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Андре́ й
Тарко́ вский

Uşaqlıq və gənclik dövrü. İvanovski əyalətinin Yuryeveski rayonunun Volqa sahilində, Zavrajye kəndində (hazırda
Kostromski əyalətinin Kadıyski rayonunun Zavrajye kəndi) ədəbiyyatçı ailəsində dünyaya göz açmışdır. Atası – Arseniy
Aleksandroviç Tarkovskiy əslən Yelisavetqraddan (1907-ci ildə bu şəhər Rusiya imperiyasının Xersonski quberniyasına daxil
idi, hazırda Ukrayna ərazisidir) olan şair və tərcüməçi olmuşdur. Anası – Mariya İvanovna Vişnyakova Moskvada dövlət ali
ədəbiyyat kurslarında təhsil alsa da, bu kursu bitirməmişdir.
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1937-ci ildə Arseniy Aleksandroviç ailəsini tərk edir, 1941-ci ildə isə könüllü olaraq cəbhəyə gedir və burada ağır yaralanaraq
bir ayağını itirir. Mariya İvanovna Moskvada İlk Nümunəvi Nəşriyyata korrektor vəzifəsinə işə düzəlir və təqaüdə çıxana qədər
bu vəzifədə çalışır.
1939-cu ildə Andrey Moskvada 554 saylı məktəbə (hazırda 1060 saylı məktəb) daxil olur, lakin müharibə yenə də onu erkən
uşaqlıq dövrünü keçirtdiyi yerə geri qaytarır. Anası Andreyi və onun kiçik bacısını qohumlarının yanına Yuryeves əyalətinə
aparmalı olur. ”Bu, çox çətin bir dövr idi. Həmişə atamın yoxluğunu hiss edirdim. Atam bizi tərk edəndə mənim üç yaşım vardı.
Həyat sözün əsl mənasında çox çətin idi. Amma buna baxmayaraq mən həyatda çox şeyə nail olmuşam. Həyatdakı bütün
nailiyyətlərimə – rejissor olmağıma görə anama borcluyam”– deyə Tarkovski gəncliyini belə xatırlayırdı. Mariya İvanovna buz
üstə çaya gedir, uzaq kəndlərdən kartof daşıyırdı.
1943-cü ildə Tarkovski ailəsi Moskvaya, Andrey isə Andrey Voznesenski ilə birgə təhsil aldığı köhnə məktəbinə qayıdır.
Andrey uşaqlıq illərini nənəsi, anası, kiçik bacısı ilə birgə Zamoskvoreçyada Şipkovski döngə 1-də taxta evdə keçirir. Əsasən
ömrünün çox hissəsini Moskvada yaşamasına baxmayaraq, erkən uşaqlıq dövrünü keçirdiyi, hazırda Tarkovskinin ev
muzeyinin açıldığı Yuryevskidəki evini ata evi hesab edir. Qırx il sonra o, uşaqlıq xatirələrinin–atanın evdən getməyi,
çətinliklər, köçürülmə, məktəb, iki uşaq qucağında ana obrazının əks olunduğu “Güzgü” filmi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxır.
Andrey Tarkovskinin Kinomotoqrafiya arxivində saxlanılan məktəb atestatı onun heç bir fənnə həddən artıq aludə
olmamasından, həqiqi elmlərə maraq göstərməməsindən, humanitar elmləri məcburi öyrənməsindən xəbər verir. Andrey
ənənəvi incəsənət tərbiyəsi almışdır. Səkkiz yaşından o, rayon musiqi məktəbinin fortepiano sinfinə getmiş, yeddinci sinifdə
isə incəsənət məktəbinin rəssamlıq sinfinə daxil olmuşdur.
1951-1952-ci illərdə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun ərəb dili fakültəstravması aldıqdan sonra təhsildən uzaqlaşmışdır.
”Təhsil aldığım zaman düşünürdüm ki, sənət seçimində tələsik qərar vermişəm, -deyə Kinomotoqrafiyaya təqdim etdiyi
tərcümeyi-halında Andrey belə yazırdı, -mən hələ həyatı yaxşı öyrənməmişdim”. Təhsilini yarımçıq qoyaraq o, Ümum Rusiya
Əlvan Metallar və Qızıl Elmi-Tədqiqat institutunda, 1953-cü ilin mayında isə Krasnoyarsk əyalətinin ucqar Turuxanski
rayonunun NİQRİZ Qızıl institutunun elmi-tədqiqat ekspedisiyasında kollektor vəzifəsində çalışır. Burada o, bir ilə yaxın
Kureyka çayı sahilində işləyir, yüzlərlə metr tayqa boyunca gəzir və sonradan Niqrizoloto arxivinə təqdim etdiyi rəsmlərini
burada çəkir.
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«Bütün bunlar mənim kinorejissor olmaq qərarımı
qətiləşdirdi», — deyə o, elə həmin tərcümeyi-halda yazırdı.
Lakin həyatının bu qeyri-adi səhifələri-tayqa təəssüratları,
ekspedisiya və onula əlaqəli romantika Dövlət
Kinemotoqrafiya İnstitutundakı elmi işlər istisna olmaq
şərti ilə, onun rejissor yaradıcılığında birbaşa əksini
tapmamışdır.

Dövlət Kinemotoqrafiya İnstitutu. 1954-cü ildə
ekspedisiyadan qayıtdıqdan sonra Tarkovski sənədlərini
Dövlət Kinemotoqrafiya İnstitutuna verir və
müvəffəqiyyətlə rejissorluq fakültəsinə qəbul olur
(M.İ.Romun rəhbərlik etdiyi bölmə). ”Bu, şüurlu deyil,
təsadüfi seçim idi”, – deyə sonralar Tarkovski tez-tez təkrar
edərdi. Lakin,təhsilə başladıqdan sonra Tarovski
incəsənətin yeni formaları ilə maraqlanmağa başlayır.
Tarkovskinin təhsil aldığı illər və eləcə də onun erkən
yaradıcılıq dövrü incəsənətdə yenilənmə – Xruşovski
dövrünə təsadüf edir. Bu dövrə qədər kinorejissorluq
fakültəsi böyük imkanlar vermirdi – illik kino istehsalı çox
az olub, yalnız ustad sənətkarlara çatırdı. 1953-cü ildə film
istehsalını artırmaq barədə sərəncam verilir. Tarkovskinin
Dövlət Kinemotoqrafiya İnstitutuna sənəd verdiyi 1954-cü
ildə isə illik kino istehsalının sayı 45-ə,1955-ci ildə isə 66-

ya çatır. Film istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə artması
faktından başqa, Tarkovskidən az əvvəl hərbi nəslin
instituta gəlməsi də onun yaradıcılığında mühüm rol
oynayır. Məhz bu amil “Dövlət Kinemotoqrafiya İnstitutu”
fenomenini formalaşdırır. Bu zaman gənc olmasına
baxmayaraq artıq müharibədə iştirak etmiş, həyat
təcrübəsinə və bu təcrübəni şüurlu şəkildə incəsənətdə əks
etdirmək niyyətinə malik insanlar ədəbiyyata, kinoya,
teatra qədəm qoyur. Məhz onlar 1950-1960-cı illərdə
xaricdə təsirlilik, ifadəlilik mövzusunu və vasitələrini,
incəsənətin həyati müşahidələrini və qəhrəmanlar barədə
təsəvvürlərini yeniləməli olur. 1956-cı ildə gənc rejissorlar,
ssenari müəllifləri, operator, aktyorlardan ibarət böyük bir
qrup ilk çıxışını-debyut edir. Gənc rejissorlar iki il (19551956) ərzində 50-ə yaxın film çəkmişlər.
Tarkovskinin sevimli filmləri:
“Kənd ruhanisinin gündəliyi”
«Priçastiye (xristian din ayinlərindən biri)»
“Həsrətində olduğum”
“Çiyələk tarlası”
“Böyük şəhərin işıqları»
“Yağışdan sonra tutqun ayın hekayələri»
«Yeddi samuray»
«Persona»
“Muşet”
«Qumdakı qadın»

1956-cı ildə SovİKP-nin XX qurultayından sonra Stalin
şəxsiyyətinə pərəstiş dövrünü ifşa edən “mülayimləşmə”
dövrü başlayır. “Mülayimləşmə” dövrü gənclərə təsir
edərək qərb ədəbiyyatı və musiqisini,xarici müəllif
kinemotoqrafları, italyan neorealizmini və fransız “yeni
cərəyanı”nı onlara tanıdır. Dostu və həmmüəllif olduğu
Andrey Konçalovski ilə birgə Tarkovski Belıy Stolbda
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Qosfilmofondun arxivinə gedərək Kurosava, Bunyuel, Berqman, Bresson, Midzoquti kimi rejissorların filmlərini izləyir. Xarici
kino tənqidçilərinin artıq qəbul etdiyi “oter” (fransızca auteur) terminini – filmin söz və obraz yaradıcısı olan və ssenaridən
tutmuş montaj işinə kimi kino istehsalının bütün aspektlərinə nəzarət edən filmin yeganə müəllifi anlayışını Tarkovski
yaradıcılığın vacib şərti kimi qəbul edir.
Təhsil aldığı illərdə Tarkovskinin müəllimi bir çox kinorejissorlar yetişdirən Mixayil Rom olmuşdur. Təhkiyyə və janr
rejissoru, bir çoxlarının inkar etdiyi və tənqidi yanaşdığı 1930-cu illər sosrealizmini öz tələbələri üçün müəyyən mənada
təcəssüm etdirən Rom tələbələrinə yaradıcılığa fərdi yanaşma və özünün haqlı olduğuna inam fikri aşılayan bir müəllim idi. O,
onlara borc pul verir, çətin vəziyyətdə köməyə gəlir, kinostudiyalarda onları himayə edir, bəzən hətta onun yaradıcılığını
təkzib edən işlərini belə müdafiə edirdi.
Tarkovskinin ilk rejissor işi – kurs işi olan qısametrajlı “Qatillər” filmi 1956-cı ilin payızında Heminqueyin hekayəsi əsasında
Aleksandr Qordon və Mariko Beyku ilə birgə ekranlaşdırılır. Rom bu işi yüksək qiymətləndirir. Bu filmin ardınca Tarkovskinin
geoloji qrup ilə təcrübəsini əks etdirən, lakin zəngin mənzərəli etüdü yalnız kağız üzərində qalan orta metrajlı “Bu gün heç kim
qovulmayacaq” (1957) və “Konsentrat” (1958) filmləri işıq üzü görür.
Üçüncü kursda ikən Tarkovski o zaman rejissorluq fakültəsinin birinci kursunda təhsil alan Andrey Konçalovski ilə montaj
otağında rastlaşır. Elə həmin vaxtdan onların yaradıcılıq dostluğu və həmmüəllifliyi başlayır. Onlar kinematoqraf baxışlarında
bir çox ortaq nöqtələrin olduğunu və eyni – A.Dovjenko, L.Bunyuel, A.Kurosava kimi rejissorları bəyəndikləri faktını aşkar
edirlər.
A.Konçalovski xatırlayır:

