır.  

Hollivud debütunu aktrisa 2005-ci ildə, Ridli Skotun böyük "Səmavi Krallıq" filmində edir. Tənqidçilər isə aktrisanı 
bəyənmək istəmirlər. Onun darıxdırı olduğunu bildirirlər. "Qara orxideya" və "Vəfalı bağban" filmlərində çəkilməyə namizəd 
olsa da, son anda rollar digər aktrisalara nəsib olur.  

Aktrisanın növbəti rolu "Kazino Royal" filmində olur. Məşhur "Agent 007" seriyasının epizodu olan film aktrisa üçün 
uğurlu olur.  

2007-ci ildə Eva "Qızıl Kompas" filmində çəkilir.  
Danimarkalı rejissor Lars Von Trier Evanı özünün "Antixrist" filminə dəvət edir. Rejissor qeyd edir ki, aktrisa bu rola razı olsa 
da, agentləri müqavilədən imtina etdilər. Aktrisa müsahibəsində bu haqda bunları deyib: "Trierlə işləmək ən böyük 
arzularımdan idi. Biz oturduq, film haqda danışdıq, seks haqda, zorakılıq haqda və söhbət çox dərinə getdi. Və mən anladım ki, bu 
filmdə çəkilməyə hazır olsam da, layiq deyiləm." 

2009-cu ildə aktrisa "Franklin" filmində rol alır. Elə həmin il Eva "Çatlaqlar" filminə çəkilir.  
2011-ci ildə aktrisa "Kamelot" serialında ifası ilə yadda qalır. Elə həmin il Eva məşhur rejissor Tim Börtondan 

"Darıxdırıcı kölgələr" filminə dəvət alır.  Məhz bu filmdən sonra Conni Depplə aktrisa arasında münasibətlər barəsində söz-
söhbətlər yayılır. Aktrisa özü bu söhbətləri təqzib edir.  

Aktrisa özünü model kimi də sınayır. "Lancome", "Emporio Armani", "Chiristian Dior" şirkətləri məhsullarında aktrisanın 
simasını görmək mümkündür.  

"Səmavi Krallıq" filmində tanış olduğu Martin Çokaşla 5 ilə yaxın müddət münasibətdə olub və 2009-cu ildə 
münasibətlər bitirib. Eva "UNİCEF" in dəstəkçilərindən biridir. 2007-ci ildə Eva Qrin "Empire" dərgisinin rəyinə əsasən bütün 
zamanların ən seksual aktrisaları arasında 6-cı olub. 2011-ci ildə isə "Los Angeles Times Magazine" dərgisinin rəyinə əsasən 50 
ən gözəl aktrisa siyahısında 18-ci pillədə qərarlaşıb.  
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DEDİ / QODU 
 

 
Əgər bir kəs məşhurluğ pilləsinə qalxırsa o zaman bu pillənin müsbət tərəflərindən yararlanmağından əlavə, 

mənfi tərəflərinə də dözmək məcburiyyətində qalır. Məşhurların başına bəla olan və bəzən dözülməz hal alan şeysə 
onlar haqqında yayılan dedi-qodulardır. Sizə kino aləmində səs-küy salan bəzi deqi-qoduları təqdim edəcəyəm. Ola bilər 
ki, onlardan hansılarısa sizə də təəccüblü gəlsin. Kino aləmindəki dedi-qodulara görə: 

Dario Argento`nun 1977-ci ildə lentə aldığı "Suspiria" adlı qorxu filmini izləyən otuzdan çox adam infarktan ölmüşdür.  
Hollivudun ən səs-küylü dedi-qodularından biri də James Dean və Marlon Brandonun biseksual olmalarıdır. Fərziyyəyə 

görə, hətta onların bir münasibəti də olmuşdur. 
Al Pacino`ya  görə "..." (Dog Day Afternoon) fimindən sonra hələ ki, yaxşı bir filmdə oynamayıb. 
Məşhur rejissor Stanley Kubrick "Xaç atası" (The Godfather) filminə 10 dəfə baxdıqdan sonra filmin kino tarixindəki ən 

yaxşı film olduğunu demişdir. 
Robert de Niro bir dəfə həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb. 
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Fransız aktyor Gerard Depardieu gəncliyinin avara vaxtlarında müsəlman olub. 
Sergio Leone "Xaç atası" filminin rejissorluğundan imtina edərkən - "Mən öz mafiya filmimi çəkəcəyəm" - deyib. 
"İdiots" filminin çəkilişlərindəki çılpaq səhnələrdə çəkilməkdən utanan aktyorları həvəsləndirmək üçün Lars von Trier 

də soyunub. 
Stanley Kubrick "...." (Full Metal Jacket) filminin final hissəsini fərqli çəkibmiş. Lakin filmi maliyyələşdirən şirkət bu 

sonluğu sevməyib. Deyilənə görə finalda ölən Sniper`in başını kəsən əsgərlər onunla futbol oynayırlarmış. 
Bernardo Bertolucci biseksual olub. 
SSSR-i rəhbərlərindən Stalin vaxtilə John Wayne`i öldürmək üçün KQB agentlərini Amerikaya göndərib. Lakin agentlər 

Amerikada olarkən Stalin ölür və iş yarımçıq qalır. 
Marlon Brando "Xaç atası" filmindəki roluna görə qazandığı Oskarı rədd etməsindən sonra onu yenidən istəyib. 
Marilyn Monroe bilindiyi kimi intihar edərək ölməyib. Ölümünə səbəb hökümətin bilinməyən gizli sirrlərini bilməsi 

olub. Buna görə də öldürülüb. 
Fernando Meirelles "Tanrı Şəhəri" (City of Gof) filmini çəkməzdən əvvəl narkobaronlardan bunun üçün icazə istəyib. 
Amerikalı rejissor Robert Altman öz çəkdiyi filmlərə heç vaxt baxmırdı. 
Federico Fellini rejissorluğa başladığı vaxtdan etibarən başqa rejissorlardan təsirlənməmək üçün öz filmlərindən başqa 

film izləmirdi. 
Sam Raimi "Şeyatının Ölüsü" (The Evil Dead) filmini çəkərkən əsl cəsədlərdən istifadə etmişdir. 
"Çapıq Üz" (Scarface) filmi Fidel Castro tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. 
İranlı rejissor Abbas Kiorastami indiyə qədər təxminən 70-ə yaxın film izləmişdir. 
Fellini özünü dəli kimi göstərərək əsgərlikdən yayınmışdır. 
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Müsahibə 
#XAVIER DOLAN 

 

 
“Film Fiction” jurnalının bu sayında sizə yaşı az olmasına baxmayaraq istedadı artıq dünyada yayılmağa başlayan 23 

yaşlı kanadalı aktyor və rejissor Xavier Dolanın son müsahibələrindən birini təqdim edirik. Müsahibə Slant Magazine 
dərgisinə istinadən tərcümə edilmişdir. 
 

Üçüncü filmin "Hər hansı bir vəziyyətdə Laurens" (Laurence Anyways) aktyor olaraq yer almadığınız ilk 
filminizdir. 

Filmdə mənə görə rol yox idi. Hərçənd kamera arxasında, aktyorları istiqamətləndirərkən, səhnə fasilələrində 
danışaraq bu filmdə də rol aldığımı hiss etdim. Sanki onlarla birlikdə oynuyurmuşam kimi gəlirdi. Sevə-sevə Laurens olardım, 
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amma digər tərəfdən Suzannaya rol vermə seçimi aradan çıxardı. Çünki aramızdakı yaş fərqi bir az şişirdilmiş dərəcədə olardı. 
Belə olması mənim rejissorluğa daha konsentrasiya olmağım üçün fürsət oldu. 

Yəni aktyorluq karyerana son qoymamısan? 
Xeyr! Sonrakı filmimdə oynayacağam. Aktyorluğun mənim üçün nə qədər önəmli olduğunu hər müsahibəmdə xüsusilə 

qeyd edirəm. Kannda bu qədər uzun müddət olmağımın səbəbi digər rejissorlarla tanış olub, başqa biri üçün aktyorluq etməyi 
nə qədər istədiyimi göstərməkdir. Əgər buna davam etsəm çox yaxşı bir aktyor olacağıma inanıram. 

Bir film ideyası ağlında nə qədər müddətə tam formalaşır? 
Əslində bu film üçün təxminən 35 saniyə çəkdi. Laurens obrazına ilham verən insan öz hekayəsini danışmağa 

başlayanda, mən də onu hazırlamağa və beynimdə ssenarisini yazmağa başlamışdım. Evə gedərkən 30 səhifəyə yaxın yazdım; 
hekayənin əvvəli və sonu istisna olaraq hər şeyi. Başlayanda ən azından bir ilimi bunu yazaraq keçirəcəyimin fərqinə 
varmışdım. 

"Hər hansı bir vəziyyətdə Laurens" 80-ci və 90-cı illərdə baş verən bir hadisədir. Bu dövrdə səni çəkən nələrsə var 
mı?  

1989-cu ildə anadan olmuşam və 90-cı illərdə böyümüşəm, amma bu illərə xüsusi bir marağım yoxdur, sadəcə film 
üçün maraqlı olacaq dövrlər idi. İnsanlara çiyinlərində yekə vatinalar olan eybəcər paltarlar geyindirmək ən böyük xəyalım 
deyil. Ssenari üçün yaxşı siyasi və sosial kontekst kimi göründü. O dövrlərdə bir çevrilmə var idi, Berlin Divarlarının 
dağıdılması kimi hadisələrin nəticəsində insanlar hələ sosial inkişaf xətaları içərisində idilər. Həmçinin AİDS homoseksuallara 
olan əks fikirləri artırmışdı. Laurens üçün dövr baxımından özünü tam aid hiss edə biləcəyi bir zaman idi. Lakin mən tamamilə 
90-cı illərə sevgisi olan biri deyiləm, bu sadəcə mənim uşaqlığımın və xatirələrimin yaşandığı bir dövrdü. 
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 Film səhnələrindəki musiqi seçimləri bir az qəribədir; Duran Duran`la Brahms`ı, Depeche Mode`la Celine Dion`u 
improvizə etməyin kimi...  

Ümumiyyətlə musiqi heyranı olduğumu deməliyəm, ələlxüsus da yaxşı musiqinin. Bunu, həyatımın müəyyən bir 
dövründə məni xoşbəxt edən musiqi və kəşfləri Laurens obrazına da qatmaq mənə görə həzz verici idi. Bəzi insanlar 
filmlərimdə həddən ziyadə musiqi işlətdiyimi deyirlər. Mən də nəticədə çox olduğunu düşünə bilərəm. Amma mənim üçün 
kino əslində budur. İnsanların minimalist aktyor oyununa maraq göstərdiyi bir on illikdə yaşayırıq. Ancaq belə davam edərkən 
hər filmdə "Qırıq Güllər" (Broken Flowers) filmindəki Bill Murray kimi aktyor oyunu göstərə bilməzsiniz, çünki işin ləzzəti bir 
nöqtədən sonra itir. Mənim obrazlarım şişirdilmiş, həddən artıq göstərişli görünürsə, bu mənim vecimə deyil. Mən film 
çəkdiyim üçün həyəcanlıyam. Musiqi üçün də həmçinin... Bir musiqiyə qulaq asıram və dərhal düşünməyə başlayıram: "Bu, 
layihə üçün mükəmməldir…" Müəyyən bir musiqiyə uyğun səhnələr yazıram. Musiqi uzun bir müddət üçün kinonun tək 
səsiydi. Kinoyla  həmahəngdir. Buna görə də özümü tutmaq, filmdə nə qədər musiqi işlədəcəyimi düşünmək üçün heç bir 
səbəb görmürəm. İnsanlar filmimdə çox musiqi olduğunu düşünə bilərlər, amma mənim üçün bu önəmli deyil. Mənə görə 
musiqi filmin ruhudur. 

Bəs bu, ekrandakı duyğulara necə yansıyır? 
Romantika və ümidsizliyi sevdiyim qədər güc və nifrəti də sevirəm. Bunların hamısı filmlərimdə var. Misal üçün, açılış 

səhnəsində istifadə etdiyim Visage`in "Fade to Gray" mahnısı o qədər görkəmli və cazibədardır ki, birinin giriş etməsi üçün 
mükəmməldir. İstifadə etdiyim səhnə tamamilə fantaziyadır, real deyil. Laurens reallıqda küləklə giriş etmir. Bu onun xəyal 
dünyasının məhsuludur. 

