
Bu di ya rın han sı səm ti nə üz tut saq, 
ora da bir ta rix var. Bu ra da bi zim 
kim li yi mi zi təs diq edən ço xəsr lik nü-
mu nə lər var. Bu fakt lar Azər bay ca nın 

ne cə qə dim ta ri xə ma lik ol du ğu nu bir 
da ha gös tə rir. Bu abi də lə ri, bu nü mu nə-
lə ri qo ru ma lı yıq, təb liğ et mə li yik, dün ya ya 
ta nıt ma lı yıq ki, bü tün dün ya bil sin, bu ra-
da bi zim ulu la rı mı zın ayaq iz lə ri var.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov bu söz lə ri 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı na sə fə ri za-
ma nı jur na list lə rə mü sa hi bə sin də de yib.

Na zir vur ğu la yıb ki,  Nax çı van Azər bay-
can mə də niy yə ti nin in ki şa fı na bö yük töh fə-
lər ve rən, ta ri xi-mə də ni ir si nin zən gin li yi ilə 
se çi lən böl gə miz dir. 

Sə fər ba rə də da nı şan Anar Kə ri mov qeyd 
edib ki, məq sə di miz bu di ya rın ta ri xi-mə də ni 
ir si ni, zən gin adət-ənə nə lə ri ni təb liğ et mək, 
bey nəl xalq alə mə çat dır maq dan iba rət dir. 
Na zir diq qə tə çat dı rıb ki, bu işin tə mə li 2018-
ci il də “Yal lı” (“Kö çə ri”, “Tən zə rə”): Nax çı va-
nın ənə nə vi qrup rəqs lə ri” no mi na si ya fay lı nın 
UNES CO-nun si ya hı sı na da xil edil mə si ilə 

qo yu lub: “Be lə lik lə, bu rəqs lər dün ya ya bə-
şə ri bir irs ki mi ta nı dıl dı. He sab edi rik ki, bu, 
bir baş lan ğıc dır. Çün ki Nax çı va nın o qə dər 
zən gin mə də niy yə ti var ki, doğ ru dan da, bu 
di ya rın bü tün dün ya da ta nı dıl ma sı zə ru ri dir. 
Məq sə di miz bu ir si həm öl kə da xi lin də in ki şaf 
et di rib ye ni nə sil lə rə ötür mək, həm də dün ya-

ya çat dır maq dır. Bu is ti qa mət də da ha bö yük 
iş lər gör mə yi plan laş dı rı rıq. Elə bu sə fər za-
ma nı da hə min la yi hə lə ri mü za ki rə et dik...”.

Qeyd edək ki, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı na sə fə ri 
ap re lin 25-də baş la yıb.

davamı səh. 2-də
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səh. 4

Kino Agentliyi Mədəniyyət Nazirliyinin 
tabeliyindəki kinematoqrafiya
müəssisələrini idarə edəcək 

səh. 2

Günahın 
hamısı 
marazmdadır...

səh. 5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

“Yeni adlar” layihəsində gənc tarzənlər səhnəyə çıxdı

Mə də niy yət Na zir li-
yi tə rə fin dən bu ilin 
mart ayın dan hə ya ta 
ke çi ri lən “Ye ni ad lar” 

la yi hə si da vam edir. Gənc 
mu si qi çi lə rin ta nın mış di ri jor la-
rın rəh bər li yi al tın da sim fo nik, 
ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri 
or kestr lə ri ilə mö tə bər kon sert 
zal la rın da ifa sı na şə rait ya ra-
dıl ma sı on la rın bö yük sə nət yo-
lun da ad dım la rı üçün mü hüm 
sti mul dur.

Ap re lin 20-də Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da la yi hə üz rə növ-
bə ti mu si qi ax şa mı ger çək ləş di. Azər bay-
can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın mə zun la rı 

olan tar zən lər, res pub li ka və bey nəl xalq 
mü sa bi qə lər laureat la rı İb ra him Ba ba yev 
və Ata bəy İs ma yı lo vun iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı təq dim olun du.

davamı səh. 5-də

Ölkəmizin hər guşəsindəki zəngin tarixi-mədəni irsi 
dünyaya layiqincə tanıtmalıyıq

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
23-26 ap rel ta ri xin də 
Ba kı da Mə də niy yət Na-
zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 

“Ba rok ko gün lə ri” Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı ke çi ri lib.

Qər bi Av ro pa klas sik mu si qi 
ta ri xin də “Ba rok ko döv rü” ki mi 
xa rak te ri zə olu nan XVI  əs rin 
so nu – XVIII əs rin bi rin ci ya rı sı 
mu si qi də müx tə lif bəs tə kar lıq 
üs lub və ax ta rış la rı nın möv cud  
ol du ğu dövr dür. Məhz bun dan 
son ra Av ro pa da klas sik (aka de-
mik) mu si qi tam tə şək kül ta pıb.

Ap re lin 23-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rın da al man bəs tə ka rı 
K.V.Qlu kun “Or fey və Ev ri di ka” 
ope ra sı nın prem ye ra sı ilə baş-
la yan “Ba rok ko gün lə ri” fes ti va lı 
çər çi və sin də sə nət se vər lər bu 
döv rə aid mu si qi nü mu nə lə ri ni 

azər bay can lı ifa çı lar la ya na şı, 
İta li ya, Tür ki yə, Uk ray na və Gür-
cüs tan dan olan mu si qi çi lə rin də 
təq di ma tın da din lə mək im ka nı 
qa zan dı lar.

Fes ti va lın ikin ci ax şa mın-
da klas sik mu si qi hə vəs kar la rı 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Fi lar mo ni ya sın da Əmək dar ar-
tist Əy yub Qu li ye vin di ri jor lu ğu 

ilə “Geor gian Sin fo niet ta” Tbi li si 
Döv lət Ka me ra Or kest ri nin  və 
azər bay can lı so list lə rin ifa sı nı 
al qış la dı lar.

“Ba rok ko döv rü nə sə ya hət” 
ad lı kon sert proq ra mın dan ön cə 
sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok-
to ru Ja lə Qu la mo va səh nə yə çı-
xa raq fes ti va lın önə min dən söz 
aç dı, Ba rok ko döv rü mu si qi si nin 
özəl lik lə rin dən bəhs et di, Ba kı da 
ilk də fə baş tu tan be lə bir mu si qi 
bay ra mı ide ya sı nın müəl lifl  ə ri nə 
və təş ki lat çı la ra tə şək kü rü nü bil-
dir di. Ba rok ko mu si qi si nin ta ri xi 
və dün ya mu si qi mə də niy yə tin-
də tut du ğu ye rə nə zər sa lan sə-
nət şü nas bil dir di ki, vo kal ifa çı lı-
ğı öz əsa sı nı məhz bu dövr dən 
gö tü rür.

davamı səh. 2-də

Bakıda barokko təntənəsi

Azərbaycan danışıqlara hazırdır
Ermənistan isə yolların açılması ilə bağlı

işlərə hələ başlamayıb

Də mir yo lu nun Azər bay can əra zi sin də ar tıq 60 ki lo metr lik his-
sə sin ti ki lib və gə lən il ti kin ti ta mam la na caq. Av to mo bil yo lu ilə 
də bağ lı Azər bay can tə rə fin dən iş lər qra fi kə tam uy ğun şə kil-
də apa rı lır. Əf sus lar ol sun ki, Er mə nis tan tə rə fin dən bun lar la 
bağ lı heç bir işə baş la nıl ma yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri ap re lin 26-da Ru si ya Fe-
de ra si ya sı Baş na zi ri nin müavi ni, Azər bay can-Er mə nis tan üç tə-
rəfl  i ko mis si ya sı nın həm səd ri Alek sey Over çu ku qə bul edər kən 
de yib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Er mə nis tan öz əra-
zi sin dən keç mə si nə zər də tu tu lan av to mo bil yo lu marş ru tu nun 
coğ ra fi  koor di nat la rı nı be lə qeyd et mə yib. Azər bay ca nın bu mə-
sə lə ni də fə lər lə qal dır ma sı na bax ma ya raq, Er mə nis tan tə rə fi n-
dən bu nun la bağ lı heç bir ca vab gəl mə yib.

Pre zi dent Alek sey Over çu kun sə fə ri za ma nı üç tə rəfl  i ko mis-
si ya nın fəaliy yə ti nin və ilk növ bə də, nəq liy yat-kom mu ni ka si ya 
xət lə ri nin açıl ma sı mə sə lə lə ri nin mü za ki rə edi lə cə yi nə əmin li yi ni 
ifa də edib. 

Qeyd edək ki, bir gün ön cə, ap re lin 25-də Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Ru si ya Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Azər bay can-Er mə nis tan mü-
na si bət lə ri nin nor mal laş dı rıl ma sı üz rə xü su si nü ma yən də si İqor 
Xo va yev ilə gö rü şün də iki öl kə ara sın da mü na si bət lə rin nor mal-
laş dı rıl ma sı, sər həd lə rin de li mi ta si ya sı və de mar ka si ya sı, Azər-
bay can tə rə fi  nin təq dim et di yi 5 prin sip əsa sın da sülh mü qa vi lə-
si nin ha zır lan ma sı mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

Pre zi dent sülh mü qa vi lə si nin ha zır lan ma sı üz rə Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti nin və sər həd lə rin de li mi ta si ya sı və de mar ka-
si ya sı üz rə Azər bay can mil li ko mis si ya sı nın tər ki bi nin müəy yən 
edil di yi ni vur ğu la ya raq, öl kə mi zin Er mə nis tan la da nı şıq la ra ha zır 
ol du ğu nu qeyd edib.

Ölkəmiz 59-cu Venesiya Biennalesində 
təmsil olunur

Dün ya nın ən mö tə bər sə nət sər gi si – Ve ne si ya Bien na le si bu 
il 59-cu də fə ke çi ri lir. Ap re lin 23-də açı lan sər gi də Azər bay can 
da iş ti rak edir.

59-cu Ve ne si ya Bien na le si – Bey nəl xalq İn cə sə nət Sər gi sin də 
öl kə miz Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Sev mək üçün 
do ğu lan lar” (“Born to lo ve”) möv zu sun da mil li pa vil yon la iş ti rak 
edir. Ve ne si ya Bien na le si in cə sə nət xa dim lə ri və hə vəs kar la rı 
üçün sə bir siz lik lə göz lə ni lən ha di sə dir. Çün ki bu, dün ya nın çağ-
daş in cə sə nə tin də ən nü fuz lu sər gi-ak si ya dır. İki il dən bir ke çi-
ri lən Ve ne si ya Bien na le sin də öl kə miz 2007-ci il dən – ar tıq 8-ci 
də fə təm sil olu nur. 

Şə hə rin ən iz di ham lı mə kan la rın dan bi rin də – Mü qəd dəs Mark 
mey da nın da kı qə dim “Pro cu ra tie Vecc hie” bi na sın da Azər bay-
can dan 7 rəs sam – Juk (Nər min İs ra fi  lo va), İn fi  nity, Ra mi na 
Səadət xan, Fi dan Kim (Nov ru zo va), Fi dan Axun do va, Sa bi ha 
Xan ki şi ye va, Əq dəs Ba ğır za də nin əsər lə ri təq dim edi lir.

Rəs sam Ra mi na Səadət xan Ve ne si ya Bien na le si nə ilk də fə 
qa tı lıb və bu nun la fəxr et di yi ni de yir. 

Fo toq raf-rəs sam Əq dəs Ba ğır za də bien na le də “The ot her si de 
of me” (“Mə nim di gər tə rə fi m”) la yi hə si ilə çı xış edir: “Bir azər bay-
can lı, bir fo to-rəs sam ki mi mən qü rür du yu ram ki, bu bien na le də 
iş ti rak elə dim. Azər bay ca nı bu ra da təm sil et mək bi zim üçün bö-
yük mə su liy yət dir...”.

davamı səh. 8-də

“Arşın mal alan” Daşkənd səhnəsində yeni quruluşda

Daş  kənd  də  ki “Di  dor” 
teatr stu  di  ya  sı tə  rə  fin -
dən Üze  yir Ha  cı  bəy  li  nin 
dün  ya  ca məş  hur “Ar  şın 

mal alan” mu  si  qi  li ko  me  di -
ya  sı ye  ni qu  ru  luş  da ta  ma  şa -
ya qo  yu  lub.

Ta  ma  şa  nın qu  ru  luş  çu re  jis -
so  ru Öz  bə  kis  ta  nın Xalq ar  tis  ti 
Ba  ha  dur Yul  da  şev, bə  dii rəh -
bə ri Ba  bur Yul  da  şev  dir. Səh  nə 
əsə  ri  nin mu  si  qi tər  ti  ba  tı  nı isə 
Öz  bə  kis  tan  da ta  nı  nan saz ifa -
çı  sı, soy  da  şı  mız İl  ham Ab  dul  la -
yev ve  rib. Rol  la  rı Ul  maz Ura  yev, 
İro  da Ka  si  mo  va, Adiz Ra  ca  bov, 
Na  zo  kat Nar  zi  ye  va, Yul  duz Ra -
ca  bo  va, Max  li  ye As  ka  ra  li  ye  va 
və baş  qa  la  rı ifa edib  lər.

“Ar  şın mal alan”ın ye  ni qu  ru -
luş  da təq  di  ma  tın  da Öz  bə  kis  ta -
nın mə  də  niy  yət və in  cə  sə  nət 
xa  dim  lə  ri, dias  po  ru  mu  zun üzv -
lə  ri, jur  na  list  lər iş  ti  rak edib  lər.

Xa  tır  la  dı  rıq ki, “Ar  şın mal alan” 
ilk də  fə Öz  bə  kis  tan  da 1919-cu 
il  də – Daş  kənd  də  ki “Ko  li  zey” 
teat  rın  da ta  ma  şa  ya qo  yu  lub. 
Hə  min il Ba  kı  dan gə  lən re  jis  sor 

Mir  zə Hə  bib Axund  za  də Sə  mər -
qənd  də ya  şa  yan azər  bay  can  lı -
lar  dan iba  rət teatr trup  pa  sı ya -
ra  dıb və əsər bu qə  dim şə  hər  də 
səh  nə  ləş  di  ri  lib.

1921-ci il  də əsə  rə Bu  xa  ra  da 
səh  nə hə  ya  tı ve  ri  lib. 1922-ci il  də 
isə Daş  kən  din “Ra  xat bağ  ça  sı” 
teat  rın  da Sid  qi Ru  hul  la  nın rəh -
bər  li  yi ilə Azər  bay  can  dan gə  lən 
akt  yor  lar “Ar  şın mal alan”ı təq -
dim edib  lər. Son  ra  kı il  lər  də “Ar -
şın mal alan” də  fə  lər  lə Daş  kənd, 
Fər  qa  nə, Bu  xa  ra, Ko  kand, Xa -
rəzm, Sə  mər  qənd şə  hər  lə  rin  də 
ta  ma  şa  çı  la  ra təq  dim olu  nub.

Üze  yir Ha  cı  bəy  li  nin öl  məz 
əsə  ri Or  ta Asi  ya  da ən məş  hur 
ta  ma  şa ki  mi səh  nə  dən düş  mür. 
Bir ne  çə il əv  vəl Daş  kənd  də  ki 
Ope  ret  ta Teat  rı “Ar  şın mal alan”ı 
rus di  lin  də də ta  ma  şa  ya qoy -
muş  du.

“Təsviri sənətə səyahət”
Mə də niy yət Na zir li yi və “Four Seasons Ho tel 
Ba ku”nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 29-30 ap rel 
ta rix lə rin də “Təs vi ri sə nə tə sə ya hət” ad lı sa tış-
sər gi ke çi ri lə cək.

Təd bi rin təş ki lin də baş lı ca məq səd gənc is te-
dad la ra mad di və mə nə vi dəs tə yin gös tə ril mə si, 
on la rın ya ra dı cı lı ğı nın ge niş ic ti maiy yə tə təq dim 
edil mə si dir. Sər gi də rəng kar lıq, hey kəl tə raş lıq, 
ke ra mi ka, qo be len və di gər nü mu nə lə rin sa tı şı 
ke çi ri lə cək.

“Təs vi ri sə nə tə sə ya hət” sa tış-sər gi si is te dad lı 
şəxs lə rin ge niş küt lə lə rə ta nı dıl ma sı nı və xü su si-
lə CO VİD-19 pan de mi ya sı sə bə bin dən müəy yən 
çə tin lik lər lə üz lə şən ya ra dı cı sə na ye lə rin dəs tək-
lən mə si ba xı mın dan xü su si lə əhə miy yət kəsb edir.

Təd bir də döv lət-özəl sek tor əmək daş lı ğı nın 
güc lən di ril mə si mə sə lə lə ri də mü za ki rə olu na-
caq.
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Azərbaycan Respublikasının 
Kino Agentliyi yaradılır

AzərbaycanRespublikasındakinematoqrafiyasahəsində
dövlətsiyasətininhəyatakeçirilməsinintəkmilləşdirilməsi,
millikinematoqrafiyayadünyadarəqabətimkanlarınıntəmin
edilməsi,kinoistehsalıvəyayımıinfrastrukturununmüasirləş
dirilməsiməqsədiləyeniqurum–AzərbaycanRespublikasının
KinoAgentliyiyaradılır.

PrezidentİlhamƏliyevaprelin20-dəbununlabağlıfərmanim-
zalayıb.
Fərmana əsasən,AzərbaycanRespublikasınınKinoAgentliyi

Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində publik hüquqi şəxs olacaq.
Agentlik Azərbaycan Respublikasında kinematoqrafiyanın inki-
şafının,o cümlədənyerli vəmüştərəkkino istehsalınındəstək-
lənməsi, kino mədəniyyətinin təbliğinin təşkili, kinematoqrafiya
müəssisələrininvəkinosənayesi iştirakçılarınınfəaliyyətininsti-
mullaşdırılması, Azərbaycan kinematoqrafiyasının dünya kine-
matoqrafiyasına inteqrasiyası sahələrində fəaliyyətgöstərməklə
yanaşı, nazirliyin tabeliyindəki kinematoqrafiya müəssisələrini
idarəedəcəkvəonlarınfəaliyyətinənəzarətihəyatakeçirəcək.
Agentliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək

üçünsədrvəonunikimüavinidaxilolmaqlaüçüzvdənibarətMü-
şahidəŞurasıyaradılır.Agentliyinfəaliyyətinəcarirəhbərliyibaş
direktorhəyatakeçirir.
FərmandaNazirlərKabinetinə2aymüddətindəKinoAgentliyi-

nin nizamnaməsinin layihəsini hazırlayıbAzərbaycanRespubli-
kasınınPrezidentinətəqdimetməktapşırılıb.

Əhməd Cavadın 130 illiyi qeyd ediləcək
2022ciilinmayayındaAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəm
linümayəndəsi,Azərbaycanxalqınınistiqlalmübarizəsinə
layiqlitöhfələrvermişvətənpərvərşair,ictimaixadimƏhməd
Cavadın(CavadMəhəmmədəlioğluAxundzadənin)anadan
olmasının130illiyitamamolur.

PrezidentİlhamƏliyevaprelin20-dəƏhmədCavadın130illiyi-
ninqeydedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.
Sərəncamdaqeydolunurki,ƏhmədCavadAzərbaycanədə-

bi-bədiifikirtarixindəistiqlalşairikimiözünəməxsusdəst-xəttiilə
seçilən,müstəsnamövqeyəmaliksözustalarındandır.Azərbay-
canındövlət rəmzləriniyüksəkşeriyyətləalovlu tərənnümedən
şairinmüstəqildövlətçiliyəsevgiaşılayanəsərləridərinvətənpər-
vərlikduyğularınınheyrətamizpoetikifadəsidir.
SərəncamdaMədəniyyətNazirliyinəTəhsilNazirliyiiləbirlikdə,

AzərbaycanYazıçılarBirliyinintəklifərininəzərəalmaqla,Əhməd
Cavadın130 illiyinədair tədbirlərplanıhazırlayıbhəyata keçir-
məktapşırılıb.

Bakıda barokko təntənəsi
əvvəli səh. 1-də
Festivalıniştirakçısıolankollektivlərvəsolistlərbarədədəqısa

məlumatverənmusiqişünas2008-ciildəyaradılanTbilisiDövlət
KameraOrkestrininnüfuzlumusiqitədbirlərindəuğurqazandığı-
nı,2012-ciildənBarokkodövrünəaidmusiqialətləriniəldəetdi-
yinivəQafqazdailkBarokkoorkestriolduğunudedi.

SonraBarokkoəzəmətininehtivaolunduğuproqrambaşlandı.
ƏyyubQuliyevinidarəetdiyiorkestrinmüşayiətindəƏməkdarar-
tistlərİlhamNəzərovvəFəridəMəmmədova,eləcədəistedadlı
vokalçıSəbinəƏsədovanınifalarırəğbətləqarşılandı.
Barokkonunseçkinmusiqimüəllifəri–MarinMarais,Antanio

Vivaldi, RikardoBroski,GeorqHendelvəbaşqagörkəmlibəs-
təkarların fərqli üslublarda əsərlərindən parçalar dövrünmusiqi
alətlərininzənginpolifoniksəslənməsindədinləyicilərəxoşanlar
bəxşetdi.
Bəli,sənətinənəsrarəngizdövrlərindənbirinəolanməhəbbətin

bugünəqədərdavametməsi,dahadoğrusu,getdikcəartması,
müxtəlifruhlara,düşüncələrəvəsənətqatlarınanüfuzetməsimu-
siqininecazkarqüvvəolduğununizahıdır.
İkişöbəlikonsertikeçidlərlətəqdimedənmusiqiçilərkimidinlə-

yicilərdəyüksəkovqatdaidilər.Sonsuzcəsarət,zərifikvəbun-
larlavəhdətdəəzəmətinnümayişiolankonsertproqramısürəkli
alqışlarlabaşaçatdı.

