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“Köhnə çamadanlar”
filminin qala gecəsi keçirilib

Böyük Britaniyada kral ailəsinin üzvlərinin
şərəfinə ənənəvi olaraq təşkil edilən
Vindzor Kral Atçılıq Şousu start götürür

Mayın 12-də Londonda Böyük
Britaniyada Kral ailəsinin üzvlərinin
şərəfinə ənənəvi olaraq təşkil edilən
Vindzor Kral Atçılıq Şousu başlayır.
Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasından (ARAF) AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Böyük Britaniyanın Vindzor qəsrində
Birləşmiş Krallığın Kraliçası II Elizabetin
şəxsən iştirakı ilə keçirilən bu şouya 2012ci ildən etibarən Azərbaycan təmsilçiləri də
qatılırlar.
Bu il Kraliça II Elizabetin taxta çıxmasının
70-ci ildönümünə həsr olunan Vindzor Kral
Atçılıq Şousunda təmsilçilərimiz tərəfindən
“Odlar Yurdu” adlı xüsusi proqram təqdim
ediləcək.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi,
ARAF-ın təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn, 70
nəfərlik heyətin cəlb olunduğu, Azərbaycanın

Mayın 12-də Bakı Konqres
Mərkəzində “Köhnə
çamadanlar” filminin qala
gecəsi keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrindən, tarixi
qələbəmizdən bəhs edən filmin
təqdimat mərasimində dövlət və
hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin
deputatları, qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri,
müxtəlif qurumların rəhbər şəxsləri,
ictimai xadimlər, Vətən müharibəsi
qəhrəmanları və filmdə bəhs edilən
hadisələrin şahidləri iştirak ediblər.
Real həyat hekayələri əsasında
çəkilən film müharibənin qadının
taleyində buraxdığı ağrılı izlərə yeni
ekran həyatı verib. Birinci Qarabağ müharibəsində el-obasından
didərgin düşən, işgəncələrə məruz
qalan, doğmalarını itirən müxtəlif
insan obrazları, onların yaşadıqları
psixoloji travmalar filmdə öz əksini
tapıb.
Filmdə 44 günlük Vətən
müharibəsini əks etdirən real
müharibə kadrları ilə yanaşı, ön
cəbhədən gələn böyük Zəfər
müjdəsini qürurla qeyd edən
Azərbaycan xalqının sevinci xüsusi
vurğulanır. Ekran əsərində İkinci
Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, sərhəd qoşunlarında xidmət
edən hərbçilərin, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud istedadlı
şəxslərin aktyorluq potensialından
istifadə edilib. Nikbin sonluqla
yekunlaşan ekran işi tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.
Müharibə iştirakçıları bildiriblər ki,
Vətən müharibəsi 30 illik həsrətə
son qoyub, şəhidlərin qisası döyüş
meydanında alınıb. 44 günlük

Əməkdar artisti Nicat Kazımovun quruluş verdiyi proqramda Dövlət Sərhəd Xidmətinin 15
süvarisi tərəfindən Qarabağ atları üzərində
möhtəşəm igidlik hərəkətləri nümayiş
etdiriləcək. Həmçinin Azərbaycanın Əməkdar
artisti, xoreoqraf Fərid İbrahimovun rəhbərliyi
ilə “Sərhədçi” ansamblı tərəfindən milli
musiqimizin sədaları altında möhtəşəm rəqs
kompozisiyası sərgilənəcək.
Mayın 12-dən 15-dək təşkil olunacaq şouda Azərbaycan nümayəndələrinin ümumilikdə
dörd çıxışı nəzərdə tutulub.
Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycanla
yanaşı Oman, Bəhreyn, İsveçrə, Fransa,
Norveç və Hindistan nümayəndələri də iştirak
edəcəklər.
Ənənəvi olaraq böyük tamaşaçı marağına
səbəb olan Kral atçılıq tədbirləri Britaniyanın
və dünyanın aparıcı dövlətlərinin media qurumları tərəfindən geniş işıqlandırılacaq.