Bir müsahibənizdə xatırladığım qədərilə "Anamı öldürdüm" (I Killed My Mother) filminizi çəkərkən Tomas 
Mannın "Venesiyada Ölüm" əsərindən və Alfred Hitçkokdan təsirləndiyinizi denişmişdiniz. Son filminizdə ən sizə ilham 
qaynağı olanlar nələr və ya kimlər idi? 
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Əsasən rəsmlər, foto albomlar... "Quzuların Səssizliyi" (The Silence of the Lambs) sevdiyim geniş plan çəkilişlərə ilham 
qaynağı oldu. Bu filmdə cəmiyyətin insanlara necə baxdığını göstərirəm, dolayısıyla obrazların birbaşa obyektivin içinə, 
tamaşaçının gözlərinə baxmaları  daha çəkici gəldi. 

Düşünürəm hələ haqqında danışmadığın bir önəmli məqam daha var. 
Mən çox romantikəm. Titanik kimi bir şey etmək istədim. Bu da o! 

Kate hal-hazırda 
bunu qısqanır yəqin.  

Əgər elədirsə 
etməsi gərəkən tək şey 
mənə zəng etməkdir. 
Titanik izlədiyim ən çılğın 
sevgi hekayələrindən 
biridir. Uşaqkən izlədiyin 
an sənə ilham verir. 
Komandasının, büdcəsinin, 
təchizatının mütləq 
idarəsinə sahib olan biri 
sizə: "Xəyal etməyə davam 
elə, hər şey mümkündür" - 
deyir. O film mənə 
qanadlar vermişdi. 
Kinonun epik bir səyahət 
olduğunu demişdi. 
Kinonun həyatı təmsil 
etməsi gərəkdiyini 

deyərlər. Amma həyat yaşamaq üçün, kino isə qaçmaq üçün var. Bəzən qaçışın həddən artıq olmasına imkan verilir. Tamamilə 
fərqli formada bir film və büdcə fərqliliyi olmasına baxmayaraq Titanik Laurensin çılğın səyahətində mənə rəhbərlik etdi. 

Amma müddəti eynidir. 
Xeyr. Titanik 3 saat 18 dəqiqədir. 
Titanik də müəyyən bir dövri ifadə edir, Laurens də. Bu sənin üçün bir yenilikdir. 
Bu reallıqdır və eyni zamanda aktyorlarım üçün bir təhqirdir. "Xavier üçün dövr filmi 90-cı illərdə baş verən bir şeymiş, 

xamdır da!" - deyə düşünürlər. Dövrü yaratmaqdan zövq aldıq, amma 90-cı illəri yaratmaq olduqca bahalıdır. Bu hərkəsin 
unutmağa çalışdığı bir on illikdir. Geyimlər, maşınlar, hər şey çirkin idi. Bəs bunları hardan tapacaqdıq? Bunun üçün çox 
araşdırmalar aparmalı olduq. Əlavələr, maşınlar, məkanlar dövr filmi çəkərkən çətinlik yaradır. İnsanları düzgün geyindirməli, 
düzgün musiqiləri tapmalı, labüd qarşılanan arxitekturaya sahib yerləri tapmalısınız. 

Titanik də sənin filmlərində olduğu kimi mümkünsüz sevgini göstərən filmdir. 
Bəli. Bütün kinolarım belə sevgiylə əlaqəlidi, digər filmim də belə olacaq. "Mən anamı öldürdüm" (I Killed My Mother) 

ana və oğul arasındakı bu hisslə bağlı idi, "Qəlb atışları" (Heartbeats) mümkünsüz bir məhəbbət üçbucağının hekayəsi idi, 
Laurensdə də iki idealistin yetişkin dövrlərindəki mümkünsüz sevgiləri var. Sonrakı filmimdə ikinci dünya müharibəsi ilə 
soyuq müharibə arasındakı dövrdə doğulmuş bir insanla kino arasındakı mümkünsüz sevgini göstərməyi düşünürəm. 

Tez-tez "möcüzə oğlan" kimi sənə xitab edirlər. Bu səni narahat edirmi, ya da bunu qəbul edirsənmi? 
Hər kəs istədiyi termini istifadə etməkdə azaddır. 40 yaşında və "bir vaxtların möcüzə oğlanı" olmadığınız müddətcə bu 

termin təhqiredici deyil. Aktyorluq da etmək istəyirəm. Buna görə də daha nə qədər film çəkəcəyimi bilmirəm... Yəqin ki, 
həyatım boyunca... 

 
Müsahibəni aldı:  Anna TATARSKA 
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NƏCİBƏ 
MƏLİKOVA 
 

 
Ana obrazının ən qabil yaradıcısı O, son dərəcə gözəl və cazibədar xanım olub. Uca qaməti, təbəssümlü sifəti, işıqlı 

gözləri, şux yerişi, məlahətli səsi, qeyri-adi aktyorluq istedadı və nəhayət, unudulmayan obrazları ilə mədəniyyət tariximizin 
səhifələrində və yaddaşımızda əbədi yaşayan xalq artisti Nəcibə xanım Məlikova. Uzun müddətdir ki, onun haqqında yazmaq 
istəyirdim, amma haradan başlayacağımı qərarlaşdıra bilmirdim. Çünki bədii filmlərdə yaratdığı obrazlara özünün elə 
möhürünü vurub ki, onları bir-birindən ayırıb təhlil etmək çox çətindir. Bütün bunlardan sonra onun zəngin obrazlar aləmini 
diqqətlə nəzərdən keçirəndə, nədənsə mənə elə gəlir ki, bizim kino tariximizdə möhtəşəm ana obrazlarının ən qabil yaradıcısı 
məhz Nəcibə xanım Məlikovadır. Bir anlıq da olsa, yadımıza salaq: "Ögey ana"dakı Dilarəni, "Aygün"dəki Aygünü, "Əhməd 
haradadır"da Nərgiz xalanı... Sadə, mehriban, sədaqətli, mərd, qeyrətli Azərbaycan qadınının yaddaqalan obrazları. Deyirlər ki, 
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ötən əsrin ortalarında "Ögey ana" filminin 
tamaşaçılar arasında böyük təsiri olmuşdur. 
Filmdəki mehriban və iradəli Dilarə 
xanımdan nəinki ögey analar, bütün qadınlar 
nümunə götürürdülər. "Əhməd haradadır" 
filmindəki Nərgiz xala isə bir özgə aləm idi. 
Nəcibə xanım onu elə təbii və səmimi 
yaratmışdı ki, həyatda da çox vaxt bu 
istedadlı aktrisaya "Nərgiz xala" deyirdilər. O, 
həqiqətən də Azərbaycan kinosunun əbədi 
yaşayan Nərgiz xalası idi. 
  Nəcibə xanımın mənəvi dünyamıza 
bəxş etdiyi qadın obrazları teatr və kino 
tariximizdə silinməz izlər qoyub.  
Nəcibə xanım Bakı ətrafında, Buzovnada 
doğulmuşdu. Azərbaycan Dövlət Teatr 
İnstitutunu bitirmiş və sonra Akademik Dram 
Teatrında fəaliyyətə başlamışdı. Sonra isə 
ölkəmizin müxtəlif teatrlarında, o cümlədən 
Gəncə Dövlət Teatrında çalışmışdı. Nəcibə 
xanım 1952-ci ildə yenidən Azərbaycan 
Dövlət Akademik Dram Teatrına qayıtmış və 
sonrakı bütün yaradıcı həyatını bu teatra 
bağlamışdır.  
  Bu aktrisa dramatik xarakterlərin çox 
mahir ifaçısı idi. Onun rolları arasında ikinci 
dərəcəli qəhrəman tapmaq çətindir. Çünki 
rejissorlar ona həmişə baş qəhrəmanların 
rollarını həvalə edirdilər. Nəcibə xanım da bu 
obrazlara ürəyinin hərarətini verərdi, onları 
sevə-sevə yaradırdı. Onun rollarını 
sadalamaqla qurtaran deyil. Çünki 50–70-ci 
illərin teatr repertuarında elə əsər yox idi ki, 
Nəcibə xanım orada oynamasın.  
  Azərbaycan dramaturqlarının 
əsərlərində oynadığı rollar xüsusilə 
yaddaqalan olurdu. Məsələn, Xumar (“Şeyx 
Sənan”), Sofiya Xatun (“Qılınc və qələm”), Şölə 
xanım (“Lənkəran xanının vəziri”), Şəhrəbanu 
xanım (“Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”) 

və onlarla digər əsərlərdə yaratdığı qadın obrazları səhnəmizdə böyük məhəbbətlə qarşılanan rollardan idi.  
Nəcibə xanım müasir aktyor sənəti məktəbinin nümayəndəsi idi. Onun qəhrəmanları dövrünün xarakterik cizgilərini əks 
etdirməklə çox tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyırdı və bu qadınlar öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan insanlardır. Nəcibə 
Məlikova özünəməxsus yaradıcılıq yolu olan bir sənətkar idi.  
  Özü də həmişə gözəl qadınların obrazını ona həvalə edirdilər. Kinoda onun çox qiymətli rolları bizə yadigar qalıb. İlk 
dəfə onu “Fətəli xan” filmində çəkmişdilər. Bu ekran əsəri tarixi hadisələri əks etdirməklə, həm də qadınlarımızın o dövrdəki 
həyat şəraitini bizə aydın şəkildə çatdırır.  
  1950-ci ildə “Bakının işıqları” filmində oynayan aktrisa, nəhayət ki, kinoda ən böyük rolunu 1959-cu ildə “Ogey ana” 
filmində yaratdı. “Ögey ana” – Dilarə rolu bizim kinomuzun ən layiqli qadın qəhrəmanlarındandır. Dilarə xanımın rastlaşdığı 
şərait mürəkkəb, münaqişəli bir həyatdır. O, uzaq kəndlərdən birinə gəlməli olub. Özü ilə qızını da gətirib. Həyat qurduğu 
insanın da bir övladı var. Belə hadisələrlə əslində tez-tez qarşılaşırıq. Ancaq bu tipik ögey ana – hər cür ağrılara, təhqirlərə 
dözərək taleyini qorumaq istəyir. Yerli-yersiz təhqirlər, balaca İsmayılın ərköyünlüyü, ətrafdakıların təzyiqləri Dilarə xanımı 
nə qədər sıxıntı içərisində saxlasa belə, o, ailəsini qorumağa çalışır. O, kənddə camaatın hörmətini qazanır, həkim kimi 
xəstələrin qayğısına qalır. Və bütün bunlar onu əsl müsbət qəhrəman səviyyəsinə qaldırır. Sonda İsmayılın ona “Ana” deyə 



 
21  Film Fiction | Mart, №12 

müraciət etməsi filmin kulminasiyasını təşkil edir və bu anda aktrisanın sifətindəki xoşbəxtlik ifadəsi tamaşaçını 
həyəcanlandırır və o qəhrəmanın qələbəsindən bir növ qürur duyur.  
  Nəcibə Məlikova “Aygün” filmində də baş qəhrəmanın rolunu oynayır. Nədənsə, mən Aygünlə Dilarə arasında bir tale 
oxşarlığı görürəm. Bu, bəlkə də, onların hər ikisini eyni aktrisanın ifa etdiyindən yaranan hissdir, ancaq əslində belə bir 
yaxınlıq var. Amma bu o demək deyil ki, aktrisa ampluadan çıxa bilməyib. Onun qəhrəmanları arasında “Əhməd haradadır?” 
filmindəki Nərgiz xala kimi çox gözəl bir obraz da var ki, bu rol kinomuzda bütövlükdə yeni qəhrəmandır və demək olar ki, film 
bütövlükdə bu obraz ətrafında cərəyan edir.  
  Nəcibə xanım Nərgiz xalanı sevərək yaradıb. O, kənddə yaşasa da dünyanın gərdişindən baş çıxaran, çevik, ağıllı 
qadındır. Nəcibə xanım onun xarakterini məharətlə açır, onu sevdirir.  
   Nəcibə xanım “Arşın mal alan” (II variant) filmindəki xala rolunda çəkilib. Bu obrazı bizim kinoda əvvəlcə Münəvvər 
Kələntərli yaratmışdı. Həm də çox uğurlu qəhrəman idi. Nəcibə xanımın qəhrəmanı bir qədər fərqli olsa da, Üzeyir sənəti 

ruhuna uyğun idi. Aktrisa xala obrazını çox məharətlə ifa etmişdi.  
Kinoda bir mənfi rolu var Nəcibə xanımın. Zərintacı yəqin ki, 