Həmidə

Beynəlxalq Caz Günü münasibətilə 
silsilə tədbirlər keçiriləcək

30aprelBeynəlxalqCazGünüdür(İnternationalJazzDay).Bu
gün2011ciildəUNESCOtərəfindəncazmusiqisininsülh,birlik
vədialoqun,insanlararasındaünsiyyətingenişləndirilməsin
dərolunudiqqətəçatdırmaqməqsədilətəsisolunub.

UNESCO-nunsülhməramlısəfiri,dünyaşöhrətlicazpianoçusu
HörbiHənkokuntəşəbbüsüilətəsisolunanBeynəlxalqCazGünü
2012-ciildənetibarəndünyanınbirçoxölkələrindəqeydolunur.
Azərbaycandahəmin ildənbudünyaəhəmiyyətlicazhadisəsi-
nəqoşulub. H.HənkokAzərbaycanınƏməkdarartisti, tanınmış
pianoçuİsfarSarabskini2012-ciildəilkcazforumunadəvətedib.
2015-ciildəParisdəbaştutmuşBeynəlxalqCazGünündəölkə-
mizi İsfarSarabski,gəncpianoçuEtibarƏsədli,Əməkdarartist
RuslanHüseynov,ElvinBəşirovvəXalqartistiMircavadCəfəro-
vunrəhbərliketdiyi“Cəngi”folk-estradaqruputəmsiledib.
2017-ciildənetibarənMədəniyyətNazirliyininvəbirsıraşirkət-

lərqrupunun təşkilatçılığıaltındaBakıdaBeynəlxalqCazGünü
qeydolunur.
BuildəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləBeynəlxalqCaz

Günüsilsilətədbirlərləqeydediləcək.
29 aprel – 2may tarixlərində Rəşid Behbudov adına Dövlət

MahnıTeatrıvəBeynəlxalqMuğamMərkəzindəAzərbaycancaz-
menlərininiştirakıiləkonsertlərtəqdimolunacaq.

Aprelin25dəÜzeyirHacıbəyli
adınaBakıMusiqiAkademi
yasının(BMA)QaraQarayev
adınazalındadünyaşöhrətli
italyanmusiqiçi,Roma,San
Karlovədigəroperateatr
larınınbədiirəhbəriolmuş,
“AkkademiaD’arteLirika”nın
direktoru,professorVinçenzo
deVivonunustaddərsikeçirildi.
UstaddərsiMədəniyyətNa
zirliyinintəşkilatçılığıiləBakıda
təşkilolunan“Barokkogünləri”
BeynəlxalqMusiqiFestivalıçər
çivəsindəgerçəkləşdi.

BMA-nın beynəlxalq əlaqələr
və tərbiyə işləri üzrə prorekto-
ru,XalqartistiYeganəAxundova
festivalvəqonaqhaqqındamə-
lumatverdi.
Təhsil ocağının Solo oxuma

və opera hazırlığı kafedrasının
müdiri,Xalqartisti,professorXu-
ramanQasımovaustaddərsinin
təşkilininəhəmiyyətiniqeydetdi.
Bildirdi ki, tədbirdə çox böyük
maraq və hərəkətlilik hiss olu-
nur:“Tələbələrböyükhəvəsləöz
səsvəistedadlarınınümayişet-
dirməküçünqatılıblar. İnanıram
ki,bugünəkimiVinçenzodeVi-
vonun rəhbərliketdiyi teatrlarda
bizim gənc opera ifaçıları necə
bəyənilibsə, bu günmüəllim və
tələbəheyətimizdəözməharəti-
ninümayişetdirəcək”.

İtalyanmusiqiçi ustaddərsinə
başlamazdan əvvəl təəssürat-
larını öyrənirik. Vinçenzo de Vi-
vo “Barokko günləri” festivalının
Azərbaycan musiqi sənəti üçün
möhtəşəm təcrübə olduğunu
qeyd edir: “Barokko musiqisinin
ritmi, verdiyi təəssürat çox gö-
zəldir. Həm də insanı xoşbəxt
edir.Bu,Bakıyailkgəlişimdirvə
Azərbaycanmədəniyyətinəhey-
ran qaldım. Onu da qeyd edim
ki, Azərbaycandan olan gənc
vokal ifaçıları bizim məktəblər-
dətəhsilalırlar.Onlarçoxböyük
zəhmətlə uğur əldə ediblər və

bu zəhmətin və istedadın özülü
BakıMusiqiAkademiyasındaqo-
yulub. Buməkanda ustad dərsi
keçməkmənimüçünçoxxoşdur.
Tələbələr bir şeyi unutmamalı-
dırlarki,onlarınvokalhazırlıqları
məşqlərdən və müəllimlərindən
çoxasılıdır.Barokkomusiqisiilə
müasirdövrbəstəkarlığındatex-
nikalar demək olar eynidir. Elə
səsimizdəeynidir.Sadəcə,onun
istifadəsidəyişilir.Yənifərqlisəs-
lənmədüşüncəsi yaranır. İfaet-
məzdən əvvəl düşünməliyik ki,
biz bu səsdən nə istəyirik, tələ-
bimiznədir?Əlbəttəki,barokko

musiqisində,əsərdəsözlərinmu-
siqiqədərönəmivar.Barokkoda
sözlərintələfüzüçoxəhəmiyyət-
lidir. İtalyan dilində dairələnmiş
səsquruluşuvar.Cümlələrinbir-
ləşməsindəsamitsəslərinəvəz-
lənməsimühümdür. Bu gün us-
taddərsinəqatılanlarçoxolduğu
üçünəsərlərdənmüəyyənparça-
lar və müxtəlif əsərlər üzərində
nümunələrləözümüzüsınaqdan
keçirəcəyik”.
Ustad dərsində Xalq artistlə-

ri Xuraman Qasımova, Gülnaz
İsmayılova və Əməkdar artist,
festivalın bədii rəhbəri İlham
Nəzərovun tələbələri, həmçinin
BMA-nın əvvəlki məzunları işti-
rakedirdi.
VinçenzodeVivohərbir tələ-

bəyəfərdiyanaşaraqöztövsiyə-
lərini verdi. O, əsərləri ifa edər-
kən həmin dövrün bədii üslub
xüsusiyyətlərini, bəstəkarların
yaradıcılığınıyaxındanöyrənmə-
yi, ifa zamanı düzgün nəfəs və
diapazon, sözlərin düzgün tələf-
füzünün əhəmiyyətini vurğuladı.
Ustaddərsi tələbəvəmüəllimlə-
rinitalyanqonaqlafikirmübadilə-
siilədavametdi.

Lalə Azəri

“Bu musiqi insanı xoşbəxt edir...”
“Barokko günləri” festivalı çərçivəsində ustad dərsi

Ölkəmizin hər guşəsindəki zəngin tarixi-mədəni 
irsi dünyaya layiqincə tanıtmalıyıq

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər edib
əvvəli səh. 1-də
Nazirin rəhbərlik etdiyi nü-

mayəndə heyəti Naxçıvan şə-
hərində Azərbaycan xalqının
ümummillilideriHeydərƏliyevin
abidəsini ziyarət edərək önünə
çiçəkdəstələridüzüb.
SonraHeydərƏliyevMuzeyi-

nəziyarəttəşkilolunub.Muzey-
dəümummilliliderHeydərƏliye-
vin həyatının müxtəlif dövrünə,
o cümlədən Naxçıvanda keçən
uşaqlıq və gənclik illərinə həsr
olunmuşzənginstendlərvar.
Həmin gün Anar Kərimovun

Naxçıvan Muxtar Respublikası
AliMəclisininsədriVasifTalıbovla
görüşüolub.GörüşdəAzərbayca-
nın tarixi, mədəniyyəti üçün əhə-
miyyətli olan tədbirlərin həyata
keçirilməsi, əməkdaşlığın möh-
kəmləndirilməsi, birgə layihələrin

reallaşdırılması imkanı müzakirə
olunub.HəmçininNaxçıvanındahi
şəxsiyyətləri,zənginmədəniirsivə
tarixiabidələrindənsöhbətaçılıb.
Görüşün sonunda Anar Kəri-

mov“Yallı”(“Köçəri”,“Tənzərə”):
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqs-
ləri”ninUNESCO-nunsiyahısına
salınmasını təsdiqləyən sertifi-
katıVasifTalıbovatəqdimedib.
NazirAnarKərimovvənüma-

yəndə heyəti Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət
müəssisələrinəbaşçəkib.
Naxçıvan Dövlət XalçaMuze-

yi ilə tanışlıq zamanı bildirilib ki,
muzeyindaimiekspozisiyasında
xovluvəxovsuzxalçalar,müxtəlif
əl işləri, tikmələr, toxuculuqalət-
ləri,misvəsaxsıqablarnümayiş
etdirilir.Muzeydənümayişetdiri-
lən nümunələr üçün müasir qo-
rumastandartlarınauyğunşərait
yaradılıb. Naxçıvan Dövlət Xal-
ça Muzeyində xalçaçılıqla bağlı
müxtəliftədbirlər,kitabtəqdimat-
ları,elmikonfranslargerçəkləşir.
“XanSarayı”DövlətTarix-Me-

marlıq, Möminə xatın və Açıq
SəmaAltındaMuzeyKompleksi
ziyarətçilərdəNaxçıvanınzəngin
tarixinin bir çox səhifələri haq-
qında dolğun təsəvvür yaradır.
Bildirilib ki,memarlıq kompleksi
bölgəyə xarici ölkələrdən gələn
turistlərtərəfindəndəböyükhə-
vəsləziyarətolunur.
Anar Kərimov “Naxçıvanqala”

Tarix-MemarlıqMuzeyKomplek-
siilədətanışolub.Kompleksdə
yaradılmış arxeoloji-etnoqrafik
sərgidə eramızdan əvvəl V-III

minilliyəaidmüxtəlifməişət əş-
yaları,TuncvəErkənDəmirdöv-
rünə aid keramika məmulatları,
misqabvəalətlər,qəbirüstüabi-
dələr,silahlarnümayişolunur.

Ziyarət zamanı “Şərur” Xalq
Yallı Ansamblının ifasında “Kö-
çəri”və“Tənzərə”rəqslərialqış-
larlaqarşılanıb.
AnarKərimovunrəhbərliketdi-

yinümayəndəheyətidahason-
raNaxçıvanşəhərUşaqmusiqi
və incəsənət məktəbində olub.
Qeyd olunub ki, məktəbdə şa-
girdlərdən ibarət müxtəlif an-
sambllar fəaliyyət göstərir. Ya-
radılanşəraitinnəticəsidirki,bu
günmuxtarrespublikadakıuşaq
musiqi, incəsənət və bədii sə-
nətkarlıqməktəblərininşagirdləri
ölkəmizdə, eləcədəbeynəlxalq
miqyasdakeçirilənmüsabiqələr-
dəuğurlaiştirakedir.
Səfər çərçivəsində Naxçıvanın

nadirmemarlıqabidələrindənolan
YusifKüseyiroğlutürbəsidəziya-
rətolunub.Türbəyeraltısərdabə-
dənvəyerüstütürbədənibarətdir.
Qeyd olunub ki, bu, ölkəmizdə
qülləvarıtürbələriçərisindəüstpi-
ramidaörtüyüolduğukimibugünə
qədərqalanyeganəabidədir.
Səfər çərçivəsində Naxçıvan

şəhərindəki Heydər Əliyev Sa-
rayında “Yallı” (“Köçəri”, “Tən-
zərə”):Naxçıvanınənənəviqrup
rəqsləri”nin UNESCO-nun siya-
hısınadaxiledildiyinitəsdiqləyən
sertifikatıntəqdimatıdakeçirilib.
Əvvəlcə“Şərur”XalqYallıAn-

samblının ifasında “Köçəri” və
“Tənzərə”yallılarıifaolunub.
Muxtar respublikanın mədə-

niyyət naziri Natəvan Qədimova
Naxçıvanda yallı sənətinin qo-
runması və inkişaf etdirilməsi is-
tiqamətindəgörülən işlər,muxtar

respublikaAliMəclisisədrininbu
sahəyədiqqətvəqayğısıbarədə
danışıb.Bildiribki,yallılar ilkdə-
fənotaköçürülüb,onunəsasında
“Naxçıvan–Şərurelyallıları”kita-

bınəşrolunub.Gəmiqayaabidə-
lərində həkk olunan kütləvi rəqs
elementləri Naxçıvanda yallı sə-
nətininçoxqədimtarixəmalikol-
duğundanxəbərverir.Muxtarres-
publikada yallı qrupları, xüsusilə
də“Şərur”XalqYallıAnsamblıbu
irsi yaşadır və təbliğ edir. Şərur
yallılarının 90-dan çox növü var.
Onlarında40-ayaxınıansamblın
repertuarınadaxiledilib.
Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət naziri Anar Kərimov
çıxışındaqeydedibki,2018-ci il
26noyabr–1dekabrtarixlərində
MavrikiRespublikasınınPortLuis
şəhərindəkeçirilənUNESCO-nun
Qeyri-maddimədəni irsin qorun-
ması üzrə Hökumətlərarası Ko-
mitəsinin13-cüsessiyasındaqə-
buledilənqərarla“Yallı”(“Köçəri”,
“Tənzərə”): Naxçıvanın ənənəvi
qrup rəqsləri” UNESCO-nunTə-
ciliqorunmasiyahısınadaxiledi-
lib.Bununla daŞərur yallılarının
beynəlxalqmüstəvidətanıdılması
vətəbliğinəşəraityaranıb.
Bildirilibki,ölkəmizdə,ocüm-

lədən Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında mədəniyyətimizin
inkişafı və təbliğinə xüsusi diq-
qət yetirilir, bu sahədə ardıcıl
tədbirlər görülür. Qeyd olunub
ki, Şərur yallıları xalqımızın ta-
rixi, etnoqrafiyası, mərasimləri,
mifoloji inancları, adət-ənənələ-
ri və ifaçılıqmədəniyyəti ilə sıx
bağlı şəkildə inkişaf edib. Anar
KərimovBakıdakeçiriləcəkfolk-
lorfestivallarındaNaxçıvanfolk-
lorunun da təbliğ olunmasının
vacibliyinivurğulayıb.Bildiribki,

buhəmBakısakinlərinəNaxçı-
vanınzənginmədəniyyətinitanı-
dacaq,həmdəNaxçıvanfolklor
qruplarıüçünstimulolacaq.
Çıxışının sonundaAnar Kəri-

mov“Yallı”(“Köçəri”,“Tənzərə”):
Naxçıvanınənənəviqruprəqslə-
ri”ninUNESCO-nunsiyahısında
yer aldığını təsdiqləyən sertifi-
katımuxtarrespublikanınmədə-
niyyətnaziriNatəvanQədimova-
yatəqdimedib.

***
Mədəniyyət naziri Anar Kə-

rimovun rəhbərlik etdiyi heyət
muxtarrespublikayasəfərçərçi-
vəsindəaprelin26-daOrdubad
rayonundaolub.OrdubadCümə
məscidi ilə tanışlıq zamanı bu-
rada aparılan bərpa işləri barə-
də məlumat verilib. Bildirilib ki,
məscidin memarlığı XVII-XVIII
əsrlərəaidabidələrinbaşlıcacə-
hətləriniözündəəksetdirir.

Anar Kərimov Ordubad Ra-
yon Tarix-Diyarşünaslıq Mu-
zeyinə də baş çəkib. Məlumat
verilib ki, 1982-ci ildə yaradılan
muzey 1990-cı ildən XVII əsrə
aid tarixi-memarlıq abidəsi olan
“Qeysəriyyə” binasında fəaliy-
yətinidavametdirir.2011-ci ildə
“Qeysəriyyə”binasıəsaslışəkil-
dəbərpaolunub.150eksponat-
la fəaliyyətə başlayanmuzeydə
hazırda 4mindən artıq  ekspo-
natmühafizəvənümayişolunur.
Nazirliyin heyəti daha sonra

Azərbaycanelminingörkəmlinü-
mayəndələrindənbiri,dünyaşöh-
rətlikimyaçıalim,akademikYusuf
Məmmədəliyevin Ordubaddakı
ev-muzeyiniziyarətedib.Bildirilib
ki,muzey1975-ciildəümummilli
lider HeydərƏliyevin təşəbbüsü
ilə yaradılıb. Ziyarət zamanıYu-
suf Məmmədəliyevin qızı – mə-
dəniyyət nazirinin müavini Sev-
da Məmmədəliyeva akademikin
uşaqlıq, tələbəlik illəri, həyat və
yaradıcılığı, elmi araşdırmaları
barədəməlumatverib.
AnarKərimovvənazirliyinhe-

yəti Ordubadın əsas məscidlə-
rindənolanSərşəhərməscidinə
dəbaşçəkib.Naxçıvanınincilə-
rindənsayılanXVIIəsrinyadiga-
rıSərşəhərçeşməsivəXankəh-
rizidəziyarətolunub.
Naxçıvana səfər “Əlincəqala”

Tarix-Mədəniyyət Muzeyi (Cul-
fa rayonu) və Azərbaycan Or-
ta əsrmemarlığının ən qiymətli
yadigarlarındanolanQarabağlar
TürbəKompleksinə(Kəngərlira-
yonu)ziyarətləyekunlaşıb.
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“Vətənmüharibəsindəqali
biyyətdənsonrabütündünya
Azərbaycanxalqınınböyük
lüyünü,möhtərəmPreziden
timizindiplomatikuğurlarını,
AliBaşKomandankimisəriş
təsini,Ordumuzunqüdrətini
gördü.Xalqımızınmüharibə
dönəmindəvəondansonrakı
dövrdəbiryumruqşəklində
birləşməsigələcəknəsillər
üçünhəqiqiörnəkdir...”.

Mədəniyyət naziri Anar Kəri
mov bu fikirləri Vətən mühari
bəsinin iştirakçısı olmuş mədə
niyyət işçiləri ilə görüşdə dedi.
Aprelin 20də Beynəlxalq Mu
ğamMərkəzindəkeçiriləngörüş
MədəniyyətNazirliyinin “Səhnə
dən səngərə: qazilər” layihəsi
çərçivəsindətəşkilolunmuşdu.
NazirliyinMediavəkommuni

kasiyaşöbəsininmüdiriMəryəm
Qafarzadə tədbiri açaraq “Səh
nədənsəngərə”layihəsihaqqın
daətrafıməlumatverdi.Bildirdi
ki, 44 günlük Vətən müharibə
sindətarixiQələbəninəldəedil
məsindəmisilsizfədakarlıqgös

tərən,ölkəmizinərazibütövlüyü
yolundasağlamlığınıfədaedən,
xalqımızasonsuzsevincvəqü
rurhissləriyaşadanşəhidvəqa
zilərimizhərbirazərbaycanlının
qəlbindətaxtqurub:“Vətənmü
haribəsindəşəhidolmuşqəhrə

manmədəniyyət işçilərinin xati
rəsiniəbədiləşdirməkməqsədilə
nazirlik tərəfindən “Səhnədən
səngərə: şəhidlər” layihəsi hə
yatakeçirilib.Layihəüzrəmədə
niyyət işçilərindən8nəfərşəhid
haqqındaictimaiyyətəgenişmə
lumattəqdimolunub”.
Şöbəmüdiriqeydetdi ki,Və

tən müharibəsində iştirak edən
mədəniyyət işçilərindən 12 nə
fər qazi kimi adlarını Azərbay
can qəhrəmanlıq salnaməsinə
həkk ediblər. Onların ictimaiy
yət tərəfindən geniş tanınması
məqsədilə nazirlik “Səhnədən
səngərə: qazilər” layihəsini ger

çəkləşdirib.Layihəçərçivəsində
qazimədəniyyət işçilərihaqqın
davideoçarxlarhazırlanıb.“Sal
naməfilm” studiyası tərəfindən
lentə alınan materiallarda onla
rın 44 günlük müharibədə gös
tərdiklərişücaətdənbəhsolunur,

qazilərinailəüzvləri,döyüşyol
daşlarıiləsöhbətlərtəqdimedilir.
Vətənmüharibəsində qazi ol

muş mədəniyyət işçilərinin mü
haribəvəQələbətəəssüratlarını
əks etdirən videoçarxın nüma
yişindən sonra söz mədəniyyət
naziriAnarKərimovaverildi.
Vətən müharibəsində Zəfə

rimizin əsasında dayanan milli
birlikfaktınınönəminiqeydedən
nazir dedi: “Biz mədəniyyətimi
zə,özkimliyimizə,özkökümüzə
bağlı xalqıq. Bu savaşa sizləri
göndərəndəməhzomillikimli
yə, kökə bağlılıq və məsuliyyət
oldu.Sizeynizamanda ikicəb

hədə vuruşmusunuz: müharibə
vaxtı səngərdə, müharibədən
əvvəl və sonra isə mədəniyyət
sahəsində.Bu,böyükbirqəhrə
manlıqdır. Hazırda qloballaşma
dövründə yaşayırıq və təəssüf
ki, dəyərlərin aşınması prose

sigedir.Bizmərdlik,dönməzlik,
şücaət kimi anlayışları sizlərin
simasında yeni nəsillərə ötürü
rük”.
Anar Kərimov qazilərə fəxri

fərmanlartəqdimetdi.
Tədbirin bədii hissəsində Və

tən müharibəsinin iştirakçısı ol
muş bəstəkar Vüqar Məmməd
zadə kvartet üçün əsəri, opera
ifaçısı Atəş Qarayev Asəf Zey
nallının“Ölkəm”romansıvərəq
qas Firdovsi Eyvazov “Uzundə
rə”rəqsinitəqdimetdilər.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdiril

di.
Lalə Azəri

Mədəniyyət Nazirliyində 
italiyalı musiqi xadimi ilə görüş

Bakıdakeçirilən“Barokkogünləri”BeynəlxalqMusiqiFestivalı
naitaliyalıtanınmışmusiqixadimi,professorVinçenzodeVivo
daqatılıb.