Biz Tarkovski ilə birgə kinematoqrafiyada olan bir çox anlayışları inkar
etmək fikri ilə böyümüşdük. Elə düşünürdük ki, əsl kino çəkməyin sirrini
bilən bizik. Əsl həqiqət fakturadır ki, orijinallığı-daşı, qumu, divardakı
çatı görmək olsun. Dərinin əsl quruluşunu gizlədən qrim, suvaq
olmamalıdır. Geyimlər yuyulmamış, ütüsüz olmalıdır. Biz nə Hollivud,
nə də Stalin estetikasını nəzərə alırdıq. Düşünürdük ki, dünya
ayaqlarımız altdadır, dəf edə bilməyəcəyimiz heç bir maneə yoxdur .
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Birlikdə onlar bəzi hissələrinin “Moskovski komsomol” qəzetində dərc olunduğu “Antarktida-uzaq diyar” (1959) ssenarisini
yazırlar.Tarkovskinin “Lenfilm”studiyasında ssenarini ekranlaşdırmaq təklifi rədd edilir. Bundan sonra onlar “Vərdənə və
skripka” (1960) ssenarisini hazırlayıb, ”Mosfilm”də yenicə yardılmış “Gənclik” birliyinə müvəffəqiyyətlə satırlar. Bu filmin
uşaqlara xas sentimental süjeti skrikada ifa edən balaca oğlanın vərdənə (maşın) sürücüsü ilə qısa sürən dostluğundan danışır.
Tarkovskiyə “Vərdənə və skripka” ssenarisini diplom işi kimi ekranlaşdırmağa icazə verirlər. O, gənc operator Vadim Yusova
bu qısa metrajlı filmi çəkməyi təklif edir. Bu filmin konsepsiyası Tarkovski və Konçalovun fransız rejissoru Alber Lomarisin
filmlərinə, xüsusilə onun 1956-cı ildə Kann kinofestivalında Qran Pri və Oskar qazanmış qısa metrajlı “Qırmızı şar” filminə
olan sonsuz marağının təsri ilə formalaşmışdır. Tarkovski və Yusovun ilk müştərək yaradıcılıq məhsulu olan və sərbəst
kamera və təsirli işıq elementləri ilə vurğulanan bu film 1961-ci ildə Nyu-Yorkda keçirilmiş tələbə film festivalında
Tarkovskiyə ilk mükafatı qazandırır. 1960-cı ildə Tarkovskiy Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirir.
Ömrünün son illəri.1982-ci ildə “Nostalji” filminin çəkilişləri üçün Tarkovski İtaliyaya yollanır. 1984-cü ildə film çəkilişləri
başa çatdıqdan sonra rejissor vətənə dönməmək qərarına gəlir. Bu dövrdən sonra o, yalnız bir film çəkmışdir –
“Qurbanvermə” (İsveçdə çəkilmişdir, Avropa ölkələrinin müştərək işi). Onun planında antroposofiya banisi Rudolf Şteynerin
əsəri əsasında “Beşinci Yevanqeliya” filmini çəkmək idi.
Tarkovski 1986-cı ildə 54 yaşında Parisdə ağ ciyər xərçəngindən vəfat etmişdir. 1990-cı ildə ölümündən sonra “Lenin”
mükafatına layiq görülmüşdür.
1988-ci ildə Lvov şəhərində Tarkovskinin yaradıcılığına həsr olunmuş və 300-dən çox nümayəndənin (tənqidçilər,
kinoşünaslar, filosoflar, mədəniyyətşünaslar, Tarkovski çəkiliş qrupunun üzvləri, kinoklub üzvləri və s.) iştirak etdiyi ”Baxış”
adlı Ümumittifaq Dəyirmi Masası keçirilmiş və ilk dəfə olaraq SSRİ-də və xaricdə Tarkovski yaradıcılığı mütaliə edilmişdir.
Burada Moskvada qərargahı olan “Andrey Tarkovski Birliyi” təsis edilmişdir.
1989-cu ildə rejissorun yaradıcılığına həsr olunmuş sərgilər və festivallar keçirən, eləcə də arxiv işini aparan “Andrey
Tarkovski Fondu” yaradılmışdır. 1993-cü ildən etibarən Moskva beynəlxalq kinofestivalı çərçivəsində “müsabiqə və
müsabiqədən kənar proqramın ən yaxşı filminə” Tarkovski adına mükafat verilir.
Həyat və yaradıcılıq xronikası:
1932 –ci il aprelin 4 –də Zavrajye kəndində (hazırda Kostromski əyalətinin Kadıyski rayonunun Zavrajye qəsəbəsi), Yuryevs
şəhərinin yaxınlığında (hazırda İvanovski əyaləti) Arseniy Aleksandroviç Tarkovski və Mariya İvanovna Vişnyakovanın
ailəsində dünyaya göz açmışdır. Sentyabrda ailəsi vətənə qayıdır.
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1934 –cü il sentyabrın 3-də bacısı Marina dünyaya gəlir.
1935-ci ildə Arseniy Tarkovski ailəsini tərk edir.
1941-ci ildə anası, nənəsi və bacısı ilə birlikdə Yuryeves
şəhərinə evakuasiya olunur. Orada orta məktəbə gedir.
1943 –cü ilin yayında Moskvaya qayıdır. Sentyabrda 554
saylı məktəbdə təhsilini davam etdirir.
1947 –ci ilin sentyabr ayında 1905 –ci il adına incəsənət
məktəbinə daxil olur. Noyabrda vərəm xəstəliyinə tutulur,
xəstəxanaya salınır.
1948 –ci ildə xəstəxanadan çıxır.
1951 –ci ilin iyun ayında incəsənət məktəbini bitirir.
Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun yaxın şərq fakültəsinin
ərəbşünaslıq şöbəsinə qəbul olur.
1953 –cü ilin qışında institutda təhsilini yarımşıq qoyur.
Yayı Sibirdə- Krasnoyarsk əyalətinin Turuxan rayonunda
Kureyka çayı sahilində geoloji qazıntılar ekspedisiyası ilə
keçirir. Payızda Moskvaya qayıdaraq Niqrizolota
institutunda kollektor vəzifəsində işləməyə başlayır.
1954 –cü ilin aprel ayında də Niqrizolota institutunu tərk
edir. Sentyabrda Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun
rejissorluq fakültəsinə- Mixail İliç Romun rəhbərlik etdiyi
bölməyə daxil olur.
1956 –cı ildə Aleksandr Qordon və Mariko Beyku ilə birgə
qısametrajlı “Qatillər” filmini çəkir.
1957 –ci ilin aprelində tələbə yoldaşı İrma Rauş ilə ailə
qurur. Yayda A.Qordon ilə birgə “Bugün heç kim
qovulmayacaq” filmi üzərində işləyir.

1959 –cu ildə O.Osetinski və A.Mixalkov – Konçalov ilə
birgə “Antarktida-uzaq diyar” adlı ssenarinin ilkin
variantını hazırlayır.
1960 –cı ilin aprelində A.Mixalkov-Konçarevski ilə birgə
“Vərdənə və skripka” filminin ssenarisini yazır və film
üzərində işləməyə başlayırlar
1962 –ci ildə “İvanın uşaqlığı” filmi Venesiyada
kinofestivalda“Qızıl Şir” mükafatına layiq görülür. 30
sentyabrda oğlu Arseniy dünyaya gəlir
1964 –cü ildə ”Andrey Rublyov” filmi üzərində işə başlayır.
1965-ci ildə ”Rublyov” filminin çəkilişləri zamanı Larisa
Kizilova ilə tanış olur. Ümumittifaq radiosunda U.Folknerin
”Tamamilə dönmə” hekayəsinə radioda quruluş verir.
1966-cı ildə “Andrey Rublyov” filminin çəilişləri bitir.
Dekabrda Kinematoqraflar ittifaqında film ilk dəfə nümayiş
olunur.
1967-ci ildə əvvəl "Etiraf” sonra isə “Bəyaz gün”,sonradan
”Bəmbəyaz gün” (son adı ”Güzgü”) adlı filmin ssenarisi
üzərində işləməyə başlayır.
1968-ci ilin oktyabr ayında Fridrix Qorenşteyn ilə
birgə "Solyaris” layihəsi üzərində çalışır.
1969 –cu ildə “Solyaris” filmi üzərində çalışır.
1970 –ci ildə “Solyaris” filmini çəkir. İyun ayında İrma Rauş
ilə boşanıb Larisa Kizilova ilə evlənir. Avqustun 7-də
onların oğlu Andrey dünyaya gəlir.
1971-ci ildə Mərkəzi Kino Evində “Andrey Rublyov” filmi
təkrar nümayiş olunur. Fridrix Qorenşteyn ilə “Aydın külək”
(Ariel) filminin ssenarisi üzərində çalışır.
1972 –ci ildə “Solyaris” filmini tamamlayır. Ali rejissorluq
kurslarında dərs deyir. Kann festivalına “Solyaris” filmini
təqdim edir və film “Münsiflər heyətinin xüsusi mükafatı”na
layiq görülür.
1973 –cü ildə Moskvanın “Mir” kinoteatrında “Solyaris”
filminin ilk nümayişi olur. ”Bəmbəyaz gün (Güzgü)” filminin
çəkilişləri başlayır.
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1974 –cü ildə “Güzgü” filminin çəkilişləri bitir.
1975-ci ildə Mərkəzi Kino Evində “Güzgü” filmi ilk dəfə
olaraq nümayiş olunur. ”Hofmaniana” filminə ssenari yazır.
1976 –cı ildə “Stalker” filminə Arkadi və Boris Struqaski ilə
birgə ssenari yazır. Dekabrda Moskva Lenin komsomol
teatrında Şekspirin “Hamlet” əsərinin məşqlərinə başlayır.
1977-1978 -ci illərdə “Stalker” filmini çəkir. Aprel ayında
ürək tutması olur. İlin sonunda Aleksandr Mişarin ilə
birlikdə “Sardor” filminə ssenari yazır.
1979-cu ildə “Stalker” filminin çəkilişləri bitir. Yayda
İtaliyaya gedir. Oktyabrın 5-də anası dünyasını dəyişir.
1980 –cı ildə İtaliyaya gedir. Tonino Querra ilə birgə
”Nostalji” filminə ssenari yazır. 1981-ci ildə İsveçrəyə gedir
və Qərbdə qalmağa çalışır.
1982-ci ilin mart ayında “Nostalji” filminin çəkilişləri ilə
əlaqədar İtaliyaya qayıdır. ”Səyahət vaxtı” adlı sənədli film
çəkir və “Nostalji” filminin çəkilişlərinə başlayır.
1983 –cü ildə “Nostalji” filminin çəkilişləri bitir. Londonda
Kovent-Qardendə Musorqskinin “Boris Qodunov”
operasına quruluş verir. Noyabr ayında ”Qurban vermə”

filminə ssenari yazmağa başlayır.
1984 –cü ildə “Qurban vermə” filminin müzakirələri ilə
əlaqədar Stokholm şəhərinə gedir. İyulun 10 da Milandakı
mətbuat konfransında Sovet İttifaqına qayıtmamaq qərarını
açıqlayır. İlin sonunda Berlinə gedir.
1985-ci ilin qışını Berlində keçirir. Yazda İsveçə yollanır.
"Qurban vermə” filminin çəkilişləri başlayır. İlin sonunda
ona xərçəng diaqnozu qoyulur.
1986 –cı ilin yanvarında Parisdə müalicəyə başlayır.
Yanvarın 19-da oğlu Andrey və qaynanası Anna Yeqorkina
Parisə gəlir. ”Qurban vermə” Kannda nümayiş olunur və
“Münsiflər heyətinin xüsusi mükafatı”na layiq görülür.
Dekabr ayının 29-da Parisdə vəfat edir.
Andrey Tarkovskinin heç vaxt görmədiyi üçüncü oğlu
dünyaya gəlir( anası – Berit).
1987-ci il yanvarın 3-də Paris ətrafında Sent-Jenevyev-deBua rus qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. Sonradan
Ernst Neizvestnı onun qəbri üzərində “Mələkləri görmüş
insan” yazısı həkk olunan abidə hazırlamışdır.
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Philip Seymour
HOFFMAN
Filip Seymur Hofman 23 iyul 1967-ci ildə Nyu-York ştatının
Feirport şəhərində dünyaya gəlmişdir. Feirport kosmopolit həyat
tərzindən uzaq, kəndsayağı bir şəhər idi. Lakin Hofmanların
maliyyə vəziyyəti digərləri ilə müqayisədə nisbətən yaxşı idi.
Bundan əlavə, onlar mədəni tədbirlərə də yaxından maraq
göstərirdilər. Filipin atası Qordon S. Hofman protestant idi və
“Xerox” şirkətində satıcı işləyirdi. Katolik olan anası Merlin isə ev
xanımı olsa da, əsas məşğuliyyəti dörd övladı – Cill, Qordon, Filip
və Emilini hərtərəfli şəkildə savadlı böyümələrini təmin etmək idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu vəzifəsini Merlin yüksək səviyyədə
həyata keçirmişdir. Filip 9 yaşında olanda onun valideynləri
boşandılar. Övladları ataları ilə çox yaxşı münasibətlərdə olsalar
da, məhz Merlin onları daima teatr və kinoteatrlara apararaq
övladlarında incəsənətə sevgi tərbiyə etmişdir. Sonradan Merlin
hüquq üzrə təhsil almağa başlamış və özü kimi həyatda öz sözünü
deməyi bacarmış və hər biri də boşanmış olan iş qadınları ilə siyasi
mövzular üzrə yığıncaqlar təşkil edirdi. Nəhayət, 2000-ci ildə o,
hakim vəzifəsinə seçilir.
Əsl idmançı olan Filip təbii ki, səhnə həyatı haqqında ümumiyyətlə
düşünmürdü. Merlin onu bir çox tamaşalara aparırdı və 12 yaşı
olanda Filip Artur Millerin “Mənim oğullarım” adlı tamaşasından
çox təsirlənmişdi. Özünün də sonralar xatırladığı kimi həmin
vaxtlarda izlədiyi Maykl Mannın “Ceriko Mayl” tamaşasından aldığı
təəssürat çox güclü idi. Lakin həmin təəssüratdan ilhamlanan Filip
öz istedadını hələ də idmana yönəldirdi. Onun yerli incəsən
səhnəsinə verdiyi yeganə töhfə bacısı Emili ilə qonşuluqda qoyulan
tamaşalara təxribat hazırlamaq idi.
Lakin, güləş zamanı aldığı boyun zədəsindən sonra hər şey
dəyişəcəkdi. Filip artıq idman yarışlarında iştirak edə bilmirdi,
buna görə də özünə başqa məşğuliyyət tapmalı idi. Basketbol
sınaqlarına gedən zaman o yolda özündən yaşca böyük olan bir
qızla rastlaşır. İlk baxışda qızı o qədər bəyənir ki, birbaşa qızın
arxasınca gedir. Həmin qız məktəbdə hazırlanan tamaşa seçimlərə gedirdi və ilk baxışdan aşiq olmuş Filip də onu izləyərək
seçimlərə qatılır. Beləliklə, ona eyni adlı Tamaşada Tom Soyerin dostlarından biri, Ceff Tetçerin rolunu verirlər. Hofman
idmanda olduğu kimi, burada da parlaq istedada malik olduğunu göstərəcəkdi.
Orta təhsilini Feyrportda almışdır. Nyu York İncəsənət Akademiyası yanında yay incəsənət düşərgələrində də iştirak etmişdir.
1989-cu ildə Nyu York Universitetinin İncəsənət Kollecini bitirmişdir.
Həmin vaxtdan etibarən müxtəlif teatr truppaları ilə birgə çalışmışdır. 90-cı illərin sonundan başlayaraq Brodvey
tamaşalarında iştirak edir. Off-Brodveydə özü bir neçə tamaşanın rejissorluğunu etmişdir.
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Teatrdakı aktyor işinə görə Hoffman 2000-ci ildə “Toni” mükafatına irəli sürülmüşdür. 2001-ci ildən etibarən Hoffman Nyu
Yorkdakı “Labirint” teatrının bədii rəhbərdir.
1991-ci ildən kino və televiziya layihələrində iştirak edir. Hofman kino aləmində 1991-ci ildə çəkildiyi “Dələduz” filmi ilə,
televiziya ekranlarında isə “Qayda-qanun” serialı ilə debüt etmişdir.
1992-2003-cü illər ərzində Filip Seymur Hofman qızğın şəkildə film çəkilişlərində iştirak etmiş, lakin əsasən, ikinci plan
rollarında çəkilmişdir. Aktyor rejissor Pol Tomas Andersonun beş filmində rol almışdır, bunlara: “Nəhs səkkizlik” (1996),
“Bugi tərzində gecələr” (1997), “Maqnoliya” (1999) və s. aiddir. Hoffmanın kino aləmində ilk birinci plan rolu “Mübtəlalılıq”
(2003) filmindəki Den rolu olmuşdur.
Məhşurluğu ona Patrisiya Xaysmitin “İstedadlı cənab Ripli” romanı əsasında çəkilmiş eyniadlı filmdə oynadığı Freddi Maylz
gətirmidir (1999-cı il, rejissor Entoni Mingel).
2005-ci ildə Filip Seymur Hofmanın özünün prodüserlik etdiyi “Kapote” biografik dramında canlandırdığı Trumen Kapote rolu
mükəmməl aktyor oyunu kimi qiymətləndirilmişdir. Trumen Kapote rolunun ifasına görə aktyor “Oskar”, “Qızıl qlobus”,
Britaniya Kinoakademiyası Mükafatına layiq görülmüşdür. Həmçinin onlarla kino tənqidçi, kinoşünas və aktyor Gildiya və
Assosiyasiyaları Hofmanı bu ifasına görə mükafatlarla təltif etmişdir. Televiziya layihələrindəki iştirakına görə “Emmi”
mükafatı ilə təltif olunmuş, dəfələrlə “Oskar” və “Qızıl qlobus” mükafatlarına nominasiya almışdır.
Hofman Koen qardaşları, Entoni Minqella, Robert Börton, Devid Malamet və s. kimi rejissorlarla birgə çalışmışdır.
Müsahibə. Film karyerasına ikinci plan aktyoru kimi başlamış Filip Seymur Hofman 10 ilə yaxın bir müddətdə yalnız ikinci
plan rolların ifaçısı olsa da, onun yaratdığı obrazlar unikal, çox güclü şəxsiyyətə, dürüstlüyə və cəsarətə malik qəhrəmanlar
kimi yadda qalıblar.
Bununla belə, Hofman 2001-ci ildən etibarən “Labirint” teatrının bədii rəhbəri kimi çalışır. “Labirint” Nyu Yorkun ən uğurlu
teatrlarından biridir. Hofmanın rəhbəri olduğu “İsa “A” klass qatara atladı” adll yesi nəinki Nyu Yorkda, həmçinin Londonda
böyük uğur qazanmış və Oliver Mükafatına layiq görülmüşdür. Bununla da Hofman özünü son dərəcədə istedadlı teatr rəhbəri
kimi təqdim etmiş oldu. Hal-hazırda Hofman həm aktyor, həm də rejissor kimi fəaliyyət göstərir. Hofman Of-Brodveydə
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səhnələşdirdiyi pyes əsasında “Cek qayıqla səyahətə çıxır”
filmi ilə kinoda rejissorluğa başlamışdır. Eyni zamanda iki
müxtəlif işi yerinə yetirməyin nə kimi bir təcrübə olduğu
barədə Hofman özü “The A.V. Club”-a müsahibədə bizlərə
danıçacaqdır.