xatırlayırsınız. Bu qadın təsir altına düşmüş, aldadılmış bir obrazdır. 
“Qanun naminə” filmində demək olar ki, Nəcibə xanım özünün yeni 
yaradıcılıq qabiliyyətini üzə çıxardı.  
Nəcibə xanım 1974-cü ildə xalq artisti fəxri adı almışdı. O, bu xalqın 
aktrisası idi, xalq onu sevirdi. Nə qədər qızlarımız onun 
qəhrəmanlarından ad alıb. Nəcibə xanım milli aktyor sənətimizin çox 
istedadlı sənətkarlarından idi. Onun yaratdığı Azərbaycan 
qadınlarının obrazları bu gün də filmlərimizdə yaşayır. 
  Nəcibə Məlikova 1951-ci ildə Bakıdakı Milli Dram Teatrında işə 
başlayıb. 1959-cu ildə "Ögey ana" filminə çəkilib. Dilarə obrazına görə 
qazandığı müvəffəqiyyət əməkdar artist fəxri adı ilə nəticələnib. 1974-
cü ildə isə Nəcibə Məlikova respublikanın xalq artisti fəxri adına layiq 
görülüb. Nəcibə Məlikovanın yaradıcılığı iki istiqamətdə uğurla davam 
edirdi. O, bir tərəfdən səhnədə müxtəlif xarakterli obrazlar yaradır, 
digər tərəfdən də bədii filmlərə çəkilirdi. Xarici ölkə ədibləri ilə yanaşı, 
Azərbaycan dramaturqlarının tamaşaya qoyulan əsərlərində Nəcibə 
xanım böyük həvəs və məharətlə iştirak edirdi. Teatr tədqiqatçıları 
təsdiqləyərdilər ki, Nəcibə Məlikova Mirzə Fətəli Axundovun, Səməd 
Vurğunun, Hüseyn Cavidin, Ordubadinin, İlyas Əfəndiyevin... pyesləri 
əsasında hazırlanmış tamaşalarda yaddaqalan, ürəyəyatan maraqlı 
qadın obrazları yaradıb. Adamın inanmağı gəlmirdi ki, səhnədə gah 
quzu təbiətini, gah da çoxbilmiş qadın hiyləsini bacarıqla tamaşaçıya 
çatdıran eyni aktrisa - Nəcibə Məlikovadır. Kino tariximizdə də onun 
xidmətləri çoxdur. Yazımızda adını çəkdiyimiz filmlərlə yanaşı, "Fətəli 
xan", "Bakının işıqları", "Arşın mal alan", "Qanun naminə", 

"Teymurləng" və s. kinofilmlərdə sevimli aktrisamız yaddaqalan obrazlar yaradıb. Zamanın şaxtalı illəri onun həyatında ağır 
izlər qoysa da, Nəcibə xanım içindən gələn bir qadın məğrurluğu ilə sanki qəsdən kədərdən, qəmdən xəbərsiz görünürdü. Bu 
dünyanın ən bəxtəvər adamı kimi özgələrinin fikir və duyğularını içindən keçirərək aktrisa taleyini yaşayırdı. Bircə gözlərinin 
dərinliyində o böyük kədərin nişanələri duyulurdu. Böyük ürəyi vardı. Çalışırdı ki, hamıya yaxşılığı dəysin. Taleyin bütün ağrı-
acılarının acığına xasiyyətcə də mülayim və mehriban idi. 
Boy-buxunu, yaraşığı ilə seçilən, yüksək səhnə mədəniyyətinə malik olan, aydın, yumşaq səsi ilə tamaşaçını valeh edən Nəcibə 
xanım ancaq baş rollara dəvət edilirdi. O, bu obrazları elə yaradırdı ki, tamaşaçı az qala çaş-baş qalırdı. Bilmirdi ki, obraza görə 
Nəcibə xanımı sevir, yoxsa aktrisaya görə rola məftun kəsilib. Nəcibə xanım hələ sağlığında qəlblərdə özünə əbədi heykəl 
qoyan müqtədir qadın sənətkarlarımızdan biri idi.  
 

Mənbə: Azeriart.net 
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Müsahibə  
#PAUL ANDERSON  
/ LARS VON TRİER 
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Onların hər ikisi müəllif rejissorlarıdır. Biri Avropalı, 
digəri Amerikalı. Amma onların oxşarlıqları da az deyil. 
"Black Book" dərgisi bu iki böyük rejissoru bir araya 
gətirməyi bacarıb və Anderson özünün ustası saydığı 
Trierlə müsahibə alıb. Həmin müsahibənin ən maraqlı 
hissələrini sizə təqdim edirik...  
 
Lars Von Trier: – Ən çox danışmadığım istədiyim şey 
varsa, o da aktyorlar haqqındadır. Sizə bundan əvvəl də 
dediyim kimi, "Maqnoliya" filmini çox bəyəndim. Sizin 
aktyorlardan nələrə nail olduğunu görmək çox xoş idi. 
Özümə aid nəsə bir bağlılıq gördüm bunda. Siz demisiz ki, 
bu ona görədir ki, aktyorlarınızı çox sevirsiz. 
Pol Anderson: – Aha... 
Lars Von Trier: – Bu şokedicidir. Siz onları sevirsizsə, necə 
birgə işləyə bilisiz?  
Pol Anderson: – ...Onlar öz sözlərini əzbərləyib, mənə 
deyirlər və... 
Lars Von Trier: – Və siz də "Hazırsız?" sualı verirsiz. 
Pol Anderson: – Başladıq. 
Lars Von Trier: – Başladıq? Və onlar öz sözlərini deməyə 
başlayırlar? 

 
Pol Anderson: – Gəlin, anladım. Mən "Maqnoliya"nı 
yazanda, düşüncəmdə aktyorları da nəzərdə tutmuşdum. 
Bu bir üstünlük idi. Aktyorlar məni qorxutmur. Bilirsiz kim 
qorxudur? Pis aktyorlar. Yaxşı aktyorlarla işləmək, dahi bir 
musiqiçini dinləmək kimi bir şeydi. Amma pis aktyorlarla 
işləmək dəhşətdir. Onlar özlərini necə aparmasını, nə 
deyəcəklərini axtarırlar. Və rejissor çəkiliş zamanı nəyəsə 
konsentrasiya olanda həmin pis aktyorlar əl-ayağa dolaşır, 
bütün fikirləri dağıdırlar. Belə anlarda onları boğmaq 
istəyirsən. Mənim bəxtim onda gətirdi ki, ilk işlədiyim 
aktyor Filip Beyker Xoll kimi istedad idi. Məncə siz də 
aktyorlarınızı sevirsiz... 
Lars Von Trier: – (gülür) 
Black Book: – Siz demək istəyirsiz ki, aktyorları sevmək 
sizlik deyil, Lars? Yəni siz məsafə saxlayırsız daim? 
Lars Von Trier: – Mən bunu etməməyə çalışıram. Amma 
yaxşı filmlə rejissor arasında duran şəxslər də məhz 
aktyorlardı. Başqa cür etmək olmur. Amma burda söhbət 

idarədən gedir. İdarəsiz çəkmək istəyən heyvanlar aləmini 
çəkə bilər. İdarə olunmadan çəkilən onlardı. 
Pol Anderson: – Amma hamıya aid deyil... 
Lars Von Trier: – Hə, hamıya aid deyil. Kimisə idarə 
etmədən də nəticə almaq mümkündür. Burda isə söhbət 
etibardan gedir. Ona görə mənim işlərim rejissorluqdan çox 
oyunu xatırladır. Var sadəcə aktyorlar və böyük hərfli 
Aktyorlar. Stellan (Stellan Skansqardı nəzərdə tutur) 
sadəcə aktyor ola bilməz. 
Pol Anderson: Eyni sözləri mən Filip (Seymur Xoffman) və 
Con Si Rayli haqqında deyə bilərəm. Onlar da sadəcə aktyor 
deyillər. Onlar mənim ailə üzvləridir.  
Lars Von Trier: – Hə və məhz onlar sənin ailə üzlərinə 
çevrildiyinə görə, sən artıq onların nələrə qadir olduğunu 
gözəl bilirsən. Əmin kimi... Sən bilirsən o nə edə bilər, nə 
yox. Hərdən sənə elə yaxın ola bilər ki, sən ona şans 
verməzsən. Bu da ədalətsizdir.  
Pol Anderson: – Bəs, rejissor asistenti, opeator və ya 
montajçıya aktyorlardan daha çox güvənə bilərsiz?  

 
Lars Von Trier: – İndi mən "Sinemaskop" formatında 
çəkirəm və hər zaman böyük bir kamera ilə əlləşirəm. 
Ətrafımda yüzə yaxın adam var və onlar: "Uğurlar!" 
qışqırıb, yoxa çıxırlar. Və biz 4 saata yaxın baş-başa qalırıq. 
Aktyorlar və mən. Ona görə mənim bütün fobiyalarım 
texnikalarla bağlıdı. Ona görə məndə klaustrofobiya var. 
Mən heç nə deməsəm, heç nə baş vermir. İnanmazsınız – 
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amma son dörd ay ərzində mən olduqca ağır krizis 
keçirirəm. Mənim psixi dururum olduqca gərgindi.  
Pol Anderson: – Niyə? Bu çəkiliş zamanı baş verir ya 
sonra? Daha aydın izah edə bilərsiz bu halı?  
Lars Von Trier: – Əlbətdə ki, qanunauyğunluq mövcuddur. 
Sən film çəkərkən bütün gücünü ona tükədirsən və 
ölümünü təsvir etməyə belə gücün qalmır. Baden-Puella 
sindromu yaranır. Nə olur, olsun irəli-irəli getmək 
istəyirsən. Qarşıdakı günləri, həftələri yada salıb, vaxtın 
qalması ilə təsəlli tapırsan. Mazoxizm yaranır. Sənə 
çətindi... Amma davam edirsən, davam edirsən... Ağrılardan 
həzz almağa başlayırsan. Amma bitməsə işinə görə ölə də 
bilərsən. 
Pol Anderson: – Yazanda bunları təsvir edə bilirsiz? İndi 
nəsə yazırsız? 
Lars Von Trier: – Yox, yox. İndi mən Nikolu (Nikol 
Kidman) gözləməkdən pərişan haldayam. Əsasən mən 
ssenari yazanda bunu tez bir zamanda edirəm. Amma indi 
artıq yarım ildir ki, mən onu gözləyirəm... Və hər şey çox 
dəhşətlidir. Və bu filmə görə deyil. Ölümdən qorxmağa 
başlayanda tüfürürsən filmə, onu qəbul edib-etməyəcəkləri, 
orda kimin çəkiləcəyi düşüncələrinə. Sadəcə kino üzərində 
işləmək – bu əhvalı yüksəltmək, öz sistemindən çox şeyi 
atmaqdı. 
Black Book: Nikolu gözləmək deyəndə nəyi nəzərdə 
tutursuz?  
Lars Von Trier: – Biz Nikolla çoxdan bir qərar vermişik ki, 

birgə işləyəcəyik. Amma artıq yarım ildən çox vaxt keçib, 
amma mən hələdə onun qrafikasında boş vaxtın olacağını 
gözləyirəm. Başqa film çəkə bilmərəm bu halda. Çünki, 
trilogiyamı tamamlamalıyam. Və hər üç filmində eyni 
aktrisa oynamalıdır.  
Pol Anderson: – "Doqvil" ideyası hardan yarandı? Nə vaxt 
yazdız? Bilirdiz nələr olacaq... 
Lars Von Trier: – Yox. Mən onu tamamladım və alındı. Və 
mən çox sevindim ki, alındı. Nikolu çox bəyəndim. Ya da 
onun qəhrəmanı Qreysi. Çünki, işlədiyim bütün 
qəhrəmanlardan bir az daha aqressiv, bir az daha insan idi. 
Pol Anderson: – Bir dəqiqə anlamadım. Siz qəhrəmanı 
nəzərdə tutursuz ya aktrisanı? 
Lars Von Trier: – (uzun fasilə) O bir az daha çox insaniyəti 
olan qəhrəman, bir qədər az insaniyəti olan aktrisadır. 
Amma mənim Qreysin Nikol qarışığı ürəyimcə oldu. Və mən 
anladım ki, məhz Qreyslər davam etməliyəm, çünki, açarı 
tapmışdım. Mən bu filmlə nəsə demək istəmişdimsə, davam 
etməli idim. Çünki, mənə görə iki cür rejissor var: Hansılar 
ki, hər dəfə yeni nəsə təqdim edirlər. Məsələn Kubrik kimi. 
Və hansılar ki, eyni standartan, mövzudan kənara çıxmadan 
çəkməkdən bezmirlər. Məncə əsl rejissor eyni standartdan 
əl çəkməyəndi.  
Pol Anderson: – Bir neçə il sonra siz tamam başqa şey 
deyəcəksiz... 
Lars Von Trier: – İcazənizlə mən yenə bayaqkı mövzuya 
qayıdım... Mənə Nikolun qeyri insani naturası çox xoşdur.  
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Bilmirəm "qeyri insani" sözü nə qədər uyğundur. Bilirəm, 
bu söz bir qədər kobud səslənir, amma mən tamam ayrı 
məna nəzərdə tuturam. O həddindən çox intizamlı, ustalıq 
səviyyəsi zirvədə olan biridir. Və belə bir meqa ulduzu bir 
qədər əymək ideyası əla idi. Nəticə baxımından biz onun 
professionallığından, ustalığından sui istifadə etdik. O bunu 
bilərək razı oldu. Hədər olmadı işimiz.  
Black Book: O böyümək istəyir... 
Lars Von Trier: – Hə, çox istəyir – O çox, çox, çox 
casrətlidir bu baxımdan. Çox... Həddindən çox istəkli və 
cəsarətli. Əsl böyük aktyorlar kimi. Mən ona görə üçlük 
etmək istədim. Amerikanı anladan üçlük.  
Pol Anderson: – Lars, mən nə edim ki, sizi Amerikaya 
gətirə bilim?  
Lars Von Trier: – Bütün avropanı nüvəli qışa çevirin. 
(gülür) 
Pol Anderson: – Yaxşı edərəm. Mən nə desəz edərəm. 
Lars Von Trier: – Qulaq asın, mən axı Amerikalıyam. 
Pol Anderson: – Nə mənada? 
Lars Von Trier: – Mən artıq ordayam. Mən Amerika 
həyatında iştirak edirəm.  
Pol Anderson: – Doğurdan? (gülür)  
Lars Von Trier: – Mən dəqiq bilirəm orda vəziyyət necədir. 
Burdakı kimi. Siz bilirsiz axı, amerikanlar nə vaxtsa avropalı 
olublar. Ən yaxşı halda mənim rahat ünsiyyətdə olduğum 
amerikalılar. Və onlar yəqin ki... Yox, bu haqda danışmasan 
yaxşıdır. 
Pol Anderson: – Danışın, danışın. Xahiş edirəm. 
Lars Von Trier: – Amerikaya köçənlərin çoxusu ağıllı 
olmayıblar. (gülür) Yox, qulaq asın. Pozun bunu xahiş 

