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“Şəhidlər ölməzdir” adlı 
rəsm sərgi-müsabiqəsinə yekun vuruldu

Sentyabrın30-daXətaiSə-
nətMərkəzində“Sənət-
şünaslığıntəbliği”İctimai
Birliyinintəşəbbüsüilə

keçirilən“Şəhidlərölməzdir”
adlırəsmsərgi-müsabiqə-
sininqaliblərimükafatlan-
dırıldı.

Tədbirdə əvvəlcə şəhidlərin
əzizxatirəsibirdəqiqəliksükut
layadedildi,sonraAzərbayca
nınDövlətHimnisəsləndirildi.
İctimaibirliyinrəhbəri,Əmək

dar incəsənət xadimi Ziyad
xanƏliyevtədbirigirişsözüilə
açaraqqeydetdiki, rəssamlar
tarixinaynasıdır.Onlarınyarat
dıqlarıəsərlərisətarixinşahidi
dir. I və IIQarabağmüharibə
lərində Azərbaycanın minlərlə
övladı Vətən uğrunda canını
qurban verib. Rəssamlarımız
onlarınbirçoxununqəhrəman
lıqlarını tablolara köçürərək

əbədiyaşarlıq qazandırıb. Bu
günkü sərgidə rəsm əsərləri
nin hamısı şəhidlərimizə həsr
edilib.Müsabiqədəiştirakedən
rəssamlar şəhidlərimizin əziz
xatirəsiniəsərlərindəyaşatma
ğı özləri üçün fəxarət hesab
edirlər.

ZiyadxanƏliyevçıxışındaonu
daqeydetdiki,qiymətləndirmə
zamanıpeşəkarlıq, əsərin təsir
gücü və süjet tamlığı əsas gö
türülüb.
Tədbirdə daha sonra Xalq

rəssamları Ağaəli İbrahimov,
Arif Hüseynov, ilahiyyatçıpsi

xoloq Fazil Əhmədli və baş
qaları çıxış edərək sərgidə
nümayişolunanəsərlərləbağlı
fikirlərinibölüşdülər.Bildirdilər
ki, gənc rəssamlar mövzuya
çox yaradıcı yanaşıb,  Azər
baycan əsgər və zabitlərinin
vətənsevərliyinivəqəhrəman
lığınıçoxrealcizgilərləəkset
dirəbiliblər.
Çıxışlardan sonra Vətən tor

paqlarının azadlığı uğrunda
canından keçən şəhidlərimizin
xatirəsinə həsr olunmuş rəsm
müsabiqəsindəiştirakedənrəs
samlartəltifolundu.Bildirildiki,
müsabiqədə Xuday İbrahimov
1ci,FirudinQuliyev2ci,Füzuli
Şəfiyev3cüyerəlayiqgörülüb
lər.1,2,3cüyerlərinqalibləri
nəmüvafiqolaraq3000,2000,
1000 manat və diplom, digər
iştirakçılara təşəkkürnamə təq
dimedildi.

S.Fərəcov

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyi“Şuşaİli”müna-
sibətiləmartayından“Şuşasöhbətləri”(Shushatalks)layi-
həsinihəyatakeçirir.Sentyabrın30-daBeynəlxalqMuğam
Mərkəzindəlayihəüzrə“TarixiZəfərimizəvəmədəniyyət

paytaxtımızŞuşayahəsrolunmuşekranəsərləri”mövzusunda
üçüncügörüştəşkilolundu.Görüşdətanınmışkinoxadimləri,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirakedirdi.

TədbiriaçıqelanedənMədə
niyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiya şöbəsinin müdiri
MəryəmQafarzadə layihəhaq
qındaməlumatverdi.Bildirdiki,
Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin 270 il
liyimünasibətiləölkəmizdə“Şu
şa İli” elan edilib: “Mədəniyyət
NazirliyiolaraqməqsədimizŞu
şamədəniyyətinindirçəlişiüçün
bir sıra istiqamətlərdə layihələr
həyata keçirməkdir. Layihənin
əsasməqsədiQarabağın,onun
tacı Şuşanın dirçəlişi ilə bağlı
mədəniyyət sahəsində tanın
mış şəxslərin fikirlərini öyrən
məkdən ibarətdir. İlk görüşdə
bir neçə təşəbbüs irəli sürülüb
vəuğurla reallaşdırılıb.Bugün
kügörüşdəbuideyayaxidmət
edir. Layihə çərçivəsində icti
maiyyət nümayəndələri, mədə
niyyət və incəsənət xadimləri,
blogerlərvəyaradıcısənayenin
nümayəndələrinin “Şuşa İli” ilə
bağlı nazirliklə əməkdaşlığını
genişləndirmək məqsədilə gö
rüşlər keçiriləcək, fikir mübadi
ləsiaparılacaq”.
Məryəm Qafarzadə dedi ki,

