
Hey dər Əli yev Fon du və Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə sent yab rın 18-dən 27-dək Ba kı da Üze yir 
Ha cı bəy li yə həsr olun muş VIII Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti-
va lı nın ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Na zir lik dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, əv vəl ki il lər dən fərq li ola-
raq bu də fə ki fes ti va lın açı lı şı sent-
yab rın 17-də baş tu ta caq. Ənə nə vi 
ola raq Fəx ri xi ya ban da Üze yir bəy 
və ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
mə zar la rı zi ya rət edi lə cək, Mil li 

Kon ser va to ri ya nın qar şı sın da, 
da ha son ra Azər bay can Mil li İn-
cə sə nət Mu ze yi nin hə yə tin də gül-
lə lən miş abi də lər zi ya rət olu na caq 
və təd bir Ba kı Mu si qi Aka de mi ya-
sı nın qar şı sın da da hi bəs tə ka rın 
abi də si önün də da vam edə cək. 

Sent yab rın 18-də isə Müs lüm Ma-
qo ma yev adı na Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sın da fes ti va lın 
rəs mi açı lış mə ra si mi ola caq, kon-
sert proq ram la rı təq dim edi lə cək.

On gün ər zin də M.Ma qo ma yev 
adı na Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sın da, ka me ra və or qan mu si qi si 
za lın da, Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rın da, Azər-
bay can Bəs tə kar lar İtt  i fa qın da, Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sın da və di gər 
kon sert sa lon la rın da Ru si ya, ABŞ, 
İs rail, Al ma ni ya, Tür ki yə, Gür cüs-
tan dan ta nın mış mu si qi çi lər və kol-
lek tiv lər – “Or feon” xo ru, Gür cüs tan 
ka me ra xo ru, Pi ter Laul, Ü.Mah-
mud bəy li, K.Mos ko viç, R.İs ma yı lo-
va, Ha qai Şa ham, El na rə Kə ri mo va 
və baş qa la rı iş ti rak edə cək lər.

Fes ti val çər çi və sin də F.Əmi rov 
adı na Azər bay can Döv lət Mah-
nı və Rəqs An samb lı nın 80 il li yi-
nə həsr olun muş yu bi ley təd bi ri, 
Mu zey Mər kə zin də “Azər bay can 
bəs tə kar la rı və mu si qi şü nas la rın 
elekt ron ka ta lo qu”nun təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lə cək.

Sent yab rın 18-də isə Müs lüm Ma-

Üzeyir Hacıbəyli VIII Beynəlxalq 
Musiqi Festivalının proqramı açıqlanıb

Moskvada Beynəlxalq Kitab Sərgisi
Mosk va da açı lan 29-cu Bey-

nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar-
mar ka sın da Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin təş-

ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can sten di təq dim 
edi lib. Sər gi də dün ya nın 37 öl kə sin dən 
500-dən çox iş ti rak çı təm sil olu nur.

Ru si ya Döv lət Du ma sı nın səd ri Ser gey 
Na rış kin sər gi nin açı lış mə ra si min də çı-
xış edə rək bil di rib ki, sər gi-yar mar ka da 
ənə nə vi ola raq müəl lif və oxu cu la rın, əsl 
pe şə kar la rın gö rüş lə ri ke çi ri lir və bu gö-
rüş lə rin sa yə sin də ye ni, ma raq lı ədə bi la-
yi hə lər ya ra nır.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu Azər bay can sten-
di ni zi ya rət edib, bu ra da təq dim olu nan nəşr lər lə ta nış olub.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin Ki tab döv riy yə si və nəş riy yat lar la 
iş şö bə si nin baş məs lə hət çi si El bəy Əli nin söz lə ri nə gö rə, bu il yar mar ka-
da Azər bay can mə də niy yə ti, tu rizm po ten sialı, ta ri xi, o cüm lə dən Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si haq qın da ki tab lar təq dim olu nur. On la rın ara sın da 
“Qa ra bağ”, “Qər bi Azər bay ca nın abi də lə ri” və er mə ni müəl lif Ro bert 
Ara kel ya nın qə lə mə al dı ğı “Ka ra baxs kiy tet rad” ki tab la rı var. Eks po zi si-
ya da Azər bay can, rus və in gi lis dil lə rin də ki tab lar nü ma yiş et di ri lir.

Sər gi-Yar mar ka sent yab rın 11-dək da vam edə cək.

Rusiya paytaxtında Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilovun sərgisi açılıb
Mosk va da kı “Xalq Tə sər rü-

fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si” 
komp lek sin də Azər bay can 
Rəs sam lar İtt  i fa qı nın səd ri, 

Xalq rəs sa mı Fər had Xə li lo vun “Gö rüş” 
ad lı yu bi ley sər gi si nin tən tə nə li açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Sər gi Azər bay can Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi, Ru si ya Mə-
də niy yət Na zir li yi, öl kə mi zin Mosk va da-
kı sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə Ru si ya Döv lət 
Şərq mu ze yi tə rə fi n dən təş kil olu nub.