edirəm. Bir çox hekayələr var ki, insanlar Amerikaya aclığa 
görə köçüblər. Amma liberal cəmiyyətdə aclıq olmayan 
yerə köçmək normal prinsiplər çərçivəsindədir. Və əsas 
ideya da elə bundadır. Amma artıq insanların buna icazəsi 
yoxdur. İndi yemək olan yerlərə köçmək yaxşı ideya 
sayılmır. Amerika da sərhədlərini bağlayıb, düzdür? Amma 
nə vaxtsa Amerikanın üstünlüyü elə hamını buraxması idi. 
Danimarkaya inteqrasiya – çox ciddi bir şeydir. Gələn kimi 
səndən soruşurlar: "Danimarkalı olacaqsan?" "Hə, əlbətdə, 
hə"... Elə o anda sizi arxadan güllələyirlər. İnteqrasiya üçün 
dili, milli adətləri, ov etməyi – heyvanlara incitmədən 
öldürmək və s. bilməlisən. Deyirlər ki, bizi gəlib ziyarə 
edənlər mütləq dil bilməlidir. Qurban olum, bəsdirin. Bu ki, 
Skandinaviya modelidir... İnsanları cəmiyyətə inteqrasiya 
edirlər ki... 
Black Book: – Ayağa qalxmağa kömək olsunlar. 
Lars Von Trier: Tamami ilə doğrudur. Amma burada 
özünə güvən hissi böyükdür! Mən Nyu-Yorkda heç vaxt 
olmamışam, amma mənə Çaynataun ideyası çox xoş gəlir. 
Məncə bu əla ideyadır. 
Pol Anderson: – Bilirsiz Lars, mən "Doqvil"ə baxanda onu 
Amerikaya bənzətmədim. Mən onda daha çox balaca 
şəhərin mentalitet sıxıntısını gördüm. Və sona qədər 
ağlımın ucundan da Amerikaya oxşarlıq keçmədi. 
Lars Von Trier: – Mən sizinlə tamami ilə razıyam. Amerika 
mövzusunda yeganə oxşarlığı mən pozitiv atmosfer 
yaratmağa çalışmaqla etdim. Mark Tven və Steynbeklə 
oxşarlığım məhz buna görədir.  
Pol Anderson: – Bir dəqiqə. Ola bilməz! Mən də artıq bir 
ildir ki, Steynbekin təsirindəyəm. Çox oxuyursuz onu? 
Lars Von Trier: – Cavanlıqda, hə. 
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Pol Anderson: – Onun "Amerika və amerikalılar" hekayə 
toplusu kitabı var və çox gözəl kitabdır. Mən onu sizə 
oxumağa vermək istəyərdim. Orda bəzi məqamlar sanki 
"Doqvil"dən götürülüb. Son illərdə bu mənim üçün çox 
vacib idi. O Vyetnamda döyüşüb və gördüklərini qələmə 
alıb. Romantist olması ilə yanaşı həm də Amerika tarixinin 
ən güclü jurnalist və yazıçılarından biridir. 
Lars Von Trier: – Mən onu elə də çox oxumamışam. Mənə 
elə gəlirdi ki, kadr arxası tekst çox amerikasayaq idi. Amma 
sonradan bir çoxları bunun belə olmadığını dedilər. 
Pol Anderson: – Məncə tekst britaniyasayağıdır.  
Lars Von Trier: – O britaniyasayağı deyil. Mən bu haqda 
Con Hertlə də danışdım. O da eyni sözləri dedi. Sadəcə 
britaniya və danimarka qarışığı bir şeydir ki, amerikasayağı 
olması üçün çalışılıb. 
Pol Anderson: – Filmin sonunu "Young Americans" 
musiqisi ilə bitirmək ideyasına necə gəldiz? 
Lars Von Trier: – Pol Bettani və mən Devid Bouinin əsl 
fanatı idik. Və çəkiliş günlərinin birində meydançadakı 
sönüklüyü görüb, bu musiqini qoşduq. Hamı rəqs etməyə 
başladı. Mənə həmişə bu melodiya xoş gəlib, sözlərini isə 
anlamıram... Bu günə qədər də anlamıram. (gülür) 
Pol Anderson: – Amma mən "Young Americans"ı 
anlayıram! 
Lars Von Trier: – Mən düşünürdüm ki, onun sözlərində 
"Bütün gecəni o gənc amerikalı idi" oxunur, amma əslində 
"Bütün gecəni o gənc amerikalı arzulayırdı". Bu isə əməlli-
başlı fərqli şeylərdi. (gülür) 
Söhbətin bu yerində Pol Andersona zəng gəlir və onun 
təcili Nyu Yorka gəlməsi xəbəri verilir.  
Lars Von Trier: – Narahat olmayın. 
Pol Anderson: – Mən narahat deyiləm. Sizə elə gəlir ki, 
mən narahatam? Lars, mən indi sizinlə əyləşmişəm və siz 
mənim qəhrəmanımsız. Necə narahat ola bilər bu 
vəziyyətdə insan? 
Lars Von Trier: – Buşla (Corc Buş-dan söhbət gedir) 
əyləşsəz də narahat olmayacaqsız?  
Pol Anderson: – Corc Buş sizi Ağ evə dəvət etsə dəvəti 
qəbul edib, gedərsiz? 
Lars Von Trier: – Təyyarədə bu düşüncə ilə uçmaq çox 
narahat olar. 
Pol Anderson: – Biz sizə kömək edərik.  
Lars Von Trier: – Əgər Corc məni Ağ evə gətirtmək istəsə, 
o bunu bacaracaq. 
Pol Anderson: – Baxın məsələn bir gün Corc sizə zəng edib, 
desə ki, "Lars, istəyirəm siz Ağ evə gələsiz və biz sizin 
etdikləriniz haqda danışaq"... Getməzdiz? 
Lars Von Trier: – Ee... Yox (gülür) Bəs siz?  
Pol Anderson: – Əlbətdə. Mən eşitmişəm ki, "Buqi stili 
gecələr" filmi Klintonun xoşuna gəlib. Sonradan 
"Maqnoliya" filminin də kopyasını istəyiblər. Və mən buna 
çox sevindim. 
Lars Von Trier: – Biz deyəsən "Dalğaları yararkən" filmini 
göndərmişdik. 

 
Pol Anderson: – Ağ evə? 
Lars Von Trier: – Klintona ya onun qızına və daha bir neçə 
qohumuna. Axı onlar video mağazalarına gedə bilmirlər. Ağ 
evdən çox uzaqdı oralar. 
Pol Anderson: – Bilmirəm, amma mən eşitdiyimə görə 
Klinton gecələr "Mak Donalds"a gedirdi, məsələn. Məncə o 
sadəcə evdən çıxmaq üçün bəhanə axtarırdı. 
Lars Von Trier: – Amma Buşla müqayisədə Klinton daha 
yaxşı oğlan idi, hə? Məsələn o saksafonda ifa edə bilirdi. 
Pol Anderson: – O saksafonda ifa edir, ətək arxasınca 
qaçırdı. Amma məhz belə bir insanı prezident kimi görmək 
xoş idi. 
Black Book: – Belə bir sual vermək istəyirəm. Pol, bir 
amerikalı kimi sizin üçün Amerika nə deməkdir?  
Lars Von Trier: – Əla! Bəsdirin, əşi! Sizin üçün Danimarka 
nə deməkdir? Sizin böyük silahları olmayan, necə də gözəl 
ölkəniz var. 
Pol Anderson: – Mən onu sevirəm. Mən onu sevsəmdə, 
dünyada sevdiyim yerlər də həddindən çoxdur. Mən ona 
olan sevgimdə azadam. Mən Kaliforniyada doğulmuşam və 
oranı sevirəm. O yaxın illərə qədər olduğu kimi qalmışdı... 
Arnold Şvarszeneqer dövrünə qədər. Nyu Yorku da 
sevirəm. Ona görə ki, təyyardən enən kimi, kök insanlar 
görürsən. Və bir də hamı burdadı.  
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Lars Von Trier: – Bu indi nə deməkdir? 
Pol Anderson: – O deməkdir ki, bu hisslər insana rahatlıq 
verir. Amerika ilə fəxr etmirəm. Amma görürsən ki, hamı 
burda, gözünün qabağında bütün dünya insanları kimi eyni 
məqsəd uğrunda mübariə aparır – bir damcı xoşbəxtlik 
tapmaq üçün.  
Lars Von Trier: – Hə, bununla razı olmamaq olmaz.  
Pol Anderson: – Bu yaxınlarda mən Xorvatiyada oldum. 
Orda çox gözəl bir deyim var: "Burda hər küçənin öz idarə 
edəni var və bizdə 87 siyasi partiya var." Eyni şeyi mən 
Amerika haqqında da deyə bilərəm. Mən həmişə hökümətin 
və bütün güclü dövlətlərin əleyhinə olacağam. Həmişə! 
Lars Von Trier: – Amma deyirlər ki, mən amerikalı 
olmasam da Amerikanı yaxşı istiqamətdə dəyişməyin 
yollarını amerikalılardan daha yaxşı bilirəm. Bundan böyük 
axmaqlıq eşitməmişəm. Bu təkcə sərhədlər və millətçiliklə 
əlaqəli deyil, eləcə də siyasi, baza prisiplərini dərindən 
bilmək deməkdir ki, insanların rifahı üçün nə etmək 
mümkündür.  
Pol Anderson: – Niyə filminizi "Doqvil" adlandırdız? 
Lars Von Trier: – Biz Vinterberqlə konslagerlər haqqında 
müzakirə edirdik. Və hər şey o dəqiqə Amerika üzərində 
toplandı (gülür). Yox, biz konslagerlərdəki, ciddi intizam 
haqqında danışırdıq. Bildiyimə görə orda insanları heyvana 
çevirərək, intizam teoriyası yaratmaq mövcud imiş. Onları 
heyvana çevirərək idarə etmək daha asandı. İnsanları 
heyvana çevirmək əslində çox asandı: ona istədiyini etməyə 
şərait yaratmaq kifayətdir. Bu konslagerlərin əsas 
strateqiyası idi. Sonra biz itlərdən danışdıq və mən dedim 
ki, filmi nəsə "vil"lə əlaqələndirməliyik.  
Pol Anderson: – Demək bir neçə səbəb var. 
Lars Von Trier: – (gülür) Az deyil. Mənim vəziyyətimdə ən 
təəcüblüsü odur ki, Amerika haqqında olduqca çox bilirəm. 
80% KİV-dən aldığım Amerika haqda informasiya, 80% 
qəzetlərdən oxuduğum Amerika, 80% televiziyaların 
göstərdiyi Amerika. Təsvir edirsiz? 
Pol Anderson: – Məgər digər ölkələrdə fərqlidir? 
Lars Von Trier: – Eyni şeydir. Amma bu mənim bir 
hissəmin Amerikaya çevrilməsindən xilas etmir. Mən 
istəsəm də, istəməsəm də. Yaxud, istəsəz də, istəməsəz də 