AVC: Necə oldu ki, siz “Cek qayıqla səyahətə çıxır”
pyesini ekranlaşdırmaq qərarına gəldiniz?
FSH: Düzü, mən bu barədə heç düşünməmişdim. Pyesin
məşqləri aparılan zaman biz onun kinematografik
xüsusiyyətləri barədə müzakirələr aparmışdıq, lakin yalnız
texniki baxımdan. Belə ki, tamaşada hovuz, metro qatarı,
göl və qarda yer alan səhnələr var. Bütün bu yerlər
tamaşada yer aldığından biz Nyu Yorkda həmin yerlərə
uyğun ərazilər barədə düşünürdük. Hekayənin bpyük bir
hissəsi Cekin xəyalında cərəyan edir. Lakin mən yalnış
tamaşa haqqında düşünürdüm. Film çəkmək heç ağlıma da
gəlmirdi. Tamaşa üzərində işlədiyimiz vaxt ərzində
ssenarist Bob Qlaudini film üçün ssenarinin qaralamasını
hazırlamışdı. Lakin mən onu heç oxumamışdım, çünki
tamaşa üzərində işləyirdim və kənar şeylərin diqqətimi
yayındırmasını istəmirdim. Tamaşa hazır olduqdan sonra
“Big Beach” film şirkətinin rəhbəri Piter Saraf onu izlədi.
“Overture”-dən də bu tamaşadan yaxşı film olacağı barədə
təkliflər gəldi. Daha sonra mənim istehsal şirkətim
“Cooper’s Town”, “Big Beach”-dən Bob və Con Oritz
görüşdük. Onlar film çəkmək istəyirdilər və Con mənə
rejissor olmağı təklif etdi. O mənim artıq illərdir ki,
tamaşalara rəhbərlik etdiyimi dedi. Mən də bir az
düşündükdən sonra razılaşdım. Beləcə oldu. Yəni, mən heç
də oturub rejissorluq etmək üçün film axtarmırdım. Daha
çox həmin anda “Bəlkə də bu filmi elə mən çəkməliyəm”
deyə bir düşüncə idi.
AVC: Film rejissoru olmaqla tamaşa rejissoru olmaq
arasında müəyyən fərqliliklər vardır. Belə ki,
tamaşadan fərqli olaraq filmdə izləyicilərin ekranda
görəcəyi anı siz müəyyən edirsiniz. Bu amil sizi narahat
edirdimi?
FSH: Məncə, bir rejissor kimi səhnədə nə baş verdiyinə
görə məsuliyyət film çəkilişlərindən daha çox tamaşa
qoyuluşunda özünü büruzə verir. Çünki film istehsalında

epizodların çəkilməsi və işıqlandırılmasına görə cavabdeh
olan tərtibatçı-rəssam vardır. Rejissor ilə tərtibatçı-rəssam
birgə çalışırlar. Düzdür, rejissor müəyyən təsir qüvvəsinə
malik olur, lakin məhz tərtibatçı-rəssam burada daha
aparıcı rola malik olur. Bundan əlavə, süjet xəttinin necə
olacağına təsir edən daha bir şəxs-montaj rejissoru da
vardır. Teatrda isə hər şeyin başında sən durursan. Film
çəkilişlərində bəzən işləri öz axarına buraxmaq lazımdır.
Filmin montajı zamanı bir ara qırağa çəkilməyin faydası
vardır. Çünki zamanla rejissor öz mövqeyində çox
subyektivləşir və bu anda bir qırağa çəkilib onlara öz
işlərini görmək üçün imkan vermək lazımdır. Əslində mən
teatrda daha uğurlu rejissor olduğumu düşünürəm. Teatr
dünyasında mən detallar üzərində daha səylə işləyirdəm.
Düşünürəm, beləsi daha yaxşıdır.
AVC: Layihələriniz arasında hansının xatırlanması sizi
daha çox sevindirir?
FSH: Ən çox sevdiyim anlardan biri bəzən heç gözləmədiyin
bir kəsdən sənin hər hansısa filmini sevdiyini eşitməkdir.
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FSH: “İblisin oyunu”, “Qüsursuz”, və bir çox başqa filmlər
vardır ki, orada mənim ifa etdiyim obrazlar heç də sizin
dediyiniz xüsusiyyətlərə malik deyillər. Məncə, insanlar
özlərini qəmli insanlara daha yaxın hiss edirlər. Bunun
doğrudan da belə olduğuna inanıram. Heç kəs “İblis oyunu”
–dakı qəhrəmana bənzəmək istəməz. Fikrimcə, mənim
əksər rollarım o tip qəhrəmanlar olmayıb. Sizin qeyd
etdiyiniz tip obrazlar insanın ürəyinə yatan olur. Onlar,
insanı düşündürür, bu isə məncə çox vacibdir. “Çətin
tapşırıq 3” filmindəki qəhrəman isə tam əksinə. Mən o tipdə
biri olmaq istəməzdim. Həmin obraz düşündürücü obraz
deyil. Belə obrazların insana verə biləcəyi başqa şeylər
vardır.
AVC: Trumen Kapotenin rolunu ifa etdiyiniz zaman
qeyd etmişdiniz ki, həftələr boyu davam edən çəkilişlər
ərzində mümkün qədər daha çox həmin obrazda
qalmağa çalışdığınızı, bir dəfə obrazdan çıxdıqdan
sonra ona yenidən qayıtmağın sizin üçün çətin
olduğunu qeyd etmişdiniz. Başqa rollarla da belə bir
şey baş vermişdirmi?

Çox xoşagələn andır. Təsəvvür edin ki, “Çətin tapşırıq 3”
tipdə bir film haqqında danışacağını güman etdiyiniz biri,
gözlənilmədən “Mübtəlalılıq” haqqında danışmağa başlayır.
Bu müəyyən qədər məmnunluq hissi yaradır. Çünki, qürur
duya biləcəyiniz elə layihələr olur ki, onların heç də hər kəs
tərəfindən izlənildiyini düşünmürsüz. Yaxud, müəyyən
insanların həmin filmləri izlədiyinə inanmağınız gəlmir.
Lakin sonra məlum olur ki, bu belə deyil. Bu insana təsir
edir və həmin təsir qalıcı olur. Belə anlarda həmin
layihələrin zülmət qaranlığa qərq olmayacağına dair inam
yaranır içimdə.
AVC: Sizin rollarınız müxtəlif parametrlərə sahib
olsalar da, “Mübtəlalılıq”, “Nyu York, Nyu York”, yaxud
“Cek qayıqla səyahətə çıxır” və s. bir çox filmlərinizdə
ifa etdiyiniz obrazların hər biri həyatda öz yollarını
tapmağa çalışan qəmli, narahat, qəribə insanlardır. Hər
dəfə eyni tip obrazları oynamaq, daha doğrusu, tipik
rolların ifaçısına çevrilməkdən qorxmursunuz?

FSH: “Qüsursuz” filminin qəhrəmanı da belə idi. Məhz bu
iki qəhrəman daha qabarıq önə çıxır. Çünki onların hər ikisi
həm fiziki, həm də danışıq tərzi baxımdan məndən son
dərəcədə çox fərqlənirdilər. Bu metodiki və ya psixoloji bir
şey deyildi. Sadəcə, mən bu obrazlardan fiziki baxımdan
fərqli idim. Əvvəlcə onlar kimi davranmanmağa
başlayırsan, daha sonra lazım olan bütün emosional və fikri
tutumu əlavə edirsən ki obraz bütöv alınsın. Ona görə də,
obrazdan çıxdıqdan sonra yenidən ona qayıtmaq çox çətin
idi. Gəlin idmandan bir misal gətirim. Təsəvvür edin ki, siz
qaçışçısınız və bir saat ərzində qaçışla məşğul olmağı
planlaşdırmısınız. Birdən, artıq yarım saatlıq qaçışdan
sonra gözlənilmədən ayaq yoluna getmək ehtiyacı yarandı.
Amma əgər qaçışı yarımçıq qoyub indi getsəniz, sonra
bütün məşqi yenidən başlamaq lazım gələcəyini bilirsiniz.
Yalnız günün sonunda, obrazdan çıxdığım an hər şey bitirdi.
Səhərədək artıq həmin obrazı daha düşünmək istəmirdim.
AVC: Rejissorluq və aktyorluq arasında keçid edən
zaman da belə bir problem yaranırdımı?
FSH: Bəli, yaranırdı. Çünki bu obraz fərqli bir obrazdır. O,
kövrək, qərarsız, və şübhələrlə dolu biridir. Rejissor olaraq
isə mən tamamilə fərqli biriyəm. Odur ki, bu çətin idi. Edə
biləcəyim yeganə bir şey var idi o da fikrimi cəmləyib işimi
görmək.
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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
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Charlize
THERON