Sər gi ni açan Şərq mu ze yi nin di rek to ru 
Alek sandr Se dov qeyd edib ki, “Gö rüş” 
sər gi la yi hə sin də Fər had Xə li lo vun son 10 
il də ya rat dı ğı 50-yə ya xın rəsm əsə ri nü ma yiş olu nur. Ab şe ron tə biəti nin 
vur ğu nu olan rəs sa mın tab lo la rın da Bu zov na, Mər də kan, Qa la, Go ra dil 
mən zə rə lə ri xü su si in cə lik və sev gi ilə əks edi lib. Sər gi də Fər had Xə li lo-
vun “Gö rüş”, “Tor pa ğın na xış la rı”, “Tə sa dü fi  ba xış” sil si lə sin dən təq dim 
olu nan rəsm lə rin də tor pa ğın, də ni zin və sə ma nın vəh də ti hiss olu nur.

Öl kə mi zin Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu Azər bay can ilə Ru si-
ya ara sın da bü tün sa hə lər də, o cüm lə dən hu ma ni tar sa hə də əla qə lə rin 
bu gün da ha da sü rət lə in ki şaf et di yi ni bil di rib. Sə fi r Azər bay can-Ru-
si ya dost luq mü na si bət lə ri nin möh kəm lən mə si, in cə sə nə ti mi zin təb li-
ği is ti qa mə tin də fəaliy yə ti nə gö rə Şərq mu ze yi nə və mu ze yin rəh bə ri 
Alek sandr Se do va tə şək kü rü nü bil di rə rək qeyd edib ki, mosk va lı la rın 
Azər bay can rəs sam la rı nın ya ra dı cı lı ğı nı da ha ya xın dan ta nı ma sı üçün 
iş lər bun dan son ra da da vam et di ri lə cək. P.Bül bü loğ lu nun söz lə ri nə 
gö rə, Fər had Xə li lov ki mi şöh rət li Azər bay can rəs sa mı nın dün ya nın 
mə də niy yət mər kəz lə ri nin bi rin də - Mosk va da fər di sər gi si nin açıl ma-
sı ol duq ca qü rur ve ri ci ha di sə dir. O de yib: “Həm sə fi r, həm də mə də-
niy yət xa di mi ki mi çox şa dam ki, öl kə lə ri miz ara sın da mü na si bət lər 
tək cə si ya si, iq ti sa di sa hə lər də de yil, mə də niy yət və in cə sə nət sa hə-
sin də də in ki şaf edir, möh kəm lə nir”. Dip lo mat onu da vur ğu la yıb ki, 
XTNS-də Azər bay can Res pub li ka sı üçün ay rıl mış pa vil yon da ha zır da 
bər pa iş lə ri da vam et di ri lir və ya xın vaxt lar da is ti fa də yə ve ri lə cək.

Da ha son ra çı xış edən Hey dər Əli yev Fon du nun Ru si ya nü ma yən də-
li yi nin hu ma ni tar proq ram lar şö bə si nin mü di ri Ta mil la Əh mə do va bil-
di rib ki, Hey dər Əli yev Fon du ilə Ru si ya Döv lət Şərq Mu ze yi ara sın da 
ço xil lik əmək daş lıq mü na si bət lə ri var və bu əla qə lər uğur la da vam et di-
ri lir. T.Əh mə do va sər gi la yi hə si nin açı lı şı mü na si bə ti lə Fər had Xə li lo vu 
təb rik edə rək de yib: “Bu gün kü sər gi bi zim üçün bö yük hə diy yə dir, bu 
sa lon da Və tə ni mi zin nə fə si ni duy du ğu mu za gö rə si zə min nət da rıq”.

Bey nəl xalq Rəs sam lar Kon fe de ra si ya sı İc raiy yə Ko mi tə si nin səd ri Ma-
sud Fat kul li nin fi k rin cə, Fər had Xə li lo vun əsər lə rin də doğ ma Ab şe ron 
mo tiv lə ri ilə ya na şı, 4 ün sür – su, od, tor paq və ha va nın daimi vəh də ti və 
zid diy yə ti fəl sə fə si ək si ni ta pıb. O de yib: “Fər had Xə li lov tək cə Azər bay-
can miq ya sın da de yil, dün ya miq ya sın da şöh rət tap mış sə nət kar dır. Onun 
əsər lə ri apa rı cı in cə sə nət eks pert lə ri tə rə fi n dən xü su si qeyd olu nur”.

Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində 
bildirib ki, “Görüş” onun Moskvada nümayiş etdirilən 9-cu fərdi sərgi-
sidir. 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 he-
sabatı 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

Sent yab rın 9-da Xalq ar-
tis ti Alim Qa sı mov 
Mor qen land Mu si qi 
Fes ti va lı çər çi və sin də Al-

ma ni ya da kon sert proq ra mı ilə 
çı xış edə cək.