Amerika mənim bir hissəmə çevrilir. Və bu da 
danışdıqlarıma haqq qazandırır. Lənət şeytana! Mən 
Amerika haqqında Danimarkadan daha çox eşidirəm. 
Pol Anderson: – Əla! 
Lars Von Trier: – Mən "Maqnoliya" filminə baxdım. Düzün 
desəm özümə aktyor seçmək üçün, amma filmi çox sevdim. 
O çox avropasayaqdır. Hərçənd ki, son zamanlar mən 
avropa filmlərini sevməməyə başlamışam. Onlar amerika 
havasına giriblər. Amma təbii ki, bu zövq işidir. Hər kəs öz 
istədiyi kimi çəkib, həzz almağı bacarmalıdır. "Maqnoliya" 
filmində də bu cür olduğuna əminəm. Özünü sevindirmək 
gözəl bacarıqdır.  
Pol Anderson: – Güvəndiyim insanlar barmaq sayı 
qədərdir. Əgər mən film çəkirəmsə, bunu heç şübhəsiz ilk 
növbədə özüm üçün edirəm. Amma elə insanlar var ki, 
istəyirəm filmlərimi onlara da izlədim və onlar da 
bəyənsinlər. Bəyənməsələr də pis deyil. Çünki, filmdən 
çözmədikləri "niyə", "nə üçün" sualları onları nigaran 
qoyacaq və rahat buraxmayacaq. Bu isə əladır.  
Lars Von Trier: – İlk filmimi Andrey Tarkovskinin izləməsi 
mənim üçün oduqca vacib idi. Və onun heç xoşuna gəlmədi 
(gülür). O dedi ki, bu başdan sona cəfəngiyatdır. Həmin film 
"Cinayət elementi" idi. Necə axı o bu filmi bəyənmədi! 
Black Book: – Siz nə hiss etdiz? 
Lars Von Trier: – O an sanki böyüdüm. Amma daha bir şey 
desə idi, ona olan indiki sonsuz hörmətim olmazdı. Kinonun 
problemi ondadır ki, yaxşı rejissorlar var, hansılar ki, ya 
zamanla öz istedadını itirir, ya da ölürlər. Ya da hər ikisi 
birdən. 
Pol Anderson: – Siz izlədiyiniz filmlərin adlarını 
xatırlamaqda çətinlik çəkirsiz? Mən hə. Yalnız bəyəndiyim 
filmlərin adları yadımda qalır. "Dalğaları yararkən" filmini 
xatırlayıram. O filmi izlədiyim gün "Buqi stili gecələr" 
filmini montaj edirdik. Axşam tək oturub, bu filmə baxdım. 
Və sanki, gecənin qaranlığına günəş doğdu.  
Lars Von Trier: – Bu ona görədir ki, biz filmləri bütövlüklə 
bəyənmirik. Hamı kimi izləmirik. Ona görə heç nə 
anlamırıq. Elə sevdiyim filmlər var ki, ilk izlədiyim zaman 
qəti bəyənməmişdim.  
Pol Anderson: – Məsələn hansı?  
Lars Von Trier: – Məsələn "Barri Lindon" (Stenli Kubrikin 
filmi). Bu çox qəribə filmdir. 
Pol Anderson: – O filmi ilk dəfə izləməyə başlayanda 
düşündüm ki, çox ciddi filmə baxacağam. Amma sonradan 
"Lənət şeytana, bu çox gülməlidir" dedim. Eyni sözləri mən 
"Doqvil" haqqında da dedim. Filmi əvvəldən anlamayanda 
ona olan münasibət tamami ilə fərqli olur.  
Lars Von Trier: – Mən bu haqda Nikolla da danışdım. O da 
Kubriklə bu haqda danışdığını dedi. Stenli özü bu filmini 
sevməyib. Və onun çox uzun olduğunu da bildirib.  
Black Book: – O elə hesab edib ki, film çox uzundur? 
Lars Von Trier: – Qulaq asın, o son səhnə var, hansı ki, o öz 
imzasını qoyur. Yarım saata qədər çəkir həmin epizod, 
düzdür? O sadəcə öz adını yazır, amma bu yarım saat vaxt  
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aparır. O əgər bu filmi uzun sayırdısa mən bu filmdən 
kəsməli çox kadr tapa bilərəm. 
Pol Anderson: – Di, di-di-di-di, di-di-di, di-di-di (filmdən 
musiqini xatırladır). Siz onunla nə vaxtsa qarşılaşmısız? 
Ona görə soruşuram ki, məsələn mən Nikolla tanış olanda 
onu da görmüşdüm. Filmimin ssenarisini özüm yazdığımı 
öyrənməyənə qədər məndən zəhləsi gedirdi. Amma 
öyrənəndən sonra mənə olan münasibəti dəyişdi. Yəni 
rejissorsansa "rədd ol, get burdan", yazarsansa "həə, bu 
başqa məsələ".  
Lars Von Trier: – Mənə doğma olan daha bir film var – 
"Maral ovçusu"  
Pol Anderson: – İlk çıxan zaman baxmısız ona? 
Lars Von Trier: – Mən ona 10 dəfədən çox baxmışam. 
Pol Anderson: – Doğurdan? Bəs sonra hansı filmləri deyə 
bilərsiz? 
Lars Von Trier: – Rejissorları Pazolini, Antonioni olan bir 
çox köhnə italiya filmlərini sadalaya bilərəm. Əsas odur ki, 
sən əsl kinonun mahiyyətini dərk etməyə başlayırsan. Mən 
bunu Hersoq və Vim Venders filmləri ilə dərk etdim. Amma 
Fransa Yeni Dalğası ilə maraqlanmaq üçün gec idi. Kinoda 
qəribə bir sual var – nə qədər açıqsan kinoya? Amma çox 
davam etmir. 5 il, bəlkə də bir az artıq bir müddət.  
Black Book: – Bəs sizin, Pol, öz "Maral ovçunuz" var? 
Pol Anderson: – Hə. İlk ağlıma gələn "Çənələr"di.  
Lars Von Trier: – "Çənələr"? Mən bu filmi izləməmişəm. 
Pol Anderson: – "Çənələr" filmi mənim üçün olduqca vacib 
bir film oldu. Mənim atam Los-Anceles televiziyasında 
diktor peşəsində işləyirdi. Bir gün o evə videomaqnitafon, 
"Oz ölkəsinin sehrbazı", "Monti Payton" və "Çənələr" 
filmlərinin kopyasını gətirdi. Mən bu filmləri dəfələrlə 
izləyə bilərdim. Sonra illər keçdi... Bayaq dediyim kimi, 
müxtəlif filmlərə baxdım. Həmçinin "Dalğaları yararkən" 
filminə. Amma qəribədir... Məhz bu filmi mən kopya edə 
bilmədim. Olduqca saf qəbul etdim bu filmi.  
Lars Von Trier: – Hesab edirsiz ki, "Dalğaları yararkən" 
belə təmiz filmdir? 

Pol Anderson: – Deməyin mənə bu haqda. Deməyin! 
Eşitmək istəmirəm. 
Lars Von Trier: – Yox, o yaxşı niyyətlə çəkilmişdi. Amma 
təmiz adlandıra bilmərəm mən o filmi. Mənim üçün bu 
çətin mövzudur. Çünki, bizim evdə Baden-Pauell mövzuları 
qadağan idi.  
Pol Anderson: – Sizin evdə qadağan olan nə idi? 
Lars Von Trier: – Baden-Pauell. Məhz o əsgərləri 
tərbiyələndirmək olarsa, uşaqları da mümkündür. Ona görə 
din, tərbiyə, möcüzə və s.. bu mövzular mənə təsir etmirdi. 
Filmi mən amerikasayağı sayıram (gülür).  
Black Book: – Ssnarini yazmağa nə qədər müddət 
lazımdır? 
Lars Von Trier: – 3 həftə. 
Pol Anderson: – 3 il.  
Lars Von Trier: – Bu ona görədir ki, mən arxaya 
boylanmağı sevmirəm. Ona görə hər şeyi çəkiliş 
meydançasında etməyi sevirəm. Siz isə aktyorlarınızı 
sevirsiz. 
Pol Anderson: – Məncə siz də gizlin də olsa aktyorlarınızı 
sevirsiz. 
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KİNONU YARADANLAR 

#William Hanna və 
Joseph Barbera 

 
Tom və Cerri, Skubi-Du, Daş Dövrü, Cetsonlar, 

Şirinlər cizgi filmi, Ayı Yoqi kimi cizgi film qəhrəmanları 
çoxlarına tanışdır. Bu qəhrəmanlar animasiyanın qızıl 
dövrünün ən görkəmli nümayəndələri sırasında olan 
William Hanna və Joseph Barbera tandemi tərəfindən 
yaradılmışdır.  

William Hanna (1910 – 2001) və Joseph Barbera 
(1911 - 2006) əməkdaşlığı 1940-cı ildə, hər ikisi MGM 
studiyasının  cizgi film deprtamentində çalışarkən başladı.  

 
Həmin il onlar əfsanəvi Tom və Cerri obrazlarının iştirak 
etdiyi ilk cizgi  filmi “Puss Gets the Boot”-u (Pişik Çəkmə 
Qazanır) çəkdilər. 1940-1957-ci illər arasında onlar “Tom 
və Cerri” seriyasından 200–dən artıq film çəkdilər. MGM 
studiyası öz cizgi film departamentini bağladıqdan sonra 
1957-ci ildə onlar “Hanna-Barbera Productions” şirkətini 
yaratdılar. Həmin il it və pişiyin dostluğundan bəhs edən 
“Ruff and Reddy” (Ruf və Reddi) cizgi filmi istehsal olundu. 
Bu filmlə onlar özlərinin uzunmüddətli televiziya 
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fəlaliyyətinin əsasını qoydular. 1958-ci ildə “Huckleberry 
Hound” (Köpək Haklberri) cizgi film seriyası istehsala 
buraxıldı. Bu seriya Emmi mükafatı qazanan ilk cizgi film 
seriyası oldu. Cizgi filmində baş qəhrəmanla yanaşı Ayı 
Yoqi, Piksi və Diksi, Köpək Oqi kimi obrazlar da iştirak 
edirdi. Bu obrazların hər biri sonradan ayrı-ayrılıqda cizgi 
film seriyalarına malik oldular.  
  1960-cı ildə tədqiqatlar nəticəsində məlum olanda ki 
“Köpək Haklberri” filminin tamaşaçı kütləsinin yarıdan 
çoxunu böyüklər təşkil edir, Hanna və Barbera cizgi 
filmlərinin çəkilişində böyükləri də nəzərə almağı qərara 
aldılar. Nəticədə “The Flinstones” (Daş Dövrü) - 1960 
yarandı. Bu cizgi filmi 50-ci illərin sitkomlarını, daha dəqiq 
Ceki Qlisonun “The Honeymooners” (Yeni Evlənənlər) 
serialını parodiya edirdi. Daş dövründə yaşayan sadə 
ailələrin həyatını əks etdirən cizgi filmi 1960-66-cı illəri 
əhatə edən ilk yayımında həm böyüklər, həm də uşaqlar 
tərəfindən maraqla qarşılandı. 1962-ci ildə bu cizgi filminin 
“kosmik-dövr” versiyası “The Jetsons” (Cetsonlar) yayıma 
başladı. Bu seriya “Daş Dövrü”-dən fərqli olaraq yalnız bir 
sezon davam etdi. Hər halda 60-cı illərin sonlarında hər iki 
seriya təkrar-təkrar göstərilərək daha çox uöur qazandı. 
Nəticədə 1980-ci illərdə “Cetsonlar”-ın 51 yeni seriyası 
çəkildi. Hər iki seriyanın tammetrajlı filmləri ekranlara 
çıxdı.  
  1969-cu ildə “Scooby-Doo, Where Are You?” (Skubi-
Du, Hardasan?) seriyası ilə məşhur olan Skubi-Du obrazı 
işıq üzü gördü. Bu seriya növbəti illərdə dəfələrlə yeni 
seriyalarla, televiziya və bədii filmlərlə tamaşaçıların 
qaşısına çıxdı.  
  1981-ci ildə məşhur “The Smurfs” (Şirinlər) seriyası 
işıq üzü gördü. Belçikalı rəssam Peyonun enyiadlı komiksi 
əsasında yaradılan cizgi filmi 1981-1989-cu illər ərzində 
hər Şənbə günü NBC telekanalında yayımlanmış 
ümumilikdə 421 epizoddan ibarətdir.  
  Onların yaratdıqları cizgi filmləri əksəriyyərində 
dostluq ön plana çəkilir. Məsələn, “Yoge Bear” filmində Ayı 
Yoqi və Bu Bu, “The Flinstones”-da Fred və Barni, “The 
Jetsons”-da ailə, “Scooby Doo”-da dostlar və s. Bu Hanna və 
Barberanın öz dostluğunu simvolizə edir. 60-ildən artlq bir 
yerdə çalışan animatorlar biznes həyatında çox oxşar 
xüsusiyyətlərə malik olsalar da, sosial həyatda bir-birindən 

