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7ANİMAFİLM nədir?
What is ANIMAFILM?

ANİMAFİLM – animasiya kinosu vasitəsilə 
yaradıcılığı təşviq edir. Biz inanırıq ki, animasiya 
filmləri insanları birləşdirə və cəmiyyətimizdə 
mühüm dəyişikliklər edə bilər. 

ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı 
2018-ci ildən etibarən hər il təşkil etdiyimiz ger-
çək bir platformaya çevrilib. Festival uşaq və 
gəncləri, animasiya rejissorlarını və studiyaları 
bir araya gətirərək onları beynəlxalq təcrübə 
ilə tanış edir, peşəkar yerli və xarici animasiya 
ustaları ilə onları görüşdürüb yüzlərlə anima-
siya filmləri nümayiş etdirir, ustad dərsləri, 
konfranslar, konsertlər, tamaşalar və sərgilər 
keçirir. Festival proqramına yerli və beynəlxalq 
müsabiqələr, müsabiqədənkənar və peşəkar 
proqramlar daxildir.    

ANIMAFILM - promotes creativity with 
animation. We believe that animated films can 
unite people and make significant changes in 
our society. 

Since 2018 ANIMAFILM Festival brings 
together children, young people and families, 
animation directors and studios, and connects 
them to the international industry, including 
local and foreign professionals as well as hund-
reds of animated films from around the world. 
The festival hosts master classes, conferences, 
concerts, performances and exhibitions and 
includes a competition program, a non-compe-
tition program and a program for professionals.

Wh
at

 is
 AN

IM
AF

ILM
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8 PROQRAM 

Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi 
+ Ən yaxşı televiziya animasiya seriyalı

Ən yaxşı qısametrajlı 
Azərbaycan animasiya filmi

A - Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi - 
GRAND PRIX

Açılış mərasimi

ANİMAFİLM məktəbi - Stop motion

Ana təbiət 

Virtual sərginin açılışı

#Bakushort təqdim edir

Festival Nizami Kino Mərkəzində keçiriləcək
Ünvan: Bülbül prospekti 20, Bakı

Bilet satışından əldə olunan bütün vəsait ölkə ərazisində 
ağac əkilməsinə sərf ediləcək.

07.09.2022

08.09.2022

10:00 - 11:30
Kiçik zal

13:00 - 15:00
Kiçik zal

15:30 - 17:00
Kiçik zal

18:00 - 20:00
Böyük zal

10:00 - 13:00
Konfrans zalı

12:00 - 13:30
Kiçik zal

13:30 - 14:00
Foye

14:00 - 15:30
Kiçik zal

PR
OQ

RA
M Ustad dərsi - Jonathan Laskar (İsveçrə)

B - Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi - 
GRAND PRIX

16:00 - 17:30
Kiçik zal

19:00 - 20:30
Kiçik zal



9PROGRAM

Best Short Animated Film for Children 
+ Best Animated TV Series

Best Azerbaijani Short Animated Film

A - Best Short Animated Film - GRAND PRIX

Opening Ceremony

ANIMAFILM School - Stop motion

Mother Nature

Opening of the Virtual Exhibition

#Bakushort Presents

The festival will be held at the Nizami Cinema Center
Address: Bulbul Avenue 20, Baku

All revenue obtained from ticket sales 
will be used for planting trees.

07.09.2022

08.09.2022

10:00 - 11:30
Small hall

13:00 - 15:00
Small hall

15:30 - 17:00
Small hall

18:00 - 20:00
Big hall

10:00 - 13:00
Conference 
hall

12:00 - 13:30
Small hall

13:30 - 14:00
Foyer

14:00 - 15:30
Small hall

PR
OG

RA
MMaster Class with Jonathan Laskar (Switzerland)

B - Best Short Animated Film - GRAND PRIX

16:00 - 17:30
Small hall

19:00 - 20:30
Small hall
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ANİMAFİLM məktəbi  - Stop motion

ANİMAFİLM-məktəbi
şüşə üzərində animasiya

C - Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi
GRAND PRIX

Making-of proqramı 

Ən yaxşı musiqili animasiya videosu + 
Ən yaxşı qısametrajlı eksperimental 

və ya abstrakt animasiya filmi

İqlim dəyişikliyi proqramı

Ən yaxşı qısametrajlı tələbə animasiya filmi

“Hətta siçanlar da cənnətə aiddir” - 
Çexiya tammetrajlı filmi

09.09.2022

10.09.2022

10:00 - 13:00
Konfrans zalı

10:00 - 13:00
Konfrans zalı

12:00 - 13:30
Kiçik zal

14:00 - 15:30
Konfrans zalı

13:00 - 14:30
Kiçik zal

15:00 - 16:30
Kiçik zal

17:00 - 18:30
Kiçik zal

19:00 - 21:00
Kiçik zal

“Hava övladı” - Yaponiya tammetrajlı filmi

Ukrayna animasiyası

16:00 - 18:30
Böyük zal

19:00 - 21:00
Kiçik zal

Animasiya restavrasiyasına 
dair konfrans 

Münsiflərin proqramı

Bağlanış mərasimi

11.09.2022

12:00 - 13:30
Kiçik zal

14:00 - 15:30
Kiçik zal

18:00 - 20:00
Böyük zal
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ANIMAFILM School - Stop motion

ANIMAFILM School - Paint-on-glass Animation

C - Best Short Animated Film - GRAND PRIX

Making-of program

Best Short Experimental or Abstract Animated Film 
+ Best Animated Music Video

Climate Change Program

Best Short Student Animated Film

Even Mice Belong in Heaven - Czech Feature Film

09.09.2022

10.09.2022

10:00 - 13:00
Conference 
hall

10:00 - 13:00
Conference 
hall

12:00 - 13:30
Small hall

14:00 - 15:30
Conference 
hall

13:00 - 14:30
Small hall

15:00 - 16:30
Small hall

17:00 - 18:30
Small hall

19:00 - 21:00
Small hall

Weathering with You  - Japanese Feature Film

Ukrainian Animation

16:00 - 18:30
Big hall

19:00 - 21:00
Small hall

Conference on Restoration of Animation

Jury program

Closing Ceremony

11.09.2022

12:00 - 13:30
Small hall

14:00 - 15:30
Small hall

18:00 - 20:00
Big hall
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Anar Kərimov

Anar Karimov

Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar!
Azərbaycan Respublikasının Mədə-

niyyət Nazirliyi adından ANİMAFİLM 
Beynəlxalq Animasiya Festivalının bü-
tün iştirakçılarını salamlayır və yaradıcı-
lıq uğurları arzulayıram.

Hesab edirəm ki, animasiya kinosu 
mədəniyyətimizin ən prioritet sahələ-
rindən biridir. Mədəniyyət Nazirliyinin 
də dəstəklədiyi ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalı bu il artıq özünün 
5-ci yubiley tədbirini həyata keçirir. Hər 
il olduğu kimi, builki festival günlərin-
də də tamaşaçılar dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən təqdim edilən onlarla 
müasir animasiya filmi ilə tanış olacaq, 
sahənin peşəkarları fikir mübadiləsi 
apararaq müxtəlif ustad dərslərində 
iştirak edəcəklər.

Sevindirici haldır ki, 5-ci ANİMA-
FİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı 
“İqlim dəyişikliyi” mövzusuna həsr 
olunub. Festival çərçivəsində iqlim 
dəyişikliyi ilə bağlı filmlərin nümayişi 
və müzakirəsi ilə yanaşı, geniş xeyriyyə 
aksiyası da nəzərdə tutulmuşdur. Belə 
ki, festivalın bilet satışından əldə olunan 
bütün vəsait ölkə ərazisində ağac əkil-
məsinə sərf ediləcəkdir.

Animasiyanın müasir dünyada 
rolu getdikcə artır, texnologiya və son 
zamanlar süni intellekt inkişaf etdikcə, 
animasiyanın da iri addımlarla irəlilə-
diyinin şahidi oluruq. Hesab edirəm ki, 

Azərbaycan Respublikasının 
mədəniyyət naziri

Minister of Culture 
of the Republic of Azerbaijan

Dear friends, distinguished guests!
On behalf of the Ministry of Culture 

of the Republic of Azerbaijan, I greet 
all participants of the ANIMAFILM 
International Animation Festival and 
wish them creative success.

I believe that animation is one 
of the highest priority areas of our 
culture. ANIMAFILM International 
Animation Festival, supported by 
the Ministry of Culture, is already 
celebrating its 5th anniversary this 
year. As every year, during the days of 
this year’s festival, the audience will 
watch dozens of modern animated 
films presented from different 
countries of the world. In addition, 
animation professionals will exchange 
ideas and participate in various master 
classes. 

I am pleased that the 5th 

ANIMAFILM International Animation 
Festival theme is the topic of Climate 
change. In addition to the screening 
and discussion of films related to 

Ön söz
Foreword
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climate change, an extensive charitable 
campaign is an integral part of the 
festival. Thus, all the funds obtained 
from the ticket sales of the festival 
will be used for tree planting in the 
country.

The role of animation in the 
modern world is increasing, and as 
technology and recently artificial 
intelligence develop, we are witnessing 
rapid growth in the animation industry. 
I believe that Azerbaijan should stay 
current with these processes.

On April 20, 2022, by the Decree 
of the President of the Republic of 
Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, the public 
legal entity the Cinema Agency of 
the Republic of Azerbaijan (ARKA) 
was established under the Ministry of 
Culture. I believe that one of the main 
priority directions of ARKA will be the 
development of animated filmmaking 
in Azerbaijan.

At the moment, animation is 
receiving greater attention and 
support from the state. New studios 
are emerging, films are being 
made, and these positive trends are 
expanding day by day. I am sure that 
this festival will enrich our culture 
by playing an essential role in the 
development and popularization of 
animation art in our country.

I invite each of you to participate in 
this great event!

Azərbaycan da bu proseslərdən kənar-
da qalmamalıdır.

2022-ci il aprel ayının 20-də Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin Fərmanı ilə Mədə-
niyyət Nazirliyinin tabeliyində “Azər-
baycan Respublikasının Kino Agentliyi” 
(ARKA) publik hüquqi şəxs yaradıldı. 
Hesab edirəm ki, ARKA-nın da əsas 
prioritet istiqamətlərindən biri məhz 
Azərbaycanda animasiya kinosunun 
inkişaf etdirilməsi olacaqdır.

Hazırda ölkəmizdə animasiyaya 
dövlət tərəfindən diqqət və qayğı get-
dikcə artır. Bu sahədə yeni studiyalar 
fəaliyyətə başlayır, filmlər çəkilir və bu 
pozitiv meyllər gündən-günə genişlənir. 
Əminəm ki, bu festival animasiya sənə-
tinin inkişafı və ölkəmizdə populyar-
laşması baxımından çox önəmli hadisə 
olmaqla mədəniyyətimizə öz töhfəsini 
verəcəkdir.

Sizin hər birinizi bu möhtəşəm təd-
birdə iştirak etməyə dəvət edirəm!
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Rasim Balayev

Rasim BalayevƏziz festival iştirakçıları!

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İtti-
faqı ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya 
Festivalı ilə 2019-cu ildən əməkdaşlıq 
edir ki, bu da təsadüfi deyil.

1963-cü ildən rəsmi şəkildə fəaliyyət 
göstərən, ölkəmizin ən qocaman kino 
təşkilatı kimi AKİ-nin animasiyamızın 
inkişafının təkcə gənc nəslin mənəviy-
yatının formalaşmasında deyil, həm də 
ümumilikdə kinematoqrafımızın inkişa-
fında nə qədər əhəmiyyətli rol oynadı-
ğını yaxşı bilirik. Kino təsvir sənətidir, 
animasiya isə total təsvirdir. Burada 
kinorejissor total olaraq təsvirə nəzarət 
edir, kino çəkilişləri üçün ənənəvi olan 
hava, məkan və başqa maneələrdən 
uzaq olduğu üçün yaradıcı xəyallara qol 
açmağa daha çox imkan qazanır.

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İtti-
faqı olaraq animasiyamızın inkişafına öz 
töhfəmizi verməkdə israrlıyıq. AKİ Kino 
Məktəbinin animasiya kursu çərçivəsin-
də əməkdar incəsənət xadimi, rejissor 
Firəngiz Qurbanovanın rəhbərliyi ilə 
tələbələr “Araqçın” və “Sərçə” filmlərini 
çəkiblər.

ANİMAFİLM festivalı yaradılan-
dan bəri, xüsusilə onun rəhbəri Rəşid 

Azərbaycan Kinematoqrafçılar 
İttifaqının sədri, xalq artisti 

Chairman of the Azerbaijan Union 
of Film-makers, People’s Artist

Dear festival participants!

The Azerbaijan Union of Film-mak-
ers (AUF) has been cooperating with 
the ANIMAFILM International Anima-
tion Festival since 2019, which is not 
accidental.

Officially operating since 1963, as 
the oldest film organization of our 
country, we understand that the de-
velopment of our animation industry 
is important not only for the formation 
of the morale of the young generation, 
but also for the development of Azer-
baijani cinema in general. While film is 
a visual art, animation is visual art in 
its purest form. Here, the animator has 
total control over the image, and is less 
limited by the weather, location and 
other constraints related to live-action 
film shooting, allowing him/her to un-
leash their creative dreams.

As the Azerbaijan Union of 
Film-makers, we insist on contributing 
to the development of our animation Ön

 sö
z
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Ağamalıyevin fədakar əməyi nəticəsin-
də animasiyamızın durumunun müza-
kirələri xeyli aktuallaşıb, gənc animasiya 
mütəxəssisləri üçün bu festival fəaliy-
yətlərində həm stimul, həm də bey-
nəlxalq əlaqələrin qurulması üçün bir 
meydan oldu. Təsadüfi deyil ki, 2022-ci 
il üçün AKİ-nin ənənəvi mükafatına layiq 
görülənlərindən biri də, “Azərbaycan 
animasiyasının beynəlxalq əlaqələrinin 
inkişafında xidmətlərinə görə” ANİ-
MAFİLM-in rəhbəri və təsisçisi Rəşid 
Ağamalıyev oldu.

Azərbaycan Kinematoqrafçılar İtti-
faqı olaraq festival iştirakçılarına uğurlar 
arzulayırıq! Növbəti ANİMAFİLM festi-
vallarında görüşənədək!

industry. Within the framework of 
animation course of AUF Film School, 
under the guidance of Honored Artist 
and director Frangiz Kurbanova, the 
students made two films - Skullcap and 
Sparrow.

Since its inception, ANIMAFILM, 
due in large part to the selfless work 
of its director Rashid Aghamaliyev, has 
incentivized young animation profes-
sionals, engaged international partners, 
and created prominent forums for 
discussion about the national animation 
industry. It is no coincidence that the 
head and founder of the ANIMAFILM 
Festival Rashid Aghamaliyev was one of 
the recipients of the traditional award 
of the Azerbaijan Union of Film-makers 
for 2022. He was awarded “for his ser-
vices in the development of internation-
al relations of Azerbaijani animation”.

As the Azerbaijan Union of 
Film-makers, we wish success to all of 
the festival’s participants! See you at 
the next ANIMAFILM festival!
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Rüfət Həsənov

Rufat Hasanov
Əziz kino- və animasiyasevərlər!
Mədəniyyət nazirliyinin dəstəklədiyi 

5-ci ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya 
Festivalı öz üslubu ilə seçilərək, ölkə-
mizin animasiya kinosu tarixində layiqli 
yerini tutmuşdur.

Festival yarandığı gündən yerli 
animasiya filmlərinin inkişafı, uşaq və 
gənclərimizin dünyagörüşünün for-
malaşmasına öz əhəmiyyətli töhfəsini 
vermişdir. Bununla yanaşı, animasiya 
sahəsində təhsil imkanlarının yaradılma-
sı üçün səylərini də əsirgəməməkdədir.

ANİMAFİLM ilk növbədə animasiya 
kinosunun bayramıdır. Bura hər kəsin öz 
zövqünə uyğun müasir animasiya film-
lərini izləyərək fikir mübadiləsi apardığı 
bir platformadır. Bu baxımdan festival 
Azərbaycan kinosu üçün çox böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Mədəniyyət nazirliyi olaraq animasi-
ya kinosunu Azərbaycanda ən prioritet 
sahələrdən biri hesab edirik. Hamıya 
məlum olduğu kimi, ölkəmizin ilk tam-
metrajlı animasiya filmi “Qarın Qulu” 
artıq istehsala buraxılıb. “Böyük Qayı-
dış” adlı qısametrajlı bədii, sənədli və 
animasiya film layihələri müsabiqəsinin 
qalibləri olan “Tarix” və “Qarabağ nağı-

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirliyi-
nin Audiovizual və interaktiv media şöbəsinin 
müdiri

Head of the Audiovisual and interactive media 
department at the Ministry of Culture of the 
Republic of Azerbaijan

Dear cinema and animation lovers!
The fifth ANIMAFILM International 

Animation Festival, supported by the 
Ministry of Culture, is distinguished by 
its style and has claimed a well-de-
served place in the history of animation 
cinema in our country.

Since the festival was established, 
it has immensely contributed to the 
development of our local animated film 
industry and, consequently, has  broad-
ened the worldview of our children and 
youth. In addition to that, the festival 
team works tirelessly to create local 
educational opportunities in the field of 
animation.

ANIMAFILM is first and foremost 
a celebration of animation cinema for 
every taste. It is a platform that facili-
tates the exchange of ideas and opin-
ions, and as such, adds great value to 
Azerbaijani cinema. 

As the Ministry of Culture, we 
consider the development of anima-
tion cinema in Azerbaijan as one of the Ön

 sö
z
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lı” filmləri istehsal prosesindədir. “Azan-
film” animasiya studiyasının üzərində 
işlədiyi “Baharın oğurlanması” filmi isə 
bitmək üzrədir.

Ölkəmizdə yeni yaradılmış “Azər-
baycan Respublikasının Kino Agentliyi” 
(ARKA) bu proseslərdə aparıcı rol oy-
namaqla animasiya kinosunun istehsalı-
na, distribusiyasına, populyarlaşmasına 
və təhsilinə xüsusilə xidmət edəcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Mədə-
niyyət nazirliyi ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalının ideyalarını 
dəstəkləyir və onun komandasına uğur-
lar diləyir!

highest priority areas. As everybody 
knows, the first animated feature film 
in our country The Stomach Slave has 
already been put into production. The 
winners of the feature, documentary 
and animated film competitions under 
the theme “The Great Return”, are also 
currently producing their own projects. 
Furthermore, the animated film The 
Stolen Spring, by Azanfilm Studio, is 
about to be released.

The newly created the Cinema 
Agency of the Republic of Azerbaijan 
(ARKA) will play a leading role in these 
processes and will cater to the produc-
tion, distribution, and popularization of 
animation cinema and to the advance-
ment of education in this field.

The Ministry of Culture of the Re-
public of Azerbaijan supports the ideas 
of ANIMAFILM International Animation 
Festival and wishes success to its team!
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Rəşid Ağamalıyev

Rashid AghamalievƏziz dostlar!
ANİMAFİLM festivalımızın 5 yaşı 

tamam olur! Bu müddət ərzində çox 
işlər görülüb. Ən əsası isə, fikrimcə, 
ölkədə animasiyaya münasibətin də-
yişməyidir. Bizim tamaşaçılar nəhayət 
anlamağa başlayıb ki, animasiya təkcə 
“multik” deyil, xalqımızın mədəniyyətini, 
və deməli, taleyini formalaşdıran tam 
hüquqlu incəsənət növüdür.

Azərbaycanda 2 milyon 260 min-
dən çox uşaq var. Bütün bu uşaqla-
rın səmərəli məzmunlu animasiyaya 
ehtiyacı var. Animasiya filmləri uşaq 
düşüncəsində ümumbəşəri, mədəni 
dəyərləri inkişaf etdirir, onları əyləndirir, 
maarifləndirir və ən əsası tərbiyələndi-
rir. Animasiya filmləri, həmçinin, siyasi 
potensiala da malikdir, uşaqlarda öz 
dilinə, vətəninə məhəbbət formalaşdı-
rır, yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf etdirir. 
Animasiya, bəlkə də, uşaq və yeni-
yetmələrə gözəl tərbiyə verməyin ən 
səmərəli üsuludur.

Yuxarıda sadaladıqlarım həm də 
ona görə aktualdır ki, hazırkı dövrün 
ən mühüm problemlərindən biri olan 
qlobal istiləşmə dövrünə təsadüf edir. 
İqlim dəyişikliyi başqa ölkələr kimi 
bizim üçün də dönməz və faciəli ola 

ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya 
Festivalının direktoru, Azərbaycan 
Animasiya Assosiasiyasının sədri

Director of ANIMAFILM International Animation 
Festival, Chairman of the Animation Associati-
on of Azerbaijan

Dear friends!

