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Moskvada Beynəlxalq Kitab Sərgisi
Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq
Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb M

H

eydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə sentyabrın 18-dən 27-dək Bakıda Üzeyir
Hacıbəyliyə həsr olunmuş VIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının keçirilməsi planlaşdırılır.

Nazirlikdən AzərTAc-a bildirilib ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq budəfəki festivalın açılışı sentyabrın 17-də baş tutacaq. Ənənəvi
olaraq Fəxri xiyabanda Üzeyir bəy
və ulu öndər Heydər Əliyevin
məzarları ziyarət ediləcək, Milli

Konservatoriyanın
qarşısında,
daha sonra Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin həyətində güllələnmiş abidələr ziyarət olunacaq
və tədbir Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında dahi bəstəkarın
abidəsi önündə davam edəcək.

Sentyabrın 18-də isə Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında festivalın
rəsmi açılış mərasimi olacaq, konsert proqramları təqdim ediləcək.
On gün ərzində M.Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, kamera və orqan musiqisi
zalında, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında, Bakı
Musiqi Akademiyasında və digər
konsert salonlarında Rusiya, ABŞ,
İsrail, Almaniya, Türkiyə, Gürcüstandan tanınmış musiqiçilər və kollektivlər – “Orfeon” xoru, Gürcüstan
kamera xoru, Piter Laul, Ü.Mahmudbəyli, K.Moskoviç, R.İsmayılova, Haqai Şaham, Elnarə Kərimova
və başqaları iştirak edəcəklər.
Festival çərçivəsində F.Əmirov
adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının 80 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri,
Muzey Mərkəzində “Azərbaycan
bəstəkarları və musiqişünasların
elektron kataloqu”nun təqdimat
mərasimi keçiriləcək.

Alim Qasımov üç ölkədə
konsert verəcək

S
Kukla Teatrı
müsabiqə elan edib

A

bdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrı 85 illik yubileyi
münasibətilə balaca istedadlar arasında müsabiqə elan
edib. Belə ki, teatrın nəzdində
fəaliyyət göstərən “Oyuq” teatrstudiyasına istedadlı uşaqların
qəbuluna başlanılıb.
Teatrın mətbuat xidmətindən
AzərTAc-a bildirilib ki, sentyabrın 6-dan 26-dək davam edəcək
müsabiqədə 5-15 yaşlı uşaqlar iştirak edə bilərlər.
Teatr üçün həvəskar aktyorların yetişdirilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqədə iştirak etmək
istəyənlər Azərbaycan Dövlət
Kukla Teatrına (saat 13:00-15:00)
müraciət etməlidirlər.
Peşəkar aktyorluq və rejissorluq, xoreoqraﬁya və vokal üzrə
pedaqoqların seçəcəyi uşaqlardan tələb olunan əsas keyﬁyyətlər səhnədə özünü sərbəst ifadə,
səs və xoreoqraﬁya bacarıqlarıdır.
Qeyd edək ki, fəaliyyətində
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu
illərdə” Dövlət Proqramındakı
teatr-studiyaları ilə bağlı bəndi
rəhbər tutan “Oyuq” illərdi keçdiyi uğurlu yaradıcılıq yolu ilə
öz fərqini göstərə bilib. Belə ki,
studiyanın yetirmələri Türkiyə,
Rusiya, Makedoniya və Bolqarıstanda təşkil olunan beynəlxalq
festival və müsabiqələrdə uğurla
təmsil olunaraq dəfələrlə yüksək
mükafatlara layiq görülüblər.