fərqlənirdilər. Hannanın dostlarının əksəriyyətini digər 
animatorlar təşkil etdə də, Barbera əsasən məşhur Hollivud 
ulduzları ilə dostluq edirdi. 2000-dən artıq cizgi filmi obrazı 
üzərində çalışan dostlar bir-birini balanslaşdırırdılar. 
Barberanın dediyi kimi: “Biz bir-birimizi çox gözəl başa 
büşürdük və bir-birimizə böyük hörmətimiz vardı”.  
Hanna və Barbera  Uolt Disney, Tex Avery (Bugs Bunny, 
Duffy Duck kimi obrazların yaradıcısı) kimi şəxslərlə 
birlikdə bütün dövrlərin ən istedadlı animatorları sayılırlar. 
Amerikalı kino tarixçisi və tənqidçisi Leonard Maltin onlar 
haqqında demişdi: “Onların yaratdığı cizgi film xarakterləri 
yalnız məşhur ulduzlar olmadı, onalr həmçinin amerika 
mədəniyyətinin bir parçasına çevrildi”.  Bir çoxları onları 
animator kimi Disneyin yeganə rəqibi hesab edir.  
  Hanna və Barbera “Tom and Jerry” cizgi filmlərinə 
görə “Ən Yaxşı Qısametrajlı Cizgi Filmi” nominasiyasında 7 
Oskar qazanıblar. Onların yaratdıqları bu filmlər təkcə 
1960-cı illərdə 300 milyon insan tərəfindən izlənmişdir və 
28-dən artıq dilə tərcümə olunmuşdur. 
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TOP 10 
 
Jurnalımızın oxucularından Tural Əlisoy bizə sevdiyi 
bioqrafik filmlərin Top 10-luğunu təqdim edir. 
 

1. Public Enemies 

 
"Public Enemies"in mövzusu Amerikanın böyük böhran 
illərində keçir və FBI agenti Melvin Purvisin o dövrün ən 
məşhur cinayətkarları John Dillinger, Baby Face Nelson və 
Pretty Boy Floydu həbsxanaya salmasından bəhs edən bir 
filmdir. Kİfayət qədər aksiyon səhnələri ilə bol olan filmdir. 
Johnny Deppin içində olduğu  film onsuz da sıradan ola 
bilməz. Film gerçək bir həyatdan ilhamlanılaraq çəkilmiş və 
bir qanqsterə heyran qala biləcəyiniz bir film olacaq. 
 

2. Walk the Line 

 
Film Country musiqinin əfsanəvi adları olan Johnny Cash və 
June Carterin bioqrafiyasından bəhs edir. Cash, evin 
istənməyən uşağıdır (atasına görə) ondan böyük qardaşı 
olan Jack isə atasıyla yaxşı olan, ağıllı bir uşaqdır. Jackın ani 
ölümü üzərinə Cashı günahlandıran atası uşaqlığından 

başlayan müddətdə onun psixologiyası üzərindəki ən 
böyük təzyiqdir. Cash özünü bu ölümün təsirindən tam 
mənasıyla təmizləyə bilməmişdir heç bir zaman. Həmişə 
sərhədlərdə yaşamışdır bəzən o sərhədləri aşmış amma 
bazənsə, o sərhədləri aşmaq üçün çox cəhdlər göstərmişdir. 
Filmi izləyincə görəcəksiniz ki, həmişə öz içində sanki bir 
mübarizə aparır. Həqiqətən də "Walk The Line" izlənilməsi 
lazım olan filmlərdəndir. Yeri gəlmişkən filmin 
mahnılarınıda özləri səsləndiriblər. 
 

3. Shine 

 
Avstraliyalı pianist David Helfgottun gerçək həyatını əks 
edən filmdə, Davidin uşaqlıq dövründən başlayaraq 
gördüyü ata təzyiqinə qarşı çarəsiz qalmasından bəhs 
edilir. Dəliliklə dahilik arasındaki incə xəttdə irəliləyən 
onun bu vəziyyətinin ağıl xəstəliyiylə əlaqələndirilib, on 
ilini pianodan uzaq ağıl xəstəxanasında keçirməsinə səbəb 
olan insanlar. Təsəvvür edin ən yaxşı çağınız da qüsurlusuz 
deyərək qabiliyyətinizdən 10 il uzaqlaşdırılırsınız. David, 
musiqiyə qarşı çox istedadlı bir uşaqdır və çox gözəl piano 
çalma qabiliyyətinə malikdir. Ancaq atası onun ən kiçik 
səhvini belə bağışlamayacaq qədər daş ürəklidir. Bu 
təzyiqlərə dözə bilməyən David evdən uzaqlaşır, ancaq illər 
sonra yenə atasını tapır.  Filmdə bir-birindən gözəl klassik 
musiqi əsərləri və gözəl bir film olan "Shine"ı izləməyi 
məsləhət görürəm. 
 

4. Goya's Ghosts 
1792 İspaniya... Katolik kilsəsinin ən güclü olduğu dövr... 
Goya (Stellan Skarsgrad), ölkənin ən məşhur rəssamıdır. 
Goyanın gənc və gözəl ilham pərisi Inesin (Natalie 
Portman) Müqəddəs Məhkəmənin arxasındakı güclü bir 
rahib tərəfindən, ictimai dəyərlərə zidd davranış ilə 
günahlandırılması böyük bir skandal yaradar. Gözəl model 
Ines haqsız yerə müqəddəs məhkəmə tərəfindən məhkum 
edilib, işgəncə və təcavüzə məruz qalır. Ines həbsdən 20 il 
yaxın bir müddətdən sonra azad edilir. Goya, yaradıcılığının 
son dövrlərinə çatmışdır amma artıq kardır və ağıl  

http://www.imdb.com/title/tt1152836/
http://www.imdb.com/title/tt0358273/
http://www.imdb.com/title/tt0117631/
http://www.imdb.com/title/tt0455957/
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sağlamlığı yerində deyil. Goya, Ines və Lorenzo təkrar bir 
araya gəlir və illərcə saxlanan sirlər ortaya çıxar. 
Orta çağ Avropasının o qaranlıq üzünü, sözdə ədalətdən 
danışan "müqəddəs" məhkəmələrinin mühakiməsiz 
edamlarla necədə haqsızlıq etdiyini və dünyada ən pis şeyin 
güc sahiblərinin cəhalətlə birlikdə hökm verməsindən bəhs 
edən çox əla bir filmdir. Filmdə Xavier Bardem, Natali 
Portman kimi aktyorların olduğunu düşünsək, filmin necə 
olduğunu özünüzdə təxmin edərsiz. Ən çox Natalinin 
rolunun bəyəndim. Bir sözlə baxmamısızsa baxın. 
 

5. Mar adentro 

 
Bu film haqqında necə təsvir yaradım? Çətinlik çəkirəm. 
Çünki, film baxılması gərək filmlərdəndir. Sizə sadəcə 
filmin bir neçə sitatını yazacağam və özünüz qərar verin 
izləmək lazımdır ya yox... 
“Bir həyata bədəl olan azadlıq azadlıq deyil, azadlığa bədəl 
olan həyat da həyat deyil.” 
“Sənə çatmaq və toxunmaq üçün qət edə biləcəyim iki addım, 
mənim üçün imkansız bir səfər, bir fantaziya, bir yuxu. Bax 
buna görə ölmək istəyirəm və yatağın üzərində iki əl 
hərəkətsizcə dayanmaqdadır.” 
“Yaşamaq haqqdır, zərurət deyil”. 
“Əgər qaça bilmirsənsə, insanlar həmişə ətrafındadırsa, 
gülümsəyərək ağlamağı öyrənirsən.” 
 
 

6. The Assassination of Richard 
Nixon 

 
Bu film hər nə qədər sadə bir şəkildə həyatındakı 
uğursuzluqları dövlət başçısında görən adi bir vətəndaşın 
hekayəsi kimi görünsə də, əslində bir tərəfdən də, müasir 
dünyada dürüst olaraq işini etməyə çalışan və təşəbbüskar 
bir ruha sahib olduğu halda, qurulmuş olan kapitalist 
nizama görə özünü doğrultmaqda bir insanın necə acizliyə 
düşə biləcəyini də gözlər önünə sərən bir sənət əsərdir 
məncə... Filmin mövzusuna gəldikdə isə, Sam Byck 
bacarıqsız bir adamdır. Problemlərinin memarı 
ümumiyyətlə özü olsa da bütün dünyanın ona haqsızlıq 
etdiyini düşünməkdədir. Bütün bu müvəffəqiyyətsizliyinin 
səbəbkarını da Prezident Richard Nixona olduğunu 
düşünür. İzləyib qərar verin kim haqlı və ya haqsızdır 
 

7.Temple Grandin 

 
Temple Grandin... Bir televiziya kanalı üçün hazırlanmasına 
baxmayaraq çox çıxan filmlərindən daha təsir edici və daha 
mənalıdır. Bioqrafiya filmləri bəzən elə bir dillə işlənirlər 
ki, insan üzərində izlər buraxar. "Temple Grandin" filmi 
qüsursuz olmasa da izləyəcək hər insanın üzərində bir iz 
buraxa bilər. Filmi izlərkən ''Autizm'' haqqında azda olsa 
məlumat topladım da deyə bilərəm. Əksər hallarda işlənən: 
''Bu bir əskiklik deyil, bir fərqlilikdir'' sözünün nə qədər 
doğru olduğuna şahid oldum. İnsanı nə dayandıra bilər? 
Dünyada elə insanların elə şeylər etdiyinə şahid oluruq ki, 
heyran qalmamaq əldə deyil. Belə bioqrafiya filmləri tez-tez 

http://www.imdb.com/title/tt0369702/
http://www.imdb.com/title/tt0364961/
http://www.imdb.com/title/tt0364961/
http://www.imdb.com/title/tt0364961/
http://www.imdb.com/title/tt1278469/
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çəkilməlidir fikrimcə. Həm kino adına məhsuldarlıq gətirər, 
həm də bu mövzularda vizual məlumatlandırma və 
romantik sıxlıq... Yaddaşlarda daha canlı qalar. Filmimiz 
fəlsəfə olaraq bir az daha ''Forrest Gump'' filmini xatırladır. 
Eynilə Forrest Gump xarakteri kimi həyatın çətinliklərinə 
baxmayaraq bir şeyləri bacarmanın o qədər də çətin 
olmadığı izah edir. 

8.  La Vie En Rose 

 
Baş rollarında Fransız aktrisa Marion Cotillard, Sylvie 
Testud, Gérard Depardieu’nin oynadığı, ovsunlayıcı bir 
Edith Piaf bioqrafiyası. 140 dəqiqə boyunca ruhunuzu 
oxşayacaq Edith Piaf musiqiləriylə dolu bir film. Edith 
Piafın 1959-da New Yorkda verdiyi konsert səhnəsi ilə 
başlayan film, Fransız müğənni Piafın, 40 yaşlarını əks 
etdirir. 1915-ci ildə dünyaya gələn Piaf, atasının çalışdığı 
sırk sayəsində kiçikliyindən etibarən bir çox yer gəzdi. O 
dövrlərdə, ən yaxın dostu Mômone (Sylvie Testud) ilə 
küçələrdə mahnı oxuyaraq pul qazanırdı. Bu sırada bir 
restoran işlədən Leplée (Gérard Depardieu) tərəfindən kəşf 
edildi və qısa müddətdə, onu məşhur edəcək insanları 
tanıdı. "A Very Long Engagement", adlı filmdən tanıdığımız 
Cotillard, Piafın gənclik illərindən, 47 yaşında ölümünə 
qədər olan müddəti çox gözəl canlandırır. Gənc yaşda 
tutulduğu xəstəlik və asılılıqların, hələ 40 yaşındaykən onu 
70 yaşında bir qadın halına çevirdiyi, yerimə, danışma və 
mahnı oxuma bacarığını itirdiyi müddəti bütün çılpaqlığı ilə 
gözlər önünə sərir. Filmdə, Piafın böyük eşq yaşadığı və 
1949-cu ildə bir təyyarə qəzasında həyatını itirən boks 
çempionu Marcel Cedanın (Jean-Pierre Martins) də 
əhəmiyyətli bir yeri var. Qısası bu film izləsəniz peşman 
olmayacağınıza əmin ola bilərsiz. 

