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Sent yab rın 22-də Ar gen-
ti na Res pub li ka sı nın 
Azər bay can Res pub li ka-
sın da kı föv qə la də və sə-

la hiy yət li sə fi  ri Kar los Dan te Ri va 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zin də olub. Sə fi r məş hur 
Ar gen ti na uşaq ya zı çı sı Ma ri ya 
Ele na Uol şun “Cuen to pos de Gu-
lubú” (“Qu lu bu nun na ğıl la rı”) və 
“Dailan Kifk  i” (“Day lan Kifk  i”) 
ki tab la rı nı, həm çi nin Klaudia Pi-
neiro nun “Una suer te pe queña” 
(“Ki çik uğur”) əsə ri ni Azər bay can 
di li nə tər cü mə və nəşr edil mə si 
üçün Mər kə zin di rek to ru Afaq 
Mə su da təq dim edib.

İki öl kə ara sın da ədə bi-mə də-
ni əla qə lə rin möh kəm lən mə sin də 

ədə biy yat la ra ra sı mü ba di lə lə rin 
xü su si ro lu nu qeyd edən sə fi r 
adı çə ki lən ki tab la rın Azər bay can 
oxu cu su nun ma ra ğı na sə bəb ola-
ca ğı na əmin li yi ni ifa də edib.

Qeyd edək ki, ca ri ilin may ayın-
da sə fi r lik lə Mər kə zin ilk bir gə la-
yi hə si olan Adol fo Bio Ka sa re sin 
“Mo re lin ix ti ra sı” əsə ri Azər bay-
can di lin də işıq üzü gör müş dü.

Sent yab rın 22-də Ar gen-

Tərcümə Mərkəzi və Argentina 
səfirliyi növbəti nəşr 
layihəsinin təməlini qoydu

Teatr xəbərləri

AzDramada “Müfəttiş”...

Sent yab rın 24-də Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da da hi rus ya zı çı və dra-
ma turq Ni ko lay Qo qo lun “Mü-

fətt  iş” əsə ri əsa sın da səh nə ləş di ri lən ey-
niad lı ta ma şa nü ma yiş olu na caq.

Teat rın mət buat xid mə tin dən Azər-
TAc-a bil di ri lib ki, ta ma şa nın qu ru luş çu 
re jis so ru Mi ka yıl Mi ka yı lov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Mus ta fa Mus ta fa yev, mu si qi tər-
ti bat çı sı Ka mil İs ma yı lov dur.

Ta ma şa da Xalq ar tist lə ri Ra fael Da da şov, Ra miz Nov ruz, Ra fi q Əzi-
mov, Əmək dar ar tist lər El xan Qu li yev, Pər viz Ba ğı rov, Ka zım Ab dul la-
yev və baş qa la rı iş ti rak edir lər.

...“Yuğ”da “Kafkadan salam”...

Azər bay can Döv lət “Yuğ” Teat-
rın da Avs tri ya ya zı çı sı Frans 
Kafk  a nın əsər lə ri əsa sın da ha-
zır lan mış “Kafk  a dan sa lam” 

ad lı ta ma şa nü ma yiş olu na caq.
Azər TAc xə bər ve rir ki, səh nə əsə ri mər-

hum re jis sor Va qif İb ra hi moğ lu nun qu ru-
lu şun da təq dim edi lir.

Ta ma şa da əsas rol la rı akt yor lar Vi da-
di Hə sə nov, Fər had İs ra fi  lov, Məm məd-
sə fa Qa sı mov, So na xa nım Mi ka yı lo va, 
Gül zar Qur ba no va, Ya qut Pa şa za də, Qa sım Na ğı və Hik mət Rə hi mov 
can lan dı ra caq.

Səh nə əsə rin də Kafk  a nın “Hökm” no vel la sın dan və mək tub la rın dan 
is ti fa də olu nub.

...Musiqili Teatrda isə 
premyera nümayiş olunacaq

Azər bay can Döv lət Mu si qi li Teat-
rın da ye ni – 107-ci möv sü mün 
ilk prem ye ra sı ola caq. Teat rın 
mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a 

bil di ri lib ki, okt yab rın 1-də Əli Sə məd li nin 
“Me şə çaq qal sız ol maz” mu si qi li na ğıl-ta-
ma şa sı ba la ca ta ma şa çı la ra təq dim olu na caq.