Barokkodövrümusiqisininmükəmməlbilicisi,dünyanınmö
təbərvokalmüsabiqələrindəmünsifərheyətininüzvüolanVin
çenzodeVivoİtaliyanınOzimoşəhərindəkiməşhurvokalsənəti
məktəbi–“AkkademiaD’arteLirika”nınbədiirəhbəridir.O,Mi
landakı“LaSkala”danTrevizoşəhərindəyerləşən“TeatroCom
munale”yəqədərbir sıra teatrlarda fəaliyyət göstərib,müxtəlif
ölkələritəmsiledənmusiqiçilərləçalışıb.Həmçininonlarlaopera
tamaşasınalibrettolaryazıb.2011ci ildənbədiirəhbəriolduğu
“AkkademiaD’arteLirika”daAzərbaycan,Türkiyə,Qazaxıstan,
Ukrayna, Gürcüstan,
Özbəkistan, Almaniya,
Fransa, Rusiya, Brazi
liya, Misir, Yunanıstan,
İsrailvədigərölkələrdən
gələn tələbələri dünya
opera səhnəsinə hazır
layır.
Mədəniyyət nazirinin

birincimüavini ElnurƏli
yev aprelin 25də “Ba
rokkogünləri”festivalının
qonağıolanVinçenzode
Vivo ilə görüşüb. Görüş
də nazirliyin İncəsənət
və qeyrimaddi mədəni
irs şöbəsinin müdiri Fə
rəhAcalova və festivalın
bədii rəhbəri, Əməkdar
artist İlham Nəzərov da
iştirakediblər.
Görüş zamanı “Barokko günləri” BeynəlxalqMusiqi Festivalı,

Azərbaycanvəİtaliyaarasındamədənimünasibətlər,ocümlədən
ölkəmizdəklassikvokalməktəbinin inkişafperspektivləri,müm
künbirgəlayihələrbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.

Nazirliyin Aparatına yeni rəhbər təyinatı
AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimo
vunəmriiləVüqarMəmmədovnazirliyinAparatrəhbəritəyin
olunub.

V.Məmmədov 2007
ci ildə Bakı Dövlət Uni
versitetini, 2014cü ildə
Azərbaycan Dövlət İqti
sad Universitetini, 2020
ci ildəPrezidentyanında
Dövlət İdarəçilik Akade
miyasını fərqlənmə dip
lomlarıiləbitib.
2009cuildənMədəniy

yətvəTurizmNazirliyində
işləməyəbaşlayıb.Nazir
liyinMədəniyyətsiyasəti,
Mədəniyyətmüəssisələrivəxalqyaradıcılığışöbələrindəməslə
hətçi, aparıcıməsləhətçi, Elm, təhsil və gənclərlə iş şöbəsində
sektormüdirivəzifələrindəçalışıb.
20182020ci illərdəMədəniyyət Nazirliyi Xalq yaradıcılığı və

mədənimarşrutların inkişafışöbəsindəsektormüdiri,şöbəmü
dirininmüavini,2020ci ilinsentyabrayından2021ci ilinavqust
ayınadəkRegionalsiyasətşöbəsininmüdirivəzifələrindəişləyib.
SontəyinatadəkStratejiinkişafvəlayihələrinidarəedilməsişöbə
sininmüdiriolub.

“Şərqlə Qərbin ahəngində” 
“Barokko günləri” festivalında 

daha bir konsert 

MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə2326apreltarixində
Bakıdakeçirilən“Barokkogünləri”BeynəlxalqMusiqiFestivalı
Azərbaycan,İtaliya,Türkiyə,UkraynavəGürcüstandanifaçıları
birarayagətirmişdi.

Festival çərçivəsində növbəti konsert proqramı aprelin 25də
M.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniya
sınınKameravəorqanmusiqisizalındagerçəkləşdi.
“ŞərqləQərbinahəngində”adlımusiqiaxşamındaMədəniyyət

Nazirliyinin İncəsənət və qeyrimaddimədəni irs şöbəsiMusiqi
sektorununmüdiriVüqarHümbətov,mədəniyyətvəincəsənətxa
dimləri,digərqonaqlariştirakedirdilər.
Konsertdə“D`accordo”barokkoansamblı(bədiirəhbərvəkla

vesinifaçısı–ƏməkdarartistİlahəSadıqzadə)çıxışetdi.
M.Pretoriusun “Bransl de laTorş” əsəri ilə başlayanproqram

J.B.Lüllinin“Skaramuşçakonası”əsəriilədavametdi.L.Bokkeini
G.Hendel,A.Korelli,A.Skarlattivədigərbəstəkarlarınəsərlərimu
siqiaxşamınaəlavərəngqatdı.
TürkiyəlimusiqiçiHandeCangöçgenin(arklüt)ifasındaM.Lam

betin“Mabergereesttendreetfidelle”əsəridəkonsertinyadda
qalannömrələrindənoldu.
Proqramın digər musiqili qonaqları – türkiyəli musiqiçi Kaan

Buldular (kontratenor), Əməkdar artistlər Fəridə Məmmədova
(soprano),NicatSalmanov(feyta)vəitaliyalısənətçiStefanoDe
mikelinin(klavesin)ifalarıdaalqışlarlaqarşılandı.KonsertəG.de
Maşonun“Doucedamejolie”əsəriiləyekunvuruldu.
Bildirəkki,QərbiAvropadaklassikmusiqininXVIəsrinsonu–

XVIII əsrin birinci yarısında inkişaf dövrünü “Barokkomusiqisi”
(barokko – italyanca “təmtəraqlı”, “qəribə”mənalarını verir) ad
landırırlar.Barokkotəxminən150ilərzində(Y.S.Baxınvəfatetdi
yi1750ciilədək)musiqidəmüxtəlifbəstəkarlıqüslubvəaxtarış
larınınmövcudolduğudövrdür.BundansonraAvropadaklassik
(akademik)musiqitamtəşəkkültapıb.

Nurəddin

Qədim mətnlər və klassik mənbələr 
erməni saxtakarlığını ifşa edir

Dünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü münasibətilə 
vebinar bu mövzuya həsr olunmuşdu

Aprelin22dəƏqliMülkiyyətAgentliyivəMədəniyyətNa
zirliyininbirgətəşkilatçılığıilə“Qədimmətnlərvəklassik
mənbələrerməniçiliksaxtakarlıqlarınıvəuydurmalarını
ifşaedirvəyaAzərbaycantorpaqlarınahayerməniid

dialarınındavametdirilməsihaqqında”mövzusundavebinar
keçirildi.Vebinar23aprel–DünyaKitabvəMüəllifHüquqları
Günümünasibətilətəşkilolunmuşdu.

Əqli Mülkiyyət Agentliyi İda
rə Heyətinin sədri, professor
Kamran İmanov qeyd etdi ki,
kitablar və əsər müəllifəri keç
mişlə gələcək arasında əlaqəni
formalaşdırır, məkan və zaman
çərçivəsindən kənarda ideya
mübadiləsini təminedir: “Dünya
Kitab və Müəllif Hüquqları Gü
nünüqeydedərkənbizideyavə
biliklərinyayıcılarına–naşirlərə,
kitab ticarətçilərinə, kitabxana
laravəs. lazımiqiymətdəveri
rik.Lakinodabirhəqiqətdir ki,
erməni müəllifəri tarixə aid ya
lanlarladolukitablarçapedirvə
bunlarlaermənisayağı“mənbə”
yaradırlar.Buvebinarıkeçirmək
də məqsədimiz erməni saxta
karlığınıvəuydurmalarınıqədim

mətnlərə və klassik mənbələrə
söykənərəkifşaetməkdir”.
Vebinarda çıxış edən mədə

niyyətnaziriAnarKərimovbildir
diki,ermənilərəsrlərboyu tari
xi saxtakarlıqla məşğul olublar:
“Təəssüfər olsun ki, ermənilər
birçoxQərbdövlətlərini,onların
alimlərini bu saxtakarlığa inan
dırmağa nail olublar. Erməni
saxtakarlığına qarşı ölkəmizdə
müəyyənaddımlaratılsada,an
caq qarşıda görüləsi işlər çox
dur. Qədim Azərbaycan dövləti
olan Qafqaz Albaniyasının irsi
vəsivilizasiyasıiləbağlıQərbdə
əsasən birmənalı bir yanaşma
mövcuddur.Bu,ermənilərinma
raqlarınauyğunolanbir yanaş
madır. Bu sahədə həqiqətlərin

bizimtərəfimizdəolmasınabax
mayaraq,bizdünyanı,xüsusiilə
dəQərbalimlərinibunainandıra
bilməmişik”.
Nazirvurğuladıki,Vətənmü

haribəsindəAli BaşKomandan
İlham Əliyevin qətiyyəti və Or
dumuzun qəhrəmanlığı sayə
sindəAzərbaycanın öz torpaq
larını işğaldan azad etməsi ilə
yeni mərhələ başlayıb: “Vətən
müharibəsi şanlı Zəfərlə başa
çatsa da, informasiya mühari
bəsi bundan sonra da davam
edəcək.Bunudövlətimizinbaş
çısıdadəfələrləqeydedib.Bu
informasiya müharibəsində bi
zim ən vacib alətlərimizdən
biri də düzgün, uzunmüddətli
və nəticəyönlü strategiyanın
müəyyənedilməsidir.Bustrate
giyanın tərkibhissələrindənbiri
dəalimlərlə,tarixşünaslarla,et
noqraf və digər mütəxəssislər
ləmütəmadi işin aparılmasıdır.
Düşünürəmki,aidiyyətimüəssi
sələrimiz,ocümlədənMədəniy
yət Nazirliyi və Əqli Mülkiyyət

Agentliyi də əlaqələndirici şə
kildə bu sahədə proseslərə öz
töhfəsiniverəbilər”.
Anar Kərimov diqqətə çatdır

dı ki, Mədəniyyət Nazirliyi ADA
Universiteti ilə birgəmüxtəlif öl
kələrdən alimləri dəvət etməklə
Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti,
memarlığı sahəsində araşdır
ma aparmaq üçünmüəyyən bir
proqram hazırlamağı planlaşdı
rır: “Bu sahədəmüxtəlif ölkələr
dəneləgəncaraşdırmaçılarlaiş
ləməkistəyirikki,hələermənilər
saxtamifərlə onların beyinlərini
zəhərləməyib.Onlarlaəməkdaş
lıqgələcəkdəbizəelmiresurslar
verəcək. Nəticə etibarilə də biz
bunlarlasaxtaermənimifologiya
sınınövbətidəfədağıtmağanail
olacağıq.Necəki,biz44günlük
müharibəzamanıonlarınuydur
mamifologiyasını dağıtdıq.Am
ma informasiya mübarizəsində
dəəlimizdəlazımolanşəbəkələr
olmalıdırki,uğurəldəedək”.
Vebinar AMEAnın A.Bakıxa

novadınaTarixİnstitutununbaş
direktoru, tarix üzrəelmlər dok
toru, professor Kərim Şükürov,
Folklor İnstitutunun baş direk
toru, akademik Muxtar İmanov,
Prezident Administrasiyasının
sektormüdiri FuadAxundov və
digər iştirakçıların çıxışları ilə
davametdi.

N.Məmmədli

İki cəbhədə – səhnə və səngərdə
“Bu savaşa sizləri göndərən də milli kimliyə, kökə bağlılıq idi...”

Görkəmli rəqqasə haqqında film bərpa olunub

Xalqartisti,görkəmlirəqqasə,baletmeystervəpedaqoqƏminə
Dilbazi(19192010)haqqında1992ciildə“Azərbaycanfilm”Kinos
tudiyasındalentəalınan“Prima”sənədlifilmiDövlətFilmFondunda
bərpaedilib.Aprelin22dəAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyindəsənədlifilminbərpadansonratəqdimatıkeçirildi.

Tədbiri Musiqi Mədəniyyə
ti Dövlət Muzeyinin direktoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Al
la Bayramova açaraq bildirdi ki,
Əminə Dilbazinin adı ölkəmizdə
professional və özfəaliyyət rəqs
ansambllarının yaradılması ilə
sıxbağlıdır.O,1959cuildəAzər
baycanTibb İnstitutunun “Çinar”
tələbə rəqs kollektivinə rəhbər
likedib.1967ciildəisə“Sevinc”
qızlaransamblınıyaradıb.Sonra
zəngin pedaqoji təcrübəsinimilli
xoreoqrafiyanın inkişafınayönəl
dib.Xalq rəqslərininyeni ifaçılar
nəslinin hazırlanması sahəsində

yorulmadan çalışıb. Bununla da
klassik milli rəqslərimizi yeni ifa
tərziiləzənginləşdirib.
Qeyd olundu ki, görkəmli sə

nətkarın“LeylivəMəcnun”ope
rasında, “Arşınmalalan” və “O
olmasın, bu olsun” operettaları
vədigərəsərlərdə ifaetdiyi “İn
nabı”, “Tərəkəmə”, “Vağzalı
Mirzəyi”, “Turacı”, “Naz eləmə”
rəqsləri maraqla qarşılanıb. O
həm də “Əzablı yollar”, “Mən
mahnı qoşuram”, “Ulduz” və s.
filmlərinxoreoqrafıolub.
Azərbaycan Dövlət Film Fon

dunun direktoru, Əməkdar incə

sənətxadimiCəmilQuliyevekran
işi haqqında söz açdı. Dedi ki,
film texniki baxımdan yaxşı de
yildi.Onagörədəqəraragəldik
ki,bərpaolunsun.Filminbərpası
vəyenidənnümayişigörkəmlisə
nətkarınyaradıcılığınıntəbliğiba
xımındançoxəhəmiyyətlidir.
Cəmil Quliyev filmin rejissoru,

XalqartistiTofiqİsmayılovdanda
danışdı.Qeydetdiki,o,birmüd
dət “Azərbaycanfilm” Kinostudi
yasında bədii filmlərin quruluş
çu rejissoru vəzifəsində çalışıb.
Həmdəkinostudiyanınnəzdində
fəaliyyətgöstərənkinoaktyorteatr
studiyasınınbədiirəhbəriolub.
Direktor çıxışının sonunda fil

min elektron nüsxəsini muzeyə
hədiyyəetdi.
Tədbirdə daha sonra filmin

rejissoru Tofiq İsmayılovun qı

zıSevincRzayevaçıxışedərək
atasınınfilmüzərindəkiyaradıcı
lıqişindəndanışdı.Filminopera
toru,Əməkdarincəsənətxadimi
RafiqQəmbərov,Əməkdarartist
Ötkəmİsgəndərov,MilliKonser
vatoriyanın professoru Abbas
qulu Nəcəfzadə Əminə Dilbazi
ilə bağlı xatirələrini bölüşdülər.
Qeyd edildi ki, sənətkar uzun
müddətli fəaliyyətiərzindədaim
yüksək səhnə mədəniyyəti nü
mayişetdirib.Bənzərsiz ifaçılığı
iləxalqrəqslərinizənginləşdirib.
Əminə Dilbazinin oğlu Mika

yılHacıyev çıxış edərək ailələri
adından tədbir iştirakçılarına tə
şəkkürünübildirdi.
Tədbir“Prima”sənədlifilminin

bərpa olunmuş yeni variantının
nümayişiiləbaşaçatdı.

Savalan Fərəcov
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Bu konf ran sın ke çi ril mə sin də 
məq səd Qa ra bağ da və Şər qi 
Zən gə zur da me mar lıq ir si nin 
qo ru nub sax la nıl ma sı üz rə əsas 

və zi fə lə ri müəy yən et mək, me
mar lıq abi də lə ri nin bər pa sı üçün 
töv si yə lər ha zır la maq, me mar lıq 
və şə hər sal ma ir si nin mü ha fi zə si 
sis te mi nin tək mil ləş di ril mə si nə dair 
tək lif lər ha zır la maq dan iba rət dir. 

Bu fi kir lə ri Azər bay can Me mar lıq və 
İn şaat Uni ver si te ti nin (Az MİU) təş ki lat
çı lı ğı, Mə də niy yət və Təh sil na zir lik lə
ri nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən “Qa ra bağ və 
Şər qi Zən gə zu run me mar lıq ir si. Bər pa, 
qo run ma və is ti fa də prob lem lə ri” möv
zu lu bey nəl xalq konf ran sın açı lı şın da 
uni ver si te tin rek to ru, pro fes sor Gül çöh
rə Məm mə do va diq qə tə çat dır dı.

2122 ap rel ta rix lə rin də ger çək lə şən 
bey nəl xalq el miprak tik konf rans hib rid 
(on layn və əya ni) for ma da təş kil olun
muş du.

Konf ran sın “Fair mont Ba ku” ho te lin də 
ke çi ri lən açı lı şı na mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Sev da Məm mə də li ye va, təh
sil na zi ri nin müavi ni Fi ru din Qur ba nov, 
res pub li ka nın ali təh sil müəs si sə lə ri və 
el mi qu rum la rı nın rəh bər şəxs lə ri, Tür
ki yə, İta li ya və Qa za xıs tan dan alim lər 
qa tıl mış dı lar.

Az MİUnun rek to ru Gül çöh rə Məm
mə do va iş ğal dan azad olun muş əra zi
lə ri miz də apa rı lan qu ru cu luq iş lə rin dən 
söz aça raq bil dir di ki, bu iş lər lə ya na şı 
otuz il sü rən iş ğal döv rün də er mə ni lər 
tə rə fin dən məhv edi lən, sax ta laş dı rı lan 
me mar lıq abi də lə ri mi zin bər pa sı, me
mar lıq və şə hər sal ma ir si nin mü ha fi zə si 
bu gün qar şı da du ran ən mü hüm və zi

fə lər dən dir. Qeyd et di ki, Azər bay ca nın 
me mar lıq sa hə sin də ən qo ca man təh sil 
oca ğı ki mi Az MİU da bu iş lə rə öz töh
fə si ni ver mək əz min də dir. Uni ver si tet də 
ça lı şan alim lər ta ri xime mar lıq ir si mi zin 
öy rə nil mə si, mü ha fi zə si və is ti fa də si 
prob lem lə ri ni təd qiq edir, müx tə lif la yi
hə lər ər sə yə gə ti rir lər.

Rek tor me mar lıq ir si nin qo ru nub sax
la nıl ma sı na ca vab deh olan bey nəl xalq 
təş ki lat la rın iş ğal olun muş əra zi lə ri miz də 
mə də ni ir sin məhv edil mə si nə bi ga nə lik 
nü ma yiş et dir mə si nə də to xun du. Qeyd 
et di ki, Azər bay can döv lə ti ta ri xi əda lə ti 
bər pa edə rək ona məx sus olan əra zi lə
ri ge ri qay ta rıb və in di bü tün dün ya Qa
ra bağ da, Şər qi Zən gə zur da me mar lıq 
ir si nin, ümu miy yət lə, bü tün şə hər sal ma 
inf rast ruk tu ru nun er mə ni iş ğal çı la rı tə rə
fin dən ne cə məhv edil di yi ni gö rür.

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də
ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı 
üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə
fər li iş ğal dan azad olun muş əra zi lə ri
miz də apa rı lan bər paqu ru cu luq iş lə ri 
haq qın da ət raf ı mə lu mat ver di, gö rü lə
cək iş lə rə qı sa nə zər sal dı, van da liz mə 
mə ruz qa lan abi də lə rin ye ni si ya hı sı və 
və ziy yə ti ba rə də bil gi lə ri bö lüş dü. Qeyd 
olun du ki, iş ğal dan azad edi lən əra zi lər
də 706sı döv lət qey diy ya tın da ol maq la 
2600dən çox ta rixmə də niy yət abi də si 
möv cud dur. Şu şa da Bül bü lün EvMu
ze yi, Üze yir Ha cı bəy li nin hey kə li, Mol la 
Pə nah Va qi fin büs tü və məq bə rə si bər
pa olu nub, Aşa ğı və Yu xa rı Göv hər ağa 
məs cid lə ri, Saat lı məs ci di nin bər pa sı 
da vam et di ri lir. Ya xın za man lar da Ağ
dam da Cü mə və Qi yas lı məs cid lə ri nin 
də bər pa sı na baş la nı la caq.

Təh sil na zi ri nin müavi ni Fi ru din Qur
ba nov 30 ilə ya xın da van edən iş ğal 
döv rün də Qa ra bağ əra zi sin də da ğı dı
lan inf rast ruk tu ra diq qət çə kə rək ümu
mi lik də 993 təh sil müəs si sə si nin məhv 
edil di yi ni diq qə tə çat dır dı.

İçə ri şə hər Döv lət Ta rixMe mar lıq Qo
ru ğu İda rə si İda rə He yə ti nin səd ri Şa
hin Se yid za də müəs si sə nin ta be li yin də 
olan abi də lə rin bər pa sı ilə bağ lı gö rü lən 
iş lər haq qın da da nış dı, bu iş lə rin da ha 
ge niş vü sət al ma sı üçün mü va fiq ins
ti tut və uni ver si tet lər lə əmək daş lıq da 
ma raq lı ol duq la rı nı bil dir di.

Konf ran sın ple nar ic la sın da Az MİU
nun rek to ru Gül çöh rə Məm mə do va 
“Qa ra ba ğın və Şər qi Zən gə zu run me
mar lıq ir si”, Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul
tu ra lizm Mər kə zi nin ic ra çı di rek to ru 
Rə van Hə sə nov “Qa ra bağ və Şər qi 
Zən gə zur iq ti sa di ra yon la rın da mə də
ni ir sə qar şı hə ya ta ke çi ril miş van da
lizm”, İta li ya dan bər pa və mü ha ri bə
dən son ra kı bey nəl xalq sse na ri lər üz rə 
eks pert Ales sand ro Bian ki “Qa ra ba ğın 
azad edil mə si. Azər bay can ir si nin qo
run ma sı və ida rə olun ma sı sa hə sin də 
irə li lə yiş für sə ti” möv zu la rın da mə ru zə 
et di lər.

***
Son ra konf rans dörd sek si ya üz rə işi

ni da vam et dir di, ümu mi lik də 50yə ya
xın mə ru zə din lə nil di. Bun lar dan 20si 
Tür ki yə, İta li ya, Qa za xıs tan və Çin alim
lə ri tə rə fin dən təş ki lat ko mi tə si nə təq
dim edil miş mə ru zə lər idi.