Hollivudun ən gənc ulduzlarından Charlize
Theron 7 avqust 1975-ci ildə Cənubi Afrikanın Benoni
şəhərində dünyaya göz açmışdır. Aktrisa kasıb ailədə
böyümüşdür. Atası yol şirkətində fəhlə kimi çalışırdı. Theron uşaqlığının böyük bir hissəsini ailəsinin yaşadığı fermada keçirib.
Orada yaşadığı vaxtlar ərzində o, bir neçə yerli dildə danışmağı öyrənir.
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6 yaşı olarkən ailəsinin və yaşadığı fermanın
sahiblərinin də maddi köməyi ilə balet öyrənməyə başlayır.
Qısa bir müddətdən sonra balet təhsilini
professionallaşdırmaq üçün Yohannesburq şəhərinə dəvət
alır. Orada oxumağa başlayan aktrisa artıq 13 yaşı olarkən
bədbəxt hadisə baş verir. Valideynləri arasında baş verən
münaqişə nəticəsində anası atasını qətlə yetirir. Əvvəlki
həyatına qayıtmağa risk etməyən aktrisa anasını yalnız
qoyaraq İtalyaya gedir və orada model olaraq işləməyə
başlayır. Milanda bir agentliklə müqavilə imzaladıqdan
sonra bir çox məşhur jurnalların üz qabığında rəsmləri çap
olunur.
Bir il sonra 1992-ci ildə Nyu-York şəhərinə köçür. Bir daha
heç vaxt modellik etməyəcəyinə söz verir və aktrisa olmağı
qarşısına məqsəd qoyur. Nyu-Yorkda "Joffrey" adlı
məktəbdə rəqs dərsləri alır. Bir çox balet tamaşalarında
oynayır. Həmin illərdə onunçün bədbəxt hadisə baş verir.
Dizindən ağır zədələnir. Bu zədə onun professinal rəqqas
olma xəyallarının üstündən xətt çəkir.
Daha sonra Hollivuda gedən aktrisa müxtəlif işlərdə
çalışmağa başlayır. Theron istedadının kəşf edilməsini
1994-cü ilə qədər gözləməli olur. John Hurt və Renee Russo
kimi aktyorların menecerliyini edən John Crosby aktrisanın
istedadını üzə çıxarır. "Vadidə 2 gün" (2 Days in the Valley)
filmindəki rolu aktrisa kimi ilk ciddi sınağı olur. Aktrisaya
şöhrət gətirən film isə Keane Reeves və Al Pacino kimi
aktyorların baş rollarında oynadığı 1997-ci il istehsalı
"Şeytanın Vəkili" (The Devil’s Advocate) filmindəki rolu
olur. Filmdə Reavees`in həyat yoldaşını oynayan Theron
filmin ən çox danışılan simalarından birinə çevrilir.
1998-ci ildə Woody Allen rejissorluğunu etdiyi
"Məşhurluq" (Celebrity) filmində aktrisaya kiçik bir rolu
həvalə edir. Bundan sonra Theron Bill Paxton ilə birlikdə "Qüdrətli Coy Yanq" (Mighty Joe Young) adlı filmdə baş rolları
paylaşırlar. Hollivudun pillələrində hər gün zirvəyə bir az da qalxan aktrisa 1999-cı ildə "Astronavtın Arvadı" adlı trillerdə
Johnny Depp ilə birlikdə çəkilir.
Aktrisanın növbəti filmi "Şərabişinin Qanunları" (The Cider House Rules) olur. Filmdə gənc aktyor Tobey Maguire ilə
birlikdə çəkilir. 2000-ci ildə artıq Charlize Theron Hollivudun ən tanınmış aktrisalarından birinə çevrilir. Həmin il o, bir neçə
filmdə rol alır. Ben Affleck`lə birlikdə "Azart oyunları" (Reindeer Games), Mark Wahlberg və Joaquin Phoenix kimi aktyorlarla
"Bağçalar" (The Yards), Rober De Niro ilə birlikdə "Şərəfli Adam" (Men of Honor) və Will Smith, Matt Damon kimi aktyorlarla
"Baqqer Vansın Əfsanəsi" (Legend of Bagger Vance) filmində öz aktrisalıq qabiliyyətini sərgiləyir.
2001-ci ildə aktrisa 3 filmə çəkilir - "Əqrəbin Lənəti" (The Curse of the Jade Scorpion), "15 dəqiqə" (15 Minutes) və
Şirin Noyabr (Sweet November). Danılmaz faktdır ki, Charlize Theron ona Oskarı qazandıran "Monster" filmindəki rolundan
daha çox, "Şirin Noyabr" filmində canlandırdığı Sara Deever obrazı ilə tanınır. Film mükafat cəhətdən kasad olsa da, ən
uğursuz filmlərə verilən "Razzie" mükafatına nominatlar arasında yer alsa da insanlar tərəfindən çox sevilir.
2003-cü il aktrisaya Oskarı qazandıran il oldu. Real hadisə əsasında ekranlaşdırılmış “Monster” filmində canlandırdığı
fahişə qatil obrazı ona böyük uğur qazandırdı. Həmin il ən yaxşı aktrisa nominasiyasında o, Oskara layiq görüldü.
“Monster” filmindən sonra da Charlize Theron bir çox filmlərdə rol aldı. Xüsusilə “Yol” (The Road), “Prometheus”,
“Hancock” filmlərindəki rolları daha çox yadda qalan oldu.
Maraqlı faktlar. Afrikanın bir neçə yerli dilində danışmağı bacarır.
“People” jurnalının 2000-ci ildə açıqladığı dünyanın “ən gözəl 50 qadını” siyahısında onun da adı vardı.
İnternet istifadəçiləri arasında keçirilən dünyanın ən gözəl qadını adlı sorğuda birinci oldu.
Tom Hanks uşaqlıq sevgisi idi. Tom Hanks`in rejissorluğunu etdiyi “Etdiyin Şey” (That Thing You Do) filmində Tom
Hanks tərəfindən filmdə oynamaq üçün dəvət aldı.
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Beynəlxalq İstanbul
Film Festivalı
Beynəlxalq İstanbul Film Festivalı ilk dəfə 1982-ci ildə, Beynəlxalq İstanbul
Festivalı çərçivəsində “Sənətlər və Kino” mövzulu altı filmin göstərildiyi “film
həftəsi” olaraq həyata keçirildi. Növbəti il “Beynəlxalq İstanbul Kino Günləri”
adı altında İstnabul Festivalı daxilində bir ay boyunca 36 xarici film təqdim
olundu. 1985-ci ildə Şakir Eczacıbaşı`nın səyi nəticəsində proqrama milli və
beynəlxalq müsabiqə bölümləri daxil edildi və ilk dəfə verilən Qızıl Lalə
mükafatını “1984” filmi ilə Michael Redford qazandı.
Dörd il sonra FİAPF (Kino Produsserləri Assosasiyalarının Beynəlxalq
Federasiyası)
tərəfindən “xüsusi mövzulu müsabiqə festivalı”
kateqoriyasında tanınaraq “Beynəlxalq İstanbul Film Festivalı” adını aldı. 25
yaşını qeyd etdiyi 2006-cı ildə Festival Türk kinoşünasları ilə Avropalı
həmkarlarını bir yerə gətirən, layihələrin müzakirə olunduğu seminarlar,
dərslər təşkil edən “Köprüde Buluşmalar” platformunu başlatdı.
“Kinoda İnsan Haqları” mövzusundakı bölümündə Avropa Şurası və
Eurimages tərəfindən FACE -Avropa Şurası Kino Mükafatı- verilir. Xüsusi və
tematik bölümlərin yanında, dünya klassikləri, retrospektivlər, canlı musiqi
müşayiətilə səssiz filmlər və sənədli filmlərə də yer verilən festivalda hər il
200-dən çox film göstərilir. Bu xüsusiyyətinə görə Türkiyədəki ən geniş film
festivalı sayılır.
Rəsmi hissəmiz bu qədər...
Bu il 30 Mart – 14 aprel tarixləri arasında 32-si təşkil olunan Festivalın
son həftəsində iştirak etmək mənə də nəsib oldu. Sinopsislərindən mənə
fərqli gələn filmləri izlədim, münsif heyətinin bu ilki rəhbəri,Dead Poets Society, The Truman Show, Gallipoli filmləri ilə
tanıdığımız Peter Weir`in, Post Tenebras Luxilə Cannes’da Ən Yaxşı Rejissor Mükafatına layiq görülənCarlos
Reygadas`ındərslərinəvəNo Man`s Land filmi ilə Xarici DildəƏn Yaxşı Film Oskarınıəldə etmiş Danis Tanovic`in “Bütcəsiz
Film Çəkmək Mümkündürmü?” başlıqlı seminarına qatıldım, bir-iki savadlı, zarafatcıl qızla tanış oldum və s.
Beynəlxalq Müsabiqədə Qızıl Lalə Mükafatını bu il, Lenny
Abrahamson`un What Richard Did filmi əldə etdi. Kevin Power´ın
romanı əsasında çəkinlən film olduğu ilə zənn etdiyi arasında qalan,
özünə güvəni sıfır bir gəncin Bergmanvari kədərli hekayəsini ehtiva edir.
Rejissorun sözləri ilə desək, "Müvəffəqiyyətsizliyə alışmamış Richard
kimi tiplər üçün xəyal qırıqlığı yaradan hər hadisə bir fəlakət təsiri
oyadır. Mən də xəyal edərək əvvəlki vəziyyətinə qayıtmağa çalışan bir
obraz yaratdıb"
Milli Müsabiqədəisə Ən Yaxşı Film Qızıl Lalə Mükafatına Onur
Ünlü`nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi layiq görüldü. Elə bu filmi
izlədiyim zaman festivalın reklam çarxında deyilən “Fena mı olur, ilerde
anlatırsın böyle böyle bir gece yaşamıştım” fikri ağlıma gəldi. Bilet almaq
üçün bir saatdan çox gözlədikdən sonra filmin rejissoru ilə yanaşı “ağzına
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kimi dolu” salonun pilləkənlərində oturub
gülərək düşünməyin dadını anlatmağa söz
ehtiyatım kifayət eləmir.
Yəqin
eşitmisiz,
mən
ədəbiyyatda,
incəsənətdə
absurt,
qara
komediya
tərəfdarıyam. Buna görə də bu tərzdə film
mükafat alanda daha da həvəslənirəm,
üstəlik mükafatı alan mənim üçün xüsusi
yeri olan, tanış olma fürsəti də tapdığım
Onur abi olduğu üçün özüm almış kimi
sevindim...
Film iki günəşi, üç ayı olan qəsəbədə
yaşayan bir sıra fövqəl güclü insanlardan
söhbət açır. Divarların arxasını görə bilən
Camal yan hakimlik edir,əşyaları barmağı ilə
oynada bilən Yasəmən yumurta fabrikində işləyir, zamanı dayandıra bilən Dəfnə kitab satır, içindəki yaralardan axan qan
gözlərindən damlayan İrfan Həkim xəstələriylə məşğuldur. Amma bütün bu xüsusiyyətlərə sahib insanları bluetooth`la çalışan
qulaqcıq təəccübləndirir. Çünki film fantastik deyil, məsələ obrazların süper qəhrəman olması deyil, sadəcə dünya belə olsa
da insanın insan olmasından qaynaqlanan dərtləri, sıxıntıları, narahatlıqlarının dəyişməyəcəyəni göstərməyə çalışır. Və qibtə
etdiyim bir final səhnəsi ilə film yenidən başlayır. Euripides`in də dediyi kimi, “İnsan əndişədən yaradılmışdır”.
Film, həmçinin Ən Yaxşı Ssenari, Ən Yaxşı Montaj və Beynəlxalq
MüsabiqədəCamille Claudel 1915 filminin aldığı FİPRESCİ mükafatları ilə
də təltif olundu.
Ən Yaxşı Rejissor Mükafatı Hayatboyu filmi iləAslı Özge`yə, Jüri
Mükafatı Derviş Zaim`in Devir filminə, Ən Yaxşı Aktrisa Mükafatı Özür
Dilerim filmindəki roluna görəSema Poyraz`a, Ən Yaxşı Aktyor isə Nuri
Bilge Ceylan`ın filmləri ilə yaxından tanıdığımız, Yozgat Blues filmindəki
roluna görəErcan Kesal`a verildi. Seyfi Teomanın xatirəsinə görə verilən Ən
Yaxşı İlk Film Mükafatı isə CMYLMZ Fikirsanat sponsorluğu ilə Cem Yılmaz
tərəfindən Köksüz filminə təqdim olundu.
Festivalda izlədiyim, xüsusi olaraq qeyd etmək istədiyim film isəF
Tipi filmidir. Müxtəlif yollarla qarşısı alınmağa çalışılan film F tipli
həbsxanalardakı vəziyyəti əks etdirir. On fərqli rejissorun doqquz qısa
metraj filmində fərqli aktyorlar iştirak edir, bütün filmlər bir-birinə
müəyyən şəkildə birləşir və bu ayrı filmlər eyni həbsxananın müxtəlif
yerlərində keçən hekayələrə dönür. F tipli həbsxanadan yenicə çıxmış
tamaşaçının filmdən sonra rejissora təşəkkürünü, yəqin ki, heç vaxt
unutmayacam.
Qeyd: Yazıda İstanbul Film Festivalı`nın
film.iksv.org`dan istifadə olunmuşdur.

rəsmi

internet

səhifəsi
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Müsahibə: Алекса́ ндр Соку́ ров