Ye ni səh nə əsə ri nin əsas məq səd lə rin dən 
bi ri uşaq lar da mü ba ri zə əz mi nin, və tən-
pər vər lik his si nin aşı lan ma sı dır. Ma raq lı, 
di na mik sü jet xətt  i olan ta ma şa, əs lin də do la yı sı ilə er mə ni xis lə ti haq qın-
da uşaq la rı mı zı mə lu mat lan dır maq mis si ya sı da şı yır.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru Əhəd Ha cı yev, re jis so ru El məd din 
Da da şov, re jis sor as sis ten ti Ta mil la As la no va, ge yim üz rə rəs sa mı Ye-
le na Al ma zo va dır. Rol la rı gənc akt yor lar Əm rah Da da şov, Gül da nə 
Əzi mo va, Eleano ra Meh di ye va, Rus lan Mür sə lov, Zin yət Qur ba no va, 
Şa ban Cə fə rov, Fə rid Rza yev və Cə la lə Nov ruz lu ifa edə cək lər.

“Nabat” və “Dmitrov 
küçəsi 86” filmləri 
“Didor” film festivalında

El çin Mu saoğ lu nun “Na-
bat” və Cə fər Axund za də-
nin “Dmit rov kü çə si 86” 
fi lm lə ri “Di dor” bey nəl-

xalq fi lm fes ti va lı na də vət alıb.
Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-

bay can fi lm” ki nos tu di ya sın dan 
Azər TAc-a bil di ri lib ki, hər iki 
fi lm fes ti va lın mü sa bi qə proq-
ram la rın da yer alıb. Fes ti va lın 
açı lış mə ra si mi okt yab rın 16-da 
Ta ci kis ta nın pay tax tı Dü şən bə də 
baş tu ta caq.

Film lər Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da 
len tə alı nıb.

“Na bat” bə dii fi l mi nin sse na ri 
müəl lifl  ə ri El xan Nə bi yev və El çin 
Mu saoğ lu, qu ru luş çu ope ra to ru 
Əb dül rə him Be şa rat, qu ru luş çu 
rəs sa mı Şa hin Hə sən li, bəs tə ka-
rı Ha med Sa bet, ic ra çı pro dü se ri 
Arif Sə fə rov, pro dü se ri Müş fi q 
Hə tə mov dur. Film də baş rol la rı 
Fa ti mə Mə həm məd Ar ya, Vi da di 
Əli yev, Sa bir Məm mə dov, Fər had 
İs ra fi  lov və di gər lə ri can lan dı rıb-
lar. Fil min bey nəl xalq prem ye ra sı 
Ve ne si ya Film Fes ti va lı nın “Oriz-
zon ti” mü sa bi qə proq ra mı nın 
çər çi və sin də baş tu tub.

“Dmit rov kü çə si 86” qı sa met-
raj lı bə dii fi l mi “4.1 şə hər mo tiv-
lə ri” ki noal ma na xı na da xil dir. 
Fil min bey nəl xalq prem ye ra sı 
Al ma ni ya nın “Cott  bus” Film 
Fes ti va lı nın “Fo kus” proq ra mın-
da baş tu tub.

“Dmit rov kü çə si 86” fi l mi nin 
sse na ri müəl li fi  Cə fər Axund za-
də, qu ru luş çu ope ra to ru Əli şir 
Hə mid ho ca yev, qu ru luş çu rəs sa-
mı Ra fi q Nə si rov, bəs tə ka rı Rüs-
təm Zey nal lı, ic ra çı pro dü se ri 
Azər Qu li yev, pro dü ser lə ri Müş-
fi q Hə tə mov (“Azər bay can fi lm”) 
və İra də Ba ğır za də dir (“Ada ri 
fi lms”). Film də baş rol la rı Zem fi -
ra Sa dı qo va, Əli bəy Məm məd li, 
Əb dül Mah mu dov, Di la rə Ka zı-
mo va və di gər lə ri can lan dı rıb lar.

Sofiyadakı festivalda Azərbaycan 
xalçaları nümayiş etdirilib
So fi  ya Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti və “Tra ki ya lı la rın Yo lu” Fon du 

tə rə fi n dən So fi  ya da “Xal ça la rın yo lu” ad lı fes ti val ke çi ri lib. 
Təd bir də Bol qa rıs ta nın Elm lər Aka de mi ya sı nın Et noq ra fi  ya 
və Folk lor Araş dır ma la rı İns ti tu tu və Et noq ra fi  ya Mu ze yi-

nin di rek to ru Pet ko Xris tov, Bol qa rıs ta nın müx tə lif döv lət qu rum-
la rı nın, bu öl kə də akk re di tə olu nan dip lo ma tik nü ma yən də lik lə rin, 
KİV və QHT-lə rin nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Fes ti val da Azər bay ca nın Bol qa rıs tan da kı sə fi r li yi və Mü qəd dəs 
K.Ox rids ki adı na So fi  ya Uni ver si te tin də Azər bay can Di li və Mə də niy-
yə ti Mər kə zi nin nü ma yən də lə ri iş ti rak edə rək Ba kı və Qu ba xal ça çı lıq 
mək təb lə ri nin nü mu nə lə ri ni nü ma yiş et di rib lər. Təd bir də çı xış edən 
Pet ko Xris tov fes ti va lın ta ma şa çı lar tə rə fi n dən ma raq la qar şı lan dı ğı nı 
qeyd edib. O, bu ki mi təd bir lə rin xalq la rın bir-bir lə ri nin mə də niy yə ti-
ni ta nı ma sı ba xı mın dan əhə miy yət li ol du ğu nu söy lə yib.