Our festival ANIMAFILM turns five 
years old this year! Much has been 
accomplished since our founding. 
Most importantly, the attitude towards 
animation has changed. Our audience 
has come to understand that animation 
is not just “cartoons” but a full-fledged 
art form that forms the culture and 
hence the fate of our nation.

More than 2.2 million children live 
in Azerbaijan. All of these children 
need quality content, and animation 
can offer that. Animated films have 
the power to cultivate universal values, 
creative thinking, and an appreciation 
for native languages and their 
homeland while also providing children 
with entertainment and education. 
Animation, perhaps, is one of the 
best means of educating children and 
teenagers.

All of the above is especially 
necessary at the present moment when 
humanity must solve one of the most Ön

 sö
z
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bilər və yalnız birləşməklə bu neqativ 
prosesi dayandıra bilərik. Mən ürəkdən 
inanıram ki, bütün dünya ictimaiyyəti və 
siyasətçiləri bu böhranı həll etmək üçün 
düzgün addımlar ata biləcəklər. İqlim 
böhranını həll etmək üçün də animasiya 
filmlərindən strateji vasitə kimi istifadə 
etməyi vacib hesab edirəm.

Biz Azərbaycan animasiyasını yeni 
inkişaf səviyyəsinə çatdırmaq məqsədilə 
19 aprel 2022-ci il tarixində “Azərbay-
can Animasiya Assosiasiyası” ictimai 
birliyini təsis etdik. Mən fürsətdən 
istifadə edib bütün animasiya mütəxəs-
sislərini təşəbbüsümüzə qoşulmağa və 
ölkəmiz üçün vacib olan prosesin bir 
hissəsi olmağa çağırıram.

Sonda sponsorlar və tərəfdaşlara, 
eləcə də, komandamıza və könüllülərə 
təşəkkür etmək istərdim – sizin sayəniz-
də ANİMAFİLM festivalı Bakının qo-
naqlarına və sakinlərinə çoxlu fayda və 
sevinc bəxş edəcək.

Festivalda görüşənədək!

Bakı,
10 avqust, 2022-ci il

critical problems of our time – global 
warming. Climate change has become 
irreversible and tragic for our entire 
planet, and only by uniting can we 
stop this process. I sincerely believe 
that public figures and politicians 
worldwide will take the necessary steps 
to resolve this crisis. Azerbaijan must 
join this process and take advantage 
of animated films as a strategic tool 
to work toward tackling the climate 
crisis through education and increased 
awareness. 

On April 19, 2022, we created the 
Animation Association of Azerbaijan 
NGOs to bring Azerbaijani animation 
to a new level of development. I invite 
all animation professionals to join us in 
this significant initiative and be part of 
a vital process for Azerbaijan.

In conclusion, I want to thank all 
of our sponsors and partners, as well 
as our team and all volunteers. Thanks 
to you, the ANIMAFILM festival will 
bring many benefits and joy to guests 
and residents of Baku, Azerbaijan, and 
beyond. Looking forward to meeting 
you at the festival!

Baku,
August 10, 2022
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Beynəlxalq münsiflər heyəti 

Jury

International Jury

Nodar Beqiaşvili (Gürcüstan)
Nodar Beqiaşvili Şota Rustaveli adına Gürcüstan 

Dövlət Universitetini bitirib. 1981-2004-cü illərdə Döv-
lət Teleradio şirkətinin 1-ci kanalında quruluşçu rejissor 
vəzifəsində çalışıb. 1999-cu ildə “Televeziri” studiyasını 
yaradıb. O, “Payız avtobusu”, “Möhtəşəm səma”, “Pon-
tos – Qara, Qara dəniz” kimi mükafatlara layiq görül-
müş animasiya filmlərini çəkib. 2003-cü ildən Şota 
Rustavelinin məşhur poeması əsasında «Biz “Pələng 
dərisi geymiş pəhləvan”ı oxuyur, öyrənir və rəsmini 
çəkirik» bədii animasiya layihəsi üzərində çalışır. Nodar 
2009-cu ildən Gürcüstan Kino Akademiyasının üzvü-
dür. 2013-cü ildə “Vətəndaş fədakarlığına görə” dövlət 
mükafatına layiq görülüb.

Nodar Begiashvili (Georgia)
Nodar Begiashvili graduated from Shota Rustaveli 

Theatre and Film Georgia State University. From 
1981 to 2004, he worked as a production director 
at State Broadcaster, Channel 1. In 1999 he founded 
the Televeziri studio. He made such award-winning 
animated films as Autumn Bus, Magnificent Sky, 
Pontos – The Black, Black Sea. Since 2003 he has 
been working on a feature animated project “We 
Read, Study, and Paint the “Knight in the Panther’s 
Skin”, based on Shota Rustaveli’s famous poem. Since 
2009, Nodar has been a member of the Georgian Film 
Academy. In 2013, he received the state award For 
Civic Dedication.
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Daniel Bird (Böyük Britaniya) 
Daniel Bird yazıçı, kinorejissor və kuratordur. O, 

Andrzej Zulawski-nin köməkçisi olub. 2015-ci ildən o, 
Parisdə yerləşən, polşalı rəssam, heykəltəraş və ki-
norejissorun irsini öyrənən “Walerian Borowczyk-in 
dostları” qeyri-kommersiya assosiasiyasının həmtəsis-
çisidir. O, həmçinin, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada 
filmlərin qorunması və bərpasına yönəlmiş layihəyə 
rəhbərlik edir.

Jonathan Laskar (İsveçrə)
Jonathan Laskar Bauhaus Universitetində (Wei-

mar, Almaniya) təsviri sənət (Aix-en-Provence, Fran-
sa) və memarlıq üzrə təhsil alıb. Bazeldə memar kimi 
işlədikdən sonra o, “Torpaqdan və mürəkkəbdən” adlı 
qısametrajlı animasiya filmi ilə Luzern Universitetin-
də magistr dərəcəsi alıb. 2013-cü ildən Cenevrədə 
müstəqil animasiya rejissoru kimi Georges Schwizgebel 
və Claude Luyet ilə əməkdaşlıq edir.

Daniel Bird (United Kingdom)
Daniel Bird is a writer, filmmaker, and curator. He 

worked as the assistant to Andrzej Zulawski. In 2015 
he co-founder of Friends of Walerian Borowczyk, a 
non-profit association based in Paris dedicated to the 
legacy of the Polish painter, sculptor and filmmaker. He 
also leads a project focussed on film preservation and 
restoration in the South Caucasus and Central Asia.

Jonathan Laskar (Switzerland)
Jonathan Laskar studied visual arts (Aix-en-

Provence, France) and architecture at the Bau-
haus-University (Weimar, Germany). After working 
as architect in Basel, he graduated a master at the 
Lucerne University with the animated short film From 
Earth and Ink. Since 2013, he works in Geneva with 
Georges Schwizgebel and Claude Luyet, as well as an 
independent animation filmmaker.
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Markus Øvre (Böyük Britaniya)
Markus Øvre əslən Norveçdən olan Londonda yaşa-

yan 3D animatordur. O, 2018-ci ildən 2021-ci ilə qədər 
Farnham Kaliforniya Universitetində animasiya təhsili 
alıb, diplom işi olaraq “Harmoniyada” adlı film çəkib. 
Bu film Royal Television Society 2022-də iki mükafat 
qazanıb. Məzun olduqdan sonra o, 3D animasiya sahə-
sində frilənser kimi fəaliyyət göstərib. Markus unikal 
dizaynlı personajları olan və komediya tonlu filmlər 
çəkməyi çox sevir, o, həmçinin video oyunlara da ma-
raq göstərir və bir neçə qeymcemlərdə iştirak edib.

Tilly Wallace (Böyük Britaniya)
Tilly Wallace hazırda Böyük Britaniyanın London 

şəhərində yaşayan animator və rəssamdır. O, ənənəvi 
materiallarla animasiya yaratmağı və əllərini boya və 
ya pastellə gülüşdoğuracaq dərəcədə batırmağı sevir. 
O,  insan təcrübəsi barədə kiçik detallara qədər geniş 
məlumat verməyi və sərgüzəştlər danışmağı çox sevir. 
Tillinin filmləri bütün dünya ölkələrində nümayiş etdi-
rilib; Onun diplom işi olan “Kəpənəklər üçün qanadlar” 
filmi Annecy 2022-də nümayiş etdirilib.

Markus Øvre (United Kingdom)
Markus Øvre is a 3D animator based in London, 

originally from Norway. He studied Animation from 
2018 to 2021 at UCA Farnham, where he made his 
graduation film “In Harmony” which won two awards 
at the Royal Television Society 2022. After graduating 
he has continued to work in 3D animation as a free-
lancer. Markus enjoys making films with unique char-
acter designs and with a comedic tone, he also has 
an interest for video games and has participated in 
several game jams. 

Tilly Wallace (United Kingdom)
Tilly Wallace is an animator and artist currently 

based in London, UK. She loves creating animation 
with traditional materials and getting her hands ridic-
ulously dirty with paint or pastels. She’s passionate 
about telling stories about the human experience, 
from tiny minute details to wide reaching and far-flung 
adventures. Tilly’s films have been screened interna-
tionally; her graduation film ‘Wings for Butterflies’ was 
shown in competition at Annecy 2022.  
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Jorn Leeuwerink (Niderland)
Utrext HKU İncəsənət Universitetində animasiya 

təhsili alıb, 2017-ci ildə məzun olub. HKU-da 6 film, o 
cümlədən, diplom işi olan “Çiçək tapıldı!” filmini çə-
kib. Film Annesi, Zaqreb, Ştutqart, Ottava və Xirosima 
animasiya festivallarında iştirak edib və KLIK, Anima 
Brussels, Anibar, TIAF və başqa mükafatlar qazanıb. 
“Çiçək tapıldı!” Şimali Amerika kinoteatrlarında “20-ci 
Animasiya Şouları” şousunda nümayiş etdirilib. O, həm-
çinin, FluXus incəsənət mərkəzi ilə birgə Zaandamda 
FluXus Animasiya Filmləri Festivalını təşkil edir.

Jorn Leeuwerink (The Netherlands)
Studied animation at HKU University of the Arts 

Utrecht and graduated in 2017. Made 6 films at HKU, 
including graduation film Flower Found! It was se-
lected at Annecy, Zagreb, Stuttgart, Ottawa and 
Hiroshima, and has won awards at KLIK, Anima Brus-
sels, Anibar, TIAF and others. Flower Found! was also 
screening at theaters across North America as part of 
the 20th Animation Show of Shows. Also organising 
the FluXus Animation Film Festival in Zaandam, in col-
laboration with the FluXus art center.
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Bu il uşaq münsiflər heyəti “Uşaq-
lar üçün çəkilmiş ən yaxşı qısametrajlı 
animasiya filmi” və “Ən yaxşı televiziya 
animasiya seriyalı” beynəlxalq kateqori-
yaları üzrə iki qalib seçəcəklər.

The children’s jury will choose two 
winners in the international categories 
“Best Short Animated Film for Children” 
and “Best Animated TV Series” this 
year.

Uşaq münsiflər heyəti
Children’s Jury
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Seçim komissiyası 
Selection Committee

Bu il festivala 50 müxtəlif ölkədən 
230 film daxil olub. Seçim komissiyası 
müsabiqəyə 29 ölkədən 76 film qəbul 
edib. Bu filmlər 1 yerli və 6 beynəlxalq 
kateqoriyalar üzrə yarışacaq. Bütün se-
çilmiş filmlərə münsiflər heyəti baxacaq, 
qaliblər 5-ci ANİMAFİLM festivalının 
açılış və bağlanış mərasimlərində elan 
olunacaq.

230 films from 50 different 
countries were submited to the festival 
this year. The selection committee 
accepted 76 films from 29 countries 
for the competition. These films will 
compete in 1 local and 6 international 
categories. All films will be evaluated by 
the International Jury and winners will 
be announced at opening and closing 
ceremonies of the 5th ANIMAFILM 
Festival.
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Bu il festivalın “İQLİM DƏYİŞİKLİYİ” adlı ciddi mövzusu var. Festival gedişində 
iqlim dəyişikliyi ilə bağlı filmlərin nümayişi və müzakirəsi ilə yanaşı, geniş xeyriyyə 
aksiyası da keçiriləcək. Belə ki, festivalın bilet satışından əldə olunan bütün gəlir 
ağac əkilməsinə sərf olunacaq.

Bu ideyadan ilhamlanan istedadlı rejissor və animator Dimitrios Poursanidis 
festivalın güclü çağırışa malik treylerini hazırlayıb – hər kəs sadəcə bir bilet almaqla 
vəziyyəti dəyişə bilər! Treylerin mehriban personajları sizi festivalımızı təkrar-təkrar 
ziyarət etməyə ruhlandıracaq!

Rejissor, animator, ssenari müəllifi, personaj dizaynı, story board, 
rekvizitlərin modelləşdirilməsi və teksturalar: Dimitrios Poursanidis
Prodüser: Rəşid Ağamalıyev
Rejissor köməkçisi, işıqlandırma, renderinq, kompozitinq: 
Priscille Champetier De Ribes
Aparıcı personajların modelləşdirilməsi, teksturalar: Tatiana Lour
Aparıcı kompozitinq: Chloe Michel
Rigging: Yvan Bignolais
Qrafik dizayner, montajçı: Nəzrin Ağamalıyeva
Bəstəkar, səs dizaynı: Ramin Kuliev
Təşəkkür edirik: Nicolas Galvani, Georgij Bulatovskij

This year we are dealing with serious topic of CLIMATE CHANGE. 
Within the framework of the festival, along with the screening 
and discussion of films related to climate change, a large 
charity campaign will be held. Thus, all revenue obtained 
from the ticket sales of the festival will be used for 
planting trees.

Inspired by this idea a talented director and anima-
tor Dimitrios Poursanidis made a trailer of the festival 
with a powerful message – everyone can make differ-
ence by just buying one ticket! Sweet characters of the 
trailer will inspire you to visit our festival again and again!

Assistant director, lighting, renders, 
compositing: Priscille Champetier De Ribes
Lead modeling and texturing of characters: 
Tatiana Lour
Lead compositing: Chloé Michel
Rigging: Yvan Bignolais
Editing, design: Nazrin Aghamaliyeva
Composer, sound design: Ramin Kuliev
Special thanks to: 
Nicolas Galvani, Georgij Bulatovskij

5-ci ANİMAFİLM festivalının dizaynı və mövzusu
Design and Theme of the 5th ANIMAFILM Festival
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Müsabiqə proqramı 
Competition Program
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28 Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi - GRAND PRIX
Best Short Animated Film - GRAND PRIX
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Müharibənin tozu gözləri yummağa qoymur. 
Dağıntılar altında olan şəhər sakinlərinə Gecə dinc-
lik və yuxu gətirir. Yalnız balası itkin düşmüş ana 
gözlərini yummur. Ananın qəlbini xilas etmək üçün 
Gecə hiylə ilə onu yuxuya verir.

Balaca ayı ad günündə səbirsizliklə qonaqların 
gəlişini gözləyir. Vaxt keçdikcə onu saya salma-
dıqlarını anlayır. Ancaq ad gününü qeyd etmək 
əzmi hələ də güclüdür və azad bir quş kimi o bir 
kampaniyaya başlayır.

Çox da uzaq olmayan gələcəkdə, müasir həyat 
tərzində depressiya və tənhalığın tüğyan etdiyi bir 
zamanda texnoloji vasitələrin həddən ziyadə istifa-
dəsi insan əzalarını təhrif edib, onların gördüyü şey 
yalnız qarşısındakı rəqəmsal ekrandır. Yeknəsəq 
və cansıxıcı həyat tərzi keçirən gənc təsadüfən 
təbiətin gözəlliyini müşahidə edir və onu müxtəlif 
yollarla yenidən görməyə çalışır...

The dust of war keeps the eyes sleepless. Night 
brings peace and sleep to all the people in the 
broken town. Only the eyes of the mother of the 
missing child stay resilient. Night has to trick her 
into sleeping to save her soul.

An eager little bear is waiting for his birthday 
guests to arrive. Slowly he realizes that he has 
been rejected. But the determination to celebrate 
his birthday is still strong, and, free as a bird, his 
hunt for company begins.

In the not-too-distant future, when depression 
and loneliness are rampant in modern lifestyles, 
human limbs have been bent by the extreme use 
of technological tools, and their field of vision has 
been limited to the digital screen in front of them. 
A young man who leads a regular and repetitive 
life, accidentally notices the beauty of nature and 
tries to see it again in different ways…

15:57, Almaniya, Qətər, İordaniya, Fələstin / 
Germany, Qatar, Jordan, Palestine, 2021

10:33, Fransa, Norveç / France, Norway, 2021

08:12, İran / Iran, 2022

Gecə / Night

Ayı qucaqlaması / Bear Hug

Nöqtə / Dot

Rejissor / Director: Ahmad Saleh

Rejissor / Director: Margrethe Danıelsen

Rejissor / Director: Mohammad Zare
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Film, dağıdıcı zəlzələ nəticəsində yetim qalmış 
Noor və kiçik qardaşı Josefin evdən uzaqlara sə-
yahətindən bəhs edir.

Violet qeyri-adi bir dünyada (yaxud əksinə?) 
yaşayan adi bir qızdır, anası Celest daim yaşadıqları 
kainatın sərt qaydaları barədə ona xəbərdarlıqlar 
edir.

Garrano adlı at qızmar günəş altında ağır yük 
daşımağa məcbur olur. Gənc Joel meşəni yandır-
maq istəyən bir nəfəri aşkar edir.

Film Qrimm qardaşlarının məşhur “Qırmızı 
papaq” nağılının motivləri əsasında çəkilib, multi 
zootropların köməyi ilə balaca quzunun faciəsin-
dən bəhs edir.

The film follows the plight of Noor and her little 
brother, Josef as they journey far away from home, 
orphaned from a devastating earthquake.

Violet is an ordinary girl in an extraordinary wor-
ld (or is it the other way around?) whose mother, 
Celest, constantly warns about the strict rules of 
the universe they inhabit.

A Garrano horse is forced to pull a heavy load 
under a blazing sun. Young boy Joel discovers a 
man who is about to set a forest on fire.

The film tells the tragic story of a little lamb 
with the help of multiple Zoetropes, loosely based 
on the well-known Grimm’s fairy tale ‘Little Red 
Riding Hood’.

07:05, Braziliya / Brazil, 2021

12:41, Kolumbiya / Colombia, 2022

14:08, Portuqaliya / Portugal, 2022

09:45, Almaniya, Belçika / Germany, Belgium, 2021

Rejissor / Director: Estefania Piñeres

Rejissor / Director: Vasco Sá, David Doutel

Rejissor / Director: Thomas Stellmach

Rejissor / Director: 
Maya Sanbar, Gustavo Leal, Faga Melo

Küləkdə ayaq səsləri / Footsteps on the Wind

Rəngsiz / Color-less

Garrano / Garrano

Kolbasa qaçışı / The Sausage Run



30

Aral dənizi hövzəsindəki iqlim və landşaft dəyi-
şikliklərinin əksəriyyəti bəşər tarixində ən dəhşətli 
ekoloji texnogen fəlakətlərdən sayılır. Aral dənizi 
ölür.

Müəllifin bir qadın və rəssam kimi öz inkişafının 
əsas mərhələlərini nağıl şəklində izah etdiyi əzəli 
və intim hekayə.

Gənc şaman ilk dəfə sınağa çəkilir – qəbilə üzvü-
nün nədən xəstələndiyini öyrənməkdən ötrü Kan-
naaluka – Aşağıda Olana baş çəkmək üçün yeraltı 
səyahətə çıxır. Qara qüvvələrlə və fiziki çətinliklərlə 
üzləşərək o, ustadının təlimlərini mənimsəyib 
qorxunu idarə etməyi öyrənməlidir.

“Ağacdan” unikal eksperimental stop motion fil-
mi ağacdan düzəldilən əşyaların böyük ağac kötü-
yündə oyulma texnikası ilə tədricən necə meydana 
gəlməsi barədədir. Əsrlər boyu ağacın gündəlik 
insan həyatında hansı rolu oynadığını göstərir və 
istehlakçılığın həyatımıza təsirini şərh edir.

Most of the changes in climate and landscape 
in the area of the Aral Sea are the outcomes of 
one of the worst man-made eco-catastrophes in 
human history. The Aral Sea is dying.

Initiatory and intimate story in which the author 
tells, in the form of a tale, the key stages of her 
development as a woman and artist.

A young shaman must face her first test—a trip 
underground to visit Kannaaluk, The One Below, 
who holds the answers to why a community mem-
ber has become ill. Facing dark spirits and physical 
challenges, she must trust her mentor’s teachings 
and learn to control her fear.

Of Wood is a unique experimental stop motion 
film created by progressively carving images in a 
large round of wood, enhanced with wooden ob-
jects coming out of the wood. It examines the role 
of wood in daily life through the ages and com-
ments on the impact of consumerism on our lives.