#BERGMAN və ANTONİONİ

Əsrin sonu... İnqmar Berqman və Mikelancelo Antonioni eyni gündə dünyadan köçmüşlər...
İnqmar Berqman və Mikelancelo Antonioni eyni gündə dünyadan köçmüşlər. Bu təsadüfdə nəinki taleyin qismətini və
hekayələrin məntiqi davamını, eyni zamanda nöqtəni yerində qoymağı bacaran kəslərin jestini görmək mümkündür. Elə
şəxslər var ki, onların nekroloqa ehtiyacı yoxdur. Onlar barədə yazılmış sözlərdən qat-qat yüksəkdə dayanan sənətkarlar var.
Berqman və Antonioninin filmləri onların dünyadan köçməsi kimi heç bir izaha ehtiyac olmadan özü-özlüyündə danışır. Eyni
zamanda onların filmlərində daima can atdığı nitq vasitələri kinematoqrafın sənət, sənətkar kimi mövcudluğunu əbədilik
sübut edir, bəzən sözlərlə ifadə olunmadan həyatın özündən belə real görünür.
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Antonioni barədə daima həmmüəllif olduğu dostu
Tonino Querra, Berqman barədə isə onun teatr məktəbini
keçmiş aktrisa Mariya Bonnevi danışır. Müasir klassik
Aleksandr Sokurov və yeni nəsil müəllif kinosunun
nümayəndəsi Andrey Zvyaqinsev dahi rejissorlar barədə
düşüncələrini paylaşır.
“Böyük miqyaslı insanlar üçün hazırki dövr çox cılızdır.
O, heç bir maraq kəsb etmir. Hər şey – insanın həyatı, onun
reallığa yanaşması sadələşir, adiləşir… Antonioni və
Berqmandan sonrakı dövrdə belə rejissorlara get-gedə daha
az təsadüf olunacaq”.
Aleksandr Sokurov Yevqeni Qusyatinskiyə:
“Mən Berqman və Antonioninin rəsmlərini gördükdə
tamamilə fərqli, avropa biçimli insanlar görürdüm. Mənim
ətrafımda belə simalar yox idi.”
Aleksandr Nikolayeviç, sizin üçün Berqman və
Antonioninin dünyadan köçməsi nə deməkdir?
Onlar heç yerə getməmişlər. Onlar sağdır. Gedən bizlərik...
Antonioni və Berqmanın ağır xəstə olduqlarını çoxdan
bilirdim. Bir neçə dəfə onlarla görüş təyin etsəm də,
vəziyyətləri ağırlaşdığından bu görüş baş tutmamışdı.
Antonionini mən yaşlı bir insan kimi təsəvür edirdim. İlk
dəfə onun rəsmini gördükdə o, yaşlı kişiyə bənzəyirdi.
Əlbəttə Berqman kimi o da mənim üçün Sovet İttifaqından
tamamilə fərqli bir mədəniyyətin nümayəndəsi idi. Mən bəzi
rejissorların Antonioni və Berqman barədə necə açıq qibtə
ilə danışdıqlarını görürdüm. Berqman və Antonioninin eyni
zamanda professional sovet mühitindən ayrılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edirdi. Hətta Fellini belə bəziləri üçün
nisbətən yaxın, əlçatan idi. Berqman və Antonioni isə çox
uzaqlarda mövcud idi. Bu ayrılma, uzaqlaşma onların
rejissorluq sahəsindəki yenilikləri nəticəsində baş vermişdi.
Berqman birdən-birə Berqman olmamışdı. Bu sözləri
Antonioniyə də aid etmək olar. Dərin düşüncəli filmlər
çəkməzdən əvvəl o, bir sıra adi filmlər üzərində işləmişdi.
Tədricən sürət toplamış və bundan sonra onu bir daha itirməmişdir.
Sizin üçün onlar müəyyən mənada mifoloji varlıqlardır? Siz onları bir insan kimi necə təsəvvür edirsiniz?
Düzünü desəm,heç vaxt bu barədə düşünməmişəm. Yalnız onların rəsminə baxmaqla onların fərqli, avropa biçimli insanlar
olduğunu dərhal başa düşdüm. Mənim ətrafımda belə insanlar yox idi. Bəlkə də Sovet İttifaqında belə insanlara Landau və
Kapisu kimi fizika, riyaziyyat institutlarında təsadüf etmək olar… Lakin kinoda belələri yox idi. Mənim üçün onlar Avropa
sivilizasiyası inkişafının kənarlaşdırılmış nümayəndələri, simvolları idi.
Bəs indi necə,belə simvollar varmı?
Bəlkə də mən az izləyirəm, amma avropalılardan heç kimin adını çəkə bilmərəm. Mənim fikrimcə möhtəşəm rejissor
Kira Muratovadır. Mənim üçün müasir kinoda o, nömrə birdir. Onunla heç kim rəqabət apara bilməz. O, Berqman miqyaslı bir
rejissordur. Bir zamanlar Lars Von Trieri çox ciddi qəbul edirdim, sonralar fikrimi dəyişdim.
Berqman və Antonioninin kinematoqrafiyaya təxminən eyni zamanda-qırxıncı illərin ortalarında gəlməsi və bir neçə
saat fərqi ilə dünyadan köçmələri, eyni zamanda,lakin müxtəlif səbələrdən öz peşələrindən əl çəkməsi simvolik xarakter
daşıyır. Hər ikisi əvvəlki kimi gərgin olmasa da, işləməyə davam edirdilər. Səksəninci illərin əvvəllərində ”kinonun sonu”, onun
incəsənətin bir növü kimi tükəndiyi barədə söhbətlər yayıldığı zaman artıq onlar elə də çox filmlər çəkmirdilər.
Bəlkə də, Berqman ilk növbədə ruhən, qəlbən tələbat duymadığı üçün işləmirdi. Kino sahəsində iş göründüyü kimi
ürəkaçan deyil. Berqman teatra, ədəbiyyata qatılır. Məncə, o, haqlı idi. Antonioninin pis xəstəliyə tutulması onun kinodan
getməsinin əsas səbəbi olsa da, mənə elə gəlir ki, onun yaradıcılığı tükənmişdi. Onun sonuncu filmlərindən biri barədə
deyirdilər ki, bu işıq eksperimentidir, lakin bu məqsədyönlü bir eksperimentdir. İdeyalar tükənirdi, bundan pis nə ola bilərdi
ki… Zəmanə dəyişirdi, belə ki, Antonioni Avropada – tamamilə ucqar, ”adaya bənzər”, təcrid edilmiş İsveçə nisbətən daha fəal
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ölkə olan İtaliyada yaşayırdı. İtaliya dünya mədəniyyətinə
böyük töhfələr vermiş qədim incəsənət ənənələrinə malik
bir ölkədir. Bu mənada o, İsveç ilə müqayisəyə gəlməzdir.
Strindberq, Berqman və Volvo avtomobillərindən başqa
İsveçdə heç nə yoxdur. Mənə belə gəlir ki, Berqmanın
kinodan sakitcə uzaqlaşmasının səbəbi ona olan tələbatın
azalması idi.
Mən dəfələrlə İsveçdə olmuş və orada Berqmanı
necə qəbul etdikləri ilə maraqlanmışam. Onun barədə
söhbət edən zaman onsuz da təcrid edilmiş xalq hesab
edilən isveçlər darıxmış, bezmiş görünürdülər. O, özü öz
karyerasına nöqtə qoymuşdu, yaxşı bilirdi ki, heç kim ona
yaxınlaşıb əlindən tutub “qal”, deyə yalvarmayacaq.
Berqman tədricən öz aktyorları, kinematoqrafiya zirvəsinə
addımladığı şəxslərlə birlikdə bir kateqoriyadan digərinə
keçirdi. Bura çatdıqda o,çox sakit, əl-qol açmadan, yeni
əlaqələr yaratmadan mövcud olurdu. Berqman tədricən
kino sənətində mümkün olmayan daxili tarazlıq əldə edir.
Bu iki anlayış bir-birinə ziddir. Kinematoqrafiya çox əsəbi,
güclü enerji, emosiya tələb edən bir sahədir. Mən özümü
heç kimlə müqayisə etmirəm, amma deyə bilərəm ki, ədəbi
yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün mənə bir, kino sənəti üçün
başqa bir əhval-ruhiyyə lazımdır. Özünü başqa bir daxili
aləmdə hiss etməlisən. Hələ nəsə alınacağı belə məlum
deyil. Bəzən “nəyə lazımdı bütün bunlar?”deyə düşünürsən.
Nə üçün bu işlə məşğulam? Yüz kərə götür-qoy edirsən.
Berqman bütün bu kinematoqrafiya çaxnaşması və
formasına tələbat olmadığı bir dövrdə Kabusla, həyatla
ünsiyyətin başqa bir mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Antonioniyə gəldikdə isə, yaradıcılığına əsasən
demək olar ki, o, təbiətən fərqli bir insan idi. Onun üçün

ətrafda baş verən hadisələr mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Onu əhatə edən aləmdə fədakarlıq, mərdliklə izah edilən
paradokslar tükəndikdə o, dərin məzmunlu, gözqamaşdırıcı
əsərlərdən məhrum oldu, cəmiyyətin ictimai meyllərə
marağı azaldıqda isə o,artıq nə barədə film çəkəcəyini
bilmirdi. Antonioni müasir dünya və müasir insan, onların
ardınca boşluq gələn acı məhrumiyyətlərinə dirənirdi.
Həqiqətən də, belə bir boşluq yarandı. Böyük miqyaslı
insanlar üçün bugünkü dünya cılız və maraqsızdır. Hər şeyinsan həyatı, onun reallığa yanaşması belə adiləşir,
sadələşir... Siyasi və sosial faktorların mənası o qədər
mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, mürəkkəb varlıqlar
kənarlaşdırılır. Antonioni kimi böyük miqyaslı insan üçün
bu dünyada görüləsi heç bir iş qalmamışdı. Ya başqa
zamana dönməli, ya da “müasir insan” mövzusuna
toxunmadan başqa bir işlə məşğul olmaq lazım idi.
Antonioni isə həmişə müasir dövrdə yaşamışdı. O, heç vaxt
müasir dövrdən uzaqlaşmamış, tarixə, ədəbiyyata üz
çevirməmiş, məşhur yazıçılarla əlaqə qurmamış, onun
dövrünə qədər yaşananları böyük intellektual səylə
ekranlaşdırmağa çalışmamışdı. Mücərrəd zaman-antik
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dövrə baş vuran Fellini tərzi ona yad idi. Məncə, Antonioni yalnız
müasir dünyada yaşamağı bacarırdı. Sözsüz ki, yaş və ağır xəstəlik
də öz sözünü deyirdi. Artıq məlum idi ki, müasirliyə bağlı insan
onun labirintlərində azmaq təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Mən belə
düşünürəm. Bəlkə də yanılıram.
“Deyərdim ki, – O, köhnə şərablar içirdi”...
Bəs qoca yaşlarında könüllü tərki-dünya olan Berqmanı
müasirlik narahat edirdimi?
Məncə, Berqman daxilən on doqquzuncu və iyirminci
əsrlər arasında qalmışdı. Onun qəhrəmanları on doqquzuncu əsrə
aid olsa da, onlar Freyd, Yunqa nəzəriyyələrini dərindən oxumuş,
psixoanalizlə tanış insanlar idi. Belə bir qəribə qarışıqlıq. Məsələ
nə Berqman filmlərinin tərcümeyi-hal xarakteri daşımasında, nə
onun necə bir uşaqlıq dövrü keçirdiyini, hansı ailədə böyüdüyünü
əks etdirməsində deyil. Bu amillər mövcud olsa da, o, onlardan
tamamilə asılı deyildi. Onun belə bir müasir içki qədəhinə ehtiyacı
yox idi. Deyərdim ki, o, köhnə şərablar içirdi. Müasirlikdən
uzaqlaşmaq onun üçün daha asan idi. Bəlkə də burada Berqmanın
milli və “dini” xarakteri müəyyən rol oynayırdı. Bu isveçə həyatda
çox az şey lazım idi, o, kaprizli, ərköyün deyildi, tərki-dünyalıq,
özündən razılıq, dözümlülük və istənilən hadisəyə hazır olmaq
onun qanında idi. Digər tərəfdən Berqman çox aktiv həyat tərzi
sürürdü, daim çalışırdı. Beş xanım, doqquz uşaq-bu qayğılar bütün
ömrü boyu ona bəs idi. Bununla yanaşı o, əsl humanist idi. Hətta
amerikalıların ona olan nifrətinə belə tab gətirə bilmişdi. Mən
Ştatlarda onunla bağlı çap olunmuş yazıları yaxşı xatırlayıram. Biz Tarkovski ilə onu böyük həyəcanla oxuyurduq, çünki,
Amerika mətbuatında onun filmlərinə, personajlarına verilən qiymət şəxsi təhqir daşıyırdı. Amerikalılar təsəvvür edə və dözə
bilmirdilər ki, belə bir dini baxışlara malik insan ümumiyyətlə cəmiyyət içində yaşaya bilər. O, amerikalıların ona olan
münasibətindən xəbərdar idi, amma heç vaxt bu hücumlara cavab vermirdi. Berqman humanist keyfiyyətlərə malik bir insan
idi. Bu, kinematoqraflar üçün nadir xüsusiyyətdir. Əksər rejissorlar özünə sədaqət, öz işində ardıcıllıq və daxili tarazlıq kimi
keyfiyyətlər tələb olunan belə gərginliyə tamamilə tab gətirmirdi. Bu xüsusiyyətlər həm rejissor, həm də cəmiyyət üçün bir
sınaqdır. Onlar insanların həssaslıq, fərasət, bəzən onların özündə belə olmayan bacarıq və qabiliyyətləri qəbul edib
qiymətləndirmək bacarığını sınayır.
Heç Amerikanı demirəm, hətta Avropanın Kinematoqrafiya İttifaqı belə bu sınağa tab gətirmirdi. Avropa öz intellektual
mövqeyindən əl çəkirdi.
Sizcə, Berqman və Antonioni filmlərindəki problematikanın formalaşmasına səbəb nədir?
Berqman məsələsinə gəlincə bu, çox intim bir mövzudur. Deyərdim ki, Berqmanda bu-bütün psixi, mənəvi, fizioloji
nüuanslarla birlikdə qadını qəbul etmək və ona münasibət problemi və bütün bunların kişilərə təsiridir. Berqman qadın
xarakterinə, qadın psixologiyasına sırf kişi mövqeyindən yanaşırdı.
Bəs inam, onun filmlərinin dini aspekti?
Ola bilər. Mən kinoda dini baxışları anlamıram. Kinematoqraflara din xadimi demək düzgün olmaz. Kinematoqraf nə
kilsə, nə də məbəddir. Kino dinə müraciət etmək üçün həddən artıq gözəl, cəlbedici, tərtibatlarla zəngindir. Berqman dini
mövzulara çox tez-tez, bəzən də aqressiv şəkildə toxunurdu. Bəzən də istəmədən belə o, Yaradanla bir səviyyəyə qalxırdı. O,
fikirləri formalaşdırdığı üçün böyük məsuliyyət daşıyırdı. Mənim üçün Berqmana xas bu xüsusiyyət bir o qədər də önəmli
deyil. İncəsənətdə, xüsusilə də kinematoqrafiyada bu cür mövzularla qətiyyən maraqlanmıram. Bəlkə də, yalnız Mikelancelo,
Rafael, Leonardo da Vinçi, Rembrandt kimi rəssamlar buna nail olmuşlar. Kinematoqraflardan fərqli olaraq rəssamlar zamanın
axarına münasibətdə təklif gözləmir. Bu çox incə işdir. Rəssamlar sanki Allaha nəsə təklif edir, kinematoqraflar isə ona zorla
qəbul etdirir. Kinorejissorlar inamdan danışdıqda, onların əsərləri və düşüncələri dini mahiyyət kəsb etdikdə, onlar sanki
həmişə Yaradana öz ayələrini zorla qəbul etdirməyə çalışır. Mentalitetcə Antonioni katolik idi. Mənim üçün o, katolik etika və
estetikasına malik qot üslüblu bir rəssamdır. Mənim üçün Antonioni belə demək olarsa, Avropanın Dovjenkosudur, Aleksandr
Dovjenko tərzinə çox yaxındır. Berqmanı kiminləsə müqayisə etmək çox çətindir, ehtimal ki, onun yaradıcılığında Tolstoy
mövqeyi var.
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Berqman və Antonioni sizin yaradıcılığınıza təsir
edibmi?
Heç vaxt. Berqman filmlərinə xas olan yaxın insanlar
arasındakı belə qəddar, kəskin konfliktlər məni heç vaxt
maraqlandırmamışdır. Mən onları böyük həyəcanla izləyir,
eyni zamanda rejissorun sənətkarlığına heyran olurdum.
Lakin mənəvi nöqteyi-nəzərdən mən heç vaxt yaxın
qohumlar arasında belə dəhşətli uçurum, iztirablı,
dözülməz əlaqələr olan və əsl meydana çevrilən bu cür
filmlər çəkməzdm. Bu mənə yaddır. Antonioni həmişə
mənim üçün maraqlı bir insan olmuş, mən onun filmlərinin
gözəlliyinə, xüsusilə orada inkişaf edən estetikaya heyran
olmuşam. Lakin bütün bunları mən artıq fundamental və
fantasmoqorik rejissor Dovjenko yaradıcılığında müşahidə
etmışəm. Güman edirəm ki, Tarkovski nəzmi və Antonioni
üslubu Dovjenko yaradıcılığından bəhrələnmişdir.
“Berqman və Antonioni sadəcə dahi rejissorlardır.
Onlar getdikcə daha çox zövqsüzlük, mənasızlıq, maliyyə
təcavüzü şəraitində yaşamağa məcbur idilər.”
Berqman və Antonioni dünya kinosuna nə
dərəcədə təsir etmişlər?
Düşünmürəm ki, onlar kinematoqraf şəxsiyyətinə və
gələcəyinə xüsusi təsir etmişlər. Onlar güc toplayıb zirvələri
fəth edən zaman kinonun incəsənətin bir sahəsi kimi
humanitar inkişafı, özünü təkmilləşdirmə prosesi
dayanmışdı. Cəmiyyətdə ona olan maraq azalmışdı. Bu da
mədəniyyətin tamamilə maliyyələşməsi və sənayeləşməsi
prosesinin nəticəsi idi. İndi incəsənətdə kinematoqraf
obrazının formalaşması dehumanizm, xaos şəraitində baş
verir. Hesab edirəm ki, Rembrandt və El Qreko incəsənəti
mahiyyətcə dəyişə bilmədikləri kimi, Berqman və
Antonioni də sadəcə dahi rejissor olaraq qalmışlar. Onlar