nazirliyin bütün layihələrində
Şuşanın tariximədəni zəngin
likləri həmAzərbaycanda,həm
də beynəlxalq aləmdə təbliğ
olunacaq.
Sonra Mədəniyyət Nazirliyi

Audiovizual və interaktiv media
şöbəsinin sektor müdiri Rüfət
Əliyev çıxış edərək son iki ildə
nazirlik tərəfindən Qarabağ və
Vətən müharibəsi mövzusunda
lentə alınan ekran əsərləri haq
qındaməlumat verdi. Bildirdi ki,
bu müddətdə 70dən artıq film
istehsalata buraxılıb. Bunlardan
30 ekran əsərinin istehsalı ba
şaçatıb.Bufilmlərsırasında ic
timaiyyətə təqdim olunan “Biz”,
“Fulya”, “Böyük qırmızı ev” və
digərlərinin adlarını çəkə bilərik.

Həmçinin“Həyat,deyəsən,gö
zəldir”(“Fəryad2”)bədiifilminin
çəkilişləri də yekunlaşıb. Bun
dan əlavə, İctimai Televiziya
ilə birlikdə “Görünməyən qəh
rəmanlar” silsiləsindən 10 film
lentəalınaraqtamaşaçılarınix
tiyarınaverilib.2021ciildəelan
edilən“BöyükQayıdış”ssenari
müsabiqəsinin qalib işlərinin
də çəkilişlərinin yekunlaşdığını
diqqətə çatdıran sektor müdiri
qeydetdiki,“Salnaməfilm”Stu
diyası və Bakı Media Mərkəzi
ötənilinnoyabrında“Şuşa,sən
azadsan!” filmini ictimaiyyə
tə təqdimetdi,ekran işiböyük
maraqla qarşılandı. Hazırda
Qarabağ və Şuşanın tanınmış
şəxsiyyətlərinəhəsredilənfilm
lər lentə alınmaqdadır. “Şuşa”
qəzetinin redaktoru Vasif Quli
yevinkitabıəsasında lentəalı
nan “Mehmandarovlar” (rejis
sor – Yavər Rzayev), ANAMA
əməkdaşlarınahəsrolunan“Mi
naaxtaranlar”, “Salnaməfilm”
Studiyasında “Qarabağ” futbol
klubuhaqqındavəAzərbaycanın
böyükbəstəkarıFikrətƏmirovun
100 illik yubileyinə həsr edilən
sənədli filmlərin çəkilişləriŞuşa
davəBakıdadavametdirilir.
Qeyd olundu ki, Dövlət Film

Fondunda ümumilikdə Qara
bağ və Şuşaya aid kadrların
əksolunduğu7filmbərpaedi
lib. 2021ci ilin  noyabrında
Azərbaycan filmləri İstanbulda
keçirilən I “Qorqud Ata” Türk
Dünyası Beynəlxalq Film Fes
tivalındatəqdimolunub.Həmin
festivalın gələcəkdə Türk dün
yasınınəsaskinotədbirinəçev
rilməsi,buprosesçərçivəsində
TürkDünyasıKinoBirliyininya
radılması, həmçininTürkiyə və
Azərbaycan tərəfinin təklifinə
əsasən, növbəti “Qorqud Ata”
Türk Dünyası Beynəlxalq Film
festivallarının türkdilli ölkələrin
müxtəlif şəhərlərində,o cümlə

dən2023cü ildəAzərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şə
hərindəkeçirilməsi nəzərdə tu
tulur.HəmçininTürkiyənin“Boz
dağFilm”kinoşirkətiiləbirlikdə
şərtiadı“QarabağVətənmüha
ribəsi”olançoxseriyalıfilminla
yihəsiüzərindəişgedir.
Çıxışlardansonra“Şuşasöh

bətləri”nin qonaqları səhnəyə
dəvət olundu. Mədəniyyət Na
zirliyiMediavəkommunikasiya
şöbəsinin əməkdaşı Leyla Sa
rabininmoderatorluğuiləkeçən
paneldə Əməkdar incəsənət
xadimi, professor, Dövlət Film
Fondunun direktoru Cəmil Qu
liyev, Xalq artisti, kinorejissor
Vaqif Mustafayev, Dövlət Film
Fondunun şöbə müdiri Rəşad
Qasımov, “Şuşa, sən azad
san!” filminin rejissoruCavidan
ŞərifovQarabağvəŞuşamöv
zusunda kino sahəsində lentə
alınanekranəsərləribarədədü
şüncələrinibölüşdülər.