16:24, Slovakiya, Polşa / Slovakia, Poland, 2022

05:26, Fransa / France, 2022

20:00, Kanada / Canada, 2020

06:59, ABŞ / USA, 2022

Burada bir vaxtlar dəniz olub... / 
Once there was a sea...

2 trubka üçün hekayə / A Story for 2 Trumpets

Şamanın şagirdi / The Shaman’s Apprentice

Ağacdan / Of Wood

Rejissor / Director: Joanna Kozuch

Rejissor / Director: Amandine Meyer

Rejissor / Director: Zacharias Kunuk 

Rejissor / Director: Owen KlatteMü
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Dəniz kənarında sanatoriyada qalan bir qocanın 
həyatı zövqlə əhliləşdirdiyi qağayının gəlişi ilə dəyi-
şir. Qağayı yaralananda kişi onun qayğısına qalır və 
qısa müddətlik uşaqlığına qayıdır.

Ata və oğlu ralli yarışlarında uduzur. Yenidən qa-
lib gəlmək üçün oğlan avtomobil təkərinə çevrilir. 
Rejissorun uşaqlığından ilhamlanaraq Sierra bizi 
sürrealistik avtomobil yarışları dünyasına aparır.

Sərdəşt İranın qərbində bir kürd şəhəridir. Sər-
dəşt 28 iyun, 1987-ci il, bazar günü saat 16:15-də 
iprit qazı tətbiq olunmaqla kimyəvi silah hücumu-
nun qurbanı olan dünyada ilk şəhərdir.

Kimyəvi silah çiləyiciləri ordusunun işğal etdiyi 
torpaqlarda heç kimin, istər dövlət, istərsə özəl 
müəssisə olsun, hər hansı bitki yetişdirməyə haqqı 
yoxdur.

In a sanatorium by the sea, an old man finds his 
life transfigured by the arrival of a seagull, that he 
delicately tames. When the seagull gets wounded, 
the man takes care of her, and for a brief moment, 
he returns to boyhood again.

Father and his son are losing the folkrace. In 
order to win, a boy turns himself into a car tire. 
Loosely inspired by the director’s childhood, Sierra 
pulls us into the surreal car racing world.

Sardasht is a Kurdish city in West of Iran. Sar-
dasht is the first city in the world to fall victim to a 
chemical weapon attack by mustard gas bombs at 
4:15 p.m on Sunday, June 28th 1987.

In the land occupied with the sprayers army, no 
one has the right to grow any kind of plants either 
in public or private.

14:00, Fransa / France, 2022

15:00, Estoniya / Estonia, 2022

12:54, İran / Iran, 2021

10:00, İran / Iran, 2022

Rejissor / Director: Gabriel Hénot Lefèvre

Rejissor / Director: Sander Joon

Rejissor / Director: Pejman Alipour

Rejissor / Director: Farnoosh Abedi

Əldən çıxma / Slipping Away

Sierra / Sierra

Küləklərin öldüyü yer / Where the winds die

Kimyəvi silah çiləyiciləri / The Sprayer
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Baş vermiş zəlzələdən sonra Neapol körfəzi 
sahillərində bir kişi cəsədi tapılır. Dino və onun qızı 
Viktoriya DNT testi vermək üçün İtaliyaya səfərə 
çıxarkən, keçmiş onları yaxalayır.

Təbii fəlakət fəxri qarovul mərasiminə mane olur. 
Mühafizəçilərdən yalnız biri, mənasız görünsə də, 
öz postunda qalır.

Gündəlik həyat sizi bezdirib, ondan qaçmaq 
üçün sizə, sadəcə, nərdivan və qaşıq lazımdır.

After an earthquake in Naples bay, the body of a 
man is found. While Dino and his daughter, Victo-
ria, travel to Italy for a DNA test, the past catches 
up with them.

A natural disaster interferes with the honour 
guard ritual. Only one of the guards, seemingly 
pointlessly, chooses to remain in his post.

To escape from everyday life, it’s very simple: 
you need a ladder and a spoon.

20:00, Fransa / France, 2022

05:31, Latviya / Latvia, 2021

03:00, Fransa / France, 2022

Noir-Soleil / Noir-Soleil

Fəxri qarovul / Guard of Honour

Qaşıq / Spoon

Rejissor / Director: Marie Larrivé

Rejissor / Director: Edmunds Jansons

Rejissor / Director: Arthur Chays
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Yusif haqqında mahnı.

Balaca qız müharibədə vuruşan atası ilə telefonla 
danışır. Ata nə üçün vuruşduğunu ona izah etməyə 
çalışır. Söhbət Xocalı qətliamından gedir.

Travisinin öz sevgilisini görüşə çağırmaq ümidi 
xəyala çevrilir. Səbəbləri barədə daha çox dü-
şündükcə, cavab tapmaması onu təsəvvüründən 
kənara çıxarır.

Song about Yusif.

A little girl talks on the phone with her father 
who is fighting in the war. The father is trying to 
explain why he is fighting. The story is about the 
Khojaly massacre.

In hopes to ask his crush out, Travis gets ghos-
ted. As he (over)ponders the reasons, the truth 
about the lack of response is way beyond his 
imagination.

03:07, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

02:00, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

02:02, Azərbaycan, Kanada / 
Azerbaijan, Canada, 2021

Rejissor / Director: Nəsibə İbrahimova

Rejissor / Director: Ruslan İbrahimli

Rejissor / Director: Aydan Həsənova

Yusif / Yusif

Qara buludlar / Dark Clouds

Çox düşünən / The Overthinker

Ən yaxşı qısametrajlı Azərbaycan animasiya filmi
Best Azerbaijani Short Animated Film

Hekayə xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən qa-
dının qızı Sərvinazın anasına xəstəliyi ilə mübarizə-
də necə motivasiya verməsindən bəhs edir.

This is a story about Sarvinaz who motivates her 
mother to fight cancer.

01:34, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Sərvinazın kitabı / Servinaz’s Book

Rejissor / Director: İbrahim Baxşıyev
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Meşə heyvanları – canavar və ayı haqqında 
mahnı.

A song about forest animals, a wolf and a bear. 

02:41, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Bu, - velosiped sürməyi sevən və yay tətilində 
vaxt keçirən bir qızın hekayəsidir. İnsanlar böyüyür 
və dəyişir, amma dəyişməyən şeylər də var...

Cənab Burun Köstəbək Günündə gündəlik rejimə 
riayət etməyə çalışır, lakin bu zaman çoxlu ma-
neələrlə rastlaşır.

“Qonaqlıq” mahnısına həsr olunmuş animasiya 
klipi.

A girl loves to spend her summer holidays riding 
a bike . While people grow and change, some thin-
gs remain the same...

Mr. Nose tries to follow a normal routine on 
Groundhog Day, but encounters many obstacles 
along the way.

An animated music video for the song “Party of 
Toys”

00:38, Azərbaycan / Azerbaijan, 2021

03:00, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

02:15, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Rejissor / Director: Seyla Əliyeva

Yay / Summer

Cənab Burunun bitməyən günü / 
Mr. Nose Groundhog Day

Qonaqlıq / Party of Toys

Ac canavar / Hungry Wolf

Rejissor / Director: Leyla Novruzova

Rejissor / Director: Ülkər Cəbrayılova

Rejissor / Director: İlham Həsənov
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Film iki gəncin sevgisindən bəhs edir. Xəyalla-
rında tək bir mənzərə var, o da, gələcəkdə birlikdə 
quracaqları ailə mənzərəsidir. Ancaq gerçəklər 
xəyallar qədər şirin olmur.

Adamlar bir-bir məbədin pilləkənlərini qalxır ki, 
orda şam yandırıb niyyət etsinlər. Gecənin qaranlı-
ğında təyyarənin yüngül uğultusu eşidilir. Göyərtə-
sində olan bütün sərnişinlər yatır, hər birinin 
arzusunu da özü ilə apararaq təyyarə irəli şığıyır. 
Hərənin öz arzusu, öz istəyi var, lakin onların hamısı 
eyni istiqamətdə uçur. Hamının əzəli və sonu eyni-
dir... Samanyolu.

Yazıçı uzun müddət yaza bilməyəndə o, ağ ka-
ğızlardan qorxur.

A young couple in love dream about building a 
family together in the future, but reality is not as 
sweet as their dreams.

People pass one by one on the stairs leading 
to the temple where everyone lights a candle to 
make a wish. In the dark of night, the light hum of 
a plane is heard. All passengers aboard the aircraft 
sleep as the plane rushes along, carrying with it 
desires of each one. All have their own wish and 
dream, yet all fly in the same direction. All have 
the same beginning and the same end… Milky Way.

When a writer can’t write for a long time, white 
papers become his fear.

03:45, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

05:06, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

03:00, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Rejissor / Director: Şahin İsmayılov

Rejissor / Director: Firəngiz Qurbanova

Rejissor / Director: Ülviyyə Məmmədova

Əsl son / Real Ending

Samanyolu / Milky Way

Ağ qorxu / White fear

Filmdə qorxaq və cəsarətli personajların bir-bi-
riləri ilə qarşılaşıb mübarizə aparmasından söhbət 
gedir.

The film is about the antagonism between the 
cowardly and the brave.

03:00, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Kuklalar / Dolls

Rejissor / Director: Sevinc Quliyeva
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Filmdə rəngarəng təbiət əks olunur. Sonra bu 
rəngli səhnə zavodlar, avtomobil və siqaretdən 
çıxan tüstülərlə, insan əli ilə bir anda qaranlığa 
qərq olur. Sonda isə bir uşağın bir damla suyu ilə 
Aləm yenidən canlanır.

Orta əsrlərədək olan türk mifologiyasına əsas-
lanan film gənc döyüşçünün atasının tapşırıqlarını 
yerinə yetirmək üçün yad ölkələrə səfərindən bəhs 
edir.

2015-ci ildə nəşr olunmuş bir araşdırma onu 
göstərir ki, hər il okeanlara 8 milyon metrik ton 
plastik atılır.

The beautiful colors of nature breathe life into 
this world. This colorful scene is suddenly plunged 
into darkness by factories, automobiles, and smo-
ke from cigarettes and human hands. In the end, 
the world comes alive again with a drop of water 
from a child.

Loosely based on Turkic pre-medieval mytho-
logy, film tells a story of a young warrior travelling 
to foreign land to fulfill his father’s orders.

Research, published in 2015, estimated that 8 
million metric tons of plastic ends up in the oceans 
every year.

00:40, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

25:00, Azərbaycan, ABŞ, Avstraliya / 
Azerbaijan, United States, Australia, 2022

01:37, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Bir damla / One Drop

Oğuz elinin oğlu: atəş başında / 
The Man from Oghuz: By the Fire

Dəniz varlıqları / Sea Creatures

Rejissor / Director: Kövsər Qurban

Rejissor / Director: Murad Əliyev

Rejissor / Director: 
QURAMA uşaq animasiya studiyası / 

GURAMA Child Animation Studio

8-9 yaşlı məktəbli oğlan Qarabağın rayonlarının 
işğal tarixlərini əzbərləməklə bağlı ev tapşırığını 
məktəbli kitabçasında yerinə yetirməyə çalışır.

An 8-9-year-old schoolboy is trying to memori-
zeе the occupation dates of Karabakh regions.

04:47, Azərbaycan / Azerbaijan, 2022

Rejissor / Director: Ceyhun Türksoy

Tarix / The Date
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Film məşhur latış xalq mahnısı – ayı ailəsindən 
bəhs edən layla haqqındadır.

Günlərin bir günü Lüsinin yaşadığı sakit kiçik 
kəndin ortasında nəhəng bir qaya parçası peyda 
olur. Kəndlilər evlərinin qapısını belə aça bilmirlər! 
Lüsi qəzəblənir: rədd ol qaya parçası, sənin burada 
nə işin var, sən bura aid deyilsən.

Kral Midas və qızı Marigold arasında gedən dö-
yüş qəfildən Dionisin müdaxiləsi ilə dayandırılır və 
Midas imtina edə bilməyəcəyi bir təklif alır.

Inspired by the most popular Latvian folksong - 
a lullaby about a family of bears.

One day, out of nowhere, a giant Rock lays in the 
middle of the peaceful little village where Luce li-
ves. The villagers can’t even open the door to their 
houses anymore! Luce is angry: go away Rock, you 
don’t belong here! And why are you here anyway?

After a fight between King Midas and his da-
ughter Marigold is suddenly interrupted by the 
entrance of Dionysus, Midas is given an offer he 
can’t refuse.

04:40, Latviya / Latvia, 2022

12:59, Belçika / Belgium, 2022

04:23, ABŞ / USA, 2022

Rejissor / Director: Māra Liniņa

Rejissor / Director: Britt Raes

Rejissor / Director: 
Mav Vitale, Ben Meyer, Lisa Qingyi Liu

Lay-lay ayıcığaz / Hush Hush Little Bear

Lüsi və qaya parçası / Luce and the Rock

Midas / Midas

Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi 
Best Short Animated Film for Children
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Qarınqulu siçan pendir deşiyində ilişib qaldığı 
zaman, onun bayırda qalmış ac siçan dostu ac 
pişiklə mübarizə aparır.

Kiko bütün heyvanlara qan uddurur. O, həmişə 
onlara rişxənd edir, hətta ən kiçik siçan belə ondan 
yaxa qurtara bilmir! Bəs heyvanlar necə etsin ki, 
bu, bir daha təkrar olunmasın və o məcbur olub 
başqalarının da özü kimi olduğunu anlasın, axı on-
ların da öz ləyaqəti var, onlar da qayğı və hörmətə 
layiqdirlər.

Tənha yadplanetli aşpaz Franzy aşkar edir ki, 
başqa planetdə yaşayan ac məxluqlara yeməyə 
verdiyi xüsusi çəhrayı şorbası təkcə dadlı deyil, 
həm də sehrlidir.

A gluttonous mouse traps himself in a cheese 
wheel while his starving friend, stranded outside, 
must contend with a hungry cat.

Kiko is a nightmare for all the animals. He bullies 
them all the time, even the smallest mouse can’t 
escape from him! How could the animals stand out 
and make him understand that they are just like 
him, capable of emotions and deserving of love 
and respect?

Lonely alien Chef Franzy discovers that her 
special pink soup is not just delicious, but also 
magical, when she shares it with starving creatures 
living on a strange planet.

08:30, Sloveniya / Slovenia, 2022

07:28, Fransa / France, 2020

08:30, Gürcüstan, Fransa / Georgia, France, 2021

Siçanın evi / Mouse House

Kiko və heyvanlar / Kiko and the Animals

Franzy-nin şorba mətbəxi / 
Franzy’s Soup-Kitchen

Rejissor / Director: Timon Leder

Rejissor / Director: Yawen Zheng

Rejissor / Director: Ana Chubinidze
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Zədələnmiş VHS kaseti öz kəsik fraqmentlərini 
nağıl üslubunda nəql edərək birləşdirir və reallığı 
absurda çevirir.

Gələcək artıq baş tutub? Bu, getdikcə virtualla-
şan və istiqamətlənmiş məlumat axınına qoşulmuş 
dünyamızın xəyalı da ola bilər, getdikcə artan, 
dağınıq təəssüratlara qərq olmuş bir narahatlıq da; 
bir sözlə, zaman xəttində qırılma.

“Bizi” – bir neçə stop motion texnikasını birləş-
dirən qısametrajlı animasiya filmidir. Film ziddiy-
yətli insan yaşayış səviyyəsi barədədir. Müharibə, 
tənhalıq, təbiət, keçidlər, qırılmış xəyallar – bu, – 
kağız üzərində animasiya poemasının təkrarlanan 
cəhətlərindəndir.

A Damaged VHS tape fuses its fragments into a 
dreamlike narrative and bends reality into absur-
dum.

Has the future already happened? This may be 
a reverie of our increasingly virtualized world that 
is submerged into a directional flow of information 
and disparate impressions that takes shape as a 
slow-burning anxiety; a rupture in linear time.

“Us” is a short film of animation which mixes 
several stop motion techniques, proposing a 
journey through the conflicted human condition. 
War, loneliness, nature, crossings, fallen dreams 
are some of the recurring aspects in this animated 
poem on paper.

05:00, Birləşmiş Krallıq / United Kingdom, 2021

04:02, ABŞ / USA, 2021

05:00, Portuqaliya / Portugal, 2021

Rejissor / Director: Haplo Zeiger

Rejissor / Director: Dalena Tran

Rejissor / Director: Nelson Fernandes

Mən güzgüdə nə görürəm / 
What I see in the mirror

Natamam / Incomplete

Bizi / Us

Ən yaxşı qısametrajlı eksperimental 
və ya abstrakt animasiya filmi 
Best Short Experimental or Abstract Animated Film
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Şekspirin əsərləri zamandan kənardır - film bunu 
sübut edir!

İki dost dərsdən sonra birgə video oyunlar 
oynayır.

Dünya bəlası olan COVID pandemiyasını və ata 
itkisi kimi şəxsi faciəmi dəf etmək və yenidən hə-
yatdan həzz almaq üçün incəsənətimə qayıtdım.

Film sakral memarlığın təsiri altında dini baxışları 
foto-animasiya vasitəsilə əks etdirir.

Shakespeare’s works are timeless - this film 
proves it!

Two friends play video games together after 
school.

During the worldwide heartbreak of the COVID 
pandemic and the personal heartbreak of losing 
my father, I turned to my art as a way to heal and 
enjoy life again.

The film reflects religion through photographic 
animation of their impressive sacral architecture.

02:42, Almaniya / Germany, 2022

02:30, ABŞ / USA, 2021

02:40, ABŞ / USA, 2022

04:56, Almaniya / Germany, 2021

Şekspir hər zamanlar üçün / 
Shakespeare for all Ages

Makrokosmos / Macrocosm

Xoşladığım şeylər / Things I Like

Müqəddəs saat mexanizmləri / 
Sacred Clockworks

Rejissor / Director: Hannes Rall

Rejissor / Director: Clayton High

Rejissor / Director: Angaelica LaPasta

Rejissor / Director: Moritz Schuchmann
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O sıxılanda genişlənir. Gah üzür, gah batır. 
Parçalayır, amma birləşdirir. Mən onlara baxdığımı 
düşünəndə, həqiqətdə onlar mənə baxır. Müşahidə 
aparılan bir çox günləri, qeydləri və eksperimentləri 
bir araya gətirən gözəl bir animasiya qafiyəsi.

Akvarellə çəkilmiş sinesteziya və musiqi təba-
bəti. Natalie Trayling tərəfindən orijinal fortepiano 
kompozisiyasının vizuallaşdırılması.

Qədim rəvayətə görə, Nomino Sukune yapon 
sumo güləşinin yaradıcısı olub.

Estuar vizual haykunun bəzi göstərici və atribut-
ları ilə nadir meditasiya animasiyasıdır.

When it shrinks, it expands. It floats and it 
sinks. It separates but connects. When I think I’m 
watching them, they’re actually watching me. A 
charming animation rhyme that weaves together 
the many days of observing, recording, and expe-
rimenting.

Synesthesia and music medicine, in waterco-
lours. A visualisation of the original piano compo-
sition by Natalie Trayling.

In ancient legend, Nomino Sukune was the crea-
tor of Japanese Sumo wrestling.

Estuary is a sparse, meditational animation with 
some of the values and attributes of a visual haiku.

06:37, Yaponiya / Japan, 2022

06:27, Avstraliya / Australia, 2022

01:45, Yaponiya / Japan, 2021

03:20, ABŞ / USA, 2022

Rejissor / Director: Yoko Yuki

Rejissor / Director: Jody Cleaver

Rejissor / Director: Ryotaro Miyajima

Rejissor / Director: Warren Bass

Böyük həyətdə balaca cibin içində / 
In the Big Yard Inside the Teeny-Weeny Pocket

Adamlar arasında / Among the People

Nomino Sukune / Nomino Sukune

Estuar / Estuary
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İnsanlar mənim filmimə baxdıqda, ümid edirəm, 
onlar əyləncə parkına düşdüklərini zənn edirlər, 
atəşfəşanlıq və ya abstrakt rəsm də adamın ağlına 
gəlir.

When people look at my film I hope they think 
of it like a ride at the amusement park or see it the 
same way you might view fireworks or abstract 
painting.

03:00, ABŞ / USA, 2022

Qarma-qarışıq... / Jam It

Rejissor / Director: John Dawson
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Bu, gələcəkdə baş verib. Normanın arvadı ölür. 
O son anda keşiş çağırmaq istəyir, lakin istədiyi 
alınmır.

Böyük şəhərdə var gücü ilə uğur qazanmağa 
çalışan gənc rəssam qız arxada qoyduğu çəhrayı 
kənd xatirələrinə baş vurur.

Mən parkda körpünün altında yaşayan itəm. 
Vauuuuuu...

It’s the future, Norman’s wife is dying. In these 
final moments, he calls for guidance - but what 
comes is not what he asked for.