getdikcə daha çox zövqsüzlük, mənasızlıq, maliyyə
təcavüzü şəraitində yaşamağa məcbur idilər. Zaman
keçdikcə onların filmlərini daha az insan yalnız DVD—də
izləyəcək, onlar sakit və qaranlıq bir mövqe tutacaq,
televizorda isə bu filmlər nümayiş olunmayacaq. Bir neçə
ildən sonra bu filmlərə baxmayacaqlar, onlar haqqında heç
nə bilməyəcəklər.
Lakin bu filmlər sizin haqqında danışdığınız
dağıdıcı proseslərə sinə gərmək bacarığını təcəssüm
etdirmişlər...
Şübhəsiz ki. O zaman indiki kimi maliyyə
amansızlığı olmadığından onlara müəyyən mənada asan
idi. İndi daha çətindir. Antonioni və Berqmandan sonrakı
dövrdə belə rejissorlara getdikcə az təsadüf olunur.
Humanitar incəsənət ilk növbədə cəmiyyətə, xalqa lazım
olmadığı üçün arzuolunmazdır. Mən hələ kinonu görüntülü
məhsula, mala çevirib mənfəət güdənlərdən danışmıram.
Bu, siyasətin dehumanizasiyası kimi çox ciddi məsələdir.
Sizə elə gəlmirmi ki,onlar sözün yaxşı mənasında
təqlidə layiq nümunələrdir?
Onların mədəniyyət nümunələri olması üçün ilk
növbədə sənəti tərtibatdan, sənəti görüntülü məhsul
olmaqdan ayıran, onlar arasındakı fərqi izah edən güclü və
ciddi təhsil sistemi lazımdır. İndi bütün kriteriyalar ləğv
edilib. Hazırda əksər kino məktəblərində bəlkə də, qeyriixtiyari olaraq əsl kino kimi təqdim olunan dizayn dərsləri
keçilir.Bunlar tamamilə fərqli məfhumlardır.
Antonioni və Berqman filmlərini birləşdirən
konkret priyomlar, oxşar təcrübələr varmı? Axı onlar
hər ikisi kinematoqrafiya modernizminin klassikləridir.
Berqman soyuqqanlı insanların ehtiraslarını
nümayiş etdirir. O, aktyor sənətinin bütün incəliklərini
nümayiş etdirir, qapalı, möhürlü Skandinaviya xarakterini
alt-üst edir. İtaliyalılarla belə fənn işlətmək, onları necə
deyərlər, cilovlamaq çox asandır. Lakin soyuqqanlı
Skandinaviya xarakterini isitmək üçün böyük hünər,
cəsarət lazım idi. Berqman buna həm kinoda, həm teatrda
nail olmuş, milli obrazı tamailə dəyişmiş, pozmuş, ondan əsl
psixofiziki, psixiatrik təsəvvürlər yaratmışdı. Antonioni isə
əksinə ”italyan ehtirasını”tamamilə soyudaraq onu sanki
məhv edir. Bu mənada Berqman və Antonioni bir-birinə
şərti olaraq ziddir. Berqman istiqanlı, cənublu Antonioniyə
meyl edir. Antonioni isə “hisslərin böhranı”nı,
qəhrəmanların yadlaşmasını ifadə edən soyuqqanlılığa,
dəqiqliyə meyl edir. Əksər rejissorlar, bir qayda olaraq, hər
bir obrazın daxili aləminə nüfuz etməyə çalışır. İnsan bütöv
varlıqdır, onu öldürmədən hissələrə parçalamaq qeyrimümkündür. Amerikalılar bu sehirli yumurtanın qabığını
sındıraraq onun daxilinə can atır, bu zaman rüşeymin
məhvini müşahidə edərək vicdan əzabı belə çəkmirdilər.
Berqman isə qabığı sındırmadan, qırmadan, ona ziyan
vurmadan daxilə nüfuz etməyə can atırdı. Antonioni isə
tamamilə qansız, vicdansız hərəkət edirdi-bu yumurtanı
müşahidə edir, onun ətrafında gəzib dolaşırdı.
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Müasir
kinematoqrafiyada
“astagəl” film estetikası
Estetika
Son illərdə əksər sənət ölkələri tərəfindən (buraya keçid
dövrü kinematoqrafiyasında olan ölkələr də daxildir)
çəkilən filmlərdə art-house və ya astagəl filmlərlə
meynstrim filmləri aradında yaranan dixotomik fərqlər
özünü açıq-aydın göstərir. Fərq ilk növbədə, sürət və
montajda nəzərə çarpır. Biz montaj və sürətə görə filmləri
astagəl və sürətli deyə iki kateqoriyaya bölə bilərik.

A.Serra “Cəngavərin şərəfi” filmindən kadr (2006)
Əsas da Şərq meynstrimində əmələ gələn astagəllik və ya
bir növ ənənəvi kinoya müxaliflik tez bir zamanda xeyli
kinematoqrafçının yaranmasına səbəb oldu. Biz buraya son
20 ildəki amerikan dalğasını da əlavə edə bilərik. Bir çox
festivallarda “astagəl filmlər” (və ya cinema of slowness, bu
bölgünü ilk dəfə 2003-cü ildə Mişel Siment aparıb.) artıq
incəsənətdə fərdə münasibəti dəyişdi, forma və zamanın
emosional duyğulara xidmət etməli olduğunu ortaya qoydu.
Tempin zəifləməsi isə impuls və enerji qarışıqlığının
məntiqə şərait yaratmasını şərtləndirdi. Bu stilə biz
(xronoloji ardıcıllığı nəzərə almasaq): Filipp Qarelli, Şantal
Akermanı, Teo Anqelopulosu, Abbas Kiarostamini, Bella
Tarrı, Aleksandr Sokurovu, Xou Syasousyanı, Tsay Min Lanı,
Şarunas Bartası, Pedro Koştanı, Zya Jankeni, Aniçaptonq
Virasekatulu, Lisandro Alonsonu, Ursula Antonikı, Karlos
Reyqadası, Qas Van Sant, Albert Serranı misal göstərə
bilərik.
Bu rejissorların iş prinsipini belə xarakterizə etmək olar:
uzun planlarda çəkim (bəzən ektremal uzunluq) əksmərkəzləşdirmə (və ya desentralizasiya) metodu vasitəsilə
planı ləngitmək və təsviri şaxələndirmək. Bəzi
mütəxəssislərin fikrincə, bu metod adlandıran zaman
əslində “astagəl film modeli”deyil, “astagəl estetika”

ifadəsini işlətmək daha məqsədəuyğun olardı. Bu filmləri
izlənməsi bizi mədəniyyət və cəmiyyət sürətindən
uzaqlaşdırır, bizi narrativ kinematoqraf və fiziki ritm halına
salır. Bəzən peyda olan qeyri-müəyyən kadrlar, dialoqsuz
təsvrilər əslində ilk baxışda filmdən kənar hesab edilə bilər,
amma bunlar hər zaman ümumi bütövlük üçün edilir.
(buna panoram təsvir deyilir) Panoram təsvir: kadrların
daxilinə uzun yolçuluq, müşahidə edilən detalların hərdən
gizli qalması, hekayənin uzunmasını özündə birləşdirir.
“Astagəl film” dramatikliyi özündə psixoloji motivasiya,
nəzər nöqtəsinin zillənməsi, ritm, hərəkət, planı birləşdirir.
Sürətlilik/Astagəllik
Təbii ki, “astagəl” film konsepsiyası nisbi bölgüdü, biz
yalnız filmlərdə templərin, hərəkət və stillərin gərgin və
uzlaşma məsələsindən danışa bilərik. Rejissorlarla,
meynstrimdən kənara çıxaraq çalışan insanlarla
müsahibələrdən aydın olur ki, “astagəllik” əslində seçim və
özünüifadə baxımından əlverişlidir. Qas Van Sant belə kino
haqqında: “biz yalnız kəsik-küsük mətnə sahibik, onları
təsvirlə birləşdirmək lazımdı” Bela Tarr isə “bizim məntiq
tam çatmır, çatmır, çatmır” demişdi.
Dəyişən kadrların artan zamanında meynstrimdən kənara
çıxmaq müasir astagəl estetikanın əsasını təşkil edir. Bu
anlamda montajı biz hərdən kəsik-kəsik və qeyri-inteqrativ
şəkildə müşahidə edirik. Uzun planlarda kameranın
hərkəti, üz cizgilərində ifadə, panorama, keçidlər, süstlük
süjetin məntiqi qurluşunu yaradır. Uzun kadrlar əslində
montaj zamanı dialoqlara ifadə vermək üçün montajçılara
xeyli yardımçı olur.
Amerikan kinosunda son illərdə çəkim zamanı kadrların
dinamikasının artması müşahidə edilir. Con Bordvell qeyd
edir ki, əgər 70-ci illər üçün saniyədə 5-dən 9-a qədər idis,
90-cı illərdə bu 2-8 arası dəyişib. “Bornun ultimatumu”
filmində (rejissor Pol Qrinrass, 2007) bu göstərici 2-ə
bərabərdir. “Astagəl” filmlərdə isə vəziyyət fərqlidir.
Məsələn, Reygadasın “Tutqun işığ”ında 35, Serranın
“Cəngavərin şərəfi”ndə 36, Van Santın “Cerri”sində 65,
Syaosyanın “Lumyer kafesi”ndə 67, Tarrın
“Satantanqo”sunda 151, Kiarostaminin “Beş”ində 885
Burda uzun kadr minimalizmlə birləşərək obrazın daxilinə
səssiz enməyə imkan yaradır.