 
9. My Left Foot: The Story of 
Christy Brown 
Bu günlərdə hər kəsə məsləhət gördüyüm bir film. Sol 
Ayağım. Beyin iflic olaraq doğan Christy Brown, xəstəliyi 
səbəbiylə hərəkətlərini idarə edə bilməz və əlil arabasına 
məhkum bir həyat sürər. Ancaq uşaqlığında, sol ayağının  
iflicdən təsirlənmədiyinin fərqinə varması həyatını 
dəyişdirəcək. Christy sol ayağını özünə verilmiş bir şans 
olaraq görər və əzmin də köməyiylə xəstəliyinin təsirlərini  

 
məğlub etməyə çalışar. Bu işin nəticəsində isə şikəst 
bədəninin içində gizli olan zəka və yazma qabiliyyəti ortaya 
çıxar.  
Yalnız sol ayağını istifadə edərək yazdığı romanlar və 
şeirlər, sonrakı illərdə Christy Brownun İrlandiya 
ədəbiyyatının hörmətli adları arasına girməsini təmin 
edəcək və əzmlə işin nəticəsində imkansız deyə bir şeyin 
olmadığını bütün insanlığa göstərəcək. Christy Brownun 
ölümündən doqquz il sonra çəkilən film, yazarın 
həyatından bəhs etdiyi kitab olan "Sol Ayağım"ın filmə 
uyğunlaşdırmasıdır. Bəzən kədərli, bəzən əyləndirici ola 
bilməyi bacaran filmin, əzm və ümid hekayəsi olaraq 
verəcəyi böyük mesajları var. 
 

10. Cadillac Records 

 
Amerikan musiqi tarixini çox yaxşı izah edən və xüsusilə 
50-ci illərdə Amerikadakı ağ-qara münaqişəsinə də  həqiqi 
bir gözlə yaxınlaşdığından ötəri filmi çox bəyəndim... Təbii 
filmdəki musiqilər də möcüzə idi. Musiqiləri dinlərkən, 
sanki tarixdə səfərə çıxırmış kimi hiss edirsiniz. Orijinal bir 
ssenari, işləyişi baxımından bəlkə bir az yavaş gəlsə də, 
şiddətlə filmi izləmənizi məsləhət görürəm. Blues 
musiqidən xoşlananların izləməsi lazım olan gözəl 
filmlərdəndir. Blues musiqinin hansı qrupların 
doğulmasına səbəb olduğunu və bir çox yeniliyin qabaqcılı 
olduğunu bu filmdə öyrəndim. Yenə Adrian Brody faktoru 
var təbii. Çox uğurludur burada da. Əlavə olaraq da Adrian 
Brodynin yanında Beyonce və Columbus Short da çox yaxşı 
idi. Beyonce ifa etdiyi iki mahnı var ki, onu dinləməniz çox 
vacibdir... 

http://www.imdb.com/title/tt0097937/
http://www.imdb.com/title/tt0097937/
http://www.imdb.com/title/tt0097937/
http://www.imdb.com/title/tt1042877/
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HƏYAT QANUNLARI 
#GÖKSEL TUZUN 

 
 

 
 
 “Həyat Qanunları” rubrikasının bu dəfəki qonağı türkiyəli gənc rejissor Göksel Tuzundur. Buyurun, onun 

həyat qanunları ilə tanış olun. 
Şimdi bakdığımda arkada okumadığım kitaplar ve izlemediğim filmlerin kaldığını görüyorum. Daha fazla kitap okuyup 

daha fazla film izleyebilirdim. 
Şu an için olan yerime bakdığımda... Ne şekilde baktığınıza bağlı aslında, memnun gibi görünüyorum, bu şekilde de 

devam eder inşallah. 
Değiştirmeye fırsat olursa, bilgisayarımı değiştiririm, çok yıprandı bu aralar. 
Cehennemde filmleri taraflı şekilde eleştiren kötü film eleştirmenlerinin olacağına eminim. Ha bir de berbat juriler. 
Filmler insanı değiştire bilirmi? Bir filmin Tunus’ta neler yaşattığını hepimiz gördük.  
Zamanımın boşa gitmesi en büyük fobim. 

  Rahat bir şekilde nefes aldığımız her yerde özgürlük başlıyor.  
Tecavüzcüleri affetmek olmaz. Sadece bedenen değil, zamanımıza ve hayatımıza tecavüz eden insanlar da buna dahil. 

  İnsan kendini herkesden daha iyi biliyor. Yakın arkadaşlarımın deyimiyle “Bir acayip adam”mışım. 
Aslında izlediğim bir filmi bir daha izlememeye çalışıyorum, çünkü ortalama bir filmde en az bir buçuk saatimiz 

ömrümüzden gidiyor ve dünyada izlemediğimiz milyarlarca film var. Ne kadar farklı film izleyebilirsek o kadar güzel olacak 
gibi geliyor bana. 
  Hayatın asıl kuralı – Saygı. 

Zeki insanlar için yaşam kolay, çünkü boş şeylerle hayatlarını harcamıyorlar, ayrıca her ne kadar varlığından hoşnut 
olmasak da kolay yaşam için biraz da para şart tabii. 

İnsanı en iyi terbiyelendirmek kuralı – Saygıyı öğretmek. 
Vicdanınız Şimdilik rahat. 
Ölümü güzel yapan; hiçbir şey götürememek. Kuralı gayet açık, bunu değiştirme taraftarı değilim. 
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17 AN 
#SEVDA Sultanova 
 
“17 An” rubrikasının bu dəfəki qonağı tanınmış kino tənqidçi Sevda Sultanovadır. 

 

- Kinoda yeriniz? 

- Kinoda yerim? Aman 

Tanrım! Heç bu haqda 

düşünməmişəm. Amma 

kinonun qəlbimdə özəl 

yeri var. 

- Kinoda iddianiz? 

- Film çəkməyə 

iddialıyam.  

- Kinoda arzunuz? 

- Kinoteatrlarımızın 

qarşısında milli 

filmlərimiz üçün növbə 

olsun. 

- Lent yoxsa 

rəqəmsal? 

- Hər ikisi. Əsas 

keyfiyyətli filmdir. 

- Kinoteatrda son 

baxdığınız film? 

- “Çölçü” 

- Üstünlük verdiyiniz 

janr? 

- Fərq etməz.  

- Sevimli rejissor? 

- Çoxdur. Amma 

davamlı olaraq 

Almodovarın, Trierin, 

Allenin, Carmuşun, 

Qodarın, Zvyagintsevin 

yaradıcılığını izləyirəm. 

Bu cərgəyə son vaxtlar Pol Tomas Andersonu, Tom Tıkveri də daxil etmişəm. 

- Sevimli aktyor? 
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- Bir qayda olaraq, aktyorlara görə filmlərə baxmıram. Çünki ən yaxşı aktyor zəif rejissorun əlinə düşəndə yerdən yerə vurulur. 

Hər halda rəğbət bəslədiyim aktyorlar var: Mişel Pikkoli, Edvard Norton, Ralf Fayns, Seymur Hoffman 

- Sevimli aktrisa?  

- Naomi Uotts, Mariya Hofstetter, Almodovarın filmlərindəki bütün aktrisalar 

- Hamının baxmalı olduğu 5 film? 

- Müasir filmlər arasında məsləhət gördüklərim: 

1. Pol Tomas Anderson “Neft” 

2. Patris Şero “İntim” 

3. Frederik Fonteyn “Pornoqrafik əlaqələr” 

4. Tom Tıkver “Üç” 

5. Andrey Zvyagintsev “Yelena” 

- Kino tarixi kimdən başlayır? 

- Bu sualı oxuyanda nədənsə ağlıma ilk Karl Dreyer gəldi. Onun “Janna Darkın iztirabları” filmini nəzərdə tuturam. 

- Dünya tamaşaçısı hansı yerli filmlərimizə baxmalıdır? 

- Son illərdə çəkilən filmlərimizi nəzərdə tutursuzsa, heç birinə. 

- Arzusunda olduğunuz filmə baxmısızmı? 

- Hər əla film mənim üçün yeni hissdir, təcrübədir. 

- Kino hansı dövrünü yaşayır? 

- Məncə, indi kinoya neorealizm, yeni dalğa, doqma kimi yeni nəfəs, estetika lazımdır. 

- Oskar mükafatı ya Kann, Venesiya, Berlin? 

- Avropa festivalları. İstənilən halda bütün festivallarda konyunktura olur. Əsas mükafat yox, keyfiyyətli filmdir. 

- Yaxın beş ilə nə dəyişəcək? 

- Ən azından kinomuzda yeni dalğanın işartılarına ümid edirəm. 

- Sonluq necə olmalıdır? 

- Bircə onu bilirəm ki, “Happy End” olmayacaq 
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Patates yeraltında biter
 

Zeki Demirkurbuz`un “Yeraltı” filminden serbest olarak uyarlanmıştır. 
  

Olup biteni tek tek anımsarken. Birden yüzünü kapadın ellerinle. Sonunda isyan ettiğinde ruhun. Utançla dehşetle sarsılıp. 
Gözyaşlarına boğuldun 

                   

                                                                   
Baştan anlaşalım! Bu yazı Türkce olacak, hiç kimseye saygı göstermeyecek, küfür içerecek. 
Merhaba, ben Muharrem... 

  Aklı başında bir adamın bahsini etmekten haz duyacağı konunun ne olduğunu bilir misiniz? Cevap, kişinin 
kendisidir. O halde, ben de kendimden bahsedeceğim.   
  Öncelikle şu Tansel meselesini hall edelim. Sözüm meclisten dışarı Tanselin amına koyayım. 

Kötü bir espiri ama kalsın. Yazarken güzel olacağını sanmıştım; şimdi sözlerimin çirkin bir böbürlenmeden 
öteye geçmediğini gördüm. Ama bile bile karalamayacağım işte. 
  Kafasını yastığı koyar koymaz uyuyanları, uyuya bilenleri hiç bir zaman anlamadım, anlayamadım. İçi boş kafadan 
kaynaklanan rahatlıktan başka ne ola bilir ki bunun nedeni ?! 
  Tembellik her şeyi derinden anlamanın, bilinçli olmanın doğal bir sonucudur. 
  İnsan en çok oyuna dalmış insanların içinde yalnız hiss eder kendini. Varlığınla yokluğun fark etmiyordur. Ne sorsan 
cevap alamazsın. Öylece bir köşede oyunun bitmesini beklersin. 
  Şakaklarımın münasebetsiz, zevksiz ve karmakarışık olduğunu, içinde güvensizlik bulunduğunu biliyorum; bu 
benim kendime saygı duymadığıma işaret eder. Her şeyi derinden anlaya bilen bir adam kendine saygı duya bilir mi? 
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  Cinsel ilişki dünyevi zevklerin 
doruğudur ve insan en çok kendisi ile 
sevişmek ister, hiç kendi kolundan 
falan öpmedin mi? 

Evde yalnızsan ve yemek 
yoksa yumurta yersin. Yumurta mı 
önce yaradılmış yoksa tavuk mu 
bilmem ama yumurta tavuktan daha 
kolay pişer onu biliyorum. 
  Kendimi bu kadar akıllı 
görmem, belki de, hayatım 
boyunca hiç bir işi bitirememiş 
olmamdan kaynaklanıyor. Bırakın 
bitirmeyi, başlayamadım bile. 
  Dev Avustralya mürekkep 
balıkları genelde yalnız yaşar, ancak 
kısa ömürlerinde bir kez çiftleşmek 
için toplaşmak gerekir.  Mürekkep 
demişken, bir damla da olsa 

mürekkep yalamış adamların arasındaki husumet kan davasından daha korkunçtur. Bunu daha önce size anlatmıştım. Ama sen 
not almamıştın.   

İnsan daima mantığın ona söylediği gibi kendisine fayda sağlayacak şekilde değil de canının istediği gibi 
davranır.  
  Kendin gibi olursan sevilmezsin, her kes gibi olmalısın. İnsanların ikiyüzlülüğü beni delirtiyor. Ya da ikiyüzlülere 
hürmetim artıyor, çokyüzlülerin zamanında. 
  Garsonlara, daha da önemlisi, kendime karşı rezil olmuştum. 
  “İsa`nın Son Akşam Yemeği” tablosunu gördünüz mü?  Zaten her on üç kişiden biri haindir o ayrı. Orda olan gerçek 
havarileri anlayorum artık ben. Nasıl bir duygu mu? Siz hiç birine kendi dışkısını yiyen bir domuzun kusmuğuna nasıl bakılırsa 
öyle bakdınız mı? Ben baktım. Hiç birini tokatlama iştiyakı içinde yanıp kavruldunuz mu?  Ama yapamadım, diyemedim tabi. 
  Bu bakışı çok sevdim, eğer gülümsemiş olsa kesinlikle nefret edecektim ondan. Kızın yüzünde saflık, 
yumuşaklıkla birlikte garip bir ciddiyet okunuyordu. 
  İyi olmak istiyorum ama bırakmıyorlar. Karşımdakı da bir az gayret etse. 