İlk sek si ya da “Şu şa nın me mar lıq ir si” 
möv zu su ət ra fın da çı xış lar ol du. Şu şa 

şə hə ri nin me mar lıq abi də lə ri və şə hər
sal ma qu ru lu şu nun xü su siy yət lə ri, iş
ğal döv rün də Şu şa nın ta ri xime mar lıq 
ir si nə vu ru lan zər bə, şə hə rin me mar lıq 
mü hi ti nin bər pa sı və is ti fa də si prob lem
lə ri, elə cə də Şu şa nın mul ti kul tu ral mü
hi ti, sa ray la rı və s. is ti qa mət lər üz rə fi kir 
mü ba di lə si apa rıl dı.

Mü za ki rə yə çı xa rı lan ikin ci mə sə lə 
“Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zu run me mar
lıq ir si nin bər pa sı və qo run ma sı prob
lem lə ri” möv zu su na həsr olun muş du. 
Bu ra da Qa ra ba ğın və Şər qi Zən gə zu
run me mar lıq ir si, mü ha ri bə və iş ğal il
lə ri nin bu mi ra sa tə si ri, ta ri xi me mar lı ğın 
bər pa, mü ha fi zə və is ti fa də prob lem lə ri 
diq qət mər kə zi nə çə kil di, ma raq lı mə ru
zə lər təq dim olun du.

“Mə də ni ir sin ida rə olun ma sı” möv zu
sun da üçün cü sek si ya da ta ri xime mar
lıq ir si nin qo run ma sın da ye ni tex no lo
gi ya lar, ir sin ida rə olun ma sı nın so sial 
as pekt lə ri və bu nun la bağ lı bey nəl xalq 
təc rü bə haq qın da söz açıl dı.

Dör dün cü is ti qa mət ki mi isə “Ta ri
xi şə hər lə rin müasir in ki şa fı” möv zu su 
se çil miş di. Bu ra da re gionun in ten siv 
in ki şa fı kon teks tin də mə də ni ir sin ida rə 
olun ma sı prob lem lə ri, müasir şə hər lə
rin ya ra dıl ma sı, ta ri xi əra zi lə rin qo ru
nub sax la nıl ma sı və bər pa sı, re gionun 
da vam lı in ki şa fın da mə də ni ir sin ro
lu, nəq liy yat prob lem lə ri və mü hən dis 
kom mu ni ka si ya la rı ilə əla qə dar təh lil lər 
apa rıl dı.

Bey nəl xalq el miprak tik konf rans ap re
lin 22də işi ni Az MİUda da vam et dir di.

Həmidə Nizamiqızı

Gəncliyə örnək qəhrəmanlar
Şəm kir RMİ Daş kə
sən ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də 
Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Mə həm məd 
Ab dul la ye vin xa ti rə
si nə həsr olun muş 
“Gənc lə ri mi zin qəh
rə man lıq sal na mə
si” ad lı anım təd bi ri 
ke çi ri lib.

Ma sal lı RMİ Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə N.Nə ri ma nov adı na Ma sal lı şə hər 2 say lı tam or ta mək tə bin
də “Qəh rə man la rı ta nı yaq” la yi hə si çər çi və sin də növ bə ti təd bir 
ke çi ri lib. Təd bir də mə də niy yət iş çi lə ri, Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri, 
müəl lim və şa gird lər iş ti rak edib lər.

Ra ma zan ayı  mü na si bə ti lə Cə li la bad ra yon Mə də niy yət Mər
kə zi və Mə də niy yət İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı Cə li la bad ra yon ko
mi tə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di 
Fa zil Əli ye vin ailə si və Və tən mü ha ri bə si qa zi si İs ma yıl Hü sey nov 
zi ya rət olu nub.

Bər də RMİ Yev lax Şə hər Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək
daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di Faiq Adı gö zə lo vun ailə si ni zi ya
rət edib lər.

Kitab qiymətli xəzinədir
Sum qa yıt RMİ Sum qa
yıt Mər kə zi Uşaq Ki tab
xa na sı nın əmək daş la rı 
23 ap rel – Dün ya Ki tab 
və Müəl lif Hü quq la
rı Gü nü ilə əla qə dar 
N.Tu si adı na 12 nöm rə li 
tam or ta mək təb də 
“Qey riadi ki tab lar 
haq qın da ma raq lı 
fakt lar” ad lı təd bir təş kil 

edib. Təd bir də uşaq lar ki tab xa na əmək daş la rı nın ha zır la dı ğı “Gin
ne sin re kord lar ki ta bı”ndan bəhs edən vi deoçar xı iz lə yib lər.

Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKSnin Mər kə zi Ki tab xa na sı nın 
əmək daş la rı və oxu cu la rı “Azər ki tab” Ki tab Təb li ğa tı Mər kə zi nin 
Qu ba fi lialın da ta nın mış ya zar lar El xan Elat lı, Va ris Yol çu yev, 
Əli ba la Mə hər rəm za də və Ra miz Qu sar çay lı ilə gö rüş ke çi rib lər. 
Müəl lif ər ya ra dı cı lıq pro se si, əsər lə rin də ki ob raz lar və Azər bay
can poezi ya sı haq qın da ət raf ı mə lu mat ve rib lər.

Ma sal lı RMİ Ma sal lı ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə İn ti qam Əs gər li adı na Ma sal lı şə hər 3 say lı tam or ta mək tə
bin də Dün ya Ki tab və Müəl lif Hü quq la rı Gü nü ilə əla qə dar təd bir 
ke çi ri lib.

İs ma yıl lı RMİ İs ma yıl lı ra yon MKS tə rə fin dən əla mət dar gün 
mü na si bə ti lə açıq ha va da ki tab sər gi si təş kil edi lib.

Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın Xid mət və 
uşaq şö bə si “Ki tab ən qiy mət li xə zi nə dir” baş lı ğın da təd bir və sər
gi təş kil edib.

To vuz ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə E.Məm mə
dov adı na şə hər tam or ta mək tə bin də “Ki tab ol sun ama lın” baş lı
ğın da təd bir ke çi ri lib. 

Gən cə RMİ Sa mux ra yon MKSnin Mər kə zi Ki tab xa na sı nın 
Uşaq şö bə si “Yax şı ki tab çox qiy mət li xə zi nə dir” ad lı ki tab sər gi si 
ke çi rib.

Mədəni kənd – mədəni mühit
Sa bi ra bad RMİ tə rə fin dən kənd mə də niy yət müəs si sə lə ri nin 
fəaliy yə ti nin sti mul laş dı rıl ma sı məq sə di lə “Mə də ni kənd – mə
də ni mü hit” la yi hə si çər çi və sin də təd bir lər da vam et di ri lir.  La yi
hə nin məq sə di kənd əha li si nin asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li, 
yer lər də mə də niy yət müəs si sə lə ri nin fəaliy yə ti nin sti mul laş dı rıl
ma sı, ya ra dı cı gənc lə rin aş kar olun ma sı və ta nı dıl ma sı dır.

La yi hə çər çi və sin də Saat lı ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin Nə
si mi kənd kənd Folk lor evi, Nə si mi kənd “Adı gün” Mə də niy yət evi 
və kənd tam or ta mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Dər viş Pa ri si 
part la dır” ta ma şa sı səh nə yə qo yu lub. Əsər ta ma şa çı lar tə rə fin
dən ma raq la iz lə ni lib. 

Hazırladı: N.Məmmədli

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun memarlıq irsinə baxış

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir
Böl gə lər də fəaliy yət gös tə rən mə də niy
yət müəs si sə lə rin də “Şu şa İli” ilə bağ lı 
müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib, qə dim şə hə rin 
mə də ni zən gin lik lə ri təb liğ olu nub. 

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda rə si 
(RMİ) Ha cı qa bul ra yon Mə də niy yət Mər kə
zin də “Mə də niy yə ti mi zin be şi yi – Şu şa” ad
lı sər gi nü ma yiş olu nub, kon sert proq ra mı 
ke çi ri lib. RMİnin rəisi Fə rid Qur ban za də 
“Şu şa İli” ilə bağ lı mə də niy yət ocaq la rın da 
təş kil edi lən sil si lə təd bir lər dən, sər gi və mü
sa bi qə lər dən söz açıb. Ha cı qa bul Ra yon İc
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müavi ni Xu ra man 
Məm mə do va Şu şa da bu gün şə hə rin ta ri xi 
si ma sı nın bər pa sı yö nün də iş lə rin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni bil di rib. Çı xış lar dan son ra kon
sert proq ra mı təq dim olu nub.

Kür də mir RMİnin təş ki lat çı lı ğı ilə Kür də
mir ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də “Gəl, 
sə ni Şu şa ya apa rım” ad lı təd bir ke çi ri lib. 
İda rə nin rəisi Faiq Xu dan lı və ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin əmək da şı El xan Qa fa rov çı
xış la rın da öl kə baş çı sı tə rə fin dən elan olu
nan “Şu şa İli”nin əhə miy yə tin dən da nı şıb lar. 
Təd bir Kür də mir ra yon Uşaq in cə sə nət mək
tə bi və ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin ha zır
la dı ğı kon sert proq ra mı ilə da vam edib.

Bər də RMİ Bər də ra yon MKSnin 2 nöm
rə li şə hər ki tab xa na fi lialı Bər də ra yon İn
teq ra si ya tə lim li in ter nat tip li gim na zi ya sın da 
“Azad Şu şa mız” ad lı sər gi təş kil edib.

Bi lə su var RMİ Sal yan ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Şu şa zə fə ri Azər
bay can ta ri xi nin qəh rə man lıq sal na mə si dir” 
ad lı təd bir ger çək lə şib. Ağ ca bə di RMİ Ağ ca
bə di ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sın da “Şu şa İli” 
mü na si bə ti lə  ki tab sər gi si təş kil olu nub. Sər
gi də Şu şa nın ta ri xi, coğ ra fi ya sı və gör kəm li 
şəx siy yət lə ri ilə bağ lı nəşr lər yer alıb. 

Ağs ta fa RMİ Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re
ya sın da “Şu şa – mə də niy yət pay tax tı mız” 
baş lı ğı al tın da sər gi ke çi ri lib.

Ma sal lı RMİ Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin tə şəb bü sü ilə ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Mür vət Ab ba sov ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri və gənc lər üçün “Şu şa nın keç mi şi 
və bu gü nü” möv zu sun da mü ha zi rə oxu yub. 

Gən cə RMİnin tə şəb bü sü ilə “Şu şa İli” 
çər çi və sin də ke çi ri lən Aşıq mü sa bi qə si nin 
növ bə ti se çim tu ru olub. Se çim tu ru Aşıq 
Şəm şi rə həsr edi lib. Gən cə RMİnin rəisi 
Va sif Cən nə tov bil di rib ki, ulu ozanaşıq sə
nə ti xal qı mı zın mil li ru hun dan gə lib. Bu sə
nə ti ya şat maq, gənc nəs lə ötür mək la zım dır. 
Gən cə, Naf ta lan şə hər lə ri, Go ran boy, To vuz, 
Kəl bə cər, Xo ca lı və Şəm kir ra yon la rın dan 30 
nə fər gənc se çim lər də iş ti rak edib.

Gən cə şə hə ri T.Ha cı yev adı na 2 nöm rə li 
və Z.Qa yı bov adı na 5 nöm rə li uşaq mu si qi 
mək təb lə ri nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri
lən “Şu şa ilə Zə fər!” ad lı təd bir də mək təb lə
rin müəl lim və şa gird lə ri nin ifa sın da mu si qi 
nöm rə lə ri təq dim edi lib.

Şə ki RMİ Şə ki ra yon Oxud kənd Folk lor 
evin də “Xa rı bül bül lü Şu şam” ad lı kon sert ke çi
ri lib. RMİnin ta be li yin də ki Ba la kən ra yon Hey
dər Əli yev Mər kə zin də “Şu şa nın mə də niy yət 
in ci lə ri” baş lı ğı al tın da dis kus si ya təş kil olu nub.

Ağ daş RMİ Zər dab Ra yon Ta rixDi yar şü
nas lıq Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Qa ra ba ğın 
züm rüd ta cı – Şu şa” ad lı təd bir ke çi ri lib. Mu
ze yin el mi iş çi si Zi ya lə Əli ye va çı xış edə rək 
“Şu şa İli” ilə bağ lı mu zey də təş kil edi lən sil si
lə təd bir və sər gi lər dən söz açıb.

Re gional ida rə nin əha tə et di yi Ağ su ra yon 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nin təş ki lat çı lı ğı və 
ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi ilə “Var lı
ğın hər kə sə səadət, Şu şa” ad lı təd bir ke çi
ri lib. Ra yon mu si qi çi lə ri nin ifa la rın da “Azər
bay can”, “Şu şa nın dağ la rı”, “Qa ra bağ” və 
di gər mah nı lar, həm çi nin “Qa ra bağ şi kəs tə
si” zər bimu ğa mı səs lən di ri lib.

İs ma yıl lı RMİnin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
“Mə də niy yə ti mi zin be şi yi – Şu şa” ad lı təd bir
də ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Na hid 
Ba ğı rov, re gional ida rə nin rəisi El çin Nə cə fov 
və ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər. 
İs ma yıl lı ra yon Hey dər Əli yev adı na Mə də niy
yət Mər kə zi nin fo ye sin də Şu şa da ana dan olan 
və  ora da ya şa yıbya rat mış in cə sə nət xa dim
lə ri nin fo to la rın dan, həm çi nin qa laşə hə ri miz lə 
bağ lı rəsm əsər lə ri, Şu şa nın mət bə xi nü mu nə
lə ri nə ba xış ke çi ri lib. Təd bi rin bə dii his sə sin də 
mu si qi nöm rə lə ri və səh nə cik lər təq dim edi lib.

“Keşikçidağ” qoruğunda 
veloyürüş

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, 
İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin dəs tə yi ilə 
Ağs ta fa ra yo nun da kı “Ke şik çi dağ” Döv lət Ta rixMə də
niy yət Qo ru ğun da ve lo yü rüş ke çi ri lib.

Ra yo nun So yuq bu laq qə sə bə
sin dən “Cən gi” sə da la rı al tın da 
baş la yan yü rüş qo ru ğun in for ma
si ya mər kə zi nə qə dər da vam edib.

Yü rüş dən son ra qo ru ğun bə
ləd çi lə ri iş ti rak çı la ra əra zi də ki 
Cey ran çu xur, Sa rı yo xuş kur qan
la rı, Qal tan və Kar van də rə si, 
Ha sar lı ya şa yış dü şər gə si haq
qın da mə lu mat ve rib lər.

İn for ma si ya mər kə zin də təd
bi rin rəs mi his sə sin də Döv lət 
Xid mə ti nin, ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin əmək daş la rı, Və tən mü
ha ri bə si qa zi lə ri iş ti rak edib lər.

Qo ru ğun di rek to ru Mu sa Mur
sa qu li yev qo naq la rı sa lam la yıb. 
Döv lət Xid mə ti nin şö bə mü di ri 
Rus lan Ən vər li bil di rib ki, həm 
gənc lər, həm də yaş lı in san la rın 
qa tıl dı ğı yü rüş 16 ki lo metr mə
sa fə ni əha tə edib: “Məq səd qo
ruq əra zi sin də yer lə şən – ta ri xi 
Daş döv rün dən baş la ya raq Or
ta əsr lə rə qə dər olan me mar lıq 
abi də lə ri nin da ha ge niş ta nı dıl
ma sı dır. İs tə yi rik ki, hər kəs abi
də lə ri sev sin, qay ğı gös tər sin 
və on la rı gə lə cək nə sil lə rə çat
dı raq...”.

Ağs ta fa Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəisi Əziz 
Məs ma lı yev, 15 il dən çox qo
ruq əra zi sin də el mi təd qi qat lar 
apar mış BDUnun do sen ti, sə
nət şü nas lıq üz rə elm lər dok
to ru İmaş Ha cı yev, BDUnun 
do sen ti, fi lo lo gi ya üz rə elm lər 

dok to ru Va leh Nə si bov, Əmək
dar mə də niy yət iş çi si Hü seyn 
Hü sey nov və Və tən mü ha ri bə
si qa zi lə ri çı xış edə rək Ke şik
çi dağ ma ğa ra lar komp lek si və 
yü rüş ba rə də təəs sü rat la rı nı 
bö lü şüb lər.

F.Hüseynli
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Musiqiaxşamınıntamaşaçıları
arasındaPrezidentAdministrasi
yasıHumanitar siyasət, diaspor,
multikulturalizmvədiniməsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva,
Mədəniyyət Nazirliyinin nüma
yəndələri, incəsənət xadimləri
vardı. Konsertdə gənc tarzənlə
riAzərbaycanDövlətXalqÇalğı
AlətləriOrkestri (bədii rəhbər və
başdirijor–XalqartistiAğaverdi
Paşayev)müşayiətedirdi.
Proqramda Musa Mirzəyevin

“Azərbaycan rəqsi”, Niyazinin
“Qaytağı”,HacıXanməmmədo
vun kamança və orkestr üçün
konsert(tarüçünişləmə),tarvə
orkestr üçün2 nömrəli konsert
əsərləriifaolundu.Orkestrinvə
gəncmusiqiçilərinahəngdarçı
xışı tamaşaçılar tərəfindən al
qışlarlaqarşılandı.

***
Konsertdən əvvəl qəzetimi

zə müsahibə verən Azərbay
can Dövlət Xalq Çalğı Alətləri
Orkestrininbədiirəhbərivəbaş
dirijoru, Xalq artisti Ağaverdi
Paşayev layihənin əhəmiyyə

tini yüksək qiymətləndirdi: “Öl
kəmizdəmilli musiqinin, mədə
ni irsimizin qorunması, ifaçılıq
sənətinin inkişafı və təbliği is
tiqamətində mühüm layihələr
həyatakeçirilir.MədəniyyətNa
zirliyinin“Yeniadlar”layihəsidə
bunlardanbiridir.Layihəmüasir
Azərbaycan ifaçılıq sənətinin
inkişafına,busahədəyeni iste
dadlınəslintanınmasına,parlaq
ifaçıların yetişməsinə, o cümlə

dənmusiqi sənətimizi dərindən
bilən, onu duyaraq böyük sev
gihissi ilə ifaedənlərinsayının
artmasına xidmət edir. Layihə
çərçivəsindəAzərbaycanDövlət
Akademik Filarmoniyasında ar
tıqikikonsertproqramıkeçirilib”.
“Yeniadlar”ınbudəfəkiiştirak

çılarınıdaoxucularımızayaxın
dantanıtmaqistərdik.
İbrahimBabayev1997ciildə

Bakı şəhərində anadan olub.

2002ci ildə Fikrət Əmirov adı
na6nömrəliOnbirillikincəsənət
məktəbini tar sinfi üzrə bitirib,
həmin ildən təhsilini Azərbay
canMilli Konservatoriyası nəz
dindəMusiqiKollecindədavam
etdirib. SonraAzərbaycan Milli
Konservatoriyasının bakalavr
vəmagistr pillələrini fərqlənmə
diplomlarıiləbaşavurub.
İ.Babayevin tanınmış ifaçıvə

musiqiqrupları iləuğurluçıxış
larıolub.2013cüildəümummil
li liderHeydərƏliyevinanadan
olmasının 90 illiyinə həsr olun
muş gənc ifaçıların II Respub
likamüsabiqəsindəIyerə layiq
görülüb. 2015ci ildə NyuYork
şəhərində keçirilən “American
Protegee İnternational Com
petition” beynəlxalq müsabiqə
sində ölkəmizi yeganə iştirakçı
kimi layiqincə təmsil edərək I
yeri qazanıb. 2016cı ildə Öz
bəkistanın Daşkənd şəhərində
keçirilən“Anayurdunahəngləri”
IIbeynəlxalqmüsabiqəsindədə
I yerə layiq görülüb. Gənc tar

zənhəmin ilGənclərvə İdman
Nazirliyi tərəfindən “İlin gənci”
mükafatı ilətəltifedilib.2017ci
ildə Bakıda keçirilən “Testene
ArtBaku”beynəlxalqincəsənət
festivalmüsabiqəsində və “Kö
nül çeşmələri” müsabiqəsində
Iyerinsahibiolub.2018ci ildə
isəümummilli liderHeydərƏli
yevin anadanolmasının 95 illi
yinəhəsredilmişgəncifaçıların
IIIRespublikamüsabiqəsində I
dərəcəlidiplomalayiqgörülüb.
Atabəy İsmayılov1998ci ildə

Füzuli rayonunda anadan olub.
2016cı ildə Bülbül adına Orta
İxtisasMusiqiMəktəbini tarsin
fiüzrəbitirib.2020ci ildəAzər
baycan Milli Konservatoriyasını
bakalavr, 2022ci ildə magistr
pillələrinifərqlənmədiplomlarıilə
bitirib.Atabəyiluğurunu2012ci
ildəəldəedib.BülbüladınaOr
ta İxtisas Musiqi Məktəbinin
təşkilatçılığı iləAzərbaycanpro
fessional vokal sənətinin banisi
Bülbülün115illikyubileyinəhəsr
olunmuş musiqi festivalı çərçi

vəsindəBülbüladınaIRespub
likamüsabiqəsindəbirincidərə
cəli diplomla mükafatlandırılıb.
2013cü ildə ümummilli lider
HeydərƏliyevinanadanolması
nın90illiyinəhəsrolunmuşgənc
ifaçıların II Respublika müsabi
qəsində isəQranprimükafatını
qazanıb. Həmin il dövlət baş
çısının sərəncamı ilə onun adı
Azərbaycangənc istedadlarının
“Qızılkitabı”nayazılıbvəPrezi
dentin xüsusi aylıq təqaüdünə
layiqgörülüb.
2018ciildəİspaniyanınLloret

deMarşəhərindəkeçirilən“Ara
lıqdəniziəfsanələri”beynəlxalq
festivalmüsabiqəsində yeganə
azərbaycanlı iştirakçı olaraq I
yerin qalibi olub. 2019cu ildə
çalışdığı Azərbaycan Dövlət
Akademik Musiqili Teatrında
“Mövsümün ən yaxşı musiqiçi
si”adınalayiqgörülüb.
“Yeniadlar”layihəsiüzrəkon

sert proqramları iyul ayınadək
davamedəcək.