Xou Syasousyan “Kafe Lümyer” filmindən kadr (2003)
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Kəskin sujet xəttinə görə baxılmalı olan 20 film:
1. İnside man (Spike Lee)
2. Law Abiding Citizen (Feliks Qeri Qrey)
3. The Negotiator (Feliks Qeri Qrey)
4. The Game (Devid Finçer)
5. Das Experiment (Oliver Xirşbigel)
6. The Next Three Days (Pol Xaqqis)
7. The Lincoln Lawyer (Bred Ferman)
8. The Usual Suspects (Brayan Sinqer)
9. The Departed (Martin Skorseze)
10. Seven (Devid Finçer)

11. Shutter İsland (Martin Skorseze)
12.The Ghost Writer (Roman Polanski)
13. The Life of David Gale (Alan Parker)
14. El Secreto De Sus Ajos (Xuan Xose Kampanelya)
15. Hodejegerne (Morten Tildum)
16. Oldboy (Park Çhan Vuk)
17. Butterfly on a Wheel (Mayk Barker)
18. Gone baby Gone (Ben Afflek)
19. Benny's video (Mixael Haneke)
20. Infernal Affairs (Alan Mak və Endry Lau)
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DEAD POETS SOCİETY

Film: Ölü Yazarlar Dərnəyi
Rejissor: Peter Weir
Hələ vaxt varkən tumurcuqları topla
Zaman hələ də uçub gedir
Və bu gün hələ də gülümsəyən bu çiçək
Sabah ölə bilər*
Eyni adlı əsərdən çəkilmiş və rejissoru Peter Weirolan “Ölü
Şairlər Dərnəyi” filmini izlədim. Filmi izləməyən gənc yəqin
ki, qalmayıb. Filmdə, Velton oğlan akademiyasına yeni
gələn və ədəbiyyat müəllimi olanCon Kiting (Robin
Uilyams) yenilikçi, digər müəllimlərdən fərqli adamdır.
Film irəlilədikcə Cənab Kittingin xeyri simvolizə etdiyini
düşünməyə başlamışdım. Tələbələri ilə elə ilk günlərdən
münasibəti çox yaxşı olan, onlara aysberqin həmişə digər
üzünün də olabiləcəyini diqqətə almağı və anın dəyərini –
capre diemi - öyrədən müəllim, tələbələri tərəfindən sevilir.

7 tələbə müəllimin köhnə albomunu tapır. Hər şey də elə
buradan başlayır. Albomda “Ölü Şairlər Dərnəyi” adını
görən tələbələr müəllimdən bu barədə soruşur. Cənab
Kiting, dostları ilə əvvəl yaratdığı və indi olmayan
dərnəkdən tələbələrinə danışır vətələbələr “Ölü Şairlər
Dərnəyi”ni yenidən qurmağa qərar verirlər. Hər axşam
akademiyanın yaxınlığında yerləşən mağaraya gedir, orada
şeir gecəsi keçirirlər. Bir-birlərinin yazdıqları şeirlərlə
birlikdə müəllimlərindən öyrəndikləri şairlərin də
şeirlərini oxuyurlar.
Bizə deyilən həmişə bir şey olub – “Kitabları cırmaq
olmaz!”. Dərsdə isə Cənab Kiting, kitabdan uşaqlara şeirin
nə olduğundan bəhs edən səhifəni oxutdurur. O, şagirdinin
oxuduğundan yola çıxaraq lövhədə dərsi başa salır. Uşaqlar
da bunu lövhədən dəftərə köçürür. Müəllim birdən durur
və deyir, “Şeirdən danışırıq burada, boru döşəmirik. Cırın o
səhifələri.” Beləliklə bu yenilikçi müəllim yazılanların
həmişə doğru olduğuna şübhə ilə yanaşmağımızın daha
doğru olduğunu mesajını verir. Hər yazılan doğrudur deyə
bir şey yoxdur. Hər kitab da qiymətli deyil. Sözlərin dadını
hissetməyi öyrənin, deyir. Qəlibləri, bütləri yıxmağımızı
təklif edir. Doğrudan elədir. Əlbəttə, hər yeni heç də qəbul
edilməli deyil. Tanpınarın dediyi kimi – “Hər yeni gözəl
deyil. Amma hər gözəl yenidir. Bunların fərqini bilmək
lazımdır”. Cənab Kiting, “Özünüz üçün düşünməyi
öyrənəcəksiniz” deyir. Onun dərdi uşaqlara kitabdakıları
əzbərlətmək deyil. Tələbələrinin beyinlərini işlətməsini və
onları qəliblərindən xilas etmək istəyir. Qabaqlarına çıxan
hər şeyi asan qəbul etməməyi, ancaq istədikləri təqdirdə
qəbul etmələrinin doğru olduğunu deyir.
Filmdə qarşımıza “Sizə kim nə deyirsə desin, sözlərin və
fikirlərin dünyanı dəyişdirmək iqtidarında olduğunu
unutmayın” deyən romantik idealist ədəbiyyat aşiqi və azad
ruhlu müəllim çıxır. Cənab Kitingin simasında ədəbiyyatın,
müəllimin, düşüncənin nə qədər önəmli olduğuna vurğu
edilir.
Həyatın mənasını axtaran suallar,
İnancsızların sonsuz sırası
Axmaqlarla dolu şəhərlər
Və bunların arasında yaşamağın
Mənası nədir ki, həyat?
Cavab ver mənə, cavab ver.*
“Mənsənətçideyil, azad beyinlərin izindəyəm. İnsanlar
sadəcə xəyallarında azad olur” deyir Kitting. Film boyu bizi
sehirləyən cənab Kitting sinifdə öz masasının üstünə çıxır
və deyir: “Masanın üstünə niyə çıxdığımı bilirsiz? Ətrafımı
daha fərqli görmək üçün”. Doğrudan da belə deyilmi? Hər
yer fərqli bucaqlardan tamam başqa cür görünür. Bu, dəqiq
belədir. Biz çox vaxt aysberqin bir tərəfini gördüyümüzün
fərqində olmuruq və elə bilirik ki, hər yer elə dayandığımız
yerdən gördüyümüz kimidir. Bu isə bizə yeni pis vərdişlər
verir. Bu vərdişlər isə zamanla bizi tənbəlləşdirir,
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məsələlərin digər tərəflərini görə bilmirik. Əslində isəöz
səsimizieşitməyəçalışmalıyıq.
FilmdəkicənabKitingmənə“Azad Yazarlar” (Rejissor:
Richard LaGravenese. Baş rolda: Hilari Suonk) filmini
xatırlatdı. Orada mövzu tam başqa olsa da, nəticədə
tələbələr özlərini eşitməyə nail olurdular. Və hər iki filmdə
də qarşımızdaki romantik idealist müəllimlərdir.
Bu akademiyadakıuşaqların bir çoxu valideyinlərinin
həyatlarını davam etdirirlər. Sərt valideyinlər onların daha
ciddi statuslarda görmək istəyirlər – həkim, mühəndis,
vəkil… Amma valideyinləri uşaqlarının doğrudan da kim
olmaq istədikləri və maraqları ilə maraqlanmır. Məsələn,
cənab Kittingin və filmin gedişinə təsir edəntələbələrindən
biri olan Nill teatrı sevir. Aktyor olmaq istəyir. Atası isə
onun bu istəyini ciddiyə almır və onun həkim olmağını
istəyir. Hətta zaman-zaman ata və oğulun dialoqlarından,
bunun atanın əmri olduğunu belə görürük. Müəllim Kitting
isə tələbəsi Nill ilə söhbətlərində xəyalını
gerçəkləşdirməyini, bunun onun haqqı olduğunu deyir.
Filmin lap başından cənab Kittingin akademiyadaki digər
müəllimlər tərəfindən fərqli sistemi olduğu üçün xoş
qarşılanmadığını görürük. Filmin lap başından şərlə xeyirin
mübarizəsini görürük əslində. Xeyir əlbəttə ki, cənab

Kittingdir. Şər isə akademiyadanın müdiri və digər
müəllimlər. Şər film boyu Xeyiri qəbul etmir. Onda səhvlər
görür və fürsəti olanda bunu Xeyrin əleyhinə istifadə
etməyə çalışır. Xeyir isə artıq öz sistemini qurduğu üçün
Şərə diqqət etmir. Film boyu filmdə onların – Xeyir və Şərin
mübarizəsi gedir. Kittingin aktyor olmaq istəyən tələbəsi
Nilli, atasından gizlin teatr klubuna yazılır. Bir müddət
sonra atası bunu öyrənir və oğluna o klubdan çıxmasını
əmr edir. Oğlu isə Cənab Kittinglə danışır və xəyalından əl
çəkmir. Nəhayət bir oyunda səhnəyə çıxır. Tamaşa zamanı
atası da oğlunu izləməyə gəlir və tamaşanın sonunda
oğlunu alıb evə aparır. Oğluna əmrlərini verməyə və
həyatını formalaşdırmağa davam edir. Onu akademiyadan
çıxardıb, başqa universitetə göndərəcəyini bildirir. Oyun
kostyumu ilə oturan və başında yarpaqlardan tac olan Nill
isə atasına cavab qaytara bilmir. Hər kəs öz otağına çəkilir.
Kamera, gecə atasının yatağa uzanması üçün ayağından
çıxartdığı ayaqqabıları göstərir. Mistisizmdə ayaqqabı uzaq
yolu simvolizə edir. Ayaqqabılardan sonra kamera birbaşa
Nilli göstərir. Nill paltarlarını çıxardır və pəncərəni açır.
Tacı hələ də başındadır. Gecə qarlı və soyuqdur. Soyuq,
qaranlıq isə ölümü simvolizə edir. Nillinin paltarlarını
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çıxartması, hər şeyini bu diktator ataya buraxdığını və
xəyalı olan teatrdan qalan tacı ilə pəncərəyə yaxınlaşması
isə, bu dünyadan ancaq özü ilə xəyalını, arzusunu
apardığını ifadə edir. Dünyanı isə pəncərənin yanındaki
qlobusun simvolizə etdiyini düşünürəm. Doğrudan da
belədir. Bizə qalan sadəcə içimiz olacaq, öləndə belə. Amma
Nill özünü atmır və otağından çıxıb qaranlıq dəhlizdən
pilləkənlərlə aşağı mərtəbəyə düşür – yəni ölümə. Atasının
iş otağına gedir, rəfdən atasının silahını alır və atasının iş
masasına oturur. Nillin doğum günündə ailəsi
Nilləmasaüstü dəst hədiyyəedir. Onun ciddi iş adamı
olmağını istədiyini ifadə edir beləcə. Ancaq Nill o hədiyyəni
əlbəttə ki, bəyənmir və dostu ilə birlikdə yerə atıb sındırır.
İndi isə Nillin, məhz atasının otağındaki iş masasında
oturaraq, atasının silahı ilə intihar etməsi, Nillin atasına
olan etirazıdır. Nill atasının silahı və iş masasında özünü
öldürərək atasına “Məni öz silahın və öz arzunla (ciddi iş)
öldürdün!” demək istəyir bəlkə də. Bu yerdə Nillin atası
yuxudan oyanır. Nillinin özünü pəncərədən atacaq
təəsuratı yaradan o səhnənin yuxu olduğunu öyrənirik
beləcə. Evdə Nilli axtaran valideyinləri onun cəsədini iş
otağındaki iş masasının yanında tapır.
Filmin bu yerindən sonra Xeyirlə Şərin mübarizəsi və Şərin
Xeyir üzərində qələbəsi adamı narahat edir. Çünki, Nillin
ölümündən Cənab Kittingi günahkar bilirlər. Şər, Xeyir

üzərindəki qələbəsini elan etmək üçün Xeyirin
tomurcuqlarından (tələbələrindən) istifadə edir. Nillinin
dostlarından biri filmin sonuna kimi hər kəsdən gizlədilən
“Ölü Şairlər Dərnəyi” haqqında akademiya müdriyyətinə
deyir və dostlarını ifşa edir. Bundan sonra tələbələr
sorğuya çəkilir. Nəticədə Cənab Kittingi akademiyaki
işindən çıxardırlar. Beləcə film boyu Xeyirlə Şərin
mübarizəsini və Xeyirin Şər üzərindəki məğlub
edilməzliyinə sevinən izləyici, Şərin Xeyiri məğlub etdiyini
sanır. Cənab Kittingin yerinə ədəbiyyat dərsinə müəllim
kimi akademiyanın müdiri girir. Cənab Kitting isə şəxsi
əşyalarını götürmək üçün dərs zamanı sinfə gəlir və icazə
alaraq əşyalarını yığır. Əşyalarını yığanda ikinci Ölü Şairlər
Dərnəyi üzvü olan tələbəsi ilə göz-gözə gəlir. Tələbəsinin
üzündə isə peşmanlıq görürük. Cənab Kitting sinifdən
çıxanda həmin tələbəsi onu çağırır və masasının üstünə
çıxır - ilk dərslərdə Cənab Kittingin, öz masasının üstünə
çıxdığı və onları dünyaya fərqli bucaqlardan baxmağa
səslədiyi kimi. Sonra bütün tələbələr masaların üstünə
çıxır. Xeyir, Şəri udur. Qələbəsini çalır. Filmin əvvəlindəki
şeirdə deyildiyi kimi tumurcuqlar cücərir. Bu tumurcuqlar
Xeyirin tumurcuğudur. Xeyir heç vaxt itmir, həmişə cücərir,
onu zamanında toplamaq lazımdır…
Qeyd: Şeirlər filmdəndir.
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PRAYERS FOR
BOBBY