Struggling to make it in a big city, a young artist 
finds herself retreating into the rose-tinted memo-
ries of the village she left behind.

I’m a dog, who lives in the park under a bridge. 
Awooooooooo...

06:10, Almaniya / Germany, 2021

09:55, Böyük Britaniya / United Kingdom, 2021

12:44, Çin / China, 2022

Rejissor / Director: Lukas von Berg

Rejissor / Director: Ewa Smyk

Rejissor / Director: Tang Rehoo

Müqəddəs Android / Saint Android

Ev quşu / Homebird

Körpünün altında bir it / A Dog under Bridge

Ən yaxşı qısametrajlı tələbə animasiya filmi
Best Short Student Animated Film
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Bir kişi göldə balıq tutur. Ətrafdakı səs-küy və 
heyvanlar onun diqqətini yayındırır, o, narahat olur 
və qəzəblənir.

A man is fishing in the middle of the lake. He is 
distracted by noise and animals around him and 
becomes anxious and angry.

03:50, Honq Konq / Hong Kong, 2021

Zədələri aradan qaldırmaq üçün iynələrdən 
istifadə olunur. Film kalka üzərində naxış əl işi ilə 
yaradılıb, qızı ilə yoxa çıxmış atası arasındakı mü-
nasibətləri əks etdirir.

Qədim zamanlardan bəşəriyyət özünü heyvanlar 
aləmindən ayırıb. Amma alimlər heyvanlar haqqın-
da daha çox bilgi əldə etdikcə, insanlarla onların 
daha oxşar olduqlarının şahidi olurlar.

Gənc oğlan göbələk yığmaq üçün kəndə gedir. 
Yolda bir gənc qızla tanış olur. Bu ötəri görüşün 
təəssüratı həm onun daxili aləmini, həm də ətraf 
aləmi dəyişir.

Needles are used to repair the damage. The film 
made using hand embroidery on tracing paper, 
depicting the relationship between a daughter and 
her absent father.

For a long time, humanity has separated itself 
from animality. But the more scientists know about 
non-human animals, the more they see similarities 
with humans.

A young man is going to the country to gather 
mushrooms. On his way to the country, he meets a 
young girl. The impression of this fleeting mo-
ment changes both his inner world and the reality 
around him.

05:07, Böyük Britaniya / United Kingdom, 2022

02:24, Niderland / Netherlands, 2021

08:06, Rusiya / Russia, 2022

Rejissor / Director: Leslie Tsui

Qal / Stay

Qərəzli iyerarx / The Prejudiced Hierarchist

Mənim üçün deyil / Not for Me

Fərqində olma / Mindfulness

Rejissor / Director: Yu Sun

Rejissor / Director: Conform Cox

Rejissor / Director: Ivan Bondarenko
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Kişiliyin araşdırılması Pikassonun ofort seriya-
sında təsvir etdiyi mifik məxluq olan Minotavrla 
başlayır. Minotavr kişi və qadın arasında gedən 
şiddətli mübarizədən keçir. Nəhayət xətlər silinir və 
cinslərin sərhədləri yox olur.

Cənnətə yenicə qədəm qoyan Jérôme arvadı 
Maryline-ni tapmaq üçün yola düzəlir. Axtarışları 
zaman o, heç kimin ona kömək edə bilməyəcəyi 
sürrealistik və rəngarəng dünyaya qərq olur.

O, atasının ona 15 il əvvəl yazdığı sevgi dolu 
məktubları tapır. İndi o, bu sevgini geri qaytarmaq 
üçün mübarizə aparır.

Exploration of masculinity begins with the Mino-
taur, a mythical creature Picasso used to portray 
himself in his etching print series. The Minotaur 
goes through a violent struggle between being 
male and female. Finally, lines blur and boundaries 
of sexes disappear.

Having just arrived in paradise, Jerome sets out 
to find his wife Maryline. In the course of his sear-
ch, he sinks into a surreal and colourful world in 
which no one seems to be able to help him.

She finds letters full of love her dad wrote her 15 
years ago. Now she fights to get that love back.

06:15, Koreya, Almaniya, ABŞ / 
Korea, Germany, USA, 2021

07:44, Fransa / France, 2021

12:00, Çexiya / Czech Republic, 2021

Rejissor / Director: Chaerin Im

Rejissor / Director: 
Gabrielle Selnet, Adam Sillard, Chloé Farr

Rejissor / Director: Diana Cam Van Nguyen

Gözlər və buynuzlar / Eyes and Horns

Əlvida Jérôme! / Goodbye Jérôme!

Səni sevən ata / Love, Dad

Filmdəki əhvalatlar iki yüz il əvvəl – güllərin 
evlərdən hündür olduğu, cadugərlərin öz gəlinlərini 
qovağa çevirdiyi zamanlarda baş verib. Film “Oy, 
chije zh to zhito” (“Ой, чиже ж то жито” – “Oy, 
çovdarlıq kimindir”) Ukrayna xalq mahnısından 
ilhamlanaraq çəkilib.

The events of the film take place two hundred 
years ago, when flowers were taller than houses 
and witches turned their daughters-in-law into 
poplars. The film was inspired by the Ukrainian folk 
song “Oy, Chije Zh To Zhito” (“Oh, Whose is the 
Rye”).

06:14, Rusiya / Russia, 2022

Oy, çovdarlıq kimindir? / Oh, Whose is the Rye?

Rejissor / Director: Anna Shveigolz Co
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Film böyük yaşıl cırtdan Giggle Wiggle və Blab-
berina adlı kiçik bir qız arasındakı dostluq hekayə-
sindən bəhs edir.

Ataların əksəriyyəti atalıq dövrü başlayanda bir 
qayda olaraq kökəlirlər, buna baxmayaraq, övladla-
rının beynində ata fiquru dağ kimi dəyişməzdir.

Lemminqlər kukla tamaşası hazırlayır, burada 
kağızdan kəsilmiş yeddi lemminq bir banka dadlı 
şokolad pastası uğrunda bir ayı ilə yarışır.

Giggle Wiggle tells a story of a friendship 
between a great green gnome Giggle Wiggle and 
a little girl named Blabberina.

Most of the dads tend to grow fatter when 
father-time kicks in, but to their children the father 
figure is as solid as a mountain.

The Lemmings create a shadow puppet show 
where seven papercut lemmings confront a bear 
over a jar of Yummy chocolate spread.

06:00, Polşa / Poland, 2021

03:58, Tayvan / Taiwan, 2021

07:00, Fransa / France, 2020

Rejissor / Director: Marzena Nehrebecka

Rejissor / Director: Jack Shih

Rejissor / Director: Cédric Lachenaud

Giggle Wiggle – İsti yay günü / 
Giggle Wiggle – Hot Summer Day

Mənim kiçik oğlanlarım – Apollonun kəməri / 
My Little Boys – Apollo’s Belt

Grizzy və lemminqlərin dünya turu – 
Lemminqlər haqqında əfsanə / 
Grizzy and the Lemmings World Tour - 
The Legend of the Lemmings

Ən yaxşı televiziya animasiya seriyalı 
Best Animated TV series

Co
mp

et
iti

on
 Pr

og
ra

m:
 Be

st 
An

im
at

ed
 TV

 se
rie

s



48

Bu gün nə gözəl gündür! Cənab Kağız həmişə 
şəndir. Bir şeyə ehtiyac duyduqda, qayçısını gö-
türüb həmin şeyi öz kağız kainatından kəsir. Hər 
gün yeni bir şey yaradır. O, öz qayçısı ilə istənilən 
problemi həll edə bilir.

What a beautiful day today! Mister Paper is 
always cheerful. When he needs something, he 
takes his scissors and cuts it out of his paper 
universe. Every day he creates something new. He 
can solve any problem with his scissors.

05:00, Belçika / Belgium, 2021

Cənab Kağız / Mister Paper

Rejissor / Director: Steven De Beul, Ben Tesseur
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7 yaşlı qız əlil arabasında otaqda özünü çox 
tənha hiss edir. O, yuxulayır və alternativ reallığa 
düşür. Burada onun qabiliyyətləri sonsuzdur.

Bir ailə üzvünün nöqteyi-nəzərindən baxılsa, 
filmdə Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən ba-
bamın məni necə getdikcə unutmasından söhbət 
gedir.

İslandiyanın ağır-metal qrupu Power Paladin 
üçün rəsmi musiqi klipi.

A 7-year-old girl in a wheelchair feels very lonely 
sitting in her room. She falls asleep and gets into 
an alternative reality. Her abilities become limitless 
here.

From the perspective of a family member, the 
film describes the process by which my grand-
father, who suffered from Alzheimer’s disease, 
gradually forgets me.

Official music video for Icelandic power-metal 
band Power Paladin.

03:50, Latviya / Latvia, 2021

03:13, Çin / China, 2021

04:25, Avstraliya / Australia

Rejissor / Director: Stas Bashkatov

Rejissor / Director: Hao Zheng

Rejissor / Director: 
Lauren Ambry, Ella McShortall, Olivia Tang

Hissiyyat / Feels

Guma / Guma

Power Paladin – Gecə məxluqları / 
Power Paladin - Creatures of the Night

Ən yaxşı musiqili animasiya videosu
Best Animated Music Video
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“Yırtıcılar və leşyeyənlər” plastilin animasiyası ilə 
əllə ağlasığmaz səylə düzəldilmiş meşənin çəki-
lişlərinin hibrididir. Burada bəzi qorxunc antropo-
morf məxluqlar melodiyanın ritminə uyğun olaraq 
oxuyur və coşqun rəqslər edirlər.

Pişik və fil pişiyin itmiş çətirini tapmaq üçün 
müxtəlif hava şəraitində birgə səyahətə çıxır.

Buradakı fantastik dünyada insanların intensiv-
liyi emosiyalarından asılı olaraq dəyişən işıqsaçan 
ürəkləri var. Gənc qadın buludlardan ibarət otağın-
da yalnız qalıb darıxır.

Dörd dost sürrealistik diskotekada Elton John 
və Dua Lipanın ardınca gedərək fantastik kainata 
düşür.

‘Predators and Scavengers’ is an hybrid of plas-
ticine animation and frantic hand-held footage of 
a forest, in which some eerie antropomorphic cre-
atures sing and perform spastic dances following 
the rhythm of the tune.

Cat and Elephant go on a journey together 
through different weathers to find Cat’s lost umb-
rella.

In this fantasy world, human beings have 
glowing hearts whose intensity is tuned to the 
emotions they feel. A young woman is lonely and 
bored in her room made of clouds.

Four friends on a surreal disco night-out follow 
Elton John and Dua Lipa into a fantatical universe.

02:57, ABŞ / USA, 2022

03:45, ABŞ / USA, 2022

03:50, İtaliya / Italy, 2022

04:14, Almaniya / Germany, 2021

Tomahavk – yırtıcılar və leşyeyənlər /  
Tomahawk - Predators and Scavengers

Çətir okean / Umbrella Ocean

Şəffaf qara və dəmirlə zəngin qırmızı / 
Transparent Black and Iron Rich Red

Soyuq ürək / Cold Heart

Rejissor / Director: Diego Cumplido

Rejissor / Director: Mabel Ryu

Rejissor / Director: 
Mario Kreill Cirillo, Isabel Emily Wiegand

Rejissor / Director: Raman DjafariMü
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Xəstə palatada təkdir, gecə gözünə yuxu getmir. 
“Mən xərçəngəm... mən qorxuram”.

Bu, “Zero Trust” post-hardkor qrupunun Nyu-
York və Nyu Cersi fanatları üçün yazılmış musiqi 
klipidir. “Buludlar” – nəsillərarası qayğı prizması ilə 
yanaşıldıqda məhəbbət haqqında mahnıdır. Arzu-
lara qovuşmağa və itirilmiş potensialı qaytarmağa 
kömək edir.

A patient spends a sleepless night alone in a 
hospital room. “I got cancer... I’m scared”.

Music video for NY/NJ post-hardcore stalwarts 
Zero Trust. Clouds is a song about the labor of 
love through a lens of intergenerational care, hel-
ping others navigate the path to self-actualization 
and reclaiming lost potential.

04:05, Yaponiya / Japan, 2021

03:28, ABŞ / USA, 2021

Rejissor / Director: Tsuneo Goda

Rejissor / Director: Jeremiah Dickey

İsti əllər / Warm Hands

Zero Trust – Buludlar / Zero Trust – Clouds
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52 Müsabiqədənkənar proqram
Non-competition Program

Dünya hiti “Your Name” (“Sənin adın”) filminin rejissoru 
Makoto Şinkay tənqidçilərin qəbul etdiyi yeni roman-
tik dram əsərini təqdim edir. Burada hadisələr müasir 
Tokionun yağışdan islanmış küçələrində (və səmalarında) 
cərəyan edir. Oxuduğu ali məktəbin ilk tədris ilinin yayında 
Hodaka özünün Tokiodakı ucqar ada evindən qaçır və 
tezliklə aşkar edir ki, onun maliyyə və şəxsi resursları son 
həddə çatıb. Hava hər gün qeyri-adi dərəcədə tutqun və 
yağışlı keçir, sanki onun gələcəyindən xəbər verir. O təcrid 
olunmuş vəziyyətdə yaşayır, nəhayət sirli, mistik bir jurnal-
da iş tapır. Sonra günlərin bir günü Hodaka qələbəlik olan 
küçələrin birində Hina ilə qarşılaşır. Bu, – parlaq və iradəli 
qızın yağışı dayandırmaq və səmanı təmizləmək kimi qəri-
bə və heyranedici bir qabiliyyəti var.

From Makoto Shinkai, the director of the global smash 
hit Your Name, comes a critically-acclaimed new roman-
tic drama set in the rain-soaked streets (and skies) of 
modern Tokyo. The summer of his high school freshman 
year, Hodaka runs away from his remote island home to 
Tokyo, and quickly finds himself pushed to his financial 
and personal limits. The weather is unusually gloomy and 
rainy every day, as if to suggest his future. He lives his 
days in isolation, but finally finds work as a writer for a 
mysterious occult magazine. Then one day, Hodaka meets 
Hina on a busy street corner. This bright and strong-willed 
girl possesses a strange and wonderful ability: the power 
to stop the rain and clear the sky.

Yaponiya / Japan, 2019

112 dəqiqə / minutes

Hava övladı / Weathering with You / 天気の子 / Tenki No Ko

Rejissor / Director: 
Makoto Shinkai

Ssenari müəllifi / Screenplay: 
Makoto Shinkai

Personaj dizaynı / Character Design: 
Masayoshi Tanaka

Animasiya üzrə rejissor / Animation Director: 
Atsushi Tamura

Fonlar üzrə art direktor / Background Art 
Director: Hiroshi Takiguchi

Səsləndirənlər / Cast: 
Kotaro Daigo, Nana Mori

İstehsalçı şirkət / Production: 
CoMix Wave Films

Distributor / Distribution: 
TOHO
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İki qatı düşmən, bədbəxt hadisədən sonra hey-
van cənnətində qarşılaşan, balaca siçan və tülkü 
haqqında film. Onlar təbii instinktlərini itirir və 
ən yaxın dosta çevrilirlər. Yer üzünə qayıtdıqdan 
sonra birlikdə yaşamaq istəkləri gerçəkləşir, lakin 
onların bu dəfə rolları dəyişir, siçan tülkü, tülkü isə 
siçan olur. Dostluğun gücü sayəsində onlar hətta 
qeyri-mümkün görünən şeylərin öhdəsindən gələ 
bilirlər.

A film about two mortal enemies - a little mouse 
Whizzy and Whitebelly the fox, who after an 
unfortunate accident meet in animal heaven. They 
lose their natural instincts and become best frien-
ds. Their wish to stay together after they return 
to Earth comes true and thanks to the power of 
friendship they can even overcome what seems to 
be impossible.

Çexiya, Polşa, Slovakiya, Fransa / 
Czech Republic, Poland, Slovakia, France, 2021

80 dəqiqə / minutes

Hətta siçanlar da cənnətə aiddir / Even Mice belong in Heaven / Myši patří do nebe

Rejissor / Director: 
Denisa Grimmová, Jan Bubeníček

Ssenari müəllifi / Screenplay: 
Alice Nellis, Richard Malatinský

Prodüserlər / Producers: 
Vladimír Lhoták, Alexandre Charlet, 
Grzegorz Wacławek, Marek Jeníček

Distributorlar / Distributors: 
Charades, Gebeka Films, Cinemart, Nowe Horyzonty

Təsvir rejissoru / Cinematographer: 
Radek Loukota

Animatorlar / Animators: 
František Váša, Piotr Ficner, Katarzyna Okoniewska, 
Matouš Valchář, Michal Kubíček, Viliam Vala, Vojtěch 
Kiss, Barbora Valecká, Martin Kublák, Staszek Szostak

Film Iva Procházkovánın “Hətta siçanlar da cənnətə 
aiddir” kitabının motivləri əsasında çəkilib / Based on 
the book Even Mice belong in Heaven written by Iva 
Procházková
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Balaca pələng zolaqlarını tapmaq üçün uzun bir 
səyahətə çıxmağa qərar verir.

Möhtəşəm bir ana axtarıram! Fırtına bala bayquş 
Şuumun yumurtasını yuvadan kənara atan kimi o, 
yumurtanı qırıb çıxır. Yuvadan ikinci yumurtanı da 
dığırlayıb çıxararkən o, bütün çətinliklərə baxmaya-
raq anasını tapmağa çalışır...

Valideynlərini itirəndən bəri Colin babası Karl ilə 
yaşayır. Karl narval ovuna çıxanda, Colin babasının 
ev xizəyində gizli sərnişinə çevrilir. O, qorxularına 
üstün gəlib Böyük Şimalın sirlərinə yiyələnməlidir.

A little tiger decides to take a long journey in 
search of his stripes.

Looking for a great mum! Choum, the little owl, 
has just hatched when a storm pushes her out 
of the nest. While rolling the second egg from 
the brood, she tries against all odds, to find her 
mother...

Since his parents died, Colin has been living with 
his grandfather, Karl. When Karl leaves to hunt 
narwhal, Colin becomes a clandestine passenger 
in his grandfather’s house-sled. He must overcome 
his fears and learn the secrets of the Great North.

09:00, Fransa, İsveçrə / France, Switzerland, 2018

26:00, Fransa, Belçika / France, Belgium, 2019

15:00, Fransa, İsveçrə / France, Switzerland, 2019

Zolaqsız pələng / The Tiger Without Stripes

Şuumun odisseyası / Shooom’s Odyssey

Şimal Qütb parıltısı / Northern Lights

Rejissor / Director: Raúl Robin Morales

Rejissor / Director: Julien Bisaro

Rejissor / Director: Caroline Attia

Ana təbiət
Mother Nature
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Gözəl paltarlar tikmək üçün gənc qız sehrli parça 
üzərində çiçək naxışları çəkir. Hər gecə qarışqalar 
onun evini bu tarladan o tarlaya köçürür. Bir gün 
onun ağzına bir toxum düşür, göbəyi tumurcuqla-
yır...

Budur, səhərin özündən çox səhər insanı olan bir 
balaca qız... və o bizə günəş dostluğunun incə və 
həssas portretini təklif edir!

To sew pretty dresses, a young girl captures 
floral patterns with a magic sheet. Every night, 
ants move her house from field to field. One day, a 
seed falls into her mouth, a small shoot comes out 
of her belly button...

Here is a little girl who is more of a morning per-
son than the morning itself... and who offers us a 
tender and touching portrait of a sunny friendship!

10:00, Fransa / France, 2019

03:00, Fransa / France, 2021

Rejissor / Director: Chaïtane Conversat

Rejissor / Director: Masa Avramovic

Balaca toxum / The Little Seed

Səhərin izləri / Trails of the Morning
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Bir qrup dəliqanlı yeniyetmə uzaq meşəyə yola 
düşür. Onlar gözlənilmədən təbiət qüvvəsinə çev-
rilmiş dinc göbələyəbənzər varlıqlar aşkar edirlər.

Qırmızı meşənin canlıları yaşamaq uğrunda mü-
barizədə insan gücləri ilə qarşılaşırlar.

Bir qrup heyvan yatmış böyük bir donuzun 
rozetkayabənzər burnuna elektrik xətti qoşur. 
Heyvanlar əvvəlcə donuzun enerjisini bəsit şeylərə 
işlədir, lakin tezliklə özlərini hər bir şeyin – istər fay-
dalı, istərsə də faydasız olsun – avtomatlaşdırıldığı 
bir şəhərdən asılı vəziyyətə gətirirlər...

When a group of rowdy teenagers trek into an 
isolated forest, they discover peaceful mushroom 
creatures that turn out to be an unexpected force 
of nature.

The creatures of a redwood forest face-off aga-
inst the forces of man in a fight for their survival.