Nurəddin Məmmədli

“Yeni adlar” layihəsində gənc tarzənlər səhnəyə çıxdı

Konsepsiya: olmalıdır, 
olmazsa, heç bir fikir 
axını çuxuruna düşməz. 
Olmadısa – bütün 

mətləblər səhnədən pırr 
eləyib uçur...

Ondanbaşlayımki,buyazını
yazarkən xeyli əziyyət çəkdim.
Tamaşaya baxarkən də. “Filu
menaMarturano” – Akademik
MilliDramTeatrındaməşqlərinə
hələ pandemiyadan öncə baş
lanılanvənəhayət,tamaşaçıilə
görüşənyenisəhnəişi.
Tamaşa italyan dramaturqu

EduardodeFilipponuneyniad
lı əsəri əsasında hazırlanıb.
Bədii rəhbəri Xalq artistiAzər
Paşa Nemətov, quruluşçu re
jissoru Əməkdar artist Nicat
Kazımov, rejissoru Mehman
Fətullayevdir. Səhnə əsərinin
quruluşçu rəssamı Əməkdar
mədəniyyətişçisiİlhamElxan
oğlu,işıqüzrərəssamıRafael
Həsənov, musiqi tərtibatçısı
Kamil İsmayılov, rəqslərin qu
ruluşçusu Lalə Hacıyevadır.
ƏsəriAzərbaycan dilinə yazı
çıÜlviyyəHeydərovatərcümə
edib.
BaşrollarıXalqartistləriBəsti

Cəfərova(FilumenaMarturano)
və Ramiz Novruz (Domeniko
Soriano)oynayırlar.Səhnəəsə
rində həmçinin Əməkdar artist
Sevinc Əliyeva, aktyorlar Ra
minŞıxəliyev,Ləmanİmanova,
İlahəHəsənova,FəridəŞahba
zova, Vüsal Mustafayev, Elnur
Qədirov,CorcQafarov,Cavidan
Novruz,ElsevərRəhimov,Firu
zə Balayeva, Xədicə Novruzlu
rolalıblar.

Müəllifin üçpərdəli komediya
sını ikihissəli tamaşa kimi təq
dimatında janr olaraq  komedi
yaqeydedilsədə, səhnə işinin
(xüsusənikincihissədə)dramilə
komediyanın məngənəsində sı
xıldığı nəzərə çarpır.Bunugör
dükdəjanrüzərindəntragikomik
birgəzişmədəaparmayabilmir
sən.Gəzişmədemişkən,maraq
lıdır, görəsən, rejissor bu əsəri
səhnəüçünseçərkənonunizlə
yiciyəhansısadəmesajıverəcə
yininədərəcədənəzərəalıb?
Tamaşaboyubiz25ilevliki

şininməşuqəsiolmuşqadın ilə
həmin kişi arasında, əslində,
birbirinəməhkumolmuşikilinin
çəkişməsində tərəf seçməyin
qeydinəqalırıq.
Qadınkimdir?Evlikişiiləmü

nasibət quran, onun məşuqəsi
olmağıqəbuledənvəüstəlikil
lərləokişininarvadıolmaqüçün
minhoqqadançıxanFilumena.
Kişi–onunəsiriolanqadındüş
künü, varlı,  axmaq Domeniko
(Mimi).
Tamaşa əziküzük gəlin pal

tarı ilə səhnəyə atılan Filume
nanınçıxışı iləbaşlayır.O,çox
məmnundur. Can üstə olması
barədə yalan uyduraraq keşiş
qarışıq hamıya kələk gəlir və
nəhayət,yeganəplanıolanev
lilikaktınıgerçəkləşdirir.Doğru
dur, biz onu görmürük, amma
bütün detalları ilə təsvirini eşi
dirik. Əslində, bu təfsirtəsvirə
sərf olunan vaxtımızı sadə bir
mizan iləşahidliyədəsərfedə
bilərdik.
Əlqərəz,Filumenanın ölmədi

yini görən Mimi çox qəzəblidir,
cilovunugəmirənatkimibiryer

dədurmurvəhərvəchləondan
boşanacağını deyir. Hətta vəkil
tutacağı, qadına bir qəpik pul
saxlamayacağı barədə hədələr
də edir. Beləcə, birinci hissəni
deməkolarki,“boşayacam,bo
şanmayacam”lara fəda edirik.
Bundan sonra rejissor (nə baş
verirsə) başdanayağa yalançı,
fırıldaqçı,əxlaqsızFilumenadan
mələkdüzəltməyəbaşlayır.Bə
raət də ənənəvidir və pyesdən
irəli gələnmotivin primitiv fabu
lasıdır: kasıb məhəllədə acya
lavacböyüdüyünəgörəboyuna
fahişəlik biçilən Filumena mü
qəddəs ruha –Məryəmə itaətə
görə atasını belə düzgün təyin
etmədiyi uşaqlarını (tələf) tərk
etmir.Beləcə,illərləqurbanseç
diyivəhəmdəözününqurbanı
naçevrildiyikişininpullarınıonun
varlığındanxəbərsizoğlanlarına
xərcləyir. Ah, lap fədakar ana
mücəssəməsi kimi gözlərimizi
yaşardır.Bizidəonsuzdaəlində
plastilin kimi oynatdığı Mimiyə
qatıb “oğlanlardan biri sənindir”
tapmacasıiləgirincedir.Bumə
qamda 80ci illərin hind filmləri
səhnəsi tanqo musiqilərinin fo
nundabaşımızıovuclarımızara
sınasıxacaqqədərağrıdır.
Başdemişkən,rejissorunəsas

qəhrəmanlara vurğu vurmaq,
onlarınbaşobrazolduğunudiq
qətəçatdırmaqtraktovkasıəsas
obrazlardanheçdəgeriqalma
yan ikinci, üçüncü dərəcəli ob
razlaraisəəməllicə“zülmedir”.
Xüsusən iribədənli Rozali

ya Solimene (L.İmanova) və
tamaşa boyu nə etdiyini özü
anlamayan sısqa, qocalıqdan
əti tökülmüş Alfredo Amorozo
(R.Şıxəliyev) səhnəni  sadəcə
təsvirlərlə doldurdular. Bu mə
nada vəkil Noçella (C.Novruz),
dərziTerezina (S.Əliyeva),qul
luqçuLuçiya(F.Balayeva),dər
zinin qızı Ofisiant (X.Novruzlu)
özlərini bacardıqca realizə et
məyə,darmacaldatamaşaçıya
görünməyəçalışdılar.
İkikəlmədəDianadan (İ.Hə

sənova) danışaq. Aktrisanın
plastikası, özünü səhnədə ifa
dəsi mükəmməl idi. O, ovsun

layıcı qadın kimi səhnədə nə
lazımidisəetdi.Düzdür,müəy
yənqeyriestetik ifratlarıdavar
idivəinanıramki,tamaşayabir
dəzaldanbaxanrejissoronları
korrektəedəcək.
Gələk Filumenanın oğlan

larına – Umberto (E.Qədirov),
Rikardo (C.Qafarov) və Mike
leyə (V.Mustafayev). Üçlüyün
tandemiyaxşıidivəhərbirixa
rakteriközəllikləriniyaxşıanaliz
edib, bölgülərini düzgün, daha
doğrusu, bacarıqlarına uyğun
müəyyənləşdirmişdilər. Onların
əlbəyaxadöyüşünyavaşıdılmış
kino kadrını andıran parçaları
baxımlı və dinamik alınmışdı.
Bunu tamaşaçıdayaxşıqarşı
ladıvəalqışladı.
Şadlıq evini xatırladan tərti

bat, ümumi dəbdəbəni və ev
sahibinin xarakterini göstərən,
birnöv italyanüslubunavurğu
ya hesablanan həll və musiqi
ləri nəzərə almasaq, səhnədə
müxtəlif ləhcə və üslublarda
danışıqvəintonasiyalarhadisə
lərinqonşuməhəllələrinbirində
baş verdiyinə inam yaradırdı.
Bilmirəm,bəlkəbuda tamaşa
nın, daha doğrusu, ana xəttin
tərkibhissəsi idi.Amma,bütün
hallarda gözəlim məmləkətimi
zin müxtəlif bölgələrinin şivə
lərini (Bəsti Cəfərova xaric) bu
şəkildə səhnədən duymaq çox
kədərlidir. Buna daha çox gül
dürmək, daha cəsarətli, daha

sərbəst görünməyə işarə üçün
eyhamvəhərəkətlər iləvulqar
lıqelementləriniəlavəedib,ke
çəkbaşqəhrəmanlara.
Xalq artistləri Bəsti Cəfərova

vəRamizNovruznəinkiakade
mik teatrın, ümumənmilli teat
rımızın seçilən, öz üslubu və
ifadə formaları ilə qəbul edilən
sənətkarlarıdır. Heç kimə sirr
deyil ki, onlar səhnəni ələ al
maq,obrazlarındilindənhadisə
vəgedişlərin təsirgücünüözü
nəməxsuskeyfiyyətləriilədaha
da möhkəmləndirmək kimi bir
fitrətəsahibdirlər.
Yaşının müəyyən mərhələni

adlamasına rəğmən səhnədə
hələ də cazibədar olan Bəsti
Cəfərova, tamaşaçısı iləsözün
bütünyaxşımənalarındaoyna
mağıbacaranRamizNovruzbu
oyunabacardıqlarıqədər,hətta
fiziki imkanlarından da qatqat
artıq güc itirdilər. Bu yaşda bu
tempdə oyunu, açığı, onlardan
gözləmirdimdə.
Sadəcəvətəəssüfki,yaşvə

bədənfaktorueləincə,eləsadə
detallarda görünürdü ki, ümu
mi obrazdan asılı qalmaq, il
kin təəssüratının qalması üçün
mütləqgözləriniyummağaməc
burolurdun.
Bu məqamda “sənət etika

sı” fikri ətrafında düşündüm.
Sənətdə, səhnədə etika este
tikadan da vacibməqamdır və
məncə, rejissorlar tamaşa ha

zırlayıb,filmçəkərkən,xüsusən
başrolifaçılarıiləişləyərkənbu
məqamaxüsusidiqqətyetirməli
vəməhzonlaraqarşı ifrathaq
sızlığayolverməməlidirlər.Akt
yorları, xüsusən ömrünü işıqlı
səhnədə keçirən sənətkarları
qorumaq və onları öz “işıq”la
rındaseyrçiyətəqdimetməkla
zımdır.
...Yazı monoloq təsiri bağış

lamasın deyə peşəkar teatrşü
nasrəyinədəistinadedəcəyəm.
Professor Aydın Talıbzadənin
tamaşa haqqında yazdığı “İtal
yansayağı parazitlər” məqalə
sindənbirhissəniəlavəedirəm:
“Rejissor dramaturqun Dome
niko Sorianoya qurduğu kome
diya “tələ”sinin süjetini əylənə
əylənə, məzələnəməzələnə,
haradasa lapMikkiMausədası
ilə hadisələrdən ləzzət alaala
“tutub gedir”, gedəgedə səhnə
kompozisiyalarında emosional
coşqunu artırır, aktyorların oyu
nunuməqamıyetişdikcəiriplan
da“böyüdür”,onlarasoloifalarla
yaddaqalmağaşəraityaradırvə
camaata azərbaycanlıların mil
liəxlaqidəyərləriləuzlaşanqut
sal,lakinbəllivəaydınmesajlar
ötürməyəçalışır.Əgərazərbay
canlılarınürəyiniələalmaqistə
yirsənsə,onlaravalideyn–övlad
sevgisindəndanış,anafədakar
lığından danış, övladların doğ
ma yurda dönüşündən danış:
həməncəkövrələcəklər,yumşa
lacaqlar, məsumiyyət dənizində
qərqolacaqlar...”.

Həmidə Nizamiqızı

Günahın hamısı marazmdadır...

“Burdan min atlı keçdi” – 
Rus Dram Teatrının səhnəsindən 

C.Cab bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi,  şair-dra ma turq Hi da yə tin “Bur-
dan min at lı keç di” əsə ri nin növ bə ti ta ma şa sı nı Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın səh nə sin də təq dim edib.

Premyerası2014cü ildəolmuş tamaşaXXəsrinsonlarında
Qafqazda münaqişələrin alovlanması məqsədilə gizli siyasət
yürüdənlərinəməllərinəqarşıuluöndərHeydərƏliyevinkəskin
mövqeyini,həmçininqərbiazərbaycanlılarınermənişovinistləri
iləmübarizəsiniəksetdirir.TamaşanınbudəfəkinümayişiHey
dərƏliyevinanadanolmasının99cuildönümünəhəsredilib.
MaraqlaqarşılanansəhnəəsərininquruluşçurejissoruXalqar

tistiFirudinMəhərrəmov,quruluşçurəssamıVahidMürsəliyevdir.
SondaşairdramaturqHidayəttamaşahaqqındafikirlərinibö

lüşərəkkollektivitəbrikedib.

Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı, 
Qə dim mu si qi alət lə ri an samb-
lı nın bə dii rəh bə ri və kon sert-
meys te ri Mu nis Şə ri fov ap re lin 
24-də 60 ya şı nı qeyd et di.

Bu münasibətlə Beynəlxalq
MuğamMərkəzində(BMM)sə
nətkarın yubileyinə həsr olun
muşgecəkeçirildi.
Gecədə əvvəlcə müxtəlif öl

kələrdən mədəniyyət xadimlə
rinin yubilyarın ünvanına təbrik
videolarıtəqdimolundu.
MusiqiMədəniyyətiDövlətMu

zeyinin direktoru Alla Bayramo
va,XalqartistiMöhlətMüslümov,
professorAbbasqulu Nəcəfzadə
və başqaları çıxış edərək yubil
yaratəbrikləriniçatdırdılar.
Çıxışlarda Munis Şərifovun

milli musiqi mədəniyyətimizin
inkişafına verdiyi töhfələrdən
söhbət açıldı. Bildirildi ki, Mu
nis Şərifov Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
nəzdində1996cı ildəyaradılan
Qədimmusiqialətləriansamblı

nınkonsertmeysteriolub.2013
cü ildənhəminansamblınbədii
rəhbəri və konsertmeysteridir.
O,çəqanəqədimmusiqialətinin
dünyada yeganə ifaçısı hesab
edilir.Musiqiçi19931995ciillər
dəTehranMusiqivəMədəniyyət
Mərkəzində kamança müəllimi
kimifəaliyyətgöstərib,İranınbir
çox şəhərlərində solo konsert
lərləçıxışedib,Azərbaycanmil

li musiqisinin və milli alətimizin
təbliğinə töhfə verib. 1990cı il
dən2014cü ilədəkBakıMusiqi
Akademiyasında (BMA) Qədim
millimusiqialətlərininbərpasıvə
təkmilləşdirilməsi elmi laborato
riyasındabaşelmi işçivəAzər
baycan Milli Konservatoriya
sında (AMK) kamançamuğam
müəllimi işləyib. Hazırda AMK
dadosentkimifəaliyyətgöstərir.

Munis Şərifov Azərbaycan
milli musiqisini ümumilikdə 20
dənçoxölkədətəbliğedib.Sə
nətkarın Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin inkişafında və
təbliğində göstərdiyi xidmətlər
dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib.O,2006cı ildə
“Əməkdar artist”, 2016cı ildə
isə “Xalq artisti” fəxri adlarına
layiqgörülüb.
Yubiley tədbirində BMMin

solistləri, Musiqi Mədəniyyəti
DövlətMuzeyininQədimmusiqi
alətləri ansamblı və sənətkarın
tələbələrinin ifasında konsert
proqramı təqdim edildi. Birbi
rindən maraqlı ifalardan ibarət
musiqiçələngisənətkarın60il
liyinəyaddaqalanhədiyyəoldu.
Xalq artistinin kamançada solo
ifaları da gecəyə xüsusi rəng
qatdı.
Sonda yubilyar çıxış edərək

tədbirin təşkilatçılarına və işti
rakçılaratəşəkkürünübildirdi.

Lalə Azəri

Xalq artisti Munis Şərifovun 60 illiyi qeyd olundu

“Həyatla oyun” davam edir
Ba kı Uşaq və Gənc lər Teat rı nın “Hə yat la oyun” 
ta ma şa sı Nar ko man lı ğa və Nar ko tik Va si tə-
lə rin Qa nun suz Döv riy yə si nə qar şı Mü ba ri zə 
üz rə Döv lət Ko mis si ya sı və Əd liy yə Na zir li yi 
Pe ni ten siar Xid mə tin təş ki lat çı lı ğı ilə 4 say lı cə-
za çək mə müəs si sə sin də və Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrında nü ma yiş olu nub.

Tamaşanınəsasməqsədibütüninsanlarıbə
şəriyyətinənböyükproblemlərindənolannarko
maniyavəqazanılmışimmunçatışmazlığısind
romuna(QİÇS)qarşımübarizəyəçağırmaqdır.
Real həyatdangötürülənhadisələr əsasında

qurulan birsaatlıq tamaşa yeniyetmələr və bö
yüklər üçün nəzərdə tutulub.RejissoruƏmək

dar artist İntiqam Soltan, müəllifiArzu Soltan,
rəssamıSevdaMəmmədovadır.
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Ədəbi yaddaşımızın 
“Məclisi-üns” səhifəsi

Məkanvəzamanındanasılıolmayaraq,sözvəsənətinqiymətləndi
rilməsiədəbimədənimühitininkişafınaöztəsirinigöstərir.XIXəsrdə
birçoxbölgələrimizdəolduğukimi,Qarabağda,Şuşadadayaradıcı
insanlarınfəaliyyəti,onlarınirsinintəbliğiüçünmünbitşəraitolub.
ÇünkiQarabağxanlığındaədəbiyyatvəmədəniyyətəxüsusimünasi
bətgöstərilib,buənənələrsonralardaziyalılar,sənətadamlarıtərə
findənyaşadılıb.Bubeləolmasaidi,QasımbəyZakir,BababəyŞa
kir,MəhəmmədbəyAşiq,XurşidbanuNatəvan,MirMöhsünNəvvab,
FatmaxanımKəminə,AşıqPəri,ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyev,Nəcəf
bəyVəzirov,YusifVəzirÇəmənzəminli,ÜzeyirHacıbəyli,Əhmədbəy
Ağaoğlukimişair,yazıçıvəmütəfəkkirləryetişəbilməzdi...

Şuşadasözləsənəthəmişəqoşaaddımlayıb.XIXəsrdəşəhərinmu
siqi yığıncaqları ilə yanaşı poeziyaməclisləri də buradaədəbimədə
nimühitininkişafındaroloynayıb.MənbələrdəənçoxadıçəkilənŞuşa
məclisləri “Məclisiüns” və “Məclisifəramuşan”dır.Buyazıda “Məclisi
üns”haqqındasözaçacağıq.
“Məclisiüns”(“Dostluqməclisi”)Şuşada1864cüildəşairlərMirzəRə

himFənavəHacıAbbasAgahıntəşəbbüsüilədövrüngörkəmliziyalısı
MirzəƏliQazininmədrəsəsindətəşkilolunub.Məşğələləribirmüddət
sonraHacıAbbasAgahınevindəkeçirilib,1872ciildənisəXanqızıNa
təvanınsarayındadavametdirilib.Otuzdançoxüzvüolanməclisinrəh
bəriXurşidbanubəyimidi.MirzəRəhimFəna,HacıAbbasAgah,Mirzə
ƏləsgərNövrəs,MirzəHəsənYüzbaşov, İsgəndərbəyRüstəmbəyov,
MirzəSadiqPiran,BaxışbəySəbur,İsmayılbəyDaruğə,MəşədiNəsir
Lövhivəbaşqalarıməclisindaimivənüfuzluüzvləriidilər.
“Məclisiüns”əNatəvanınrəhbərliketməsi,məclisüzvlərininvaxtlıvax

tındamaddicəhətdəntəminedilməsidəonunşöhrətininartmasınatəsir
göstərib.Məclisin fəaliyyətimüntəzəmşəkilaldıqcavəüzvlərininsayı
artdıqcaonunsədasıQarabağınhüdudlarınıaşır.ŞamaxıdanS.Ə.Şir
vani,M.Bixud,A.Zühuri,Şəkidənİ.Nakam,BakıdanA.Müniri,Naxçıvan
danM.T.Sidqi,LənkərandanM.İ.QasirŞuşaya–“Məclisiüns”ünadına
məktubyazaraqbuyeniədəbiməclisitəqdirvətəbrikedirlər.
Araşdırmalardanməlumolurki,“Məclisiüns”dəqaydaqanuna,ədəb

ərkanavənizamintizamaxüsusidiqqətyetirilib.Məclisinqabaqcılüzvləri
arasındaqadınlarayüksəkdəyərverilib.XIXəsrinikinciyarısındaqadın
larınkişilərləbirməclisdəfəaliyyətgöstərməsiQarabağədəbiməclisləri
ninözünəməxsusluğundanxəbərverirdi.HəminvaxtlarQarabağıntanın
mışqadınlarındanXurşidbanuNatəvan,FatmaxanımKəminə,AşıqPəri
bədiiyaradıcılıqlayanaşı,xeyriyyəçilikfəaliyyətləriilədəseçiliblər.
Qarabağıngörkəmlixanəndəvəsazəndələridəməclisinyığıncaqla

rındafəaliştirakediblər.HacıHüsü,Məşədiİsi,KeştazlıHaşımvəbaş
qaxanəndələr“Məclisiüns”ündəyığıncaqlarındayaxındaniştirakedib
lər.ŞuşalıHəsənMirhaşımoğluAğamirovunxatirələrindənməlumolur
ki,adlarıyuxarıdaqeydolunanxanəndələrdənəlavəMollaVəli,Molla
Abbasqulu,MəşədiDadaş,HacıMəmmədAlıoğlu,MuxtarKərbəlayı
Məmmədoğlu,MəhəmmədQaryağdıoğlu,Sadıqcankimisənətkarlar
da“Məclisiüns”əçoxyaxınolublar.
1890cı illərin əvvəllərindən X.Natəvanın həyatında baş vermiş bir

sırakədərlihadisələrdənsonra (oğluMirabbasınvəəriSeyidHüsey
ninölümüvəs.)“Məclisiüns”ünfəaliyyətizəifəyib.Buradaşeirsənət,
musiqiətrafındaqızğınmübahisəvəmüzakirələrəvəzinəX.Natəvanın
vəziyyətiiləəlaqədarsöhbətlərgedib.Onaşeirlərhəsredilərəktezliklə
sağalmasıarzulanıb.
158ilöncəŞuşadayaradılan,sorağıbütünölkəmizəyayılan“Məcli

siüns”ünfəaliyyəti1897ciilədək–XanqızıNatəvanınvəfatınaqədər
davamedib.Onudabildirək ki, bu il dövlət başçısının sərəncamı ilə
Natəvanın190illiyiqeydolunur.Yubileyilində“Məclisiüns”ləgörkəmli
şairəninadıqoşaçəkiləcək...