Vaqif Mustafayev Qarabağ
mövzusunda lentə aldığı filmlər
haqqındadanışarkənkadrarxası
məqamlardan söz açdı. “Həyat,
deyəsən, gözəldir” (“Fəryad2”)
filminin çəkiliş prosesindən da
nışaraq ekran əsərinin noyabr
da beynəlxalq festivalda təqdim
ediləcəyini dedi. Rejissor Fikrət
Əmirovahəsredilmişsənədlifil
minçəkilişlərizamanıŞuşadaya
şadığıtəəssüratlarıdabölüşdü.
RəşadQasımov“Şuşaİli”çər

çivəsində Dövlət Film Fondun
da qorunan Qarabağ və Şuşa
haqqında filmlərin bərpasından
danışdı. Bildirdi ki, bu məsələ
“Şuşa İli” ilə əlaqədar Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq olun
muş Tədbirlər planında əksini
tapıb. Bu xronikalarda ulu ön
dərHeydərƏliyevin1982ciildə
Şuşada Vaqif poeziya günündə
çıxışı, Natəvanın büstünün açı
lışında iştirakı ilə bağlı kadrlar
yeralıb.Tədbirləplanınauyğun
olaraq,filmlərbu ilŞuşada təş
kiledilənmədənitədbirlərdənü
mayişolunub.Eynizamandabu
xronikalardan F.Əmirov haqqın
da və “Mehmandarovlar” filmlə
rindəistifadəedilib.
CavidanŞərifovçıxışızamanı

dediki,Vətənmüharibəsibaşla
yanzamanBakıMediaMərkəzi
və “Salnaməfilm” Studiyasının
rəhbərliyitərəfindənbirqrupya
radıldı: “Biz ön cəbhəyə ezam

olunduqvəməqsədimizmaksi
mumdərəcədədöyüşzonasına
yaxın olmaq, əsgər və zabitlə
rimizin igidliyi, şücaəti ilə bağlı
arxiv kadrları çəkmək idi. Son
getdiyimiz yer Şuşa oldu. Və
tənmüharibəsi bitdikdənsonra
həminkadrlarəsasındabirfilm
ərsəyə gətirilməsi ideyası ya
randı. Müasir hərb tarixinin ən
parlaq səhifələrindən biri olan
Şuşaəməliyyatınındiqqətçəkən
məqamları izləyicilərə ilk dəfə
bufilmdətəqdimolunub.“Şuşa,
sənazadsan!”filmiartıqbeynəl
xalqfilmfestivallarındanümayiş
olunurvəbununladaAzərbay
canınhaqqsavaşındakısəsibir
dahadünyayabəyanedilir”.
Dövlət Film Fondunun direk

toru Cəmil Quliyev Azərbayca
nınkinosalnaməsindəQarabağ
mövzusundalentəalınanfilmlər
və onların rejissorları haqqında
söz açdı. Bildirdi ki, Qarabağ
haqqında ilk ekran əsərini gör
kəmlirejissorSəmədMərdanov
lentə alıb. O, ilk dəfə 1933cü
ildə “Köçərilər” filmini çəkib.Əf
sus ki, bu filmin lenti qalmayıb.
Daha sonra isə “Kəndlilər” fil
mindəki (1939) bir neçə kadr
Qarabağdalentəalınır.Mərhum
rejissor Əbdül Həsənov Qara
bağ mövzusunda vaxtilə silsilə
filmlər çəkib. Rejissor 1937ci
ildəlentəaldığı“Qarabağdaşı”,
“Şuşa – kurort şəhəri” filmlərin