entyabrın 9-da Xalq artisti
Alim
Qasımov
Morqenland
Musiqi
Festivalı çərçivəsində Almaniyada konsert proqramı ilə
çıxış edəcək.
AzərTAc xəbər verir ki, Almaniyanın Osnabryuq şəhərində
baş tutacaq konsertdə sənətkarı kamança ifaçısı, Əməkdar artist Rauf İslamov və caz ifaçısı,
Əməkdar artist Salman Qəmbərov müşayiət edəcəklər. Eyni zamanda A.Qasımov fransalı məşhur tuba ifaçısı Mişel Qodar ilə
eyni səhnəni bölüşəcək. Xanəndə,
həmçinin sentyabrın 15-də Niderlandın paytaxtı Amsterdamda
konsert proqramı ilə çıxış etməyi
planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Alim Qasımovun iş ti ra kı ilə sentyab rın 17dən okt yabrın 17-dək ABŞ-ın
bir sı ra şə hərlərində 11 konsert
proq ra mı və us tad dərs lərinin
keçi ril mə si nəzərdə tutulub.

Amerikada baş tutacaq konsertlərdə xanəndə, qızı, Əməkdar artist Fərqanə Qasımova ilə birlikdə
çıxış edəcək. Konsertdə ABŞ-ın
məşhur “Mart Morris” rəqs qrupunun rəqs ifaları altında “Leyli
və Məcnun” operasından səhnəciklər təqdim olunacaq.
ABŞ-da baş tutacaq konsert
proqramı “Yo-Yo Ma” və “İpək
Yolu” ansamblının müşayiəti ilə
reallaşacaq.

Muğlada zurna festivalı

T

ürkiyənin Muğla Böyükşəhər
bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə
Muğla şəhərində Beynəlxalq Zurna Festivalı keçirilir.
Anadolu xəbər agentliyinin məlumatına görə, festivalda Türkiyə, Azərbaycan, İngiltərə, Fransa,
Yunanıstan, Bolqarıstan və digər
ölkələrdən 17-dək sənətkar iştirak edir.
Muğladakı teatrların birində
baş tutan festival üç gün davam
edəcək. Festivalın keçirilməsinin
əsas məqsədi zurna ifaçılıq mədəniyyətinin təbliği və gənc ifaçı
nəslə bu sənəti daha da sevdirməkdən ibarətdir.

Festivalda Azərbaycanı Əməkdar
artist Şirzad Fətəliyev təmsil edir.
Bu festival artıq üçüncü dəfədir
ki, Muğlada reallaşdırılır.

oskvada açılan 29-cu Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan stendi təqdim
edilib. Sərgidə dünyanın 37 ölkəsindən
500-dən çox iştirakçı təmsil olunur.
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Sergey
Narışkin sərginin açılış mərasimində çıxış edərək bildirib ki, sərgi-yarmarkada
ənənəvi olaraq müəllif və oxucuların, əsl
peşəkarların görüşləri keçirilir və bu görüşlərin sayəsində yeni, maraqlı ədəbi layihələr yaranır.
Azərbaycanın Rusiyadakı səﬁri Polad Bülbüloğlu Azərbaycan stendini ziyarət edib, burada təqdim olunan nəşrlərlə tanış olub.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla
iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Elbəy Əlinin sözlərinə görə, bu il yarmarkada Azərbaycan mədəniyyəti, turizm potensialı, tarixi, o cümlədən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi haqqında kitablar təqdim olunur. Onların arasında
“Qarabağ”, “Qərbi Azərbaycanın abidələri” və erməni müəllif Robert
Arakelyanın qələmə aldığı “Karabaxskiy tetrad” kitabları var. Ekspozisiyada Azərbaycan, rus və ingilis dillərində kitablar nümayiş etdirilir.
Sərgi-Yarmarka sentyabrın 11-dək davam edəcək.