Savalan Fərəcov

Dövlətbaşçısınınsə
rəncamıiləölkəmizdə
elanedilən“Şuşaİli”
münasibətilə270yaşlı

şəhərimizintariximədəni
zənginliklərininöyrənilməsi
vətəbliğiməqsədiləmüx
təliflayihələrhəyatakeçirilir.
Aprelin20dəAzərbaycan
MilliİncəsənətMuzeyində
təqdimatıreallaşan“Şuşa
–Azərbaycanmədəniyyə
tininpaytaxtı”kataloquda
beləlayihələrdəndir.

Təqdimat mərasimində çı
xış edənMədəniyyət Nazirliyi
yanında Mədəni İrsin Qorun
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrə
Dövlət Xidmətinin rəisi Azad
Cəfərli Şuşa şəhərində yer
ləşən və dövlət qeydiyyatına
alınmış tarixmemarlıq abidə
lərindənətrafıbəhsedənka
taloqunçapolunmasınıDövlət
Xidmətinin“Şuşaİli”nətöhfəsi
olduğunu vurğuladı: “Azər
baycan və ingilis dillərində
nəşr olunan kataloqda Şuşa
şəhərində yerləşən tarixmə
dəniyyət abidlərinin işğaldan
əvvəl və sonrakı görüntüləri,
arxiv sənədləri, onların cizgi
ləri,abidələrhaqqındamüfəs
səlməlumatlarözəksinitapıb.
Eyni zamanda abidələrin yer
ləşdiyi məkanlar müvafiq xə
ritə üzərindədəqeydolunub.
Ümumiyyətlə, kataloqda Şu
şaşəhərindəerməni işğalının
nəticələrinitaməksetdirməyə
çalışmışıq”.
Dövlət Xidməti tərəfindən

ölkə ərazisində yerləşən ta
rixmədəniyyət abidələrinin

qorunması, bərpakonserva
siyası, pasportlaşdırılması,
eləcədəmühafizəzonalarının
hazırlanması istiqamətində
atılan addımlar barədə danı
şanAzad Cəfərli bu işlər hə
yatakeçirilərkənqabaqcıltəc

rübənin öyrənilməsinə
önəmverildiyinibildirdi.
Dedi ki, “Şuşa İli” çər
çivəsində çoxsaylı təd
birlərin keçirilməsi nə
zərdə tutulur. Bununla
bağlı artıq Azərbaycan
Respublikasının Nazir
lər Kabineti tərəfindən
tədbirlərplanıdatəsdiq
edilib. İşğaldan azad
edilmiş ərazilərdə, o
cümlədən mədəniyyət
paytaxtımızŞuşaşəhə
rindədəDövlətXidməti
tərəfindən öz fəaliyyət
istiqamətinəuyğunolaraqişlər
həyata keçirilib və bu gün də
davam etdirilir. Şuşa şəhərin
də aparılan tarixmədəniyyət
abidələrinin monitorinqi tam
yekunlaşdırılıb. Şəhərdə yer
ləşənabidələrinelektronxəri
təsi tərtib edilib.Şuşadaapa
rılan monitorinq çərçivəsində
45tarixiabidəninüzərinəmə
lumat lövhələri quraşdırılıb.
Bundan əlavə, Şuşa şəhərin
də abidələrin “bərpa təlimatı”
hazırlanıb.

Azad Cəfərli çıxışının so
nunda “Şuşa – Azərbaycan
mədəniyyətinin paytaxtı” ka
taloqunun ərsəyə gəlməsində
yaxındangöstərdikləridəstəyə
görə Bakı Beynəlxalq Multi
kulturalizimMərkəzinəvəDini

QurumlarlaİşüzrəDövlətKo
mitəsinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən Mənəvi Dəyərlərin
Təbliği Fonduna təşəkkürünü
bildirdi.
Beynəlxalq Multikulturalizm

Mərkəzinin icraçı direktoruRə
van Həsənov bildirdi ki, azad
olunan ərazilərdə geniş bərpa
quruculuq işləri həyata keçirilir.
Ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı
olanŞuşaşəhəribərpaqurucu
luqişlərininmərkəzindədayanır.
Ötən dövr ərzində infrastruktur

layihələri ilə bərabər tarixmə
dəniyyətabidələrininbərpasıiş
lərinədəxüsusidiqqətyetirilib.
Busahədəhəyatakeçirilənişlər
uğurladavametdirilirvəbuka
taloqdaməhzbutədbirlərçərçi
vəsindəhazırlanıb.

Mənəvi Dəyərlərin
Təbliği Fondunun icraçı
direktoruMehman İsma
yılov kataloqda əks olu
nanfaktlaradiqqətçəkdi.
Qeydetdiki,bufaktlarta
rixmədəniyyət abidələri
mizəErmənistanınişğalı
nəticəsindədəymişziya
nın hesablanması, nəti
cələrinin təhlil edilməsi,
gələcəkbərpaprosesinin
düzgünistiqamətdəapa
rılması,eləcədəmədəni
irsimizin məruz qaldığı
dağıntı, vandalizm və

mənimsəmə faktlarının dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çat
dırılmasındatutarlısənədqis
mindəçıxışedəcək.
Qeyd edək ki, kataloq Mə

dəniyyətNazirliyiyanındaMə
dəni İrsinQorunması, İnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xid
məti, Beynəlxalq Multikultu
ralizm Mərkəzinin və Mənəvi
Dəyərlərin Təbliği Fondunun
birgə təşkilatçılığı ilə hazırla
nıb.

Nurəddin Məmmədli

Mədəniyyət paytaxtımızın 
abidələrinin kataloqu hazırlanıb

Kataloqda Şuşa abidələrinin işğaldan əvvəl və sonrakı görüntüləri yer alıb

“Şuşa İli”

Sənətkarındüşüncəsüzgəcindənkeçən
rollarıməzmunlu,məntiqliolandaəbədilik
qazanır,peşəkartəqdimatlardayaddaş
larayazılır.Görkəmliaktyor,Azərbaycanın

vəSSRİninXalqartistiİsmayılOsmanlının
(19021978)Azərbaycankinosundayarat
dığıpersonajlarıdaüslubvəməzmununa
görəseçilir,yaddaqalır,xatırlanır.Uzunillər
çalışdığıAkademikDramTeatrınınsəhnəsin
dəgeniştamaşaçırəğbətiqazanansənətkar
“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasındaistehsal
olunanfilmlərdəoynadığı(Rzabəy–“Ool
masın,buolsun”,Məmmədəli–“DəliKür”,Şi
rəli–“Əsldost”,Şahbazov–“İyirmialtılar”,Kə
rimbaba–“Torpaq.Dəniz.Od.Səma”,dərzi
Yusif–“Yenilməzbatalyon”,Şərif–“Mənkigözəldeyildim”,Kələntər–“Yeddi
oğulistərəm”,FəzlullahNəimi–“Nəsimi”vəs.)ekranobrazlarınıntəfsirində
dəistedadvəbacarığınıtəsdiqləyib,filmlərintəsirgücünü,baxımlılığınıartırıb.

“Kəndlilər”(1939)filmindədebüt(mü
savatçı)edənİsmayılOsmanlıümumi
likdə20yəyaxınfilmdəirilixırdalıper
sonajlaraekranhəyatıverib.Görkəmli
aktyorunanadanolmasının120 illiyin
dəsənətdünyasına,kinoyaradıcılığına
qısanəzərsalırıq.
Teatrdaəsasəndram, faciə janrında

xarakterikrollarlayanaşı,komediyalar
dadaçıxışedənİsmayılOsmanlıfilm
lərdə də obrazların fərdi xüsusiyyətlə
rinidəyüksəksənətkarlıqlayaradaraq,
koloritli qəhrəmanları ilə Azərbaycan
kinosununsimalarındanbirinəçevrilib.
Yaddaqalan rollar yaradıcılıq abidə

sidir. Kinoda daha çoxmüsbət xarak
terli rollar oynayan İsmayıl Osmanlı
personajlarınhəyatmövqeyindənçıxış
edərək səmimi,mülayimxüsusiyyətlə
rinhəyatüçünvacibşərtolduğunu in
cə nüanslarla, özünəməxsus ştrixlərlə
göstərib.

“Bu ro lu İs ma yıl Os man lı üçün 
iş lə mi şəm, o da çə ki lə cək”
Əməkdar incəsənətxadimi,kinorejis

sor Tofiq Məmmədovun yaxın keçmişi
əks etdirən xatirələri İsmayıl Osmanlı
şəxsiyyətinibizəbirdahatanıdır,sənətə
olanmünasibətini anladır: “İsmayılOs
manlıiləilktanışlığım“Ulduzlarsönmür”
filmindəoldu.1969cuildəgörkəmlisə
nətkar Adil İsgəndərov məni “Mosfilm”
Kinostudiyasına, kinorejissor Əjdər İb
rahimovun yanında işləməyə, daha
doğrusu,yaradıcılıqtəcrübəsikeçməyə
göndərdi.MoskvayagedibƏjdərmüəl
limlə işləməyə başladım. Həmin vaxt
“Ulduzlar sönmür” filminin çəkilişlərinə
hazırlıqdövrübaşlamışdı,aktyorheyə
ti cəlb olunurdu. Mən ssenari ilə tanış

idim.Əjdərmüəllimmənədediki,Hacı
ZeynalabdinTağıyevrolunabaşqaakt
yorçağırmağaehtiyacyoxdur.Mənbu
roluİsmayılOsmanlıüçünişləmişəm,o
daçəkiləcək.Zənget,Moskvayagəlsin,
Tağıyev roluna onu çəkəcəyik. İsmayıl
müəlliməzəngedibvəziyyətionabildir
dim.Gələndədəaeroportdaqarşıladım
və“Mosfilm”əapardım.Əjdərmüəllimlə
görüşüb xeyli söhbət etdilər. Sonra da
onaaidolanpaltarlarıntikilməsiüçünöl
çülərinigötürdülər.
Film Nəriman Nərimanovun həyatın

dan, ictimaisiyasi fəaliyyətindən bəhs
edir. Əjdər İbrahimov filmin çəkilişləri
nəhəvəsləhazırlaşsada,həmin illərdə
ŞaumyanınoğluSSRİElmlərAkademi
yasında işləyirdi. O, filmin çəkilməsinə
çoxmaneələrtörədirdi.BunagörədəƏj
dərmüəllimfilminərsəyəgəlməsi üçün
birçoxçətinliklərləqarşılaşmalıolurdu.
Adil İsgəndərov bir günmənə zəng

edibkinostudiyayaqayıtmalıolduğumu
bildirdi.Əjdərİbrahimovunyanındaaltı
aytəcrübəkeçdikdənsonraBakıyaqa
yıtdım.Həminvaxtlarda“Yeddioğulis
tərəm”filmiistehsalataburaxılırdı.Məni
həminfilmdəikincirejissortəyinetdilər.
Filmin hazırlıq dövründə İsmayıl Os
manlıiləikincidəfəqarşılaşdım.Filmin
ssenarisiüzərində işləyəndə rəhmətlik
YusifSəmədoğlubildirdi ki, hansıakt
yorlarıseçirsinizseçin,ammaKələntər
rolu üçün İsmayıl Osmanlını nəzər
dətutmuşam.Buroldamütləqİsmayıl
müəllimçəkilməlidir...”.

“Hə lə be lə qəd dar rol 
oy na ma mış dım” 

TofiqMəmmədovxatirələrindəqeyd
edir ki, İsmayıl Osmanlının Azərbay

cankinosundamüxtəlif xarakterli, ko
loritlirollarıolsada,Kələntərobrazını
isə o, tamam başqa xarakterdə, mi
zandatəqdimedib:“Onunfilmdəişlət
diyisözlər,replikalarinsanlarındilində
əzbər olmuşdu. Bəzən indi də həmin
ifadələrdənonuyamsılayaraq istifadə
edirlər. Kələntər rolunu o qədər də
qiqliklə oynamışdı ki, filmdən sonra
daonuqəddar insankimi tanıyırdılar.
Elə zəif, cılız bədəndəki kini, küdurə
ti,qəddarlığıorijinalifada,yaddaqalan
tərzdəyaratmışdı.İsmayılmüəllimhə
mişədeyirdiki,camaatınarasınaçıxa
bilmirəm.Mənhələbeləqəddarroloy
namamışdım.

Çoxmehriban və səmimi insan idi.
Kinostudiyaya gələndə hamıya xoş
münasibət göstərirdi. Sənət münaqi
şələrindən kanar idi. Danışanda gü
lümsəyirdi vəŞəki bölgəsinəməxsus
olanşirinləhcəsiniqoruyubsaxlamış
dı...”.
Filminuğurunun90 faiziaktyoroyu

nunabağlıdır.Bumənada “Yeddioğul
istərəm”filmininyaradıcıheyətininpe
şəkarlığı ekran əsərinin taleyinə işıq
saldı.İsmayılOsmanlınınfilmdəoyna
dığı Kələntər obrazının təfsirində za
hirən sadə, təmkinli görünən, əslində
isədaxilənamansız,qəddarprototipin
fitnəfəsadıfonundadövrünqurbanları
nınaqibətiniizləyirik.
Səhnə,sənətüçünənvacibamilre

alistyaradıcılıq,hadisələrinmahiyyəti
ni inandırıcı təqdim etməkdir. İstedad
və bacarığı fonunda sənət səviyyəsini
ucaldan İsmayıl Osmanlı yaradıcılığı
da çoxsaylı sənətsevərlər tərəfindən
həmişəböyükrəğbət,dərinhörməthis
siiləqarşılanıb.
Görkəmli kinorejissorlardan Tofiq Ta

ğızadə,Əjdərİbrahimov,HüseynSeyid
zadə və digərlərinin məşhur filmlərində

İsmayılOsmanlıyaradıcılığıtəkrarənyer
alıb.Rejissorlaraktyorseçimindədoğru
qərar verməklə filmin nailiyyətinə imza
atıblar.İsmayılOsmanlıyalnızözifasıilə
yox,peşəkartərəfmüqabilolaraqsənət
tərəfdaşlarınaböyükstimulverməkləek
ranəsərlərinin gerçəkliyinə zəmin yara
dıb,filmlərinuğurunauğurqatıb.

Heç ki mə ox şa mır dı
Sənətkarın sənət uğurunun sirrini

XalqartistiXalidəQuliyevanınsöhbət
lərində də dinləyək: “İsmayıl Osmanlı
ilə iki filmdə tərəfmüqabil olmuşam.
Hərikisindədəatamıoynayıb.Birincisi
MuxtarDadaşovunquruluşverdiyi“Ba

kıda küləklər əsir” filmindəƏlibala ro
lunda, ikincisi isəHəsənSeyidbəylinin
“Nəsimi”filmindəNəimiobrazında.Onu
digərlərindən fərqləndirən cəhətlərin
dənbirincisivəmühümüodurki,onun
lasöhbətedəndəeləbilirdinçoxdanta
nıdığındoğmandır,tanışındır.Heçkimə
oxşamırdı. Hərdən özünə qapanmağı
da var idi. Bəzən sənət adamları top
laşıbsöhbətedir,müzakirəaparırdılar.
Oisəbirkənaraçəkilibsakitdayanırdı.

Maraqlıdiksiyasıvaridi.Həmişəpıçıltı
ilədanışırdı.Ammarolunmətninioqə
dər inandırıcı ifaedirdiki,düşünürdün
ki,buobrazancaqbeləolmalıidi,baş
qacürolabilməz.Zəifsəstembriiləro
lunqəzəbinidə,sevincinidərealşəkil
dəgöstərirdi.Birdəfədəolsunifasında
pafosa, patetikaya yol vermədi.Hansı
xarakterlirolversəydilərmütləqbaxımlı
edirdi.Sadəvətəvazökarinsanidi.
“Bakıda küləklər əsir” filmində belə

birkadrvaridiki,mənöncəbhəyəyola
düşəndəatamlavidalaşıram.Busəhnə
çəkiləndə İsmayıl Osmanlını qucaqla
dımvəhissetdimki,o,həqiqətəndə,
ağlayır. Birdən hönkürməyə başladı.

O,obrazlaözarasındaheçbirməsafə
qoymadan tamamilə özününküləşdir
mişdi. Təəssüf edirəm ki, həmin kadr
yanmışdıvəhəminsəhnənövbətidəfə
birqədərdəyişikçəkildi.
Onu bir qədər atama da bənzədir

dim. Rolda olsa belə qaçıb onu qu
caqlamaq istəyirdim.  “Nəsimi” filmin
də Nəiminin edam səhnəsi çəkilirdi.
Kinoda yeni olduğum üçün təcrübəm
çoxdeyildi.Həyəcanlıolurdum,bəzən
ehtiyatlanırdım. Fasilə vaxtı İsmayıl
Osmanlıya yaxınlaşdım. Çəkilişdən,
rollarımızdan danışdıq. Söhbət əsna
sındanarahatlığımıbildirdimvəəlavə
etdim ki, ata, ehtiyatlı olun birdən ipi
bərk çəkərlər, sizə ziyanı dəyə bilər.
Cavabında mənə “Fatimə, qorxma,
mən gedirəm, ruhum sizinlədir...” de
di.O,həttafasiləzamanıdaobrazdan
çıxmamışdı.MənəXalidəyox,Fatimə
deyə müraciət etmişdi. Həmin illə
ri teztezxatırlayıramvə fəxarəthissi
keçirirəm.Sevinirəmki,mənəbeləbö
yüksənətkarlabirfilmdəçəkilməknə
sibolub...”.

Şəhla Əmirli 
kinoşünas

İsmayıl Osmanlı – 120 Əbədilik  qazanan  sənətkar
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Təs vi ri sə nət mə ka nın da 
bə dii “izm”lə rin çox lu ğu bir 
tə rəf dən hə ya tı nı ya ra dı-
cı lı ğa həsr et miş in san lar 

üçün zən gin tə kan ve ri ci mə-
nə vi güc dür sə, di gər tə rəf-
dən bu çox lu ğu “unu dub” öz 
sə nət “mən”ini so raq la maq 
elə də asan mə sə lə de yil.

Elə za ma nın da həm yer li si 
Bəh ruz bəy Kən gər li nin şöh rə-
ti nin şi rin li yi nə şə rik lik qoş maq 
is tə yin də olan Tə ra nə Se yi din 
rəng lər dün ya sı na me yil gös tər-
mə si nin də qar şı sın da çox say lı 
məş hur la rın adı və sə nə ti səd-
də çev ril miş di. Baş qa söz lə de-
sək, çox rə qa bət li və gü zəşt siz 
sə nət  mə ka nın da öz im za sı nı 
ta nı da bi lə cə yi nə on da müəy-
yən şüb hə lər ya ran mış dı. Son 
mə qam da “ma vi ar zu su”ndan 
vaz ke çib, Ba kı Döv lət Uni ver si-
te ti nin Hü quq fa kül tə si nə qə bul 
olun ma sı nı da bu tə rəd dü dün 
gös tə ri ci si say maq olar. Am ma 
ali təh sil dən son ra da ru hun-
da gəz dir di yi ya rat maq gü cü nü 
baş qa la rı na nü ma yiş et dir mək 
is tə yi ilə ba ca ra bil mə di. Bu də-
fə qə tiy yət gös tər mə yə özün də 
güc tap dı və Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın tə-
lə bə si adı nı qa zan dı...

2014-2018-ci il lər də bu ra da 
Xalq rəs sa mı Cə lil Hü sey nov, 
Əmək dar rəs sam Fər man Qu la-
mov və Akif Ka zı mov dan, elə cə 
də Ra mil Məm mə dov dan al dı ğı 
sə nət dərs lə ri ona bu nə ha yət-
siz gö zəl lik dün ya sı nın gö rü nən 
və gö rün mə yən tə rəfl  ə ri ni, bə-
dii-tex ni ki xü su siy yət lə ri ni dərk 
et mə yə im kan ver di. Bu ra da 
təh si li ni ba şa vu ran dan son ra 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın nəz din də ki İn-
cə sə nət Kol le cin də dərs de yən 
Tə ra nə xa nım elə tə lə bə lə ri-

nin də ya ra dı cı lıq da ənə nə ilə 
müasir li yi qo vuş du ran rəs sam 
ki mi ye tiş mə si nə səy gös tər-
mək də dir.