Fes ti va lın təş ki lat çı la rın dan olan “Tra ki ya lı la rın Yo lu” Fon du nun 
səd ri Diana Kas mets ka bu ki mi təd bir lə rin müx tə lif xalq la rı, mə də niy-
yət lə ri bir ara ya gə tir di yi ni, mə də ni mü ba di lə üçün şə rait ya rat dı ğı nı 
de yib. O, fes ti val da Azər bay can, İran, Ma ca rıs tan, Ser bi ya, Mek si ka, 
Bol qa rıs tan xal ça la rı nın nü ma yiş olun du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay ca nın Bol qa rıs tan da kı sə fi r li yi nin əmək da şı Vü sa lə Sa dı qo-
va Azər bay can da qə dim xal ça çı lıq ənə nə lə ri nin möv cud ol du ğu nu, 
coğ ra fi  möv qe yi, di zay nı, kom po zi si ya sı və rəng se çi mi nə gö rə öl kə-
miz də 7 xal ça çı lıq mək tə bi nin ol du ğu nu söy lə yib. O, əsr lər bo yu xal-
ça çı lıq sə nə ti nin Azər bay can mə də niy yə ti nin və təs vi ri in cə sə nə ti nin 
əhə miy yət li ele men ti ol du ğu nu qeyd edib. Azər bay ca nın xal ça çı lıq 
sə nə ti nin dün ya mə də niy yə ti ni zən gin ləş dir di yi, Azər bay can xal ça la-
rı nın key fi y yə ti nə və yük sək bə dii də yə ri nə gö rə dün ya da məş hur ol-
du ğu, bir çox xal ça la rın dün ya nın ta nın mış mu zey lə rin də sər gi lən di yi 
diq qə tə çat dı rı lıb. Dip lo mat 2010-cu il də Azər bay ca nın ənə nə vi xal-
ça çı lıq sə nə ti nin UNES CO-nun Bə şə riy yə tin Qey ri-Mad di Mə də ni İrs 
üz rə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na da xil edil di yi ni vur ğu la yıb. O, dün ya da 
ilk ix ti sas laş mış xal ça mu ze yi nin 1967-ci il də Azər bay can da ya ra dıl dı-
ğı nı, 2014-cü il dən mu ze yin ye ni müasir – bü kül müş xal ça for ma sın da 
bi na sı nın ol du ğu nu qeyd edib.

Sə fi r li yin əmək da şı Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin fi k ri ni 
xa tır la da raq qeyd edib ki, xal ça lar Azər bay ca nın mil li in cə sə nə ti dir. 
Azər bay ca nı xal ça lar sız və xal ça la rı Azər bay can sız tə səv vür et mək 
müm kün de yil.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı Azər bay can xal ça çı lıq mək təb lə ri nin nü-
mu nə lə ri ilə ta nış olub lar. Azər bay can xal ça la rı iş ti rak çı lar da bö yük 
ma raq do ğu rub.

İqbal HACIYEV

Bakıda “My Azerbaijan” adlı 
fotosərgi açılacaq

Okt yab rın 8-də Ba kı da ta nın-
mış fo toq raf Or xan As la no-
vun “My Azer baijan” ad lı 
fo to sər gi si açı la caq. Azər-

TAc xə bər ve rir ki, “Port Ba ku Mall”da 
açı la caq sər gi “Art pa yız” la yi hə si çər-
çi və sin də təş kil olu na caq.

Sər gi eks po zi si ya sın da fo toq ra fın və-
tən pər vər lik möv zu sun da olan fo to la rı 
sər gi lə nə cək.

Sər gi okt yab rın 23-dək da vam edə cək.
Bun dan əla və, la yi hə çər çi və sin də sö zü ge dən mə kan da okt yab rın 

29-da gənc rəs sam İri na El da ro va nın “Neft-Hol li vud-güc”, no yab rın 
12-də isə Pər viz Hü sey nov və İri na Qun do ri na nın sə nət əsər lə rin dən 
iba rət “961,8°C” ad lı sər gi lər açı la caq.
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