A group of animals hook up a power grid to the 
socket-shaped snout of one big, sleeping pig. The 
animals use the pig’s energy for simple things at 
first, but soon they render themselves dependent 
on a city where every single thing - the useful and 
the useless - is automated... 

10:30, Niderland / the Netherlands, 2022

03:43, Böyük Britaniya / United Kingdom, 2021

08:00, Niderland / the Netherlands, 2022

Qorxu pəriləri / Sprite Fright

Kəpənəklər üçün qanadlar / 
Wings for Butterflies

Donuz / Pig

Rejissor / Director: Matthew Luhn

Rejissor / Director: Tilly Wallace

Rejissor / Director: Jorn Leeuwerink

İqlim dəyişikliyi proqramı 
Climate Change Program
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2031-ci ildə qlobal istiləşmə səbəbindən gənc 
qütb ayısı evini tərk edib Sürixə köçməli olur. O, 
evlərini tərk etmiş digər heyvanlara qoşulub təsa-
düfi qazanclarla dolanır. Amma sonra onun ağlına 
dünyanı dəyişdirəcək bir ideya gəlir!

İqlim böhranı dərinləşdikcə övladlarımız getdikcə 
daha böyük təhlükələrlə üz-üzə qalır. Bu, onların 
gələcəyidir, bəs biz niyə bu barədə onlarla danış-
mırıq?

Plastik yarandığı gündən ətraf mühiti çirkləndir-
məyə başlayıb. Bizə problemin miqyasına uyğun 
bir həll yolu lazımdır və qlobal #PlasticsTreaty belə 
bir həll yolu olardı!

Aqrokimya kombinatlarının istehsal etdiyi 
pestisidlər arılara böyük ziyan vurur. Bütün qida 
istehsalının üçdə biri isə arıların tozlandırma rolun-
dan asılıdır, deməli, son nəticədə insanların özləri 
təhlükə qarşısındadırlar. Düşünün görün indi kimə 
zəng edəcəksiniz? Yaşıl arılar!

In 2031, due to global warming a young polar 
bear has to leave her home and moves to Zurich. 
Together with the other animals who have fled, she 
ekes out a living with odd jobs. But then she has a 
world-changing idea!

Our children face ever greater threats as the 
climate crisis accelerates. It’s their future, so why 
aren’t we talking to them about it?

Plastic starts polluting the moment it is crea-
ted. We need a solution that matches the scale of 
the problem and a global #PlasticsTreaty is that 
solution!

Pesticides sold by agrochemical companies 
endanger bees. One third of all food production 
relies on the pollinating role of bees, so ultimately 
humans are threatened. Who’re you gonna call? 
Greenbees!

03:00, İsveçrə / Switzerland, 2021

01:09, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2021

01:37, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2022

00:53, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2014

Rejissor / Director: Noah Erni

Rejissor / Director: Daniel Bird

Rejissor / Director: Daniel Bird, Jaroslav Mrazek

Rejissor / Director: Daniel Bird

Azın ixtirası / The Invention of Less

Kimsə bizdən soruşsun / Somebody Ask Us

Hər yerdə plastik / Plastic is Everywhere

Yaşıl arılar / Greenbees
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14 mindən çox avropalı Avropa Komissiyasından 
Aİ-nin Təbiətin Bərpası Qanununu gecikdirmədən 
təqdim etməsini xahiş edib – və komissiya onları 
eşidib!

Müstəqil olmaq üçün hər nə qədər çox maşın 
alırıqsa, onlar da bir o qədər küçələrimizi tıxayır. 
Avtomobil şirkətlərinin möcüzəli reklamlarından 
fərqli olaraq dizel, benzin və hibrid avtomobilləri 
ətraf mühitə və sağlamlığımıza zərər vuran çirkli 
maddələr havaya buraxır.

Dünya okeanlarında plastikdən çirklənmə dəniz 
canlıları üçün artan təhlükədir. 2019-cu ildə Avropa 
İttifaqının Birdəfəlik Plastik Haqqında Direktiv 
qəbul etməsi Avropa çimərliklərində tapılan ondan 
çox ən çirkləndirici maddədən xilas olmağın iddialı 
bir addımı idi.

More than 14 000 Europeans asked the Europe-
an Commission to present the EU Nature Restora-
tion Law without further delay - and the Commis-
sion listened!

The more cars we buy in pursuit of freedom, the 
worse they jam up our streets. Behind the glamour 
of the auto industry’s fancy advertisements, diesel, 
gasoline, and hybrid cars continue to release pol-
lutants that harm our health and the climate.

Plastic pollution in the world’s oceans is an inc-
reasing threat for marine life. The adoption of the 
Single Use Plastic Directive by the European Union 
in 2019 represented an ambitious step to get rid of 
the ten most polluting items found on European 
beaches.

00:51, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2021

03:12, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2021

01:55, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2020

Təbiəti geri qaytarın / Bring Nature Back

Avtomobil həyatı / Car Life

Plastik qanunu / Plastic Law

Rejissor / Director: Daniel Bird

Rejissor / Director: Daniel Bird

Rejissor / Director: Daniel Bird
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Dairəvi iqtisadiyyat mövcud mal və məhsulla-
rın mümkün qədər uzun müddət birgə istifadəsi, 
icarəyə verilməsi, təkrar istifadəsi, təmiri, bərpası 
və təkrar emalını əhatə edən istehsal və istehlak 
modelidir.

Bir meşəni məhv etmək üçün ondan keçən bir 
yol çəkmək kifayətdir. Meşə itkisinin 95%-i yolun 50 
kilometrliyində baş verir.

The circular economy is a model of production 
and consumption which involves sharing, leasing, 
reusing, repairing, refurbishing and recycling exis-
ting materials and products as long as possible.

It takes just one road to destroy a forest. 95% of 
forest loss occurs within 50 km of a road.

03:09, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2017

02:16, Çexiya Respublikası / Czech Republic, 2014

Rejissor / Director: Daniel Bird

Rejissor / Director: Daniel Bird

Dairəvi iqtisadiyyat / Circular Economy

Yol pozuçuluğu / Roadfree
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Robotlar yaxın gələcəkdə ev heyvanlarını övladlı-
ğa götürə biləcəkmi? – Əlbəttə, niyə də yox. – Bu 
ev heyvanı insan ola bilərmi? – Gələcəkdə bu da 
mümkündür. – Onlar dost ola bilərlərmi? – Çox gü-
man, bəli. – ...Bəs sonra robot nə edəcək? – Qulaq 
as, az sual ver!

Ukraynada nəhayət ki, ürəkdən bir-birilərini 
sevdilər...

Fevralın 24-də həyatımız həmişəlik dəyişdi. 
Təkcə ukraynalıların yox, həm də avropalıların. 
Ukrayna öz mövcudluğunu qoruyub od içində 
yanarkən, ukraynalı rəssamlar əsgər, döyüşçü, 
ərazi müdafiəçisi və könüllüyə çevrildilər.

İncəsənətin və ya dərdə şərik çıxmaqla bağlı 
acımaların indiki zamanda əsl silaha çevriləcəyi 
ilə bağlı illüziyamız yoxdur. Ancaq bu, Ukrayna-
nın düşdüyü unikal vəziyyəti və bütün dünyanı 
fəlakətli atom müharibəsinə sürükləyəcəyi 
imperiya ambisiyalarının təhlükəli nəticələri ola 
biləcəyini anlamağa hazır olan dünya ilə bizim 
aramızda körpü rolu oynaya bilər.

Sizi “Müharibədən əvvəl və sonra” Ukray-
na qısa animasiya filmlərinə baxmağa dəvət 
edirik.

Could a robot adopt a pet in the near future? 
– Sure, why not. – Could this pet be a human? – 
Well, it could be possible in the future. – Could 
they become friends? – Probably yes. - …And what 
would become of the robot afterwards? – Listen, 
to hell with your questions!

Deep love has finally happened in Ukraine.

Our lives changed forever on February 24th. 
Not just the Ukrainian lives, but the European 
ones as well. While Ukraine is on fire, protec-
ting its own existence, Ukrainian artists become 
soldiers, fighters, territorial defenders, and 
volunteers. 

We don’t have the illusion that art or words 
of sympathy can be a real weapon right now. 
But it could be the bridge between us and 
the rest of the world, which is finally ready to 
understand Ukraine’s unique position, and the 
dangerous implications of imperial ambitions 
that could engage the whole world in catast-
rophic atomic warfare.

Watch Ukrainian short animations from the 
time both “before and after the war”.

14:00 / 2020

14:00 / 2019

Lazımsız şeylər / Unnecessary Things

Dərin məhəbbət / Deep Love

Rejissor / Director: Dmytro Lisenbart

Rejissor / Director: Mykyta Lyskov

Ukrayna animasiyası
Ukrainian Animation
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TROЯ (Troіa) - bunlar Kiyevin “Troyaşina” 
adlanan yataq rayonlarının gündəlik həyatından 
epizodlardır.

Tənha, dolu bədənli bir su pərisi sehrin köməyi 
ilə su borusundan insanları izləməyi sevirdi. Bir gün 
o, bir kişiyə aşiq olur və ehtirasdan alovlanaraq, 
kəskin arzularını təmin etmək üçün onun mənzilinə 
gəlir.

Bir nəfər naməlum, tükürpədici məxluqun 
yuvasını dağıdır. Amma bu gecə onu bundan da 
dəhşətli bir şey gözləyir.

Xilasetmə cəhdi və onun nəticələri barədə tra-
gikomediya. Əsasən 70-80-ci illərin yüngül, lakin 
cazibədar supermen filmlərini xatırladır.

TROЯ (Troіa) - these are the episodes of every-
day life in the sleeping area of Kyiv called “Troies-
chyna”.

A lonely chubby mermaid is keen on peeking at 
people through the water pipelines using magic. 
One day she falls in love with a man and, blinded 
by passion, comes into his apartment to satisfy her 
burning desires.

A man destroys the nest of an unknown creepy 
creature. But it’s not the most horrible creature he 
will meet tonight.

A tragicomedy about a rescue attempt and 
its consequences based and inspired mostly by 
cheesy yet charming Superman movies from the 
70-80s.

02:34 / 2022

06:00 / 2020

06:03 / 2020

04:53 / 2021

Rejissor / Director: Andrey Naumenko 

Rejissor / Director: Anna Dudko

Rejissor / Director: Stas Santimov

Rejissor / Director: Roman Lysenko

Troya / Troia

Dərin su / Deep Water

Surroqat / The Surrogate

Məsul qəhrəman / The Responsible Hero
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Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi və onun 
yaratdığı posttravmatik sinir pozuntularının acı 
nəticələri. Dəhşətlər yaşayıb sağ qalmaq və evə 
qayıtmaq haqqında animasiya filmi.

Katsumi kədərlidir. O, yapon kabus-şəhərində 
gəzişərkən, həyatının geriyə qaytarmaq mümkün 
olmayan bir nöqtəsinə gəldiyinin əlamətlərini gö-
rür. O, bu əzablara son qoymaq qərarına gəldikdə, 
sehrli pələng peyda olur. O, qızı xilas edə biləcək-
mi?

Bir mühacir ən hündür qüllədə divar rəsmləri 
çəkmək üçün inkişaf etmiş bir ölkəyə gəlir. O, yeni 
reallığa uyğunlaşmağa çalışır, lakin ksenofobiya və 
əcaib qaydalar onu geri qayıtmağa məcbur edir.

Berlində tabuta bənzəyən çox kiçik bir kirayə 
otağı. Bura çox qəribə yuxular məkanıdır.

Experience from Russia’s war against Ukraine 
and its aftermath have left many experiencing. An 
animated film about surviving horror and coming 
home.

Katsumi is feeling blue. While walking through a 
ghost Japanese town, she can see signs that her 
life has reached the point of no return. When she 
decides to end this misery, Magic Tiger appears. 
Can he save her?

An immigrant comes to the first-world country 
to paint a mural on the tallest tower. He tries to 
adapt to the new reality, but xenophobia and odd 
rules force him to go back.

A very small rented room in Berlin resembles a 
coffin.  It is the site of many strange dreams.

01:34 / 2022

12:00 / 2021

07:37 / 2019

02:37 / 2022

Həmişə ətrafda olan müharibə / 
The War that is Always Around

Pələng ətrafda gəzir / Tiger is Strolling Around

Kağız yoxsa plastik / Paper or Plastic

Belə de... / Ach So

Rejissor / Director: Iryna Harkavets

Rejissor / Director: Anastasiia Falileieva

Rejissor / Director: Nata Metlukh

Rejissor / Director: Polina PiddubnaMü
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Daşqından sonra balıqların bir hissəsi ağacda ili-
şib qalır. Ölüm təhlükəsi altında onlar kəskin səslər 
çıxarırlar. Onların səsinə oyanan qonşu mağaranın 
sakinlərinə gördükləri mənzərə heç də  xoş təsir 
bağışlamır. 

Bir taksi sürücüsünün və qarşılaşdığı sərnişinlərin 
həyatından bir gün.

After a flood, some fishes got stuck in trees. In 
danger of drying-out they scream sharply. Woken 
up by the noise, the inhabitants of a nearby cave 
don`t feel happy about the scene that they wit-
ness.

A day in the life of a taxi driver and the passen-
gers he encounters.

10:00, Almaniya / Germany, 2017

01:16, Sinqapur / Singapore, 2019

Rejissor / Director: Jonatan Schwenk

Rejissor / Director: Novella Lian

Daşqın / Sog

Taksi sürücüsü / Taximan
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Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı 
(BBQFF) Gənc Kinematoqrafçılar Mərkəzi tərə-
findən 2004-cü ildə təsis edilib. Bu illər ərzində 
BBQFF Kann, Venesiya, Berlin film festival-
ları kimi “OSKAR” mükafatı və başqa uğurlar 
qazanmış filmlərin nümayiş məkanına çevrilib. 
Hər il dünyanın müxtəlif ölkələrindən göndə-
rilən 1500-dən çox film arasından ən maraqlıları 
seçilərək festivalın proqramına daxil edilir. Artıq 
BBQFF onlarla xarici və yerli rejissor, prodüser, 
ssenaristin görüş yerinə çevrilib.

Təqdim etdiyimiz proqram 2018-2021-ci illər-
də BBQFF-ın “Ən yaxşı animasiya filmi” kateqo-
riyasının qalib və iştirakçılarını əhatə edir. 

Baku International Short Film Festival was 
founded by the Young Filmmakers Centre in 
2004. For these years festival the has become 
a platform for award-winning and successful 
films at Cannes, Venice, Berlin Film Festivals 
and the Oscar. Each year, the most interesting 
films are selected and included in the program 
out of 1500 films sent from different countries 
around the world are selected of the festival. 
BISFF is already a meeting place for dozens 
of foreign and local directors, producers and 
scriptwriters.

The program we present covers the winners 
and participants of the “Best Animated Film” 
category of Baku BQFF in 2018-2021. 

#Bakushort təqdim edir
#Bakushort presents
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Mehriban nənə özünün sevimli “parivaş” gülləri 
ilə baş-başa verib xatirələrini yada salır, şirin xəyal-
lara dalır...

Film bir-birinə yad olan iki insandan bəhs edir. 
Onlar birgə macəra axtarışına çıxmağa qərar 
verirlər. 

Kişi və qızı təbiətlə hüzur və harmoniyada ya-
şamağa alışıblar. Amma bəzi çətinliklər onların bu 
füsunkar həyatına mane olur. 

Doe adlı qadın muzeydə peşəkar eksponat 
olaraq çalışır. Boş vaxtlarında o, gəzməyə çıxır və 
mənzilində yır-yığış edir. Bir səhər başında kiçik 
buynuzların çıxdığını görür. 

A cute Iranian grandmother is alone with her 
favorite flower “parivash”, which makes her recall 
reminisce on her sweet memories.   

A film about two strangers. They decide to go 
on adventures together. 

A man and his daughter are used to living in har-
mony and peace with nature, but some disruptions 
change their lovely little life.   

A woman named Doe works in an exhibit at the 
museum. She spends her free time walking about 
and cleaning her apartment. One morning, she no-
tices that small horns grew out on top of her head.

03:57, İran / Iran, 2019

06:20, Bolqarıstan / Bulgaria, 2019

09:00, İran / Iran, 2020

09:40, Bosniya və Hersoqovina / 
Bosnia and Herzegovina, 2019

Parivaş / Parivash

Gəl dünən görüşək / Let`s Meet Yesterday

Habub / Haboob 

Təbii seçim / Natural Selection 

Rejissor / Director: Ameneh Monshizadeh

Rejissor / Director: Iva Tokmakchieva 

Rejissor / Director: Mahsa Samani

Rejissor / Director: Aleta Rajic
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5-ci ANİMAFİLM festivalı müddətində ta-
maşaçılar xüsusi VR eynəklər vasitəsilə virtual 
sərgi ilə tanış ola biləcəklər. Virtual sərgidə 
uşaq və yeniyetmə sənətçilərin əsərləri nümayiş 
etdiriləcək. Bu əsərlər əsasən iqlim dəyişikliyinin 
əhəmiyyətini özündə əks etdirir. Virtual sərginin 
materialları sonralar www.rodigital.art saytında 
yerləşdiriləcək və dünyanın istənilən yerindən 
əlçatımlı olacaq.

“Ro rəqəmsal sənət məkanı”
2022-ci ildə sənətçi Ağababa Bağırov tərə-

findən yaradılmış “Ro rəqəmsal sənət məkanı” 
rəqəmsal incəsənət və texnologiyalar sahəsində 
rəssamlar, tədqiqatçılar, eləcə də, uşaqlar üçün 
bir virtual mühitdir. Məkanın əsas istiqamət-
lərindən biri Qafqazda, eləcə də, dünyada 
rəqəmsal sənətin inkişafına töhfə vermək, sənət 
və texnologiyalar sahəsində innovativ yeniliklər 
etməkdir. 

Ritual Mobil Teatr Laboratoriyası 
Ritual Mobil Teatr LAB 2020-ci ildə təsis 

olunan sosial teatrdır. Onun əsas məqsədi 
incəsənət vasitəsilə təhsilin inkişafına dəstək ol- 
maq və icmanın həyat rifahını yaxşılaşdırmaqdır. 

During the 5th ANIMAFILM festival, the au-
dience will be able to visit a virtual exhibition 
by using special VR glasses. The works of child-
ren and teenage artists will be displayed at the 
virtual exhibition. These works mainly reflect 
the importance of climate change. The virtual 
exhibition will later be available on the website 
www.rodigital.art and will be accessible from 
anywhere in the world.

Ro Digital Art Space
Created by artist Aghababa Baghirov in 

2022, Ro Digital Art Space is virtual art space 
that creates great opportunities for artists 
and creative people to exhibit their work and 
innovations. One of the main objectives of the 
platform is to contribute to the development 
of digital art in the Caucasus, and in the rest 
of the world, to advance the field of art and 
technology.

Ritual Mobile Theater Laboratory 
Ritual Mobile Theater LAB is a social theater 

founded in 2020. The main aim of the theater 
is to contribute to the educational develop-
ment and welfare improvement of communities 
through art.

Virtual sərgi
The virtual exhibition
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Making-of proqramı

Peşəkarlar üçün proqram

Making-of program

Professional Program
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Bu proqramda hazırda üzərində iş gedən 
və ya istehsal mərhələsində olan Azərbaycan 
animasiya filmlərini təqdim edəcəyik. Müəlliflər 
tamaşaçılara layihələri barədə danışacaq və 
verilən sualları cavablandıracaqlar. Biz bütün 
kino mütəxəssisləri və prodüserlərini, eləcə də, 
hökumət nümayəndələrini bu görüşdə iştirak 
etməyə və Azərbaycan animasiyasının müasir 
tendensiyaları ilə daha yaxından tanış olmağa 
dəvət edirik.

In this program we present Azerbaijani 
animated films that are currently in the deve-
lopment or production stages. Authors will 
present their projects to audience and answer 
questions. We invite all film professonals and 
producers, as well as goverment representa-
tives, to attend this meeting and learn more 
about the current trends in Azerbaijani anima-
tion.

Kuryer nağıl qəhrəmanı Məlikməmməd Göyçək 
Fatmaya rəqibi Koyyotdan əvvəl elçi göndərmək 
üçün divlərin kurasiyasındakı Badi-Kubə şəhərində 
illərdi itkin olan atasını axtarmalıdır.

Film utancaq və çox istedadlı Ramilin həyatından 
bəhs edir. Ramil hələ uşaqkən Xocalı faciəsi zamanı 
anasını itirib. O, Xocalı Soyqırımı Gününə qayıdıb, 
anasını xilas etmək üçün həyatını elmə və texno-
logiyalara həsr edir, “zaman maşını” adlı ixtirası 
üzərində çalışır.

Delivery driver Malikmammad must find his lost 
father to arrange a meeting between his parents 
and the strict family of his love, Goychak Fatma, 
before his rival Coyote beats him to it. The story 
unfolds in the town of Badi-Kuba, curated by the 
orcs.