Size bir itirafta bulunayım mı? Aslında ben iyi biriyim. Her insan içinde kötülük barındırır. Kötülük bizatihi kötü 
değildir, onu işlemek kötülükdür. 
  Acıda hazların en tatlısı saklıdır, hele de insan, kendisi için başka bir çarenin kalmadığını derinden anlamışsa. 
Acı çeken kimse inlemekten zevk duyar, çünkü zevk almasa inlemesini durdurabilir. Diş ağrısının da kendine has 
zevki vardır.   
  Ölünün soğuğu, ıslaklığı, sıcağı, çamuru hiss etmediğini ne biliyorsun? 

Ben bir patatesim, yer altında yaşıyan... 
Yerin üstüne çıktımmıydı aç insanlara yem oluyorum... 

  Neyse... Kadehimi gösteriş budalalarına, kendini beyemmişlere ve tüm yalakalar için kaldırıyorum. 
  Baylar, düşüncelerinizin her ne olursa olsunlar beni mutlu edeceğini bilmelisiniz. 
  Başımda krallığımın tacı yeraltıma dönüyorum... 
  Not: Gerçekten kendine ait fikirlerle seyircisini ürperten pek az film var.  Önce hiss etmelisin çünkü fikirler 
duygulardan doğar. 
  Kasvetli sinematografi, sigara külü alma, küçük çaplı fuhuş sahnesi, Böyle Buyurdu Zerdüşt okuma, Masumiyet filmini 
izleme, komik duruma düşmeden komik espriler, ustaca mimikler... 
  Nuri ne kadar bilgeyse Demirkurbuz da o kadar zekidir. İnsanlar isimlerinden ilham alırlar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
39  Film Fiction | Mart, №12 

HOLY MOTORS 
 

 

 
Rejissor: Leos Karaks 
Janr: Art xaus / Dram 
İl: 2012 
IMDB balı: 7.1 
Film Fiction balı: 8.5 
 
Xatılamıram harda və nə vaxt ölə bilməyən insan 
haqqında rəvayət eşitmişdim. O insan tanrının lənətinə 
gəlmiş, əbədiyyən yaşamağa məhkum olunmuşdu. Nə 
qədər intihar etsə də, nə qədər pis işlər görsə də ölməyi  
 

 

 
 

 
 
bacarmamışdı. Və yaşı naməlum olan bu bədbəxt 
deyilənlərə görə indi də yaşamağa davam edir... 
 
Leos Karaksın sonuncu Kann Film Festivalına təqdim etdiyi 
filmin qəhrəmanı Mister Oskar da ölümsüzlüyə məhkumdu. 
Amma kim tərəfindən və niyə bəlli deyil. Ümumiyyətlə 
hadisələrin dünənləri haqda heç bir məlumat verilməyib 
filmdə. Rejissor bu absurd dramı ilə tamaşaçını məntiqi ilə 
baş-başa buraxaraq, suallar içində boğub. Və iki saata yaxın 
xronometrajlı film boyu səbr etməyi öyrədir. 
Əvvəlcə evində yatan, səs-küyə oyanıb, kinoteatra çıxan 
qapı tapan bir insanı (Deni Lavan) görürük. O zala daxil 
olur. Zal ağzına qədər dolu olsa da, hamı bir nəfər kimi 
donub (burda yatıb da deyə bilərik, amma rejissorun gözü 
ilə baxsaq donmuş vəziyyət daha uyğundu). 
Sonra səhər açılır. Bizə tanış olan insanı bu dəfə dəb-dəbəli 
evindən şık geyimdə çıxmasını və onu gözləyən limuzinə 
əyləşməsini görürük. Söhbətlərdən bəlli olur ki, 
qəhrəmanımız bank işçisidir. O sürücüdən bu günə neçə 
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görüş olduğunu soruşur. Və biz limuzini idarə edən Selin 
(Edit Skob) adlı orta yaşlı xanımla da tanış oluruq. Limuzin 
3-cü Aleksandr körpüsündə durur və ordan qoca qadın 
düşür. Qəhrəmanımız yaşlı qarı görkəmində körpüdə 
dilənçilik edir. 

 
Mister Oskarın ikinci görüşü animasiya studiyasında olur. O 
burda naməlum bir xanımla ehtiraslı sevişmə səhnəsi 
yaradır. 
Qəhrəmanımızın üçüncü obrazı cənab Poxdur. Zibil də deyə 
bilərdim, nəciz də deyə bilərdim, amma uyğun sözlərə niyə 
alternativ axtaraq ki?! Cənab Poxla tamaşaçılar "Tokio" film 
layihəsindən tanışdılar. Rejissor yadda qalan obrazı bu 
filmə də daxil edərək, filmi daha da rəngarəng etməyi 
uyğun bilib. Qəhrəmanımız bomjdur. O kanalizasiya vasitəsi 
ilə qəbirsanlığa çıxır. Qəbirlərin hər birinin üstündə 
"Mənim saytıma baş çəkin!" yazılmış qəbirsanlıqdan gülləri 
acgözlüklə yeyən Cənab Pox bir modelin fotosessiyasına 
şahid olur. Gözəl modeli (Eva Mendez) oğurlayıb 
kanalizasiyaya daşıyan bomj, orda onun açıq saçıq geyimini 
niqab (yəmənli qadınlardan gəlmə geyim) formasına salır 
və sonra anadangəlmə çılpaq modelin ayaqlarında yatır. 
Axşam düşür. Mister Oskar bu dəfə ata obrazındadır. O az 
yaşlı qızını sinif yoldaşlarının təşkil etdiyi partidən götürür. 
Qızının özünə dəyər verə bilməməsinə görə acıqlanır, ona 
məsləhətlər verir. Tərbiyələndirir və evinin qarşısında 
düşürür... 
Filmin tam ortasında antrakt elan olunur və Mister Oskar 
qarmonda musiqi ifa edir. 

Növbəti görüş Teo ilədir. Mister Oskar bu dəfə Aleks 
obrazında öz oxşarı Teonu öldürüb, öz geyimini ona 
geydirib aradan çıxmalıdır. Amma sona qədər tapşırıq 
yerinə yetirə bilmir. (Filmin ən yadda qalan epizodlarından 
biridir) Aleks Teonu, Teo da Aleksi öldürür. Aleks ölə 
bilmədiyindən limuzinə qayıdır. 
Limuzində o naməlum insanla qarşılaşır. Bəlkə də bu 
naməlum onun işlədiyi şirkətin nümayəndəsidir. Burda da 
suallara cavab yoxdur. 

 
Film davam edir... Mister Oskar Selindən limuzini saxlamağı 
əmr edir və tapanca götürür maşından enib, kafedə əyləşən 
birinci qəhrəmanı bank sahibini öldürür. Bank sahibinin 
mühafizəçiləri də onu atəşə tuturlar. Bu zaman Selin gəlir 
və Mister Oskara getməli olduqlarını bildirir. 
Növbəti obraz ağsaqqal Voqandır. O çarpayıda can verir. 
Yanında qara bir it (bu it filmin proloqundan kino zalda da 
peyda olmuşdu). Voqanın yanına qardaşı qızı gəlir... Onlar 
danışırlar. Və Voqan ölür. Sonra isə ayağa qalxıb qıza 
getməli olduğunu bildirir. 
Limuzin yoluna davam edir. Yandan ötən daha bir limuzinlə 
toqquşur. Mister Oskar qonşu limuzində öz keçmiş sevgilisi 
Yeva (Kayli Minoq) nı görür. (Rejissorun "Yeva" adına 
müraciət etməsi təsadüfi deyil). Onların yarım saat vaxtı 
var və bu vaxt ərzində küçəni keçib, bağlanmış köhnə 
mağazalardan birinin damına qalxırlar. Burda Yeva Oskar 
üçün mahnı oxuyur... Sonra ayrılırlar. 
Və epiloq... Selin Oskarı evə gətirir, sabah eyni vaxta 
görüşəcəklərini deyib, gedir. Oskar evə daxil olur. Onun 
arvadı, uşaqları isə meymunlardı... 
Selin "Müqəddəs Mühərriklər" şirkətinin qarajına gəlib, 
limuzini təhvil verib, gedir... Hamı gedəndən sonra 
limuzinlər arasında günün təhlili başlayır... 
Oxudunuzsa, film haqda az da xəbəriniz oldu. İnanın heç bir 
kinoşünas bu filmi olduğu kimi anlada bilməz. Bunun üçün 
mütləq bu filmi izləməlisiz.  
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PIETA 
 

 
 

Rejissor: Kim Ki Duk 
Janr: Art Xaus / Triller 
İl: 2012 
IMDB balı: 7.1 
Film Fiction balı: 8.0 
 

2012-ci il Venesiya Kino Festivalında ilk dəfə bir 
Koreya istahsalı olan film festivalın əsas mükafatını 
qazandı... Müəllif filmlərinin ən usta rejissorlarından biri 
Kim Ki Duk nəhayət ki, arzusuna çatdı. Və nəhayət ki, kino 
adamları bu rejissora layiqli qiymət verməyi bacardılar.  

 
Filmin adı Pietadır. Mikalancelonun məşhur skulpturası 
şərəfinə adlandırılan filmin mənası italyanca mərhəmət 
anlamı daşıyır.  

Filmin ana xəttində elə məhz pieta durur – 
Mərhəmət! Li Kan Do adlı təqribi 30 yaşlarında olan bir 
gəncin qəddarlıqla dolu həyatına bir gün MƏRHƏMƏTİN 
girməsi hekayəsini anladır. Kan Do təklik içində həyat 
sürür... Ev əşyaları təmiri, istehsalı ilə məşğul olan 
insanlardan faiz yığmaqla məşğuldur. Pulu verə bilməyən 
zavallı insanların yalvarışına, xahişinə, göz yaşlarına 
baxmadan onlar şikəst edir... Lənətlər yağır ona. O isə 
reaksiya vermir, vicdanı ona əzab vermir. Evə qayıdır, 
yeyir, yatır... Səhər yenə eyni ssenari.  

Bir gün onun həyatına bir qadın girir... Deyir ki, 
uşaqlıqda onu atıb gedən anasıdır... Kan Do inanmaq 
istəmir. Amma qadın əl çəkmir, dirənir. Qəddarın ürəyinə 
heç istəmədiyi, bilmədiyi mərhəmət duyğusu hakim olmağa 
başlayır. O insana çevrilməyə başlayır. (Stenli Kubrikin 
"Portağal mexanizmi" filmindən təsirlənmə hiss olunur) 
Amma həqiqət onun təsvir etməyəcəyi qədər ağırdır. Kan 
Doya vicdanı əzab verməyə başlayır, etdiyi əməllərin 
peşmançılığı əzabında qovrulur... Və qaçılmaz olan baş 
verir.  

Film insanlığın nə qədər çətin iş olduğunu anladacaq 
qədər böyük bir sənət əsəridir. 2012-ci ildə sevgi haqqında 
iki gözəl film çəkildi. Hanekenin "Sevgi"si və Kim Ki Dukun 
"Pieta"sı. Hər iki film tamaşaçıya sevginin nələrə qadir 
olduğunu düşünmək istəmədikləri çərçivədən göstərdi. Biri 
Kann-da, digəri Venesiya Festivalında ən yaxşı oldu.  
Bir film nələrə qadir ola bilər, nələri dəyişdirə bilər insan 
həyatında? Bax bu suala cavab almaq istəyən tamaşaçı üçün 
Pieta nə qədər ağır yüklü olsa da ən gözəl cavabdı. Nə 
vaxtsa valideyn tərəfindən şillə yeyənlər, o şilləni heç vaxt 
unutmurlar. İllər keçsə də, özləri valideyn olsalar belə... Bu 
filmin təsiri də şillə kimidir. Bir çox həmkarım, dostum 
filmlə bağlı müzakirələrdən qaçır, baxdıqdan sonra. Çünki, 
belə filmlər anladıla bilmir. Qəribə aurası olduğunu deyirlər 
filmin... Məncə də belədir. Kim Ki Duk kameranın 
hərəkətlərindən tutmuş, ssenarinin nöqtə, vergülünə qədər 
hesablanmış bir film ortaya qoyub. Və filmin təsirr gücü 
olduqca böyükdür.  

 