“II Xarıbülbül” rəsm və əl
işlərindən ibarət Ümumrespublika
yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilib

Vətən müharibəsi tarixi ədalətin
bərpası, xeyirin şər üzərində
qələbəsi kimi yaddaşlara yazılıb.
“Köhnə çamadanlar” filminin
ssenari müəllifi Sevda Sultanova,
quruluşçu rejissoru Səidə Haqverdiyeva, görüntü rejissoru isə Şahmar
Səfəroğludur. Filmin quruluşçu
rəssamı Əfşan Əsədova, art direktoru Tahir Əliyev, icraçı prodüserləri
Kəmalə Nəhmətova və Nicat
Məmmədovdur. Xronometrajı iki saata yaxın olan bədii ekran əsərinin
baş prodüseri Pərvinə İsmayılova,
layihə rəhbəri Səidə Haqverdiyeva,
redaktoru Həmidə Rüstəmovadır.
Əsas rollarda Xalq artistləri
Məmmədsəfa Qasımov, Qabil Quliyev, Pərvanə Qurbanova, Əməkdar

artistlər Gülzar Qurbanova, Şəfəq
Əliyeva, Zemfira Əbdülsəmədova
və digər tanınmış sənət adamları çəkiliblər. Filmin yaradıcı
heyəti səhnəarxası təəssüratlarını
bölüşüblər, yaratdıqları hər bir
obrazda müharibə şahidləri kimi
yaşadıqları hiss və həyəcanı,
qüruru ekrandan tamaşaçılara da
təlqin etməyə çalışıblar. Gerçək
hadisələrin və qəhrəmanların ekran
təcəssümü olan filmi göz yaşları
və həyəcansız izləmək mümkün
olmayıb.
Filmə müəllif baxışı aprelin 30da Nizami Kino Mərkəzində təşkil
olunub.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin
payızından çəkilişlərinə başlanılan

“Köhnə çamadanlar” tammetrajlı
bədii filmi “RS Production”, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində ərsəyə gətirilib.
“OYUN” inklüziv teatr Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsalı
olan filmin baş sponsorları “RS Production”, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi, digər sponsorlar
isə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
və “AK Company”dır.
Bakı Konqres Mərkəzi isə filmin
mövzusunun xalqımız üçün yüksək
mənəvi dəyərini nəzərə alaraq qala
gecəsinin keçirilməsinə dəstəyini
əsirgəməyib.

AZƏRTAC-ın fotomüxbiri İspaniyada keçirilmiş
beynəlxalq fotomüsabiqədə iki mükafat alıb
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin
(AZƏRTAC) fotomüxbiri İlqar Cəfərov
İspaniyada keçirilən “XIII International
Photography Contest Sant Just Desvern 2022”
adlı beynəlxalq müsabiqədə iki mükafata layiq
görülüb.

AZƏRTAC xəbər verir
ki, Beynəlxalq Foto Sənəti
Federasiyasının (FIAP)
himayəsi ilə keçirilən
müsabiqəyə dünyanın
müxtəlif ölkələrini təmsil
edən 271 iştirakçının 3 nominasiyada 2921 işi təqdim

edilmişdi.
İlqar Cəfərovun 2012ci ilin sentyabr ayında
Tofiq Bəhramov adına
Respublika Stadionunda
çəkdiyi “Zebrlər” fotoşəkli
müsabiqənin “Monoxrom
fotoqrafiya” nominasiyasında FIAP-ın fəxri lentinə layiq
görülüb. Onun 2008-ci ilin
sentyabr ayında Pekində
keçirilən Paralimpiya Oyunlarında çəkdiyi “Paralim-