Project 2602 is a dramedy-adventure film set in 
modern day Azerbaijan. Ramil, a technical genius 
and savant, orphaned at the age of 5, creates a 
time machine so he can travel to the year 1992 to 
save his mother from a regional conflict that took 
her life.

Qarın qulu / The Stomach Slave

Proyekt 2602 / Project 2602

Rejissor / Director: Nihad J., Rəvan Muradov

Rejissor / Director: Rafiq Hacıyev
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Turac bəy geniş Şirvan çöllüyündə özünə həyat 
yoldaşı axtaran tənha quşdur. O, hardan biləydi ki, 
onun kimisindən çox qalmayıb…

Həyata marağını itirmiş varlı, xəstə bir adamın 
hekayəsi. Onun həyat eşqi az qala sönərkən, qey-
ri-adi bir otaq yoldaşı peyda olur. Bu otaq yoldaşı 
bitkidir.

Mr. Francolin is a lonely bird that is looking for a 
mate in a vast Shirvan prairie. Little does he know 
that that there are not many like him left...

A story of a rich, sick man, who has lost all inte-
rest in life. Just when it seemed like his world lost 
all color, he gets an unusual roommate. The new 
roommate is a plant.

Rejissor / Director: Firəngiz Bağırova

Rejissor / Director: Aydan Alimzade

Sonuncu lələk / The Last Feather

Yaşıl / Green

Qeyri-adi qorxu vaginizm haqqında qısametrajlı 
animasiya filmidir. Xəstəlik qadının cinsiyyət orqa-
nına nəsə düşdükdə onun əzələlərinin spazması ilə 
bağlıdır. Rejissor bu problemlə ona görə məşğul 
olmaq qərarına gəlib ki, qızları tək qoymasın və bu 
xəstəliyin öhdəsindən mütləq gələ biləcəklərinə 
onlara inandırsın.

Unusual Fear is a short animated film about va-
ginismus - a health condition when the muscles of 
a woman’s vagina spasm when something enters 
it. The director decided to address this problem 
because she wants to show girls that they are not 
alone and that they will definitely overcome this.

Rejissor / Director: Nəzrin Ağamalıyeva

Qeyri-adi qorxu / Unusual Fear



68 Münsiflərin proqramı
Jury program

Bu proqram beynəlxalq münsiflər heyəti üzv-
lərinin filmlərinə baxmaq və onlarla şəxsən tanış 
olmaq üçün unikal şansdır.

This program is a unique chance to see the 
films of the International Jury and meet them 
in person.

Filmin əsas mövzusu dənizlə ilk tanışlığın təəssü-
ratıdır. Film uşaq rəsmləri əsasında çəkilib. Uşaqlar 
mətni də özləri yazıb, filmi də özləri dublyaj edib-
lər.

Antik musiqi alətləri satıcısı bir səyahətçidən 
sehrli vinil plastinka alır: “Bu val, sizin fikrinizi oxu-
yur və çaldırılanda unudulmuş xatirələri yada salır”. 
Əntiqəçi vala alüdə olur, onu təkrar-təkrar o qədər 
dinləyir ki, nəhayət, son və ən ağrılı xatirə  - İkinci 
Dünya Müharibəsi zamanı İsveçrə sərhəddində 
anasından necə ayrılması onun gözünün qabağına 
gəlir.

The main theme of the film is the impression 
of the first meeting with the sea. The film was 
created based on the drawings of children. The 
children also wrote the text and dubbed the film 
themselves.

An antique music instrument dealer recieves a 
magical vinyl record from a traveller: “It reads your 
mind and plays your lost memories”. Obsessed by 
this endless record, the antique dealer listens to it 
again and again, and the memories reemerge until 
one last and most painful memory is revealed: how 
he got separated from his mother on the Swiss 
border during World War II.

Pontus – Qara Qara dəniz / 
Pontos – Black Black Sea

Val / The Record

Rejissor / Director: Nodar Begiashvili

Rejissor / Director: Jonathan Laskar
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13:45, Gürcüstan / Georgia, 2001

08:30, İsveçrə / Switzerland, 2022
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03:43, Böyük Britaniya / United Kingdom, 2021

04:19, Böyük Britaniya / United Kingdom, 2021

08:00, Niderland / the Netherlands, 2022

Qırmızı meşənin canlıları yaşamaq uğrunda mü-
barizədə insan gücləri ilə qarşılaşırlar.

Ünsiyyətin yeganə formasının musiqi alətləri və 
ya bədən səsləri olan bir dünyada əlaqə yaratmaq 
çətindir. Təravətli yaşıllıq və mamırlıqla hərəkət 
edərək balaca adam birisi ilə sevgi bağları ya-
ratmaq üçün öz ritmik melodiyalarını ifa etməyə 
çalışır.

Bir qrup heyvan yatmış böyük bir donuzun 
rozetkayabənzər burnuna elektrik xətti qoşur. 
Heyvanlar əvvəlcə donuzun enerjisini adi şeylərə 
işlədir, lakin tezliklə özlərini hər bir şeyin – istər fay-
dalı, istərsə də faydasız olsun – avtomatlaşdırıldığı 
bir şəhərdən asılı vəziyyətə gətirirlər...

The creatures of a redwood forest face-off aga-
inst the forces of man in a fight for their survival.

In a world where the only form of communicati-
on is with musical instruments, or creating sounds 
with their body, it is difficult to make connections. 
Making his way through a luscious green and 
mossy landscape, a small man attempts to play his 
rhythmic tunes in order to create a loving bond 
with someone special. 

A group of animals hook up a power grid to the 
socket-shaped snout of one big, sleeping pig. The 
animals use the pig’s energy for simple things at 
first, but soon they render themselves dependent 
on a city where every single thing - the useful and 
the useless - is automated...

Rejissor / Director: Tilly Wallace

Rejissor / Director: Markus Øvre

Rejissor / Director: Jorn Leeuwerink

Kəpənəklər üçün qanadlar / 
Wings for Butterflies

Harmoniyada / In Harmony

Donuz / Pig



70 Jonathan Laskarın ustad dərsi
Master Class with Jonathan Laskar

Jonathan Laskar öz işini təqdim edərkən 
təsviri incəsənət, musiqi və memarlıqdan keç-
məklə animasiya kinosuna gəldiyi dolayı yollar 
haqqında danışacaq. Bu gün o, əsasən texnik 
olaraq təkbaşına animasiya filmlərinin çəkilişinə 
köklənib. O, Georges Schwizgebel və Clau-
de Luyet ilə əməkdaşlıqları barədə, həmçinin 
Annecy 2022-də mükafat qazanmış “Val” filmini 
yaratması səbəblərindən danışacaq.

In the presentation of his work, Jonathan 
Laskar will talk about his indirect path towards 
animated film, through the visual arts, music 
and architecture. Focused today on indepen-
dent animation filmmaking, also as a technici-
an, he will explain his collaboration with Geo-
rges Schwizgebel and Claude Luyet as well as 
the various projects that led him to make The 
Record, which was awarded in Annecy in 2022.Pe
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08:30, İsveçrə / Switzerland, 2022

04:40, Fransa / France, 2013

05:00, İsveçrə / Switzerland, 2018

Antik musiqi alətləri satıcısı bir səyahətçidən 
sehrli vinil plastinka alır: “Bu val, sizin fikrinizi oxu-
yur və çaldırılanda unudulmuş xatirələri yada salır”. 
Əntiqəçi vala alüdə olur, onu təkrar-təkrar o qədər 
dinləyir ki, nəhayət, son və ən ağrılı xatirə  - İkinci 
Dünya Müharibəsi zamanı İsveçrə sərhəddində 
anasından necə ayrılması onun gözünün qabağına 
gəlir.

Film gildən öz heykəlini yaradan bir insan təsvi-
ridir. Bu canlı portret başqaları ilə münasibətlərdə 
çəkdiyi ağrı-acısının heyfini heykəldən çıxır.

Fantastik bir şəhərdə eyni vaxtda bir sıra müəm-
malı hadisələr baş verir. Bu, birgə qısametrajlı 
filmin yaradılmasında 10 müstəqil isveçrə anima-
siya rejissoru iştirak edib. Film İsveçrə Animasiya 
Kinorejissorları Assosiasiyasının 50 illik yubileyi 
şərəfinə çəkilib.

An antique music instrument dealer recieves a 
magical vinyl record from a traveller: “It reads your 
mind and plays your lost memories”. Obsessed by 
this endless record, the antique dealer listens to it 
again and again, and the memories reemerge until 
one last and most painful memory is revealed: how 
he got separated from his mother on the Swiss 
border during World War II.

This is the picture of a man who creates his 
double with clay. This living portrait marks its own 
body with the pain the man endures in his relati-
onship.

In a fantastic town, many mysterious things 
happen at once. This collaborative short film – 
created by ten independent Swiss animation film 
directors - was produced to celebrate together the 
50th anniversary of the Association of the Swiss 
Animation Filmmakers.

Rejissor / Director: Jonathan Laskar

Rejissor / Director: Jonathan Laskar

Rejissor / Director: Georges Schwizgebel, Jonathan 
Laskar, Delia Hess, Camille Müller, Charlotte Waltert, 
Elena Madrid, Gabriel Möhring, Sophie Laskar-Haller, 
Anja Sidler, Vladislav Lukyantsev

Val / The Record

Torpaq və mürəkkəbdən / From Earth and Ink

Pilləkən ətrafında / Around the Stairway

Pr
of

es
sio

na
l P

ro
gr

am
: M

as
te

r C
las

s w
ith

 Jo
na

th
an

 La
sk

ar



72 ANİMAFİLM məktəbi
ANIMAFILM School

Festival günlərində ANIMAFILM Məktəbi 
uşaqlar və böyüklər üçün iki vörkşop təklif edir. 
Tamamlanmış bütün layihələr 5-ci ANİMAFİLM 
festivalının bağlanış mərasimində nümayiş 
etdiriləcək.

ANİMAFİLM Festivalının ilk günlərindən uşaq-
lar və böyüklər üçün animasiya dərsləri təşkil 
edirik. 2020-ci ildən isə mütəmadi animasiya 
kursları təşkil etmək üçün ANİMAFİLM məktə-
bini yaratmışıq. Məktəbdə tələbələrə ssenari 
yazılması, səhnələşdirmə, personajların hazır-
lanması və animasiya özü peşəkar animatorlar 
və rejissorlar tərəfindən öyrədilir.

During the festival days ANIMAFILM Scho-
ol will offer two workshops for children and 
adults. All completed projects will be screened 
at the closing ceremony of the the 5th ANIMA-
FILM festival.

From the first days of the ANIMAFILM Festi-
val we have organized animation workshops for 
children and adults. In 2020 we created ANI-
MAFILM school to organize regular animation 
courses. At the school, screenwriting, story-
boarding, character design and animation are 
taught by professional animators and directors.
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Nitya Ramlogan (ABŞ) İqlim dəyişikliyi möv-
zusuna dair animasiya vörkşopları keçirəcək. 
Tələbələr təbiətə aid olmayan zibil və predmetlər 
toplayacaq və bu predmetlərdən stop-motion 
filmlər yaratmaq üçün istifadə edəcəklər.

Nitya animator və uşaq kitabları rəssamıdır. O, 
Praqada yaşayır, FAMU-da animasiya üzrə təhsil 
alıb. Əvvəllər isə doğulduğu Kolumbiya dairəsi, 
Vaşinqton şəhərində illərlə ikidilli ibtidai məktəb-
də dərs deyib.

Nitya Ramlogan (USA) will facilitate animati-
on workshops related to the theme of Climate 
change. Students will collect trash and objects 
that do not belong in the natural environment 
and use these objects to create a stop motion 
films. 

Nitya is an animator and illustrator of child-
ren’s books. She is based in Prague, where 
she studied Animation at FAMU after years of 
teaching at a bilingual elementary school in her 
hometown of Washington, DC.

Təkrar götür-qoy et, yeni məqsəd qarşına qoy, təkrar emal et  / 
Reimagine, Repurpose, Recycle
Yaş / Age: 8+ 
İştirakçı sayı / Number of participants: 10
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Yaş / Age: 14+ 
İştirakçı sayı / Number of participants: 5

Tilly Wallace (Böyük Britaniya) və Nəzrin Ağa-
malıyeva (Azərbaycan) tələbələrə şüşə laylarında 
yavaş quruyan yağlı boyalarla manipulyasiya 
edərək animasiya yaratmağı öyrədəcəklər.

Tilly və Nəzrin şüşə üzərində boya animasiyası 
üzrə ixtisaslaşıblar. Tilly-nin “Kəpənəklər üçün 
qanadlar” filmi Annecy 2022-də müsabiqədə nü-
mayiş etdirildiyi halda, Nəzrin hazırda “Qeyri-adi 
qorxu” filmi üzərində işləyir.

Tilly Wallace (UK) and Nazrin Aghamaliye-
va (Azerbaijan) will teach students how make 
animation by manipulating slow-drying oil paints 
on sheets of glass.

Tilly and Nazrin are specializing on paint-
on-glass animation. While Tilly’s film Wings for 
Butterflies was shown in competition at Annecy 
2022, Nazrin is currently working on her debut 
film Unusual Fear. 

Şüşə üzərində animasiya / 
Paint-on-glass Animation



74 Animasiya restavrasiyasına dair konfrans 

Animasiyanın refreyminqi: 
Rəqəmsal texnologiyalar əsrində hərəkətli təsvirin qorunması və bərpası

Daniel Bird Elçin Hami Axundov Məsud Pənahi

Conference on Restoration of Animation

Reframing Animation: 
Moving Image Preservation and Restoration in the Digital Age

Bu çıxışlar təkcə animasiyanın qorunub saxlan-
masının deyil, həm də filmlərin rəqəmsallaşdırıl-
ması, remasterinq və bərpasının zəruriliyini sübut 
edir ki, bu filmlər rəqəmsal versiyada alimlər, 
kinorejissorlar və tamaşaçılar üçün əlçatımlı olsun. 
Burada üç tematik araşdırmadan söhbət açılacaq: 
fransız əsilli polyak kinorejissoru Walerian Bo-
rowczyk-in (1923-2006) “İntibah”ı bu filmlərin bi-
rincisidir, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının “Cırt-
dan” (1969) adlı ilk animasiya filmi ikincisi (bərpası 
Kino Klassika Fondu tərəfindən maliyyələşdirilib, 
Fixafilm tərəfindən icra olunub) və 1975-ci ildə 
itirilmiş və yalnız bu yaxınlarda tapılmış “Xoruz” 
filmi üçüncü araşdırma nümunəsi olacaq. 45 ildən 
sonra filmi müəllifin özü – Azərbaycan animasiya-
sının canlı əfsanəsi Məsud Pənahi təqdim edəcək.

P r o g r a m  P a r t n e r s

Ç ı x ı ş  e d ə n l ə r  /  S p e a k e r s :

This talk argues for the necessity of not just 
preserving animation, but digitising, remaste-
ring, and restoring films, so that they can be 
made available to scholars, filmmakers, and 
audiences in this digital age. It presents three 
case studies, the first of the film Renaissance 
of the French based Polish filmmaker, Wale-
rian Borowczyk (1923-2006), the second of 
the first animated film of Azerbaijanfilm studio 
Jurtdan (1969), which was recently restored 
by Fixafilm, funded by Kino Klassika Founda-
tion. The third case study is the film Roos-
ter which had been lost since 1975 and was 
recently found. After 45 years the film will be 
presented by the author himself - the living le-
gend of Azerbaijani animation Masud Panachi.Pe
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09:00, Fransa / France, 1963

09:00, Azərbaycan / Azerbaijan, 1975

09:37, Azərbaycan / Azerbaijan, 1969

Borowczyk-in şah əsəri olan “İntibah”, dağıdılmış 
əl işlərinin gələcəkdə bir daha dağılmasının qarşısı-
nı almaq üçün tədricən natürmort kompozisiyasına 
çevirməkdən ibarətdir...

Film Abbas Makulunun eyniadlı poeması əsasın-
da ekranlaşdırılıb. Xoruz zibillikdən bir tütək tapır, 
şahı bezdirənə qədər çalır. Şah qəzəblənib əmr 
verir, xoruzu tutub quyuya atırlar. Lakin onu şah 
rejiminə qarşı etiraz edən kəndlilər xilas edir... Film 
hazır olanda Sovet İttifaqı Dövlət Kinematoqra-
fiya Komitəsi ona düzəlişlər tələbi qoydu, rejis-
sor bununla razılaşmadı. Buna görə film üçüncü 
kateqoriyaya aid edildi, bu isə o demək idi ki, film 
yalnız Azərbaycanda nümayiş etdirilə bilər. Lakin 
film birdən-birə yoxa çıxdı və uzun müddət itirilmiş 
hesab olundu.

Filmdə balaca Cırtdanın başına gələn sərgüzəşt-
lərdən, ağlı və tədbirliyi sayəsində güclü divə qalib 
gəlməsindən, özünü və qardaşlarını bəladan xilas 
etməsindən danışılır.

Borowczyk’s signature work, Renaissance featu-
res wrecked, handmade objects gradually recons-
tructing themselves into a still life composition 
before exploding once more…

The film is based on Abbas Makulu’s poem of 
the same name. A Rooster finds a flute thrown in 
the garbage and starts playing it until he annoys 
a Shah. By the order of the Shah, the rooster is 
arrested and drowned in a well. But thanks to the 
villagers protesting against Shah’s regime, the 
Roosted is freed. The USSR State Committee for 
Cinema asked the director to make changes to 
her film, but she rejected. Thus, they assigned the 
film to the third category, which meant that the 
film could only be shown in Azerbaijan. However, 
the film disappeared and was considered lost for a 
long period of time.

The film is about the adventures of a little Dwarf 
who, thanks to his intelligence and prudence, he 
was able to overcome the powerful Div and save 
his brothers from misfortune.

Rejissor / Director: Walerian Borowczyk

Rejissor / Director: Məsud Pənahi

Rejissor / Director: Yalçın Əfəndiyev, Ağanağı Axundov

İntibah / Renaissance

Xoruz / Rooster

Cırtdan / Jirtdan
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16
Festivalın qısa tarixi / Festival’s Short History

ANİMAFİLM – 5 ilin animasiya bayramı
ANIMAFILM – 5 years of Animation Celebration

“Azərbaycan animasiyası” kitabı 
üzərində iş başlanılıb. Kitab elmi-po-
pulyar üslubda yazılıb və 30-cu illərdən 
başlayaraq bu günlərədək bir incəsənət 
növü olaraq animasiyanın ölkəmizdə in-
kişaf tarixindən söz açır. Kitab üzərində 
Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, Çexiya və 
İrandan olan 13 kinoşünas birgə işləyib.

Creation of the book “Azerbaijani 
animation” is underway. The book cov-
ers the history of animation as an art 
form in our country from the 1930s to 
the present day. Thirteen film theorists 
from Azerbaijan, Turkey, Russia, Czech 
Republic and Iran have worked togeth-
er on the book.
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17
Dekabrın 22-də Azərbaycan Dövlət 

Mədəniyyət və İncəsənət Universite-
tində “Müasir Azərbaycan animasiyası” 
mövzusunda konfrans təşkil olundu. 
Konfransda animasiya studiyalarının 
təmsilçiləri, rejissor, prodüser, rəssam 
və kinoşünaslar – Rəşid Ağamalıyev, 
Elçin Hami Axundov, Sultan Abbasbəy-
li, Firəngiz Qurbanova, Elçin Orucov, 
Ağarəhim İbrahimov, Mansur Şəfiyev 
milli animasiyanın hazırkı vəziyyətini 
müzakirə etdilər. ANİMAFİLM festivalı-
nın yaradılması haqda ilk fikirlər məhz 
bu konfransda səslənib.

On December 22, a conference on 
“Modern Azerbaijani Animation” was 
organized at Azerbaijan State Universi-
ty of Culture and Arts. Animation studio 
representatives, directors, producers, 
artists and film experts discussed the 
current state of the national animation 
industry at the conference. Panelists 
included Rashid Aghamaliyev, Elchin 
Hami Akhundov, Sultan Abbasbey-
li, Firangiz Gurbanova, Elchin Orujov, 
Agharahim Ibrahimov, and Mansur 
Shafiyev. The first ideas about founding 
ANIMAFILM festival were mentioned at 
this conference.
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18
Yanvarın 5-də “Azərbaycan anima-

siyasının gələcəyi” mövzusunda birinci 
dəyirmi masa təşkil olundu. Tədbirdə 
Rəşid Ağamalıyev ANİMAFİLM Bey-
nəlxalq Animasiya Festivalının layihə-
sini iştirakçılara təqdim edərək, onun 
Bakıda keçirilməsini təklif etdi. Tədbirdə 
“Azanfilm”, “Birlik”, “Sultan”, “Qurama”, 
“Harmony of Chaos” animasiya studi-
yalarının nümayəndələri iştirak edirdilər. 
Tədbirə, həmçinin, Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
tələbələri, jurnalistlər, müstəqil rejissor-
lar, uşaq psixoloqları, hüquqşünaslar və 
yazıçılar da qatılmışdılar.