Azər TAc xə bər ve rir ki, Al ma-
ni ya nın Os nabr yuq şə hə rin də 
baş tu ta caq kon sert də sə nət ka-
rı ka man ça ifa çı sı, Əmək dar ar-
tist Rauf İs la mov və caz ifa çı sı, 
Əmək dar ar tist Sal man Qəm bə-
rov mü şa yiət edə cək lər. Ey ni za-
man da A.Qa sı mov fran sa lı məş-
hur tu ba ifa çı sı Mi şel Qo dar ilə 
ey ni səh nə ni bö lü şə cək. Xa nən də, 
həm çi nin sent yab rın 15-də Ni-
der lan dın pay tax tı Ams ter dam da 
kon sert proq ra mı ilə çı xış et mə yi 
plan laş dı rır.

Qeyd edək ki, Alim Qa sı mo-
vun iş ti ra kı ilə sent yab rın 17-
dən okt yab rın 17-dək ABŞ-ın 
bir sı ra şə hər lə rin də 11 kon sert 
proq ra mı və us tad dərs lə ri nin 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. 

Ame ri ka da baş tu ta caq kon sert-
lər də xa nən də, qı zı, Əmək dar ar-
tist Fər qa nə Qa sı mo va ilə bir lik də 
çı xış edə cək. Kon sert də ABŞ-ın 
məş hur “Mart Mor ris” rəqs qru-
pu nun rəqs ifa la rı al tın da “Ley li 
və Məc nun” ope ra sın dan səh nə-
cik lər təq dim olu na caq.

ABŞ-da baş tu ta caq kon sert 
proq ra mı “Yo-Yo Ma” və “İpək 
Yo lu” an samb lı nın mü şa yiəti ilə 
real la şa caq.

Tür ki yə nin Muğ la Bö-
yük şə hər bə lə diy yə-
si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Muğ la şə hə rin də Bey-

nəl xalq Zur na Fes ti va lı ke çi ri lir. 
Ana do lu xə bər agent li yi nin mə-
lu ma tı na gö rə, fes ti val da Tür ki-
yə, Azər bay can, İn gil tə rə, Fran sa, 
Yu na nıs tan, Bol qa rıs tan və di gər 
öl kə lər dən 17-dək sə nət kar iş ti-
rak edir.

Muğ la da kı teatr la rın bi rin də 
baş tu tan fes ti val üç gün da vam 
edə cək. Fes ti va lın ke çi ril mə si nin 
əsas məq sə di zur na ifa çı lıq mə-
də niy yə ti nin təb li ği və gənc ifa çı 
nəs lə bu sə nə ti da ha da sev dir-
mək dən iba rət dir.

Fes ti val da Azər bay ca nı Əmək dar 
ar tist Şir zad Fə tə li yev təm sil edir.

Bu fes ti val ar tıq üçün cü də fə dir 
ki, Muğ la da real laş dı rı lır.

Sent yab rın 9-da Xalq ar-

Alim Qasımov üç ölkədə 
konsert verəcək

Tür ki yə nin Muğ la Bö-

Muğlada zurna festivalı

Kukla Teatrı 
müsabiqə elan edib

Ab dul la Şaiq adı na Azər-
bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı 85 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə ba la ca is-

te dad lar ara sın da mü sa bi qə elan 
edib. Be lə ki, teat rın nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən “Oyuq” teatr-
stu di ya sı na is te dad lı uşaq la rın 
qə bu lu na baş la nı lıb.

Teat rın mət buat xid mə tin dən 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, sent yab-
rın 6-dan 26-dək da vam edə cək 
mü sa bi qə də 5-15 yaş lı uşaq lar iş-
ti rak edə bi lər lər.

Teatr üçün hə vəs kar akt yor la-
rın ye tiş di ril mə si məq sə di lə ke-
çi ri lən mü sa bi qə də iş ti rak et mək 
is tə yən lər Azər bay can Döv lət 
Kuk la Teat rı na (saat 13:00-15:00) 
mü ra ciət et mə li dir lər.

Pe şə kar akt yor luq və re jis sor-
luq, xo reoq ra fi  ya və vo kal üz rə 
pe da qoq la rın se çə cə yi uşaq lar-
dan tə ləb olu nan əsas key fi y yət-
lər səh nə də özü nü sər bəst ifa də, 
səs və xo reoq ra fi  ya ba ca rıq la rı dır.

Qeyd edək ki, fəaliy yə tin də 
“Azər bay can teat rı 2009-2019-cu 
il lər də” Döv lət Proq ra mın da kı 
teatr-stu di ya la rı ilə bağ lı bən di 
rəh bər tu tan “Oyuq” il lər di keç-
di yi uğur lu ya ra dı cı lıq yo lu ilə 
öz fər qi ni gös tə rə bi lib. Be lə ki, 
stu di ya nın ye tir mə lə ri Tür ki yə, 
Ru si ya, Ma ke do ni ya və Bol qa rıs-
tan da təş kil olu nan bey nəl xalq 
fes ti val və mü sa bi qə lər də uğur la 
təm sil olu na raq də fə lər lə yük sək 
mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb lər.
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