Tə ra nə Se yi din ya ra dı cı lı-
ğı cə mi bir ne çə ili əha tə et sə 
də, çək di yi rəsm lər də onun bir 
qə dər sı xın tı lı “tə lə bə pa lit ra-
sı”ndan tam azad ol du ğu nu gör-
mək müm kün dür. Elə Azər bay-

can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
ki mi müx tə lif miq yas lı sər gi lər də 
uğur lu iş ti ra kı da onun ya ra dı cı-
lıq ax ta rış la rın dan xə bər ve rir. 
Qə naəti miz cə, bu pro ses də ən 
önəm li si rəs sam üçün janr məh-
du diy yə ti nin ol ma ma sı dır. Müəl-
li fi n ona ta nış olan mə lum janr-
la rın “es te tik xə ri tə si”ni ya ra dı cı 
po ten sialı na mü va fi q ge niş lən-
dir mək də da vam et mə si ni isə, 
bir rəs sam ki mi fər di dəst-xət ti-
nin for ma laş ma sı is ti qa mə tin də 
uğur lu ad dım he sab et mək olar. 
Kə tan sət hi nə özü nə məx sus 
tex ni ki mü na si bət gös tə rən və 
da ha çox pa lit ra bı ça ğı (mas ti-
xin) va si tə si lə kom po zi si ya nın 
bə dii tu tum da ger çək ləş mə si nə 
ça lı şan rəs sa mın inam lı ya xı 
imp ro vi zə lə ri ilə ənə nə vi qa lın-
lı ğa ma lik olan as ta rın üzə rin də 
ye ni bir “ça lar qa tı” ya rat dı ğı nı 
gör mək müm kün dür. Eti raf edək 
ki, müəl li fi n kə ta na bu cür fər-
di və özü nə məx sus ya naş ma sı 
Azər bay can rəs sam lı ğın da az 
rast gə li nən hal dır.

Kə ta na bu cür ya naş ma son 
nə ti cə də kom po zi si ya nı təş kil 
edən müx tə lif ay rın tı-ça lar la rın 
həm qa ba rıq, həm də işar tı tu-
tu mun da gö rün mə si ni şərt lən di-
rir. Rəs sam adə tən rəng qa tı nın 

pas toz tu tu mu na – du yu la sı qa-
lın lı ğı na nail olan müəl li fi n mə-
na-məz mun da şı yı cı la rı olan 
təs vir ele ment lə ri nin fak tu ra sı nı 
– du yum sal lı ğı nı onun bu bə dii-
tex ni ki pro se sə də yər li töh fə si 
he sab et mək müm kün dür. Müəl-
li fi n  “Xur şid ba nu Na tə van”, “Nar 
ağa cı”, “I Şah Təh ma sib”, “Eşq”, 
“Yu xu”, “Tək ağac”, “Ba kı mən-

zə rə si”, “Ar zu la rı mın gə mi si”, 
“Göy göl”, “Sa hil”, “Ba lıq”, “Xı na-
lıq”, “Çay dəs ga hı”, Tu tu qu şu-
lar”, “Nar lar”, “Zən ci qız”  və s. 
löv hə lə rin də yu xa rı da vur ğu la dı-
ğı mız bə dii-es te tik də yər lə ri mü-
şa hi də et mək müm kün dür.

Azər bay can təs vi ri sə nə tin də 
in di yə qə dər Na tə van ün van-
lı əsər lər ki fa yət qə dər çox ya-
ra dıl sa da, Tə ra nə xa nım onun 
port re ti nə mü ra ciət et mək lə, 
“Xan qı zı”nın ob ra zı na ye ni ça-
lar lar əla və et mə yə nail olub. 
Mil li na xış lar dan tər tib edil miş 
ha şi yə da xi lin də təq dim olun-
muş Na tə va nın port re ti nik bin 
bo ya lar dan “hö rül müş” ümu mi 
ko lo rit ilə bir lik də çox duy ğu-
lan dı rı cı gö rü nür. Şairə nin nur-
lu çöh rə si nin Şu şa nın rəm zi nə 
çev ril miş xa rı bül bül lər lə vəh-
dət də, yer li ne mət lər lə tə mas da 
gö rün tü yə  gə ti ril mə si cəl be di ci 
əsə rin ya ran ma sı nı şərt lən di-
rib...

 “Zən ci qız” əsə rin də isə af ri-
ka lı gö zə li mil li ge yim də gö rün-
tü yə gə ti rən rəs sam ilk növ bə də 
ob ra zın çöh rə sin də ki qa ra rən-
gin “işı ğı”nı gös tər mə yə ça lı şıb. 
Qə naəti miz cə, müəl lif Azər bay-
can rəs sam lı ğın da möv cud olan 
(Əş rəf Mu rad və Qəy yur Yu nu-

sun əsər lə ri) qa ra rən gin es te-
ti ka sı na özü nə məx sus mü na si-
bət lə rə bir qə dər də fərq li töh fə 
ver mək lə  port re tin duy ğu lan dı-
rı cı lı ğı nı əl də et mə yə nail olub.   

Rəs sam “Çay dəs ga hı” tab-
lo su nun kom po zi si ya tər ti bin də 
mil li na xış lar dan ge niş is ti fa də 
edib. Onun bu ta lı par ça fo nun da 
gö rün tü yə gə tir di yi mis sa mo-

va rı əha tə lə yən və çay süf rə-
si nə zən gin lik bəxş edən di gər 
at ri but lar nə qə dər çox ol sa da, 
ge niş ya xı lar la əl də olu nan bə dii 
bü töv lü yün sa yə sin də nik bin ko-
lo rit li kom po zi si ya ki fa yət qə dər 
gö zox şa yan dır.

“Tək ağac” tab lo su nun da 
kom po zi si ya həl li diq qət çə kən-
dir. Az man ağa cın ət raf mü hit-
dən təc rid olun ma sı məq səd li 
olub, bi la va si tə, pa yız li ba sı na 
bə lən miş var lı ğın möh tə şəm li-
yi ni baş qa la rı na da sər gi lə mək 
niy yə ti da şı yır. İfa də li kon fi  qu-
ra si ya sı ilə gö zox şa yan pa lı-
dın gü nəş şüala rı al tın da rəng-
dən- rən gə düş mə sin də mə ka na 
rəng kar-rəs sam ba xı şı nın möv-
cud lu ğu nun mü hüm rol oy na dı-
ğı bir mə na lı dır. Ümu mi səth dən 
“boy la nan” rəng zər rə cik lə ri-
nin “işı ğa” çev ril mə sin dən dir ki, 
ağa cın aşa ğı sın dan zir və si nə 
ki mi da vam edən ya xı “oyu nu” 
tab lo nun do mi nan tı ki mi qə bul 
olu nur.

Rəs sa mın Ba yıl qə sə bə sin-
də ki ema lat xa na sı nın pay tax tı-
mı zı gü nün müx tə lif vaxt la rın da 
mü şa hi də et mə yə im kan ver-
mə si vax ta şı rı onun Ba kı ün-
van lı əsər lər ya rat ma sı na və si-
lə olub. “Ba kı ge cə si”, “Sa hil”, 

“Ba kı li ma nı” və s. əsər lər də 
“kü lək lər şə hə ri”nin bir-bi rin dən 
fərq li ov qat da şı yı cı lı ğı na ma lik 
gö rün tü sü nü gör mək müm kün-
dür. “İşıq lar də ni zi”ndə çi mən, 
ay işı ğı al tın da “mür gü lə yən” li-
man qur ğu la rı na müəl li fi n bə dii 
ya naş ma sın da mə kan la rın li rik-
ro man tik tu tum da təq di ma tı li rik 
ov qat lı dır.

Tə ra nə Se yi din ək sər əsər-
lə ri nin mo tiv se çi mi ni çox vaxt 
möv zu ka sad lı ğın dan şi ka yət lə-
nən lə rə nü mu nə gös tər mək də 
olar. Onun qə naətin cə, rəs sam 
gö zü ilə ət ra fı mı za nə zər ye tir-
sək, ger çək lik də mü şa hi də et-
di yi miz ob yek ti və ya xud əş ya nı 
il ham qay na ğı na çe vir mək olar. 
De yi lən lə rin təs di qi ni onun “Ar-
zu la rı mın gə mi si”, “Ba lıq”, “Nar-
lar”, “Çil çı raq”, “Gül lər”, “Ho vuz”,  
“Köh nə av to mo bil”, “Mo to sik-

let” və b. əsər lə rin tim sa lın da 
gör mək müm kün dür. Çox vaxt 
gö zü müz də adi lə şən lə rə duy-
ğu lan dı rı cı mü na si bət gös tə rən 
rəs sam, on la rı həm də mə na-
lan dı ra bil di yin dən, bə dii gör-
kəm al mış bu əş ya və var lıq lar 
dü şün dü rü cü ba xı lır. 

Tə ra nə Se yi din şərh et di yi miz 
əsər lə ri nin dol ğun lu ğu ilə fərq-
lə nən es te ti ka sı gös tə rir ki, real-
izm çox la rı nın dü şün dü yü ki mi 
məh dud yox, hər bir ya ra dı cı nın 
tə xəy yü lü nün pər vaz lan dı ra bi lə-
cək əbə di li yi da nıl maz olan bə dii 
prin sip dir.  Elə bu sər həd siz li yin 
nə ti cə si dir ki, rəs sa mın haq qın-
da söz aç dı ğı mız müx tə lif janr lı 
rəng kar lıq əsər lə ri be lə yad da-
qa lan dır...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Bir taleli iki insanın sərgisi

Sər gi nin adı ki mi pos te ri də ma raq lı idi. “Ailə” ad lı tik mə nü-
mu nə si olan əsər də ki şi, qa dın və uşaq təs vi ri var dı. Müəl lif 
özü nə məx sus in ti bah realiz mi tər zin də ailə si ni əks et dir miş, öz 
real lı ğı nı əbə diy yət kon teks ti nə kö çür müş dü. İn sa nın olum ilə 

ölüm ara sın da kı bə zən uzun, bə zən də an qə dər qı sa ömür lü yü-
nün rəng lə rə, sap la ra, il mə lə rə, par ça la ra, kə ta na, ka ğı za ən fərq li 
for ma lar da kö çü nü,  nü fu zu nu hə zin mu si qi mü şa yiət edir di...

Azər bay can Mil li Xal ça Mu-
ze yin də ap re lin 19-da açı lan 
və tam iki ay da vam edə cək 
“Bir ta le li iki in san” ad lı sər gi-
də mər hum rəs sam, fərq li ruh 
və sə nət kar lıq du yu mu na ma-
lik Ucal Haq ver di yev və onun 
sə nət sev da sı nı öz öm rün də 
ya şa dan hə yat yol da şı Ye le na 
Haq ver di ye va nın əl iş lə ri nü ma-
yiş olu nur.

Mu ze yin di rek to ru, sər gi nin 
ku ra to ru Şi rin Mə li ko va açı lış 
nit qin də hər iki müəl li fi n bən-
zər siz rəng lər dün ya sı ba rə sin-
də iş ti rak çı la ra mə lu mat ver di. 
Bil dir di ki, Uca lı ha mı bö yük 
is te da da ma lik rəng kar, mo nu-
men ta list, in cə rəsm lər ya ra dan 
qra fi k ki mi ta nı yır dı. Ye le na da 
fər di dəst-xət ti ilə se çi lən, öz 
es te ti ka sı nı kəşf edən is te dad lı 
rəs sam dır. 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa-
qı nın səd ri, Xalq rəs sa mı Fər-
had Xə li lov, Mə də niy yət Na zir li yi 
Mu zey, qa le re ya və sər gi lər şö-
bə si nin mü di ri Nər giz Ab dul la-
ye va, Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın ka ti bi, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, pro fes sor Zem fi  ra 
Qa fa ro va çı xış edə rək Ye le na 
və Ucal Haq ver di yev lə rin ya ra-
dı cı lı ğın dan da nış dı lar.

Çı xış lar dan son ra iş ti rak çı lar 
fərq li ya ra dı cı lıq üs lub və for ma-
la rın da bir-bi rin dən ma raq lı iş lə-
rə ta ma şa et di lər.

İki rəs sa mın ümu mi lik də 54 
rəng kar lıq və tət bi qi sə nət əsə-
ri nin yer al dı ğı sər gi də Əmək dar 
rəs sam Ye le na Haq ver di ye va-
nın Sə fə vi sa ray xal ça la rı nı, ov 
və bağ səh nə lə ri ni xa tır la dan 
təs vir lə ri ni –  mən zə rə lə ri, na tür-
mort la rı, sev gi li lə rin ob raz la rı ilə 
zən gin “Xal ça bağ la rı” sil si lə si ni 
xü su si lə qeyd et mə li yəm.

Sər gi yə ta ma şa edən lər çox-
şa xə li ya ra dı cı lı ğa ma lik ol muş 
Ucal Haq ver di ye vin is te da dı nın 
ye ni tə rəfl  ə ri ni də öz lə ri üçün 
kəşf et di lər. Rəs sa mın ilk də fə 
nü ma yiş olu nan bə dii tik mə lə ri, 

ke ra mi ka mə mu lat la rı, ağac və 
daş üzə rin də iş lə ri onun ki çik 
ma te rial lar üzə rin də ne cə bö-
yük bir mə na və təs vir yü kü nə 
ma lik iş lər ya ra da bil di yi ni gös-
tə rir di.

Ucal Haq ver di ye vin əsər lə ri 
ara sın da mü qəd dəs lə rin iko no-
qra fi  ya sı, hə yat yol da şı Ye le na-
nın İta li ya İn ti ba hı üs lu bun da ya-
rat dı ğı port ret lə ri, sü jet li səh nə lər 
və bö yük mo der nist rəs sam la rın 
əsər lə ri ilə as so siasi ya do ğu ran 
kom po zi si ya lar da ma raq la iz lə-
ni lir di. Diq qə ti çə kən bir baş qa 
mə qam isə müəl li fi n ke ra mi ka 
və ağac dan ha zır la nan əsər lə-
ri nin bö yük ək sə riy yə tin də hey-
van təs vir lə ri nin yer al ma sı dır. 
Ən əsa sı isə on la rın hər bi rin də 
tə biətin bü tün gö zəl lik lə ri nə sir li, 
ilk ba xış dan du yul ma yan se man-
ti ka ilə işa rə ver mə si dir.

Hün dür, iri öl çü lü tab lo lar, mo-
nu men tal rəng kar lıq əsər lə ri ya-
ra dan və on la rın hər bi rin də mi-
ni ma list de tal la rı us ta lıq la həkk 
edən U.Haq ver di ye vin di gər 

yan da sər gi lə nən xır da tik mə-
lə ri ni, ke ra mik təs vir lə ri ni, zər-
gər də qiq li yi ilə olan əl iş lə ri ni 
seyr et mək qə ri bə bir tə zad da 
ya ra dır dı. Di gər tə rəf dən, onun 
bu cür xır da, la kin bö yük əmək, 
vaxt və sə bir tə ləb edən tik mə lə-
rə ni yə me yil et mə si ma raq lı gə-
lir di. Öz lü yüm də onun iza hı nı da 
ver dim: in sa nın ya rat maq qüd-
rə ti son suz dur və bu nun üçün, 
sa də cə, özü nü ta nı ma lı və hiss 
et mə li dir. Dü şü nü rəm ki, bu ya-
ra dı cı hədd yal nız əsl rəs sa ma, 
ya ra dı cı lıq la nə fəs alan in sa na 
xas key fi y yət dir.

Sər gi də müəl li fi n ye kun laş-
ma mış əl iş lə ri – xris tian-pra-
vos lav di ni möv zu lu mo nu-
men tal fres ka la rı da ma raq la 
qar şı lan dı. 

Ta ma şa çı lar Ye le na nın ye ni 
rəng kar lıq sil si lə si ni də diq qət-
lə iz lə di lər.  “Xal ça mə nim üçün 
an caq uti li tar (prak tik, tət bi qi) 
əş ya de yil, o qo ru yu cu funk si ya-
ya ma lik dir. Xal ça evi bə zə mək-
lə ya na şı, həm bəd bəxt lik dən, 
bəd ruh lar dan qo ru yur. Mə ni 
il ham lan dı ran həm çox qiy mət-
li XVI əsr Sə fə vi sa ray xal ça la-
rı dır, həm də müx tə lif tay fa la rın 
dam ğa lı xal ça la rı, həm də bi zim 
nəs li miz də çox müx tə lif as so-
siasi ya lar ya ra dan so vet döv rü-
nün ma şın xal ça la rı dır” de yən 
müəl li fi n in cə, fər di və ol duq ca 
ma raq lı üs lu bu xoş, nik bin bir 
əh val ya ra dır dı. Müəl li fi n “Xal ça 
bağ la rı” sil si lə əsər lə ri xü su si lə 
ma raq do ğur du.

Hər iki rəs sa mın is te da dı nın 
fərq li as pekt lə ri ni bəl kə də ilk 
də fə ta ma şa çı ilə be lə ya xın və 
uzun müd dət li mə sa fə dən gö-
rüş dü rən sər gi nin açı lış mə ra-
si min də la yi hə çər çi və sin də 3 

dil də ha zır lan mış “Bir ta le li iki 
in san” ad lı ka ta loq da təq dim 
olun du.

İyu nun 19-dək zi ya rət üçün 
açıq olan sər gi çər çi və sin də 
mü ha zi rə lər, us tad dərs lə ri təş-
kil edi lə cək.  Dü şü nü rəm ki, hə-
yat və sə nət yol la rı bir gə şa xə-
lə nən və hər bi ri ay rı-ay rı lıq da 
özü nü rəng kar lıq və tət bi qi sə-
nə tin müx tə lif növ lə rin də təs diq 
edən sə nət kar la rın “Bir ta le li iki 
in san”  dialo qu nu “din lə mək”, 
iz lə mək və zövq al maq mə qa-
mı dır...

Həmidə Nizamiqızı

Realizmin sərhədsizliyi duyulanda
Rəngkar Təranə Seyidin yaradıcılığının estetikası haqqında

Azərbaycan
25 ap rel 1905 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Mi ka yıl Hə-

sən oğ lu Rə fi  li (1905 – 25.4.1958) Go ran boy ra yo nu nun Bor sun lu 
kən din də do ğu lub. Rus ədə biy ya tın dan  tər cü mə lər edib. “Sə bu hi” 
fi l mi nin (1941) sse na ri müəl li fi  dir.

25 ap rel 1911 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni El mi ra Ağa qı zı Axun-
do va (1911 – 26.11.1998) Ba kı da ana dan olub. Ope ra və Ba let, 
Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.   

25 ap rel 1914 – Xalq ar tis ti Mə həm məd İs ma yıl oğ lu Bur cə li yev 
(1914 – 25.11.1994) Şə ki də do ğu lub. 1935-ci il dən Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, teatr da di rek tor (1950-52) iş lə yib, ta-
ma şa la ra qu ru luş ve rib. “Də li Kür”, “Göz lə mə ni”, “Qəm pən cə rə si” 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

25 ap rel 1933 – Azər bay can pe şə kar mil li teat rı nın 60 il li yi tən-
tə nə li şə kil də qeyd edi lib.

25 ap rel 1942 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Hə sən oğ lu 
Rza yev (1942 – 14.4.2020) Gən cə də do ğu lub. Fik rət Əmi rov adı-
na Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru olub.

26 ap rel 1908 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar 
elm xa di mi Mir Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (1908 – 28.9.1978) Cə nu bi 
Azər bay ca nın Ən də bil kən din də ana dan olub. “Bir gən cin ma ni-
fes ti”, “Di ri lən adam”, “Ya şıd la rım” ro man la rı nın, po vest və he ka-
yə lə rin, “Azər bay can da ədə bi mək təb lər” mo noq ra fi  ya sı nın müəl-
li fi  dir. BDU-nun pro fes so ru olub.

26 ap rel 1947 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Gül bə-
niz Yu sif qı zı Əzim za də (1947 – 7.12.2006) Ba kı da ana dan olub. 
Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “Av qust gə lən də”, “Ötən ilin son 
ge cə si”, “Qətl gü nü” və s. 

26 ap rel 2021 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ba loğ lan Xa noğ lan 
oğ lu Əş rə fov (8.10.1951 – 2021) və fat edib.

27 ap rel 1940 – Folk lor şü nas alim, pro fes sor Bəh lul Ağa ba la 
oğ lu Ab dul la (1940-2011) Le rik ra yo nu nun Lə lə hi ran kən din də 
ana dan olub.

27 ap rel 1951 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı, Əda-
lət Sə fə rə li oğ lu Və zi rov (1951 – 5.10.2002) ana dan olub. Mosk-
va da Bey nəl xalq mu si qi mü sa bi qə si nin (1974) qa li bi olub. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (in di ki BMA) müəl lim iş lə yib.

27 ap rel 2007 – Məş hur violon çel ifa çı sı, di ri jor, SS Rİ Xalq ar tis-
ti Ms tis lav Leopol do viç Rost ro po viç (27.3.1927 – 2007) və fat edib. 
Ba kı da do ğu lan sə nət kar dün ya nın bir çox öl kə lə ri nin mü ka fat la-
rı na, o cüm lə dən Azər bay ca nın ən ali təl ti fi  nə – “Hey dər Əli yev” 
or de ni nə la yiq gö rü lüb.

27 ap rel 2020 – Azər bay can da ki tab xa na şü nas lıq el mi mək tə-
bi nin ba ni si, ta rix elm lə ri dok to ru, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor 
Abu zər Alı oğ lu Xə lə fov (25.12.1931 – 2020) və fat edib. 50 il dən 
çox BDU-nun Ki tab xa na şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri iş lə yib.

28 ap rel 1914 – Xalq ya zı çı sı Qıl man İl kin (Qıl man İsa ba la oğ lu 
Mu sa yev; 1914 – 6.11.2009) Ba kı nın Mər də kan kən din də do ğu-
lub. Əsər lə ri: “Şi mal kü lə yi”, “Də niz qa pı sı” və s. “Köl gə lər sü rü-
nür”, “Ye nil məz ba tal yon” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

28 ap rel 1916 – Teatr rəs sa mı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs-
gər Məm mə dis ma yıl oğ lu Ab ba sov (1916 – 9.2.1970) ana dan 
olub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın baş rəs sa mı iş lə yib.

28 ap rel 1916 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ədi lə Ha-
ca ğa qı zı Hü seyn za də (1916-2005) ana dan olub. Sim fo nik əsər lə-
rin, ro mans la rın, “Duy ğu lar” vo kal sil si lə si nin müəl li fi  dir. 

28 ap rel 1917 – Xalq ar tis ti Məh lu qə Sa dı qo va (1917 – 15.8.2003) 
ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, uzun il lər ra-
dioda “Bu laq” ve ri li şi nin əvəz siz apa rı cı sı olub. “Ye nil məz ba tal yon”, 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. fi lm lər də çə ki lib.