The first round table on “The Future 
of Azerbaijani Animation” was organ-
ized on January 5. Rashid Aghamaliyev 
presented the ANIMAFILM International 
Animation Festival project and suggest-
ed holding it in Baku. Representatives 
of “Azanfilm”, “Birlik”, “Sultan”, “Gura-
ma”, “Harmony of Chaos” animation 
studios participated. Students of the 
Azerbaijan State University of Cul-
ture and Arts, journalists, independent 
directors, child psychologists, lawyers 
and writers also attended the event. 
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Yanvarın 17-də öz təşəbbüsümüzü 
reallaşdırmaq üçün “PERİ FİLM” MMC-ni 
təsis etdik.

11-16 iyun tarixlərində Fransada 
keçirilən Annecy Beynəlxalq Animasiya 
Festivalında ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalının layihəsini təq-
dim etdik. Azərbaycan MIFA-da CEE 
ANIMATION (Mərkəzi və Şərqi Avropa 
Animasiyası) təşkilatının dəstəyi ilə 
təmsil olundu.

“PERI FILM” LLC was founded to 
realize our initiative on January 17.

We presented the ANIMAFILM 
International Animation Festival project 
at the Annecy International Animation 
Festival in France on June 11-16. Azer-
baijan was represented at MIFA with 
the support of the CEE ANIMATION 
(Central and Eastern European Anima-
tion). AN

IM
AF

ILM
 – 5

 ye
ar

s o
f A

nim
at

ion
 Ce

leb
ra

tio
n: 

Fe
sti

va
l’s

 Sh
or

t H
ist

or
y



80 19-21 oktyabr tarixlərində 1-ci ANİ-
MAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı 
baş tutdu. Festivalın mövzusu “Azər-
baycan animasiyası” idi. Festival çər-
çivəsində milli animasiya tarixinə həsr 
olunmuş “ReAnimasiya” sərgisi, uşaqlar 
üçün kukla teatrı, fortepiano konserti, 
müəlliflərin iştirakı ilə ən yaxşı azərbay-
can, gürcü və iran animasiya filmlərinin 
retrospektiv nümayişi, həmçinin, Rusi-
ya, Çexiya, Almaniya və Gürcüstandan 
olan professionalların uşaqlar üçün 
master-klasları həyata keçirildi. Unudul-
maz 3 gün ərzində uşaq və böyüklər 17 
ölkəni təmsil edən 20-dən artıq filmdən 
ibarət zəngin müsabiqə proqramını iz-
ləmək imkanı qazandı. 1-ci ANİMAFİLM 
festivalında 20 xarici və 500-ə yaxın 
yerli qonaq iştirak etdi.

The 1st ANIMAFILM International 
Animation Festival was held on 
October 19-21. The theme of the 
festival was Azerbaijani animation. 
Festival included: the “ReAnimation” 
exhibition dedicated to the history 
of national animation, a puppet 
theater for children, a piano concert, 
a retrospective screening of the best 
Azerbaijani, Georgian and Iranian 
animation films with the participation 
of authors, and master classes for 
children by professionals from Russia, 
Czech Republic, Germany and Georgia. 
During three days, children and 
adults had the opportunity to watch 
films of a rich competition program 
consisting of more than 20 films from 
17 countries. Twenty foreign and nearly 
500 local guests participated in the 1st 
ANIMAFILM festival.
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19
Martın 23-də Çexiyanın Praqa 

şəhərində 1-ci ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalının əks-sədası adlı 
tədbir təşkil olundu.

Aprelin 14-də ANİMAFİLM festi-
valının təşkilatçıları Bakıda fəaliyyət 
göstərən Landau məktəbinin şagirdlə-
rilə görüşdü.

The Echo of the 1st ANIMAFILM 
International Animation Festival was 
organized in Prague, Czech Republic on 
March 23.

On April 14, the organizers of ANI-
MAFILM festival met with the students 
of Landau school in Baku.
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82 Sentyabrın 20-də Yunanıstanda 
Animasyros Beynəlxalq Animasiya Fes-
tivalında “Azərbaycan animasiyasının 50 
illiyi” proqramı ilk dəfə nümayiş etdirildi.

14-18 oktyabr tarixlərində 2-ci ANİ-
MAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı 
təşkil olundu. Budəfəki festivalın əsas 
mövzusu Çexiya animasiyası idi. Bu 
mövzu çərçivəsində uşaq və böyük-
lər üçün ən yaxşı çexiya multfilmləri 
nümayiş etdirildi. Festival gedişində 
Azərbaycan animasiyasının 50 illiyinə 
həsr olunmuş konfrans, yunan və fransız 
professionallarının aparıcılığı ilə ani-
masiya vörkşopları keçirildi. “Ən yaxşı 
uşaq animasiya filmi” kateqoriyası üzrə 
nominasiyanı qiymətləndirmək üçün 
uşaq münsiflər heyəti formalaşdırıldı. 
Festivalın bağlanış mərasimində, Azər-
baycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əliyev cənablarına açıq məktub ünvan-
landı. 300 nəfərin imzaladığı məktubda 
milli animasiyamızın problemləri əks 
olunmuşdu.

The program “50 years of Azerbai-
jani animation” was presented for the 
first time at the Animasyros Interna-
tional Animation Festival in Greece on 
September 20. 

The 2nd ANIMAFILM International 
Animation Festival was organized on 
October 14-18. The main theme of the 
festival this year was Czech animation 
and the best Czech animated films for 
children and adults were screened. The 
festival featured a conference dedi-
cated to the 50th anniversary of Azer-
baijani animation, as well as animation 
workshops led by Greek and French 
professionals. A children’s jury was 
formed to evaluate the nomination in 
the category of “Best Short Animated 
Film Made by Children”. An open letter 
was addressed to the President of the 
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev at 
the closing ceremony of the festival. 
The problems of our national animation 
were reflected in the letter signed by 
300 people.
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Producers Vladimír Lhoták - Fresh Films  Alexandre Charlet - Les Films du Cygne

Grzegorz Wacławek & Piotr Szczepanowicz - Animoon  Marek Jeníček & Tomáš Janísek - CinemArt

Based on an original novel by IvA ProcházkovÁ  Screenplay by Alice Nellis & Richard Malatinský
Production Design Denisa Grimmová, Jan Bubeníček & Jan Kurka  Director of Photography Radek Loukota

Editor Vladimír Barák  Music Krzysztof A. Janczak  Sound Design David Titěra & Viktor Ekrt
Directed by Denisa Grimmová & Jan Bubeníček

Film by Denisa Grimmová and Jan Bubeníček

Producers Coproducers Supported by

Distribution partner

Friendship is one 
       big adventure!

Film by Denisa Grimmová and Jan Bubeníček

Friendship is one 
       big adventure!
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21-26 oktyabr tarixlərində Gür-
cüstanın Batumi şəhərində keçirilən 
TOFUZI Beynəlxalq Film Festivalında 
“Azərbaycan animasiyasının 50 illiyi” 
proqramı nümayiş etdirildi. Festivalda 
ANİMAFİLM festivalının direktoru Rəşid 
Ağamalıyev münsif, rejissor Elçin Hami 
Axundov isə mentor qismində iştirak 
edirdi.

Noyabrın 10-da Polşanın Lodz şəhə-
rində keçirilən StopTrik Beynəlxalq Ani-
masiya Film Festivalında “Azərbaycan 
animasiyasının 50 illiyi” proqramı nü-
mayiş etdirildi. Festivalda ANİMAFİLM 
festivalının direktoru Rəşid Ağamalıyev 
münsif qismində iştirak edirdi.

21 noyabr 2019-cu il tarixində 
ANİMAFİLM Festivalının təşkilatçıları 
Azərbaycan Fransız İnstitutunun və Mə-
dəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Bakıda 
fəaliyyət göstərən Bakı Fransız Liseyinin 
şagirdləri ilə ANİMAFİLM Festivalının 
əks səda tədbirini keçirib.

The program “50 years of Azer-
baijani Animation” was presented at 
TOFUZI International Film Festival held 
in Batumi, Georgia on October 21-26. 
ANIMAFILM Festival Director Rashid 
Aghamaliyev participated as a jury 
member, and Elchin Hami Akhundov as 
mentor in the festival.

The program “50 years of Azerbai-
jani animation” was presented at Stop-
Trik International Animation Film Festi-
val held in Lodz, Poland on November 
10. ANIMAFILM Festival Director Rashid 
Aghamaliyev participated in the festival 
as a jury member.

The organizers of the 2nd ANIMA-
FILM Festival held an event titled Echo 
of ANIMAFILM in Baku French Lycéehas 
with the support of the French Institute 
and Ministry of Culture of Azerbaijan.
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Yanvarın 21-də Nizami Kino Mərkə-
zinin dəstəyi ilə ikinci “Azərbaycan 
animasiyasinin gələcəyi” dəyirmi masası 
təşkil olundu. Dəyirmi masa iştirakçıları, 
dövlət və özəl animasiya studiyalarının 
əməkdaşları razılığa gəldilər ki, animasi-
ya sahəsində ictimai birliyin yaradılma-
sına böyük ehtiyac var.

The second “Future of Azerbaijani 
animation” round table was organized 
with the support of Nizami Cinema 
Center on January 21. Conference par-
ticipants, including public and private 
animation studios, agreed that there 
is a great need to create a NGO in the 
field of animation.

20
Yanvarın 20-si “Sheki Art 

Club”un dəstəyi ilə “Animafilm 
Şəkidə” tədbiri təşkil olundu, 
həmçinin, Şəki Şəhər İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı ilə gələ-
cək əməkdaşlığımız müzakirə 
olundu.

On January 20, the event 
“Animafilm in Shaki” was 
organized with the support of 
“Shaki Art Club”, and future 
cooperation was discussed 
with the head of Shaki City 
Executive Power.
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86 Martda ANIMAFILM School adlı 
animasiya məktəbi yaradıldı. İlk dərs-
lər oflayn keçirildi, COVID-19-la bağlı 
karantin başlayandan sonra isə Zoom 
proqramı vasitəsilə davam etdiril-
di. Məktəbdə 2020-ci il ərzində stop 
motion animasiyası üzrə üç kurs təşkil 
olundu. Animasiya məktəbinin müəllim-
ləri aşağıdakılardır: məktəbin direktoru 
Nəzrin Ağamalıyeva, animatorlar Aydan 
Həsənova, Daria Kashcheeva, Firəngiz 
Bağırova, Məhəmməd Zare, Elçin Axun-
dov və Firəngiz Qurbanova.

Martda, həmçinin, 3-cü ANİMA-
FİLM festivalını təşkil etmək məqsədilə 
Toxum.org platformasının dəstəyilə 
kraudfandinq kampaniyasına başladıl-
dı. Uğurlu kampaniyaya 30 nəfər insan 
dəstək verdi.

ANIMAFILM School was founded 
in March. The first lessons were held in 
face to face meeting format, but after 
the start of the COVID-19 quarantine, 
we continued via Zoom. During 2020, 
three stop motion animation cours-
es were organized at the school. The 
school teachers include animators 
Nazrin Aghamaliyeva, Aydan Hasanova, 
Daria Kashcheeva, Firangiz Baghirova, 
Mahammad Zare, Elchin Akhundov and 
Firangiz Gurbanova.

A crowdfunding campaign was also 
launched in March on the Toxum.org 
platform to fund the 3rd ANIMAFILM 
festival. This successful campaign was 
supported by 30 people.
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87Mayda animasiya filmləri və animasi-
ya rolikləri istehsal etmək üçün ANİMA-
FİLM Studio yaradıldı. İl ərzində “Evdə 
qal, Pomidor!” qısa animasiya filmi və 
3-cü ANİMAFİLM festivalının treyleri 
çəkildi.

4-18 oktyabr tarixlərində keçirilən 
3-cü ANİMAFİLM festivalı ölkəmizdə 
müharibə dövründə keçirilən tək-tük 
oflayn mədəni tədbirlərdən biri idi. 
Festivalın mövzusu “Azərbaycan uşaq-
ları” idi. Bu dəfə 31 uşaqdan ibarət uşaq 
münsiflər heyəti formalaşdırıldı. Festival 
çərçivəsində 3 teatr vörkşopu, iki gün-
lük kukla animasiyası üzrə master-klas-
lar və animasiya filmlərinin onlayn 
nümayişləri oldu.

In May, ANIMAFILM Studio was 
established to produce animated films 
festival videos. In its first year, the 
studio produced a short animated film 
titled “Stay home, Tomato!” and the 
trailer of the 3rd ANIMAFILM festival.

The 3rd ANIMAFILM festival, held 
from October 4-18, included few in-per-
son events due to COVID-19 and the 
escalation of the war in our country. 
The theme of the festival was “Children 
of Azerbaijan”. This time, children’s jury 
was formed, consisting of 31 children. 
Within the framework of the festival, 
there were 3 theater workshops, two-
day puppet animation master classes 
and online screenings of animation 
films.
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Yanvarın 31-də “Azərbaycan ani-
masiyasının gələcəyi” adlı sayca 3-cü 
dəyirmi masa təşkil olundu. Onlayn 
olaraq təşkil edilən görüşdə animasiya 
studiyalarının nümayəndələri, rejissorlar, 
prodüserlər, animasiya rəssamları, ani-
matorlar, ssenari müəllifləri, bəstəkarlar, 
animasiya müəllimləri və CGİ mütəxəs-
sisləri iştirak edirdi. Mədəniyyət Nazirli-
yinin Kinematoqrafiya şöbəsinin müdiri 
Rüfət Həsənov görüşə qatılaraq işti-
rakçılara ölkəmizdə aparılan yeni kino 
islahatlarından bəhs etdi. ANİMAFİLM 
festivalının direktoru Rəşid Ağamalıyev 
iştirakçılara “Azərbaycan Animasiya As-
sosiasiyası” adlı İctimai Birliyin yaradıl-
ması haqqında məlumat verdi.

The 3rd round table conference 
called “Future of Azerbaijani 
animation” was organized on January 
31. Animation studio representatives, 
directors, producers, animation 
artists and animators, screenwriters, 
composers, animation teachers and 
CGI specialists participated in an online 
meeting. Rufat Hasanov, head of the 
Filmmaking Department of the Ministry 
of Culture, attended at the meeting 
and told the participants about the 
new cinema reforms. ANIMAFILM 
festival director Rashid Aghamaliyev 
informed the participants about 
the establishment of the Animation 
Association of Azerbaijan NGO.
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89Aprelin 8-ində ANİMAFİLM festiva-
lının təşəbbüsü ilə “Azərbaycan Ani-
masiya Assosiasiyası” ictimai birliyinin 
yaradılması ilə bağlı görüş keçirildi. 
Mədəniyyət Nazirliyinin Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq və İnnovativ İnkişaf şöbəsi-
nin Beynəlxalq Layihələr və İnnovasiya-
lar sektorunun müdiri Ramil Abbəkirov 
qeyri-hökumət təşkilatlarının əhəmiy-
yəti və onların cəmiyyətə və mədəniy-
yətə fayda verə biləcəyi haqda söhbət 
açdı. R.Abbəkirov, həmçinin, animasiya 
sənayesinin perspektivi haqda da ətraflı 
məlumat verdi. 

A meeting was held regarding the 
establishment of the Animation As-
sociation of Azerbaijan NGO by the 
initiative of ANIMAFILM festival on 
April 8. Ramil Abbakirov, the Head of 
Creative Industries and Digital Devel-
opment Department at the Ministry of 
Culture, spoke about the importance 
of non-governmental organizations 
and how they can benefit society and 
culture. R. Abbakirov also provided de-
tailed information on the perspective-
ness of the animation industry.
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14-19 iyun tarixlərində ANİMAFİLM 

komandası dünyanın ən böyük və ən 
qədim animasiya festivalı olan Fransa-
nın Annecy Beynəlxalq Animasiya Film 
Festivalında təmsil olundu. Azərbaycanı 
festivalda ANİMAFİLM-in təşkilatçıları 
Rəşid Ağamalıyev və Nəzrin Ağama-
lıyeva, 3-cü ANİMAFİLM festivalının 
qalibi Fidan Axundova və rejissor Durna 
Səfərova təmsil edirdi.

The ANIMAFILM team was repre-
sented at Annecy International Anima-
tion Film Festival in France, which is the 
largest and oldest animation festival in 
the world from June 14 to 19. 

Rashid Aghamaliyev, Nazrin Ag-
gamaliyeva, director Durna Safarova, 
and Fidan Akhundova, the winner of 
the 3rd ANIMAFILM festival, represented 
Azerbaijan at the Annecy festival.
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22-27 iyun tarixlərində ANİMAFİLM 
komandası mərkəzi Avropanın ən bö-
yük animasiya festivalı olan Çexiyanın 
ANİFİLM Beynəlxalq Animasiya Filmləri 
Festivalında təmsil olundu.

3-7 sentyabr tarixlərində canlı 
formatda 4-cü ANİMAFİLM Beynəlxalq 
Animasiya Festivalı keçirildi. Festivalda 
beş gün ərzində 40 ölkədən uşaqlar 
və böyüklər üçün çəkilmiş 200-ə yaxın 
müxtəlif animasiya filmləri nümayiş 
etdirildi. Festivalın mövzusu “Əlillik” idi. 
Gənc animasiya həvəskarlarını nəzərdə 
tutan və Azərbaycan animasiya sənəti-
nin inkişafını təşviq edən müxtəlif vörk-
şoplar, o cümlədən, Məsud Pənahinin 
ustad dərsi, Olivier Catherinin kino və 
animasiya prodüserləri üçün master-kla-
sı və nəhayət Nik Phelps və Nancy Den-
ney-Phelps-in aparıcılığı ilə bəstəkar və 
səs rejissorlar üçün seminar baş tutdu. 
Ənənəvi olaraq bu il də uşaq münsifləri 
fəaliyyətdə idi.

The ANIMAFILM team was repre-
sented at ANIFILM International Ani-
mation Film Festival in Czech Republic, 
which is the largest animation festival in 
Central Europe from June 22 to 27.

The 4th ANIMAFILM Internation-
al Animation Festival was held in live 
format on September 3-7. About 200 
different animated films for children 
and adults from 40 countries were 
screened during five days at the festi-
val. The theme was Disability. Various 
workshops were held for young ani-
mation enthusiasts and promoted the 
development of Azerbaijani animation 
art, including the masterclasses by 
Masud Panahi and Olivier Catherin’s 
for film and animation producers, and 
a seminar for composers and sound 
directors led by Nick Phelps and Nancy 
Denney-Phelps. The children’s juries 
remained active this year as well. 
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8-12 noyabr tarixlərində ANİMAFİLM 
festivalının və Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan təmsilçiləri Tbilisidə “Ani-
mated Film Project Pitching” vörkşo-
punda uştirak etdilər. Firəngiz Bağırova 
və Leyli Salayevanın “Sonuncu lələk” 
layihəsi vörkşopun qalibi oldu və bu, 
onlara 2022-ci ildə Fontevroda (Fransa) 
bir aylıq rezidensiya proqramında iştirak 
etmək hüququ qazandırdı. Vörkşop 
artıq 7-ci dəfədir ki, 
Saqanima Gürcüstan 
Animasiya Assosiasi-
yası tərəfindən təşkil 
olunur.

23-25 noyabr ta-
rixlərində Mədəniyyət 
Nazirliyi və Şəki Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Şəki 
“ASAN xidmət” mərkəzində IV ANİMA-
FİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı-
nın Şəkidə əks-sədası tədbiri keçirildi. 
“ANİMAFİLM Şəkidə” tədbirində üç gün 
ərzində uşaq və böyüklər üçün çəkil-
miş ən maraqlı yerli və xarici animasiya 
filmləri təqdim edildi. Tədbir zamanı ən 
yaxşı filmləri seçmək imkanı tamaşaçıla-
rın öhdəsinə buraxıldı. Tədbirdə, həmçi-
nin, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət 
işçisi, məşhur animasiya rejissoru Elçin 
Hami Axundovun uşaqlar üçün “Kağız-
dan Şaxta Baba düzəlt” adlı ustad dərsi 
təşkil olundu.

By the initiative of 
ANIMAFILM festival and 
the Ministry of Culture 
of the Republic of Azer-
baijan, representatives of 
Azerbaijan participated 

in the Animation Film Project Pitching 
workshop in Tbilisi on November 8-12. 
Firangiz Baghirova and Leyli Salaye-
va’s project The Last Feather was the 
winner of the workshop, which earned 
them the right to participate in a one-
month residency program in Fonte-
vreau, France, in 2022. The workshop 
has been organized for the 7th time by 
the Georgian Animators Association 
(Saganima).