piyaçılar” adlı fotoşəkil isə
müsabiqənin “Səyahətlər”
nominasiyasında FIAP-ın
fəxri lenti ilə qeyd edilib.
Yeri gəlmişkən,
AZƏRTAC-ın fotomüxbirinin
aktivində dünyanın müxtəlif
ölkələrində layiq görüldüyü
140 mükafat, o cümlədən
Beynəlxalq Foto Sənəti
Federasiyasının keçirdiyi
fotomüsabiqələrdə qazanılmış 110 mükafat var.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və
Dendrologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa ili” çərçivəsində
“II Xarıbülbül” rəsm və əl işlərindən ibarət Ümumrespublika yaradıcılıq
müsabiqəsi keçirilib.
Müsabiqənin təşkil edilməsində məqsəd
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın,
Qarabağın çoxəsrlik mədəni-tarixi irsini daha
dərindən mənimsəmək, Vətən müharibəsində
Azərbaycan Ordusunun nümayiş etdirdiyi
şücaəti gənc rəssamların gözü ilə cəmiyyətə
çatdırmaq olub.
Dendrologiya İnstitutunda keçirilən
tədbirdə öncə müsabiqəyə təqdim olunmuş
rəsm əsərlərinə baxış keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himninin səsləndirilməsi ilə başlanan
tədbirdə AMEA-nın prezidenti vəzifəsini icra
edən akademik Arif Həşimov çıxış edib. O,
müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun
qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımızın
işğaldan azad edilməsindən bəhs edib, bu
kimi tədbirlərin keçirilməsinin gənclərin asudə
vaxtlarında intellektual səviyyələrini inkişaf
etdirmələrində mühüm rol oynadığını bildirib.
AMEA rəhbəri sərgi iştirakçılarının əsərlərinin onların Azərbaycanın
həqiqətlərinə dərindən bələd olduqlarını
göstərdiyini söyləyib. O, bu baxımdan
Azərbaycan dövləti və xalqının gələcəyinin
etibarlı əllərdə olduğunu vurğulayıb.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai-siyasi,
humanitar məsələlər və dini qurumlarla iş
şöbəsinin müdiri Emin İmanov tədbir iştirakçılarını qurumun rəhbərliyi adından salamlayıb.
Mayın 10-da Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının
99-cu ildönümünün qeyd edildiyini xatırladan natiq ən böyük rəsm əsərinin – müstəqil
Azərbaycanın müəllifinin məhz ulu öndər
olduğunu nəzərə çatdırıb.
“Bu gün sərgidə iştirak etməklə bir
daha necə böyük bir istedada malik xalqın
nümayəndələri olduğumuza əmin olduq.
Qədim, zəngin və çoxəsrlik tariximizi
mənimsəyərək yaşadan gənc istedadları xalqımıza layiqli vətəndaşlar kimi formalaşdıran
müəllimlərə dərin minnətdarlığımızı
bildiririk”, – deyə Emin İmanov əlavə edib.
Daha sonra çıxış edən AMEA-nın vit-

se-prezidenti, akademik İradə Hüseynova
gənclərin intellektual səviyyələrini inkişaf etdirmək üçün bu kimi müsabiqələrin
keçirilməsinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib. O, sərgidə insanlarımıza və
təbiətimizə qarşı erməni cəlladlarının həyata
keçirdikləri cinayətləri, hərb tarixinə qızıl
hərflərlə yazılmış Şuşa döyüşlərini, şəhid
və qazilərimizə aid rəsm əsərlərini diqqətlə
izlədiyini söyləyib. Vitse-prezident “II Xarıbülbül” mövzusunda müsabiqə formatında
uşaq və gənclərin inkişafının təşviqi, ekoloji
mədəniyyətin formalaşdırılmasında yaradıcılığa cəlb edilməsi, onlarda Vətənə, elmə,
təbiətə maraq yaratmaqla, belə tədbirlərin
təşkilinin sevindirici hal olduğunu vurğulayıb.
Dendrologiya İnstitutunun baş direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov
institutun təşkilatçılığı ilə silsilə olaraq təşkil
edilən əyləncəli, metodik layihələrdən bəhs
edib. O, Azərbaycanı gənc nəslə tanıtmaq, II
Vətən müharibəsində həmrəylik və birliyimizin qorunmasını, Vətən uğrunda fədailik və
şəhidlik zirvəsinə yüksələn qəhrəmanlarımızı
tərənnüm etmək, gənc rəssamların bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə bu kimi
tədbirlərin təşkilinin davam etdiriləcəyini
vurğulayıb.
Qeyd edək ki, “II Xarıbülbül” rəsm
müsabiqəsinə ideyası, rəng seçimi və
kompozisiyaların motivi əsas götürülməklə,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasından, AMEA-nın müxtəlif institutlarından,
Lənkəran-Astara, Gəncə, Qazax və digər
bölgələrin orta ümumtəhsil mərkəzlərindən
qatılan gənc və yeniyetmələrin 400-dək rəsm
və əl işləri təqdim olunub.
Məktəblilərin hazırladıqları şeir və rəqs
nömrələrindən ibarət kompozisiyalar təqdim
olunduqdan sonra müsabiqənin Təşkilat
Komitəsi qaliblərin adlarını açıqlayıb. İlk
üç yerin qalibinə diplom və pul mükafatları
təqdim olunub.

Qabil YUSİFOĞLU,
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