28 ap rel 1920 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Ha cı Məm məd oğ-
lu Məm mə dov (1920 – 2.8.1981) Şa ma xı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da ça lı şıb. Ey ni za man da ta nın mış hə kim-
cər rah olub.

28 ap rel 1920 – Bəs tə kar, di ri jor və pe da qoq Məm məd Qə zən-
fər oğ lu Məm mə dov (1920 – 28.1.1987) ana dan olub.

28 ap rel 1921 – Ta nın mış dil çi alim, pro fes sor Məm məd Ta-
ğı oğ lu Ta ğı yev (1921 – 28.9.1994) Sa mux ra yo nun da do ğu lub. 
“Azər bay can ca-rus ca lü ğət”in (4 cild) re dak to ru, “Rus ca-azər bay-
can ca fra zeolo ji lü ğət”in tər tib çi si dir. 

28 ap rel 1925 – Ya zı çı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm məd-
hü seyn Rüs təm oğ lu Əli yev (1925 - 6.7.1994) Le rik ra yo nu nun 
Kür də sər kən din də do ğu lub. “Dağ lar oğ lu”, “Tor pa ğın ət ri” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.  

28 ap rel 1956 – Ta nın mış tar zən Gü la ğa Tap dıq oğ lu Zey na lov 
(1956 - 2.1.2015) Şu şa şə hə rin də do ğu lub. Mə də niy yət və İn cə-
sə nət Uni ver si te ti nin  ka fed ra mü di ri olub.

Dün ya
25 ap rel 1928 – SS Rİ Xalq ar tis ti Yu ri Va sil ye viç Ya kov lev (1928 

– 30.11.2013) ana dan olub. Film lə ri: “İdiot”, “Qu sar bal la da sı”, “Xoş tə-
sa düf və ya hə mi şə tə miz lik də”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.

26 ap rel Bey nəl xalq Əq li Mül kiy yət Gü nü dür (World İn tel lec tual 
Pro perty Day). 2000-ci il də Dün ya Əq li Mül kiy yət Təş ki la tı nın tə-
şəb bü sü ilə tə sis edi lib. 

26 ap rel 1798 – Fran sız rəs sa mı Ejen De lak rua (Fer di nand 
Vic tor Euge ne De lac roix; 1798-1863) ana dan olub. “Bar ri ka da da 
azad lıq”, “Xios da qət liam” və s. ta ri xi tab lo la rın müəl li fi  dir.

26 ap rel 1886 – Ta tar ədə biy ya tı nın klas si ki, şair və ya zı çı Qab-
dul la (Ab dul la) Tu kay (1886-1913) ana dan olub.

27 ap rel 1878 – Ta cik mil li ədə biy ya tı nın ba ni si, ya zı çı və şair 
Səd rəd din Ay ni (Səid-Mu rad za də; 1878-1954) ana dan olub. Öz-
bək di lin də də ya zıb. Əsər lə ri: “Odi na”, “Do hun da”, “Qul lar”.

28 ap rel 1848 – Da ni mar ka bəs tə ka rı Lüd viq Şit te (Lud vig 
Schyt te; 1848-1909) ana dan olub. “Ge ro”, “Məm lük” ope ra la rı nın 
müəl li fi  dir.

28 ap rel 1902 – Nor veç ya zı çı sı Yo han (Jo han) Bor gen (1902-
1979) ana dan olub. Ro man la rı: “Yay yox dur və ol ma ya caq”, “Mə-
həb bət cı ğı rı”, “Mən” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

25-28 aprelXatirə təqvimi
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MƏDƏNİYYƏT

AzərbaycanxalqınınvəTürk
dünyasınınböyüksözabidə
siolan“KitabiDədəQorqud”
dastanıözbəkdilindənəşr

olunub.NəşrDaşkənddəfəaliy
yətgöstərənHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzi
nin(AMM)“Azərbaycanədəbiyyatı
özbəkdilində”layihəsiəsasında,
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyinin
dəstəyiiləərsəyəgəlib.

Aprelin20-dəBeynəlxalqMuğamMər-
kəzində (BMM) özbək dilinə tərcümə
edilmiş“Kitabi-DədəQorqud”dastanınıntəq-
dimat mərasimi keçirildi. Təqdimatda dövlət
rəsmiləri,elmvəmədəniyyətxadimləriiştirak
edirdi.
Tədbirdəçıxışedənmədəniyyətnazirinin

birincimüavini ElnurƏliyev bildirdi ki, xalq
vəmədəniyyət eyni anlayış altında birləşir:
mədəni kimlik. Hər bir mədəniyyət sözlə
başlayır, daha sonra söz cümlə, cümlə isə
kitab olur. Böyük xalqlar isə bu kitabı das-
tana çevirir: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı
böyük türk toplumunu, türkxalqlarını,onla-
rıntarixini,coğrafiyasınıözündəehtivaedir.
Qloballaşmadövrününəsaslarındanbiri də
eyniləşdirməkdir. Mədəni dəyərləri dərin
olan xalqlar bu qloballaşmada seçiləcək.
Dünyadamədəniyyətizənginvəçalarlıolan
xalqlardanbiridətürktoplumudur”.
Qeydolunduki,uluöndərHeydərƏliyev

“DədəQorqud” dastanının araşdırılmasına,
təbliğ olunmasına böyük diqqət göstərirdi.

Məhzümummilliliderinsayəsində1975-ciil-
də “DədəQorqud”filmiçəkildi,2000-ci ildə
dastanın1300 illiyi türkdövlətlərinin iştirakı
ilə ölkəmizdə, eləcə də UNESCO səviyyə-
sindəqeydedildi.
ElnurƏliyev dastanın özbək dilinə tərcü-

məolunmasınınikiölkəarasındaədəbi-mə-
dəniəlaqələrinmöhkəmlənməsinətöhfəve-
rəcəyinivurğuladı.
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədə-

biyyat İnstitutununbaşdirektoru, akademik
İsaHəbibbəyli dastanın özbək dilində nəş-
rini böyük mədəni hadisə adlandırdı: “He-
sab edirəm ki, dünya dastanlarını tərəzinin
bir gözünə, “Kitabi-Dədə Qorqud”u isə di-
gərgözünəqoysaq,sözsüzki,“Kitabi-Dədə
Qorqud” daha ağır gələr. Bu dastan böyük
birmədənivəədəbihadisədir.Ötən ilkitab
İtaliyada italyan dilində nəşr olundu. Kita-
bınDrezden vəVatikannüsxələriAzərbay-
cantürkcəsindəqələməalınıb.Bukitabtürk
xalqlarıarasındamənəviyyatkörpüsüdür...”.

Heydər Əliyev adına AMM-in direk-
toru Samir Abbasov Azərbaycan və
Özbəkistanmədəniyyət nazirlərinin ön
sözü ilə işıqüzügörənnəşrinəhəmiy-
yətini vurğuladı, dastanın tərcüməçisi,
tanınmışözbəkədəbiyyatşünası, yazı-
çıBabaxanŞərifinəməyinixüsusiqeyd
etdi.Bildirdiki,yeninəşrÖzbəkistanın
aparıcıkitabxanalarınapaylanılıb.Das-
tanhaqqındaözbəkdilində“Wikipedia”
səhifəsidəyaradılıb.
Kitabınməsləhətçisi vəelmi redakto-

ru,millətvəkili,akademikNizamiCəfə-
rovnəşriümumtürkhadisəsiadlandırdı.

Bildirdi ki, dastan əsrlər keçməsinə baxma-
yaraq,türkxalqlarınıntaleyindəmühümyerə
malikdir.DədəQorqudlabağlırəvayətlərdas-
tanınözündənqat-qatçoxdur.Təkcə“Təpə-
göz”süjetinin300-dənartıqnümunəsivar.
Babaxan Şərif Özbəkistan-Azərbaycan

mədəni-ədəbi əlaqələrindən söz açaraq bu
günlərdə Şuşaya səfəri ilə bağlı təəssürat-
larınıbölüşdü.Vurğuladıki,DədəQorqudu
sevməkvətənisevmək,ədalətisevməkde-
məkdir.
ÖzbəkistanınAzərbaycandakı səfiri Bah-

rom Aşrafxanov Azərbaycanla Özbəkistan
arasında tarixi dostluq, qardaşlıq münasi-
bətlərizəminindəinkişafedənvədərinləşən
mənəviəlaqələrdənsözaçdı.
Təqdimatın bədii hissəsində BMM-in so-

listləri Abgül Mirzəyev və Nisbət Sədraye-
vanınifasındamuğamlarımızdanibarətkon-
sertproqramıtəqdimedildi.

Lalə Azəri

Kann Film Festivalı 
75-ci dəfə keçiriləcək

Avropanınən
nüfuzlukino
müsabiqəsisa
yılanKannFilm
Festivalı75illi
yiniqeydedir.
Builfestival
mayın17dən
28dəkdavam
edəcək.

Festivalınəsasproqramında23filmyeralıb.Onlar-
dan11-ninrejissoruqadındır.Münsifərheyətiyaxın
günlərdəaçıqlanacaq.
75-ci Kann Film Festivalının afişası isə artıq təq-

dimolunub.Afişa1998-ciildəavstraliyalıPiterVeirin
çəkdiyi vəCimKerrinin baş rolda oynadığıməşhur
“Trumanşousu” filmindən rəmzi səhnəni əksetdirir.
Afişadasəmayadoğruucalanpilləkənlərəksolunub.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

194 il əv vəl...
26 ap rel 1828-ci il dəİranlamüharibədənqalibçıxaraqAzərbay-

canınşimalınıözünəbirləşdirənRusiyaQafqazdakıikincirəqibinə
–Osmanlıdövlətinəsavaşelanedib.Müharibəbirilsonra(Ədirnə
sülhü,1829)Rusiyanınnisbiüstünlüyüiləbaşaçatdı.Müharibənin
nəticəsikimiŞərqiAnadoludakıermənilərinbirhissəsiCənubiQaf-
qaza–İrəvanxanlığınavəGürcüstanaköçürüldü.

181 il əv vəl...
25 ap rel 1841-ci il dəçarRusiyasıQafqazBaşİdarəŞurasının

qərarıiləQazaxvəBorçalımahallarındaazərbaycanlıbəyvəağalar
torpaqsahibliyindənməhrumedilib,mülklərimüsadirəolunub.Eyni
qərarmayayındaXəzəryanıbölgələrüçündəverildi.Bununardın-
cabölgələrdəetirazlarbaşlandıvə1842-ciildəağa-bəytorpaqları-
nınmüsadirəsidayandırıldı.

145 il əv vəl...
24 ap rel 1877-ci il dəRusiyaQafqazdavəBalkanlardamövqelə-

rinimöhkəmlətməkməqsədiləOsmanlıilənövbətimüharibəyəbaş-
layıb.BirilsürənmüharibəOsmanlınınməğlubiyyətiilənəticələndi.
San-Stefanosülhmüqaviləsinə(1878)əsasən,RusiyaTürkiyənin
erməniləryaşayanbirneçəbölgəsini(Qars,Ərdahan),habeləOs-
manlınınnəzarətindəolanBessarabiyanın(indikiMoldovaərazisi)
birhissəsiniözünəbirləşdirdi.

113 il əv vəl...
27 ap rel 1909-cu il də 

Osmanlıdövlətindənöv-
bəti saray çevrilişi baş
verib. 1876-cı ildən ha-
kimiyyətdə olan Sultan
II Abdülhamit taxtdan
salınıb,onunyerinəqar-
daşı–şahzadəMehmet
Reşat (VMehmet) taxta
çıxarılıb.

104 il əv vəl...
25 ap rel 1918-ci il dəBakıdabolşevikhökuməti–S.Şaumyanın

sədrliyiilə“XalqKomissarlarıSoveti”yaradılıb.Tarixə“26Bakıko-
missarı”adı ilədüşənqurumLeninintapşırığı iləAzərbaycanıso-
vetləşdirməliidi.“BakıKommunası”ndaaparıcıvəzifələriermənilər
tuturdular,hökumətdəyeganəazərbaycanlıMəşədiƏzizbəyovidi.

103 il əv vəl...
25 ap rel 1919-cu il dəAzərbaycanıncənubbölgəsindəbolşevik-

lərtərəfindənqızışdırılanrusəhalisininXalqCümhuriyyətinəqarşı
qiyamı başlanıb.Qiyamçılar bölgəni “MuğanSovetRespublikası”
elan ediblər.Qiyam iyul ayındaCümhuriyyət qüvvələri tərəfindən
yatırıldı.

102 il əv vəl...
28 ap rel 1920-ci il dəAzərbaycanXalqCümhuriyyətisüqutedib,

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının yaradıldığı elan olu-
nub.BirgünöncəbolşevikRusiyasının11-ciordusuBakıyadaxil
olmuş,AzərbaycanK(b)PMKvəRusiyaK(b)PQafqazDiyarKomi-
təsininBakıBürosuhakimiyyətitəhvilverməkbarədəCümhuriyyət
Parlamentinəultimatumvermişdi.Parlamentgərginmüzakirələrdən
sonraultimatumuqəbuletmişdi.Ölkədəformalhakimiyyətazərbay-
canlı kommunistlərdən ibarətMüvəqqəti İnqilabKomitəsinə (sədr
–NərimanNərimanov,üzvlərƏliheydərQarayev,QəzənfərMusa-
bəyov, Həmid Sultanov və b.) verilib. Real hakimiyyətMoskvaya
tabeolanAK(b)PMK-yaməxsusidi.

77 il əv vəl...
28 ap rel 1945-ci il dəİtaliyanınfaşistdiktatoru,1922-ciildənöl-

kəyərəhbərlikedənBenitoMussoliniitalyanpartizanlartərəfindən
öldürülüb.1943-cüildəAlmaniyaİtaliyanıişğaledəndənsonraMus-
soliniHitlerinidarəetdiyimarionethökumətinbaşçısınaçevrilmişdi.

56 il əv vəl...
26 ap rel 1966-cı il də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə güclü

zəlzələolub.8balgücündəzəlzələnəticəsindəşəhərdə30mindən
artıqtikiliqismənvətamamilədağılmışdı.İnsantələfatıbarədənəo
vaxt,nədəsonrakonkretrəqəmaçıqlanmadı.

36 il əv vəl...
26 ap rel 1986-cı il-

də Ukraynada Çernobıl
AES-in 4-cü blokunda-
kı partlayış nəticəsində
nüvəəsrininəndəhşətli
qəzası baş verib. Öl-
dürücü radiasiya bulu-
duUkrayna, Belarus və
Rusiyanın bölgələrini,
sonra isə Norveçdən
Qafqaza vəVolqa çayınadək geniş ərazini əhatə etdi.AES-in 30
kilometr radiusunda əhali köçürüldü, həmin ərazi “ölü zona” elan
edildi.Çernobılqurbanlarınındəqiquçotuaparılmasada,ötənmüd-
dətdəölümcülşüalanmanəticəsindəonminlərləinsanvəfatedib.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

Animasiyanın inkişafına verdiyi töhfəyə görə 
Azərbaycanlı rejissor mükafata layiq görülüb

ÖzbəkistanınpaytaxtıDaşkənd
dəilkdəfətəşkilolunanBeynəl
xalqanimasiyaforumubaşa
çatıb.ForumaMərkəziAsiya
ölkələri,Azərbaycan,Gürcüs
tan,İsrail,UkraynavəRusiyanın
animasiyamütəxəssisləri,rəs
sammultiplikatorlarqatılıblar.

Ölkəmizi tədbirdə “Animafilm”
Beynəlxalq animasiya festivalının
direktoruRəşidAğamalıyevvətanınmışrejissorElçinHamiAxundovtəmsiledib.Rə-
şidAğamalıyevhəmdəmünsifərheyətindəyeralıb.
ForumunbağlanışmərasimindərejissorElçinHamiAxundov“Animasiyanınin-

kişafına verdiyi töhfəyə görə”mükafatını alıb.Onamükafatı forumundirektoru
DanteRustavtəqdimedib.
Festival çərçivəsində “Azərbaycan animasiyasının 50 illiyi” adlı proqramı ilə

“Cırtdan”,“Tıq-tıqxanım”,“Cırtdan-pəhləvan”,“Anamağacaçıxıb”,“İthaf”vədi-
gərfilmlərtəqdimolunub.

“Kitabi-Dədə Qorqud” özbək dilində

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda 
Türkiyənin milli bayramı qeyd edilib

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
FondundaTürkiyəCümhuriyyəti
ninmillibayramına,23Aprel–Milli
SuverenlikvəUşaqGününəhəsr

olunmuş“Türkdünyasıuşaqlarınınbir
liyi”adlışənlikvəazərbaycanlırəssam
KövsərQurbanınrəsmlərindənibarət
sərgikeçirilib.

FondunprezidentiGünayƏfəndiyevatəd-
birdəçıxışedərəkbildiribki,hərbirdövlətin
ən dəyərli varlığı sülhün, sevginin, ümidin
təmsilçiləri olan uşaqlardır: “Bu gözəl gün-
dəbayramınhəyəcanınısizinləpaylaşaraq,
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tür-
kiyə, Özbəkistan və Türkmənistandan olan
uşaqlarınsimasındabütünTürkdünyasının
uşaqlarınıbirlikdəsülh,dostluqvəqardaşlıq
mesajlarınıyaymağadəvətedirəm.Uşaqla-
rımızıntəhsilalmalarısondərəcəönəmlidir.
Bugünonlarınelməvəinkişafedəntexno-
logiyalaraaçıqolmaları,oxumaları,araşdır-
maları, yeniliklərləmaraqlanmaları son də-
rəcəvacibdir.Böyüklərindəvəzifəsionlara
Vətənini,millətini, tarixini,mədəniyyətini və
adət-ənənələrini sevdirməkdir. Biz Beynəl-
xalqTürkMədəniyyəti və İrsiFonduolaraq
buşərəfimissiyanıqürurlavəzövqləhəya-
ta keçiririk.Ən əsasməqsədlərimizdən biri
Türk dünyasının maddi-mədəni dəyərlərini
gələcəknəsillərəötürməkdir...”.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit
Bağcı tədbirin əhəmiyyətindən söz açaraq
deyib: “23 aprel Mustafa Kamal Atatürkün
millimübarizəninməşəliniyandırdığıgündür.
MillisuverenlikbumənadaAtatürkünuşaq-
lara“Vətəninizə,kimliyinizə,bayrağınızasa-
hibçıxın”deməsininmesajıdırvəbunagörə
dəçoxdəyərlidir...”.
TədbirəTÜRKPA-nınBaşkatibiMehmet

Surayya Er, TÜRKPA-nın Sosial, mədəni
vəhumanitarməsələlərkomissiyasınıntop-
lantısındaiştiraketməküçünBakıyagələn
türk dövlətləri parlamentlərinin deputatları,

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fon-
dunda təmsil olunan ölkələrin diplomatları
qatılıblar.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,

Türkiyə,Özbəkistan vəTürkmənistanı təm-
siledənuşaqlar tərəfindənTürkdünyasının
həmrəyliyini ifadə edən mahnılar oxunub,
milligeyimlərdərəqslərnümayişetdirilib,milli
alətlərdəmusiqilərifaolunub,şeirlərsəslən-
dirilib.Qonaqlarazərbaycanlıbalacarəssam
KövsərQurbanınəlişlərinədəbaxıblar.
Tədbirdə iştirakedənuşaqlarasertifikatlar

vəhədiyyələrtəqdimedilib.

Ölkəmiz 59-cu Venesiya Biennalesində təmsil olunur
əvvəli səh. 1-də
Qeyd edək ki, bu il Venesiya

Biennalesininəsaslayihəsiilkdə-
fəitalyansənətşünasÇeçiliyaAle-
manininkuratorluğuiləkeçirilir.O,
Venesiya Biennalesinin tarixində
əsas sərginin bədii rəhbəri olan
saycabeşinciqadındır.Maraqlıdır
ki, onun tərtib etdiyi 213 nəfərlik
iştirakçısiyahısındacəmi10faizi
kişilər təşkil edir.Venesiyayadə-
vətalanlardan180nəfər ilkdəfə
bumötəbərsərgiyəqatılıb.
Biennaleninmərkəzisərgisində

79millipavilyonqurulub.Ocüm-
lədənbeşölkə–Kamerun,Nami-
biya,Uqanda.NepalvəOmanilk
dəfəburadatəmsilolunur.Mərkə-
ziAsiyadanQazaxıstan,Qırğızıs-
tanvəÖzbəkistanındamüəyyən
fasilədənsonraVenesiyaBienna-
lesinəqatılmasıyenilikdir.Rusiya
isə məlum sanksiyalar səbəbin-

dən ilk dəfə sərgidən kənarda
qalıb.YalnızSankt-Peterburqdan
birrəssamfərdişəkildəsərgidəiş-
tirakedir.ƏvəzindəUkraynarəs-
samlarıüçünVenesiyaBiennalesi
çərçivəsindəxüsusisərgiproqra-
mı(“BuUkraynadır:azadlığıqoru-
yaraq!”)təşkilolunub.
Budəfəkisərgininümumimöv-

zu-başlığı olaraq – “Yuxuların

südü”–İkinciDünyamüharibə-
sində Meksikaya mühacirət et-
mişbritaniyalı rəssam,sürrealist
yazar Leonora Karrinqtonun ey-
niadlıkitabınınadıseçilib.Sərgi-
ninəsasmövzularıisəinsanbə-
dəninmetamorfozları,COVİD-19
pandemiyasının aktuallaşdırdığı
insanlarvətexnologiyalararasın-
damünasibətlərdir.

Biennalenin fəxrimükafatçıla-
rı – incəsənətə töhfələrinəgörə
“Qızılşir”insahibləriisəbudəfə
AlmaniyadanheykəltəraşKatari-
naFriç vəÇili rəssamıSesiliya
Vikunyaolub.
59-cuVenesiyaBeynəlxalqİn-

cəsənətSərgisinoyabrın27-dək
davamedəcək.

V.Kamal
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