də Qarabağın mədəniyyəti, tə
biətihaqqındadəyərlimateriallar
əks olunub. Görkəmli rejissor
Hüseyn Seyidzadə “Koroğlu”
filmininkadrlarınıƏsgəranqala
sındalentəalıb.Bugünkinota
rixində adı unudulmuş peşəkar
operator, sonradan rejissorluqla
daməşğulolanƏlibalaƏsgərov
1967ciildə“Qarabağasəyahət”
adlısənədlifilmekranlaşdırıbki,
həminfilmdəozamanlarkinos
tudiyanındirektoru işləyənXalq
artisti Adil İsgəndərovun danıl
mazəməyiniqeydetməliyik.Bu
filmdə Qarabağın bütün bölgə
lərini,eləcədəŞuşayasəyahəti
əksetdirəngörüntülərvar.Fond
tərəfindən bərpa edilərək rə
qəmsallaşdırılan filmlərin əksə
riyyəti19701980ciillərdəlentə
alınanekranəsərləridir.
Panelçıxışlardansonratəd

bir sualcavabla davam etdi,
təklifərdinlənildi.
“Mədəniyyət” qəzetinin baş

redaktoru Vüqar Əliyev çıxışı
zamanı Azərbaycan kino sal
naməsində 1976cı ildə lentə
alınan “Dərviş Parisi partladır”
filmininxüsusiyeriolduğunude
di. Bildirdi ki, Qarabağmotivlə
rindən – Qarabağın əsrarəngiz
təbiətindən,Qarabağatlarından
sözaçılanbufilmin təbliğatba
xımındanböyükəhəmiyyətivar.
M.F.Axundzadəninməşhurəsəri
əsasındalentəalınanvəfransa
lıaliminQarabağasəyahətindən
bəhs edən filmin fransız dilinə
dublyaj edilərək Fransada ya
yımlanmasıQarabağınAzərbay
canın əzəli torpağı kimi tanıdıl
masıişinətöhfəolabilər.
Cəmil Quliyev bu təklifi dəs

təkləyərək bildirdi ki, rejissorlar
Kamil Rüstəmbəyov və Şamil
Mahmudbəyovunquruluşverdi
yi,məşhursənətkarlarınçəkildiyi
film Azərbaycan kinosunun ən
dəyərli nümunələrindən biridir
vəonunxaricidillərədublyajıvə
yayımıtəqdirəlayiqaddımolardı.

Lalə

Emin Sabitoğlunun xatirəsi 
musiqiləri ilə anılacaq

Oktyabrın15-dəHey-
dərƏliyevSarayında
unudulmazmahnıların
müəllifi,onlarlafilmibir
çoxteleviziyavəteatr
tamaşalarınıözmusiqi-
ləriiləinsanlaradahada
sevdirəngörkəmlibəstə-
kar,XalqartistiEminSa-
bitoğlunun(1937-2000)
85illiyinəhəsrolunmuş
konsertproqramıtəqdim
ediləcək.

Saraydan bildirilib ki, bəstəkarın populyar mahnılarının səs
lənəcəyi gecədə Xalq artistləri Flora Kərimova,Azər Zeynalov,
BrilliantDadaşova,AygünBayramova,ƏnvərSadıqov,Nəzakət
Teymurova,İlqarMuradov,GülyazvəGülyanaqMəmmədovalar,
Əməkdar artistlərSevdaƏləkbərzadə,EltonHüseynəliyev, La
ləMəmmədova,NuriyyəHüseynova,müğənnilərZabitəAlıyeva,
RəvanəQurbanova,DövlətSərhədXidmətininnümunəviorkest
rininsolistiFəxriKazımNicatvəbaşqalarıiştirakedəcəklər.

“Ortaq mədəniyyət, ortaq miras” 
AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasının(ADRA)muzey-
sərgikompleksindəprofessorMinarəQuliyeva-Cəmşidinin
“Ortaqmədəniyyət,ortaqmiras”adlıfərdisərgisiaçılıb.

SərgidəAzərbaycanvəTürkiyəninortaqmədəniyyətvəmira
sınıəksetdirənortaqmövzularseçilərək30ədədkeçəsənəti
nümunəsinümayişolunur.
TədbirdəXalqrəssamı,ADRAnınprorektoru,professorFuad

Salayev, akademiyanın Geyim və dizayn kafedrasının müdiri
Nazim Yunusov, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının
rəhbəriTahirƏmiraslanovçıxışedərəkmüəllifinyaradıcılığı,təq
dimolunanəsərlərvəkeçəsənətihaqqındafikirlərinibölüşüblər.
MinarəQuliyevaCəmşidi bildirib ki, keçə sənətinəmüraciət

edərkənistifadəetdiyisimvollarqədimGöytürkyazılarıdır.O,bu
sərgidəAzərbaycanın“Pazırıq”xalçasını,“Koroğlu”dastanının
motivlərini,aşıqsənətinikeçəüzərindəəksetdirməyəçalışıb.
Müəllifsərgiyətoplaşanlaravəonunbirrəssamkimiyetişmə

sindəəməyikeçənmüəllimlərinətəşəkkürünübildirib.