The echo of the 4th ANIMAFILM 
International Animation Festival was 
held in Shaki “ASAN service” center 
with the support of the Ministry of 
Culture and Shaki City Executive Power 
on November 23-25. The most interest-
ing local and foreign animated films for 
children and adults were presented at 
the ANIMAFILM in Shaki event for three 
days. During the event, the audience 
voted for the best films. A master class 
Make a Santa Claus from Paper was or-
ganized for the children by Elchin Hami 
Akhundov, an honored cultural worker 
of Azerbaijan and a famous animation 
director. AN
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92 Noyabrın 28-də ANİMAFİLM Scho-
ol-un təşəbbüsü və Enteskedu plat-
formasının dəstəyi ilə uşaqlar üçün 
stop motion animasiya vörkşopu təşkil 
olundu.

3 dekabr – Beynəlxalq Əlilliyi olan 
Şəxslər Günündə elan olundu ki, IV 
ANİMAFİLM festivalı ərzində bilet satı-
şından əldə olunan gəlirin məbləği 550 
AZN təşkil etmişdi. Bu məbləğ Sumqa-
yıt şəhərində yaşayan üç yaşlı Raulun 
müalicəsinə sərf olundu.

Dekabrın 10-u ANİMAFİLM Scho-
ol və AZOPÇU platforması tərəfindən 
təşkil olunan “Stop motion” bir aylıq 
intensiv kurs başa çatdı. Kurs çərçivə-
sində türk animator Hasan Pastacı regi-
onlarda yaşayan 8-16 yaşlı uşaqlar üçün 
stop motion animasiyasının əsaslarını 
öyrətdi.

The ANIMAFILM School organized 
a stop-motion animation workshop for 
children on November 28 with the sup-
port of the Enteskedu platform.

On December 3, it was announced 
on the International Day of Persons 
with Disabilities that the total revenue 
from ticket sales during the 4th 
ANIMAFILM festival was 550 AZN. This 
amount was used for the treatment 
of three-year-old Raul, who lives in 
Sumgait city.

December 10 marked the end of 
a one-month intensive stop-motion 
animation course which was organized 
by ANIMAFILM School and AZOPCHU 
platform. Turkish animator Hasan Pasta-
ci taught the basics of stop motion 
animation for children aged 8-16 living 
in the regions.AN
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Fevralın 6-da ANİMAFİLM 
festivalının direktoru, rejissor Rəşid 
Ağamalıyev “2021-ci ildə Azərbay-
can Animasiyası. Yekunlar” adlı illik 
hesabat təqdim etdi.

18-22 aprel tarixlərində Mədəniyyət 
Nazirliyinin dəstəyi ilə Özbəkistanın 
Daşkənd şəhərində keçirilən Beynəlxalq 
Animasiya Forumunda “Azərbaycan ani-
masiyasının 50 illiyi” proqramı nümayiş 
etdirildi. Festivalda ANİMAFİLM festiva-
lının direktoru Rəşid Ağamalıyev münsif 
qismində iştirak edirdi. Forumun bağla-
nış mərasimində tanınmış rejissorumuz 
Elçin Hami Axundov “Animasiyanın 
inkişafına verdiyi töhfəyə görə” mükafat 
qazandı.

On February 6, ANIMAFILM 
Festival director Rashid Aghamaliyev 
presented an annual report entitled 
Azerbaijani Animation in 2021. 
Results.

On April 18-22, the program 50 
years of Azerbaijani Animation was 
screened at International Animation Fo-
rum held in Tashkent, Uzbekistan, with 
the support of the Azerbaijani Ministry 
of Culture. ANIMAFILM Director Rashid 
Aghamaliyev participated in the festival 
as a jury member. Our well-known di-
rector Elchin Hami Akhundov recieved 
an award for his Contribution to the De-
velopment of Animation at the closing 
ceremony of the forum.

22
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19 aprel 2022-ci il tarixində “Azər-
baycan Animasiya Assosiasiyası” ictimai 
birliyi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
Nazirliyi tərəfindən dövlət qeydiyyatı-
na alındı. Birliyin əsas məqsədlərindən 
biri ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya 
Festivalını təşkil etməkdir.

13-18 iyun tarixlərində Fransanın 
Annecy Beynəlxalq Animasiya Film 
Festivalında ANİMAFİLM-in təşkilatçıları 
Rəşid Ağamalıyev və Nəzrin Ağamalıye-
va və rejissor Cavid Əhədov Azərbayca-
nı layiqincə təmsil etdilər. Cavid Əhədov 
4-cü ANİMAFİLM festivalının qalibi 
Firəngiz Qurbanovanın “BİRLİK” anima-
siya studiyasının animatorudur. Onun 
Annecy-də iştirakı “BİRLİK” studiyasının 
4-cü ANIMAFILM festivalının “Ən yaxşı 
Azərbaycan qısametrajlı animasiya 
filmi” mükafatını qazanması sayəsində 
mümkün olmuşdu.

Animation Association of Azerbai-
jan NGO was registered by the Ministry 
of Justice of the Republic of Azerbaijan 
on April 19, 2022. One of the main goals 
of the association is to organize the 
ANIMAFILM International Animation 
Festival.

ANIMAFILM organizers Rashid 
Aghamaliyev and Nazrin Aghamaliyeva 
and director Javid Ahadov represent-
ed Azerbaijan at Annecy International 
Animation Film Festival in France from 
June 13-18. Javid Ahadov is an animator 
in the BIRLIK animation studio, which 
was founded by Firangiz Gurbanova. 
His participation in Annecy was possi-
ble by courtesy of BIRLIK studio, which 
won the Best Azerbaijani Short Animat-
ed Film award at the 4th ANIMAFILM 
festival.
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2 avqust Azərbaycan Ki-
nosu Gününüdə ANIMAFILM 
Beynəlxalq Animasiya Festivalı-
nın direktoru Rəşid Ağamalıyev 
Azərbaycan Kinematoqrafçılar 
İttifaqının “Azərbaycan anima-
siyasının beynəlxalq əlaqələ-
rinin inkişafında xidmətlərinə 
görə” mükafatını qazanıb.

On National Cinema Day, 
ANIMAFILM International 
Animation Festival director 
Rashid Aghamaliyev recieved 
the award of Azerbaijan Union 
of Filmmakers “for his services 
in the development of interna-
tional relations of Azerbaijani 
animation” on August 2.
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1-ci ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı (2018)
1st ANIMAFILM International Animation Festival (2018)

Günortadan sonra / Late Afternoon

Aramsızlıq / Continuity

Süzülən insan / The Nakhkesh

Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi / Best Short Animated Film

Ən yaxşı qısametrajlı Azərbaycan animasiya filmi / 
Best Azerbaijani Short Animated Film

Ən yaxşı orijinal ssenari / Best Original Screenplay

Irlandiya / Ireland, 2017

Azərbaycan / Azerbaijan, 2017

İran / Iran, 2017

Rejissor / Director: Lyuis Baqnal

Rejissor / Director: Samir Salahov

Müəllif / Author: Zeynəb Qurbani Fəryad
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2-ci ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı (2019)
2nd ANIMAFILM International Animation Festival (2019)

Qız  / Daughter

Nəfəs  / Blowing

Papito / Papito

Anam ağaca çıxıb  / Mother on a Tree

Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi / Best Short Animated Film

Ən yaxşı orijinal ssenari / Best Original Screenplay

Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Short Animated Film for Children

Tamaşaçı rəğbəti mükafatı / Audience Award

Çex Respublikası / Czech Republic, 2019

İran / Iran, 2019

ABŞ / USA, 2019

Azərbaycan / Azerbaijan, 1986

Rejissor / Director: Daria Kashcheeva

Rejissor / Director: Mohammad Zare, Raana Vaezi

Rejissor / Director: Sarika Persaud, Kenneth Rosen

Rejissor / Director: Firəngiz Qurbanova



98 3-cü ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı (2020)
3rd ANIMAFILM International Animation Festival (2020)

Burun və ya Maveriklərin sui-qəsdi / 
The Nose or the Conspiracy of Mavericks

Bacılıq / Sororal

Tülkü və Tomten / The Fox and the Tomten

Ən yaxşı tammetrajlı animasiya filmi - GRAND PRIX / 
Best Feature Animated Film - GRAND PRIX

Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi - GRAND PRIX / 
Best Short Animated Film - GRAND PRIX

Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Short Animated Film for Children

Rusiya / Russia, 2020

Fransa / France, 2019

Norveç / Norway, 2019

Rejissor / Director: Andrey Khrzhanovsky

Rejissor / Director: Frédéric Even, Louise Mercadier

Rejissor / Director: Yaprak Morali, Are Austnes
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Müqəddəs Savanın Taxtı / 
The Throne of Saint Sava

Tozlu dəniz / The Dusty Sea

Misketlər / Marbles

B o ş l u q l a r / S p a c e s 

Uşaqlar tərəfindən çəkilmiş ən yaxşı animasiya filmi / 
Best Short Animated Film Made by Children

Ən yaxşı qısametrajlı tələbə animasiya filmi / Best Short Student Animated Film

Ən yaxşı qısametrajlı eksperimental və ya abstrakt animasiya filmi / 
Best Short Experimental or Abstract Animated Film

Serbiya / Serbia, 2018

Fransa / France, 2020

Polşa / Poland, 2019

Çex Respublikası / Çex Respublikası, 2020

Rejissor / Director: Jakov Popov

Rejissor / Director: Héloïse Ferlay

Rejissor / Director: Natalia Spychala

Rejissor / Director: Nora Štrbová AN
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Fərqli canavar / The Other Way Wolf

Tənbəl əjdaha / The Lazy Dragon

Quzğun / The Crow

Qar kürəsi / Snow Globe

Ən yaxşı televiziya animasiya seriyalı / Best Animated TV series

Ən yaxşı musiqili animasiya videosu / Best Animated Music Video

Ən yaxşı Azərbaycan qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Azerbaijani Short Animated Film

Ən yaxşı Azərbaycan tələbə qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Azerbaijani Short Student Animated Film

Rusiya / Russia, 2020

Yunanistan / Greece, 2021

Azərbaycan / Azerbaijan, 2020

Azərbaycan / Azerbaijan, 2020

Rejissor / Director: Ira Elshansky

Rejissor / Director: Fokion Xenos, Joan Zhonga

Rejissor / Director: Fidan Axundova

Rejissor / Director: Sevinc QuliyevaAN
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101İlan və kəndli / Snake and Villager

Gəmi üçün körpülər / Fishing Docks

Rəngsiz / Colorless

İp / The Rope

Ən yaxşı orijinal ssenari / Best Original Screenplay

Qısa animasiya filmi üçün ən yaxşı Azərbaycan ssenarisi və Qısa uşaq animasiya 
filmi üçün ən yaxşı Azərbaycan ssenarisi / Best Azerbaijani Screenplay for a Short 

Animated Film and Best Azerbaijani Screenplay for a Short Animated Film for Children

Ssenari üzrə beynəlxalq münsiflər heyətinin xüsusi seçimi / 
Special Mention of the International Jury for Screenplays

Azərbaycan / Azerbaijan, 2020

Litva / Lithuania, 2019

Azərbaycan / Azerbaijan, 2020

Azərbaycan / Azerbaijan, 2020

Rejissor / Director: Ayaz Xalıqov

Rejissor / Director: Robertas Nevecka

Rejissor / Director: Şəbnəm Həsənəlizadə

Rejissor / Director: Orxan Behbid
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102 4-cü ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı (2021)
4th ANIMAFILM International Animation Festival (2021)

Cəngavər və Şahzadə / 
The Knight and the Princess

Mətbəx ölçüyə görə / Kitchen by Measure 

Qəribə cadugərlər və payız / 
Weird Witches and Fall

Ən yaxşı tammetrajlı animasiya filmi - GRAND PRIX / 
Best Feature Animated Film - GRAND PRIX

Ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi - GRAND PRIX / 
Best Short Animated Film - GRAND PRIX

Ən yaxşı orijinal ssenari - GRAND PRIX / Best Original Screenplay - GRAND PRIX

Səudiyyə Ərəbistanı, Misir / 
Saudi Arabia, Egypt, 2021

İslandiya / Iceland, 2020

Ukrayna / Ukraine, 2020

Rejissor / Director: Bashir Eldik, Ibrahim Musa

Rejissor / Director: 
Sólrún Ylfa Ingimarsdóttir, Atli Arnarsson

Rejissor / Director: Lana Ra
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Emsahar / Emsahar

Bədheybət / Monster

Bahar ritualları / Rites of Spring

Xoşbəxtliyə sarı üç sıçrayış / 
Three Jumps to Happiness

Uşaqlar tərəfindən çəkilmiş ən yaxşı animasiya filmi / 
Best Short Animated Film Made by Children

Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Short Animated Film for Children

Ən yaxşı qısametrajlı eksperimental və ya abstrakt animasiya filmi / 
Best Short Experimental or Abstract Animated Film

Ən yaxşı qısametrajlı tələbə animasiya filmi / 
Best Short Student Animated Film

Qətər / Qatar, 2020

İran / Iran, 2018

Kipr / Cyprus, 2021

Polşa / Poland, 2020

Rejissor / Director: Hassan Al-Jahni 

Rejissor / Director: Koosha Yusefi

Rejissor / Director: Yiorgos Tsangaris

Rejissor / Director: Artur Hanaj AN
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Mitch-Match / Mitch-Match

Agapito / Agapito

Araqçın / Skullcap

Balaca qırmızı şar / Small Red Ball

Ən yaxşı televiziya animasiya seriyalı / Best Animated TV series

Ən yaxşı musiqili animasiya videosu / Best Animated Music Video

Ən yaxşı Azərbaycan qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Azerbaijani Short Animated Film

Qısa animasiya filmi üçün ən yaxşı Azərbaycan ssenarisi / 
Best Azerbaijani Screenplay for a Short Animated Film

Macarıstan / Hungary, 2020

İspaniya / Spain, 2020

Azərbaycan / Azerbaijan, 2021

Azərbaycan / Azerbaijan, 2021

Rejissor / Director: Géza M. Tóth

Rejissor / Director: 
Rafael Vidal Altabert, Julián Gómez Caballero

Rejissor / Director: Firəngiz Qurbanova

Rejissor / Director: Günel EminliAN
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Sürüşdürmə / Swipe

Navozande, musiqiçi / Navozande, the Musician

İnilti / Moan

Qırmızı qələm / The Red Pen

Münsiflər heyətinin sədri Nancy Denney-Phelps-in xüsusi seçimi mükafatı / 
Head of the Jury Nancy Denney-Phelps’ award

Münsiflər heyətinin üzvü Nik Phelps-in xüsusi seçimi mükafatı / 
Jury member Nik Phelps’ award

Münsiflər heyətinin üzvü Məsud Pənahinin xüsusi seçimi mükafatı / 
Jury member Masud Pənachi’s award

Münsiflər heyətinin üzvü Olivier Catherin-in xüsusi seçimi mükafatı / 
Jury member Olivier Catherin’s award

Pakistan / Pakistan, 2020

Fransa / France, 2020

Azərbaycan / Azerbaijan, 2021

İngiltərə / United Kingdom, 2021

Rejissor / Director: Arafat Mazhar

Rejissor / Director: Reza Riahi

Rejissor / Director: Ruslan Kərimov

Rejissor / Director: Raffaele Gabrielli AN
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Bacılar / Sisters

Burada heç nə yoxdur / Nothing is Here

Tio / Tio

Münsiflər heyətinin üzvü Piotr Kardas-ın xüsusi seçimi mükafatı / 
Jury member Piotr Kardas’ award

Münsiflər heyətinin üzvü Maryam Kandelaki-nin xüsusi seçimi mükafatı / 
Jury member Maryam Kandelaki’s award

Münsiflər heyətinin üzvü Mehdi Khorushy-nin və Maryam Rouhbakhsh-in xüsusi 
seçimi mükafatı / Jury member Mehdi Khorushy’s and Maryam Rouhbakhsh’s award

Çex Respublikası / Czech Republic, 2021

Tayvan / Taiwan, 2021

Meksika / Mexico, 2021

Rejissor / Director: Andrea Szelesová

Rejissor / Director: Kaiyun Yang

Rejissor / Director: Juan Medina
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Tıq-tıqla möcüzələr axtarışında. Qobustan / 
Tig-tig and Her Friends in Search of Miracles. 

Gobustan

Şappıltı / Splish Splash

Tacet / Tacet

Ən yaxşı Azərbaycan qısametrajlı animasiya filmi / 
Best Azerbaijani Short Animated Film

Uşaqlar üçün ən yaxşı animasiya filmi / Best animated film for children

Azərbaycan / Azerbaijan, 2021

İndoneziya / Indonesia, 2021

ABŞ / USA, 2021

Rejissor / Director: Sultan Abbasbəyli

Rejissor / Director: Andra Fembriarto

Rejissor / Director: Zachary Simon

“ANİMAFİLM Şəkidə” əks-səda tədbirinin qalibləri (2021)
Winners of ANIMAFILM in Sheki event (2021)
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Navozande, musiqiçi / Navozande, the Musician

Göbələklər / Mush-Mush and the Mushables

Böyüklər üçün ən yaxşı animasiya filmi / Best animated film for adults

Ən yaxşı televiziya animasiya seriyalı / Best Animated TV series

Fransa / France, 2020

Belçika, Fransa / Belgium, France, 2020

Rejissor / Director: Reza Riahi

Rejissor / Director: Joeri Christiaen
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109Azərbaycan animasiyasına verdiyi töhfəyə 
görə Qızıl Qayıq mükafatı 
The Golden Boat award for Contribution 
to Azerbaijani Animation

“Qızıl qayıq” heykəlcik-mükafa-
tı Azərbaycan animasiyasına verdiyi 
əvəzedilməz töhfələrə görə animasiya 
peşəkarlarına verilir. Mükafatın laureat-
ları Məsud Pənahi (2018), Firəngiz Qur-
banova və Elçin Hami Axundov (2019), 
Hafiz Əkbərov (2020) və Ramiz Ağayev 
(2021) olublar. Onlara Azərbaycan kino-
sunun ən gözəl nümunələrini yaratdıqla-
rı üçün sonsuz minnətdarıq.

The Golden Boat sculpture-award is 
awarded to animation professionals for 
their great contribution to Azerbaijani 
animation. It was awarded to Masud 
Panachi in 2018, Frangiz Kurbanova and 
Elchin Hami Akhundov in 2019, Hafiz 
Akbarov in 2020 and Ramiz Aghayev in 
2021. We are infinitely grateful to them 
for creating the most beautiful arworks 
of Azerbaijani cinema.
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110 Azərbaycan Animasiya Assosiasiyası

www.anima.az 

Animation Association of Azerbaijan

“Azərbaycan Animasiya Assosia-
siyası” ictimai birliyi 2022-ci il aprelin 
19-da yaradılıb. Birliyin əsas məqsədi 
Azərbaycanda animasiya kinosunu 
inkişaf etdirməkdir. Assosiasiyanın əsas 
vəzifələri bunladır:

• Animasiya studiyalarını, peşəkar-
ları və həvəskarları birləşdirərək 
onlara dəstək olmaq.

• ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasi-
ya Festivalını təşkil etmək.

• Animasiya üzrə təhsil proqramla-
rını reallaşdırmaq.

• Dövlət qurumlar və ictimai birlik-
lərlə əməkdaşlıq etmək.

• Azərbaycanda və xaricdə milli 
animasiyanı təbliğ etmək.

Birliyə üzv olmaq istəyən animasi-
ya studiyaları və peşəkarlar bu e-mail 
ünvanına yaza bilərlər: 

animation.azerbaijan@gmail.com 

On April 19, Azerbaijan Animation 
Association non-government 
organization was established. The 
main goal of the association is the 
development of animation cinema in 
Azerbaijan. The Association carries out 
the following tasks to achieve the goals:

• To connect and support 
animation studios, professionals 
and enthusiasts.

• To organize ANIMAFILM 
International Animation Festival.

• To implement animation 
education programs.

• To cooperate with state 
institutions and NGOs.

• To promote Azerbaijani national 
animation locally and abroad.

Animation studios and professionals 
who wish to become members of the 
association are requested to contact us 
via this e-mail: 

animation.azerbaijan@gmail.com 
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111Festivalın komandası
Festival Team
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FA-BERLIN.COM

   SILENT GREEN KULTURQUARTIER
   CITY KINO WEDDING
   BERLIN, GERMANY 
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Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Fessvalı  onlarla xarici və yerli 
rejissor, prodüser, ssenarissn görüş yeridir. 
On üç ildir payızda reallaşan fessvalda insan hekayələrini, dünyada 
baş verən mədəni, siyasi, sosial hadisələri, özündə birləşdirən 
rəngarəng filmləri nümayiş etdirməkdən qürur duyuruq.

wwwww.filmfestival.az
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NEMI
HOTEL
BAKU

+994 12 596 82 65
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