Film: Bobby üçün Dualar
Rejissor: Russell Mulcahy
“Homoseksuallıq günahdır. Homoseksuallar sonsuza
qədər cəhənnəmdə qalmağa məhkumdur. Dəyişmək
istədikləri təqdirdə bu pis yoldan çəkinə bilərlər.
Şəhvətdən uzaq durmaq istəsələr, təkrar əvvəlki kimi ola
bilərlər. İşə yaramır desələr də, yenə də cəhd etməlidirlər. “
Bəli, oğlum Bobby’yə homoseksual olduğunu öyrəndiyim
zaman tam olaraq bunları dedim. Homoseksual olduğunu
öyrəndiyimdə dünyam başıma yıxılmışdı. Onu bu
xəstəlikdən qurtarmaq üçün əlimdən gələn hər şeyi etdim.
Oğlum 8 ay öncə bir körpüdən özünü ataraq intihar etdi,
həyatına son verdi.
Homoseksuallıq barədə olan bilgisizliyimdən dolayı
çox peşmanam. Əgər mənə öyrədilənləri bir az olsun
sorğulasaydım, əgər oğlum mənə qəlbini açdığında onu
dinləmiş olsaydım, bu gün peşmanlıqla dolu olaraq
aranızda olmazdım. Hər dəfə “Homoseksuallıq sapqınlıqdır,

cəhənnəmlikdir, övladlarımızı onlardan qorumalıyıq,onlar
lənətlidir” dediyimdə oğlum Bobby’nin qəlbini,
özünəinamını nə dərəcədə zədələdiyimi bilmirdim.
Oğlumun bir körpüyə çıxaraq özünü atmağı əminəm ki,
Tanrının istəyi deyildi. Bu mənim və ətrafımızdakı
insanların “homoseksual” ifadəsindən qorxmalarının
nəticəsi idi. Bobby yazar olmaq istəyirdi, onun ümidləri,
xəyalları əlindən alınmamalı idi, amma alındı. Çox uşaq var,
Bobby kimi, hamısı da cəmaətlərinizdə, fərqində olmasanız
da, onlar sizi dinləyir, homoseksuallığa qarşı dediyiniz hər
amin, hər duanız zaman içərisində onları susdura bilər.
Homoseksual kəliməsinə duyduğunuz nifrət, qorxu,
cəhalət onları dua etməkdən belə çəkindirəcəkdir. Bu
səbəbdən evinizdə və ya ibadət etdiyiniz yerlərdə düşünün
lütfən, bir uşaq sizi dinləyir..
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17 AN
#Mətləb Muxtarov

17 An rubrikasının bu dəfəki qonağı jurnalımızın ilk
saylarından yanımızda olan, gənc rejissor və yazar
Mətləb Muxtarovdu.
- Kinoda yeriniz?
- Hələki yoxdur
- Kinoda iddianiz?

- İddiam rejissor olmaqdır. Bu gedişlə çətin ki, nəsə olsun.
Amma iddia edirəm yenə də.
- Kinoda arzunuz?
- Ürəyim istəyən bir filmi çəkmək. İki dənə ssenarim var.
Onları yaxşı, tam dolğun şəkildə yazsam, məhz o
ssenarilərə film çəkməkdir arzum.
- Lent yoxsa rəqəmsal?
- Lent, amma pul olmayanda rəqəmsalın canı sağ olsun.
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- Kinotetrda son baxdığınız film?
- Hanekenin “Amour”u. Uzun müddətdir ki, kinoteatra
getmirəm.
- Üstünlük verdiyiniz janr?
- Fərqi yoxdur
- Sevimli rejissor?
- Çarli Çaplin var, amma onu rejissorlar siyahısına aid
etmək olmaz, çünki o nəsə başqa müstəvidədir. Bundan
başqa çox adam bilir ki, mən Tarkovskini bəyənirəm,a mma

- Arzusunda olduğunuz filmə baxmısızmı?
- Hə, baxmışam. İki-üç ay öncə “Stalker”ə yenə baxdım.
Məncə bu mənim arzuladığım filmdir.
- Kino hansı dövrünü yaşayır?
- Mübarizə dövrünü. İkinci dünya müharibəsindən sonra
məhz belədir. Kommersiya kinosu ilə Sənət kinosu arasında
mübarizə gedir.
- Oskar mükafatı ya Kann, Venesiya, Berlin?
- Kann, amma Venetsiya və Berlin də bu siyahıdadır.

Tarkovskiylə bərabər Antonioni də var. Bu ikisi əsas
bəyəndiklərimdir. Siyahıya çox rejissoru daxil edərəm,
amma əsas bu ikisi. Təbii ki,Çaplin başqa müstəvidədir.
- Sevimli aktyor?
Yenə də Çaplinin adını çəkərdim. Sonra “Bir dəfə
Amerikada” filminə görə De Niro, ”Shinging” ə görə Cek
Nikolson, “Forrest Gump”a görə Tom Henks. Bir də
Avropanın qüruru var: Mastroyanni.
-Sevimli aktrisa?
- Monika Vitti, Marqarita Terexova və Audrey Hepburn.
Hepburnu sırf gözəlliyinə görə seçirəm.
- Hamının baxmalı olduğu 5 film?
- Hamının baxmalı olduğu filmləri seçsək, bizim sevdiyimiz
sənət filmləri bura daxil olmaz. Ona görə hamının baxacağı
filmlər mənim uşaqlıqdan bu yana sevdiklərimdir. Məsələn:
”Şouşenkədn qaçış", ”Bir dəfə Amerikada”, ”Forrest Gump”,
”Həyat Gözəldir”. Məhz dördü düşür yadıma. Amma əsl kino
sevərlər üçün beşlik “Stalker”, ”Ayna”, ”Fotoböyütmə”,
”Şirin həyat”, ”Dörd yüz zərbə” filmləridir,amma imkan
olsaydı daha çox film qatardım. ”Undergorund”, ”Boş ev” ,
”Həyat gözəldir”, sonra Zvyaqinsevin “Qayıdış”ını,
Karusmyakinin “Keçmişi olmayan insan” filmini.
- Kino tarixi kimdən başlayır?
- Mən universitetdə oxuyanda mənə Melyesşünas
deyirdilər. Mənə görə elə Jorj Melyesdən.
- Dünya tamaşaçısı hansı yerli filmlərimizə baxmalıdır?
- “Köpək”, ”Şərikli Çörək”. Başqa yadıma gələni yoxdur.

- Yaxın beş ilə nə dəyişəcək?
Belə getsə, yaxın beş ildə sənət kinosunun mövqeyi
zəifləyəcək. Buna görə maksimum reklam lazımdır. Bütün o
əjdaha rejissorları reklam eləmək lazımdır. İndi 3D ilə
çəkilən filmlər və ya komersiya filmləri daha asan həzm
olunan filmlərdir. Bu da texnologiyanın hər yeniliyi ilə
özünü müasir dünyada bir az daha rahat hiss edən insan
üçün yaxşı seçimdir. Çünki, müasir dövrün insanı asan
həzm olunan film istəyir. Sosial şəbəkələr bizə tənbəlliyi
öyrətdi, yerimizdən qalxmadan hamı ilə danışırıq, hər kəsə
öz fikrimizi çatdırırıq. İnsanlar artıq çətinlik çəkmək
istəmirlər, ancaq komputerin qabağında oturub, bütün
dünyanın problemlərini həll etmək istəyirlər. Çətinlik
çəkmək istəməyən insan, onu mənəvi cəhətdən çətinliyə
salan filmlərə baxmayacaq. Daha dayaz, ötəri filmlərə
baxacaq. Komersiya filmləri isə ümumiyyətlə sənət
kinosunu geriyə salır. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yenə
də deyirəm reklam eləmək. Mən dayaz filmləri sevən insan
gördükdə ona rejissorlardan danışıram, qızdırsa, ilk olaraq
Almadovarı tövsiyyə edirəm, oğlandırsa, Kusturiça, Zeki
Demirkubuzdan film məsləhət görürəm. Əla variantdır.
Həm də reklam edirəm. Filmlər barəsində çox adama təsir
elədiyimi bilirəm, təkcə qardaşımdan başqa. Mən onun
önündə gücsüzəm, yəqin ki o qocalanda da boeviklərə
baxacaq.
- Sonluq necə olmalıdır?
- Sonluq yaxşı olsa, çox bayağı ola bilər. Pis olsa, çox ağır ola
bilər. Mənə görə ən yaxşı sonluq naməlum sonluqdur.
Tamaşaçı özü qərar versin.
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SAMSARA
Film: Samsara
Rejissor: Ron Fricke
Artıq 3 ildir ki, vaxt tapdıqca dostlarla,
yaxın insanlarla əyləncəyə ayırdığım vaxtımın
bir hissəsini şəhərin müəyyən kinoteatrlarında
keçirirəm. Bəzən baxdığımız filmlər animasiya,
bəzən Hollivud axmaqlıqlarından ibarət
romantik-komediyalar və s. olur. Bu 3 il ərzində
kinoteatrda zövq alaraq baxdığım yeganə film
Nolan`ın "Batman" trilogiyasının son filmi olub.
Belə filmlər siyahısına keçən ay 28 Cinema`da
baxdığım bir film də əlavə olundu.
Samsara...
Təsəvvür edin, şəhərin ən böyük zalına
malik olan kinoteatrın ən arxa sırasında
oturmusunuz və sizinlə birlikdə 5-6 nəfər var.
Zalın işıqları sönür, arxa fondan bir musiqi səsi
eşidilir. Siz elə ilk kadrdan artıq filmin sizi hara
aparacağının fərqindəsiniz...
Samsara...
İTəsəvvür edin, siz uzaqlardasınız,
bəzən Tibetdə, bəzən səhrada, bəzən Tanrının
belə unutduğu bir afrika tayfasının əhatəsində,
bəzən dünyanən ən inkişaf etmiş
meqapolislərindən birində... Bəzən rahibsiniz,
bəzən səhər zəngləri çalaraq Tanrıları oyadan
rahib şagirdi, bəzən səhrada sadəcə qum
zərrəciyi, bəzənsə milyonlarla insanların
arasında hər günü eyni yaşayan bir vətəndaş...
Samsara...
Bu filmdə sözlər yoxdu. Sadəcə musiqi
var və bu musiqi ilə harmoniya təşkil edən
kadrlar. "Baraka" filmini bilənlər Ron Fricke`i
yaxşı tanıyarlar yəqin. Bu onun növbəti işidir.
Film 25 müxtəlif ölkədə çəkilib. Həyatımda ilk
dəfə tək və iki dəfə kinoteatrda təkrar baxdığım
yeganə filmdir. Samsara sözünün özü şərq
fəlsəfəsində "Doğum, həyat və ölüm dövranı"
mənasını verir.
Bir sözlə, iki sözlə, üç sözlə: filmə
baxmaq lazımdır.
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JİM və JARMUSCH

Jim Jarmusch`a ithafən....
Onun gözlərində Amerika tamam başqa cürdü. O, hər gün Las Veqas kazinolarında milyonlar qazanan, Florida
çimərliklərində qızlarla oynaşan, Bostonda şirkət sahibi olan, Missisipidə fermalarda at belində əylənən, Kaliforniyada
arzularına çatanların ölkəsi deyil. Onun, gözlərində Nyu-York ən yalnızlar şəhəridi, Las-Veqassa ən bəxtsizlər... Mayami bir
addımlıq xəyalların iki addımlığındadı. Paris daha kədərlidi, Helsinki daha soyuq, Roma... Jarmusch`un dünyasında insanlar
qaydaları pozmur, qaydalar özlərini pozur, pozulansa insanlar olur. Ən böyük azadlıqlar qəfəslərdə uçmaq arzusundadı.
İnsanları qaçmaq arzusundadı başqa şəhərlərə, kəndlərə, ölkələrə... İnsanlar qaçmaq arzusundadı özündən. Tanrının
cənnətindən də yad cənnətlər var, insanları daha kədərli, Tanrısı daha qəddar, qadınları gedişlərə vərdişli, Tanrılarından da
qəddar. İşdən evə gedərkən yanından keçib getdiyiniz balaca kafelərdə kofelər görüşdürür yalnız insanları. Bir kofe, siqaret
külləri, bir az da keçmiş qonaq olur masalara. Üzünə boyalardan gülüşlər çəkir həyat. Tanımadığınız insanlar sizə siqaretini
yandıran alışqan kimi baxır. Jim Jarmusch`un ölkəsində biz heç, ölmüş kimsələrik. Və həyatımız heçlərə bürünüb. İnsan ölmək
üçün yox, insan əzablara öyrəşmək üçün yaşıyır elə bil. Ən böyük bədbəxtlik səni yaşadanların səni öldürməsidi.
Sadiqliyinə əmanət edilən bədəninə yeridilən bir neçə qəlpədi. Keçənlər gələnləri, gələnlərsə gedənləri yola salır, sənsə
eyni nöqtədə, eyni kölgədə və eyni döngədə yanından keçən qadından saatı soruşursan: - Bağışlayın madam, saatı bilmək
istəmirsiz? Jarmusch filmləri reallığın əksi, Jarmusch personajları isə doğuşdan-ölümə doğru həyat puzzle`nın son hissəciyini
axtaran marionetka kimidirlər. Son hissəciyin üzərində oturduqlarının fərqində deyillər sadəcə. Bəlkə də fərqindədirlər, lakin
aldanmaq daha şirin gəlir.
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