Rusiya paytaxtında Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb

M

oskvadakı “Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisi”
kompleksində Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının sədri,
Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun “Görüş”
adlı yubiley sərgisinin təntənəli açılış
mərasimi keçirilib. Sərgi Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rusiya Mədəniyyət Nazirliyi, ölkəmizin Moskvadakı səﬁrliyinin dəstəyi ilə Rusiya Dövlət
Şərq muzeyi tərəﬁndən təşkil olunub.
Sərgini açan Şərq muzeyinin direktoru
Aleksandr Sedov qeyd edib ki, “Görüş”
sərgi layihəsində Fərhad Xəlilovun son 10
ildə yaratdığı 50-yə yaxın rəsm əsəri nümayiş olunur. Abşeron təbiətinin
vurğunu olan rəssamın tablolarında Buzovna, Mərdəkan, Qala, Goradil
mənzərələri xüsusi incəlik və sevgi ilə əks edilib. Sərgidə Fərhad Xəlilovun “Görüş”, “Torpağın naxışları”, “Təsadüﬁ baxış” silsiləsindən təqdim
olunan rəsmlərində torpağın, dənizin və səmanın vəhdəti hiss olunur.
Ölkəmizin Rusiyadakı səﬁri Polad Bülbüloğlu Azərbaycan ilə Rusiya arasında bütün sahələrdə, o cümlədən humanitar sahədə əlaqələrin
bu gün daha da sürətlə inkişaf etdiyini bildirib. Səﬁr Azərbaycan-Rusiya dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, incəsənətimizin təbliği istiqamətində fəaliyyətinə görə Şərq muzeyinə və muzeyin rəhbəri
Aleksandr Sedova təşəkkürünü bildirərək qeyd edib ki, moskvalıların
Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığını daha yaxından tanıması üçün
işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. P.Bülbüloğlunun sözlərinə
görə, Fərhad Xəlilov kimi şöhrətli Azərbaycan rəssamının dünyanın
mədəniyyət mərkəzlərinin birində - Moskvada fərdi sərgisinin açılması olduqca qürurverici hadisədir. O deyib: “Həm səﬁr, həm də mədəniyyət xadimi kimi çox şadam ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər
təkcə siyasi, iqtisadi sahələrdə deyil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində də inkişaf edir, möhkəmlənir”. Diplomat onu da vurğulayıb ki,
XTNS-də Azərbaycan Respublikası üçün ayrılmış pavilyonda hazırda
bərpa işləri davam etdirilir və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcək.
Daha sonra çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin humanitar proqramlar şöbəsinin müdiri Tamilla Əhmədova bildirib ki, Heydər Əliyev Fondu ilə Rusiya Dövlət Şərq Muzeyi arasında
çoxillik əməkdaşlıq münasibətləri var və bu əlaqələr uğurla davam etdirilir. T.Əhmədova sərgi layihəsinin açılışı münasibətilə Fərhad Xəlilovu
təbrik edərək deyib: “Bugünkü sərgi bizim üçün böyük hədiyyədir, bu
salonda Vətənimizin nəfəsini duyduğumuza görə sizə minnətdarıq”.
Beynəlxalq Rəssamlar Konfederasiyası İcraiyyə Komitəsinin sədri Masud Fatkullinin ﬁkrincə, Fərhad Xəlilovun əsərlərində doğma Abşeron
motivləri ilə yanaşı, 4 ünsür – su, od, torpaq və havanın daimi vəhdəti və
ziddiyyəti fəlsəfəsi əksini tapıb. O deyib: “Fərhad Xəlilov təkcə Azərbaycan miqyasında deyil, dünya miqyasında şöhrət tapmış sənətkardır. Onun
əsərləri aparıcı incəsənət ekspertləri tərəﬁndən xüsusi qeyd olunur”.
Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində
bildirib ki, “Görüş” onun Moskvada nümayiş etdirilən 9-cu fərdi sərgisidir. Bu layihənin Londonda, Parisdə, Berlində və digər şəhərlərdə artıq
təqdim edildiyini deyən rəssam vurğulayıb ki, Moskvada yaradıcılığını
nümayiş etdirmək onun üçün həm fərəhli, həm də məsuliyyətlidir.
“Burada mənim çoxlu dostlarım var və onlar qarşısında yaradıcılıq hesabatı vermək bir rəssam kimi mənim üçün çox vacibdir”. F.Xəlilovun
sözlərinə görə, sərginin ikinci hissəsi noyabrın 10-da Şərq muzeyində
açılacaq, orada daha kiçik həcmli rəsmlər nümayiş etdiriləcək.

Fəridə ABDULLAYEVA