“Şuşa söhbətləri”ndə daha bir görüş
Şanlı Zəfərimizə və mədəniyyət paytaxtımıza həsr olunan ekran əsərlərindən söz açıldı

“Ahıllar evi”nin sakinləri 
Akademik Musiqili Teatrın qonağı olublar

1oktyabr–BeynəlxalqAhıllarGünün-
dəMədəniyyətNazirliyinindəstəyi
iləAkademikMusiqiliTeatrınadəvət
olunanƏməkvəƏhalininSosialMü-
dafiəsiNazirliyinintabeliyindəSosial
XidmətlərAgentliyininahılşəxslər
üçünsosialxidmətmüəssisəsinin
sakinləri“Ərvəarvad”tamaşasına
baxıblar.

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
məşhurəsəri,Şərqinilkoperettasıahıl
lartərəfindənrəğbətləizlənilib.

Qeyd edək ki, Akademik Musiqi
li Teatrın səhnəsində 85ci dəfə oy
nanılan bu tamaşada rolları Əmək
dar artistlər Ələkbər Əliyev, Nahidə
Orucova, aktyorlar Möylə Mirzəliyev,
Rəsmiyyə Nurməmmədova, Telnaz
Hüseynova,Elxan İsmayılov,Hüseyn
Əlili, FəridRzayev,RuslanMürsəlov,
Cəbrayıl Cəbrayılov və başqaları ifa
ediblər.
Tamaşadan sonra ahıllara yaradıcı

heyətləsəhnəarxasıgörüşüçünşərait
yaradılıb.

Xalq teatrlarının fəaliyyəti müzakirə edilib
MədəniyyətüzrəElmi-Metodikivə
İxtisasartırmaMərkəzivəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininbirgə
təşkilatçılığıiləxalqteatrlarınınyeni
əsasnaməsininişlənməsimövzusun-
damüşavirəkeçirilib.

Sentyabrın 30da paytaxtdakı İbra
himƏbilov adınaMədəniyyətMərkə
zində (Yasamal rayonu) təşkil olunan
müşavirədə Mədəniyyət üzrə Elmi

Metodikivə İxtisasartırmaMərkəzinin
əməkdaşlarıvəbaşidarəninrəisiİbra
himƏliyevmövzuiləbağlıçıxışedib
lər.
Müşavirədə xalq teatrlarının fəaliy

yətindəki problemlərdən ətrafı söz
açılıb. Xalq teatrlarının quruluş hissə
müdirləri, rejissorlar, xalq kollektivləri
vəansambllarınrəhbərlərifikirlərinibö
lüşüblər.Fikirvətəklifərətrafındamü
zakirələraparılıb.

“Yuğ”da “Şəbədə” var
DövlətYuğTeatrıyenimövsüməpremyerailə
başlayıb.Oktyabrın2-də“Şəbədə”tamaşasının
ilknümayişiolub.

MirzəFətəliAxundzadənin “Mürafiəvəkillərinin
hekayəti”pyesiəsasındahazırlanansəhnəəsəri
ninquruluşçurejissoruGümrahÖmər,quruluşçu
rəssamıUmayHəsənova,rejissorassistentiMər
yəmQələndərlidir.
Janr baxımından “mərhəmətsizlik aktı” kimi tə

yinedilən“Şəbədə”dəXalqartistiVidadiHəsənov,
aktyorlarOqtayMehdiyev,ElgünHəmidov,Vüqar
Hacıyev,AmidQasımov,ZiyaAğa,ElçinƏmirov,
MətanətAbbas,LəmanMərrihvəGünəşMehdi
zadəçıxışedirlər.
“Mənəviyyatın çözə bilmədiyini heç bir ədalət

məhkəməsiçözəbilməz!”ideyalısəhnəişixurafat
vəgeriliyinbütünzamanvəməkanlardaistənilən
dəyərəzərbəolduğunadaişarəedir.
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