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Tərcümə Mərkəzi və Argentina
səfirliyi növbəti nəşr
layihəsinin təməlini qoydu

3

S

entyabrın 22-də Argentina
Respublikasının
Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səﬁri Karlos Dante Riva
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə
Mərkəzində olub. Səﬁr məşhur
Argentina uşaq yazıçısı Mariya
Elena Uolşun “Cuentopos de Gulubú” (“Qulubunun nağılları”) və
“Dailan Kifki” (“Daylan Kifki”)
kitablarını, həmçinin Klaudia Pineironun “Una suerte pequeña”
(“Kiçik uğur”) əsərini Azərbaycan
dilinə tərcümə və nəşr edilməsi
üçün Mərkəzin direktoru Afaq
Məsuda təqdim edib.
İki ölkə arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsində

Sofiyadakı festivalda Azərbaycan
xalçaları nümayiş etdirilib

ədəbiyyatlararası mübadilələrin
xüsusi rolunu qeyd edən səﬁr
adıçəkilən kitabların Azərbaycan
oxucusunun marağına səbəb olacağına əminliyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, cari ilin may ayında səﬁrliklə Mərkəzin ilk birgə layihəsi olan Adolfo Bio Kasaresin
“Morelin ixtirası” əsəri Azərbaycan dilində işıq üzü görmüşdü.

Teatr xəbərləri
“Nabat” və “Dmitrov
AzDramada “Müfəttiş”...
küçəsi 86” filmləri
entyabrın 24-də Azərbaycan
“Didor” film festivalında
Dövlət Akademik Milli Dram

E

lçin Musaoğlunun “Nabat” və Cəfər Axundzadənin “Dmitrov küçəsi 86”
ﬁlmləri “Didor” beynəlxalq ﬁlm festivalına dəvət alıb.
Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanﬁlm” kinostudiyasından
AzərTAc-a bildirilib ki, hər iki
ﬁlm festivalın müsabiqə proqramlarında yer alıb. Festivalın
açılış mərasimi oktyabrın 16-da
Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə
baş tutacaq.
Filmlər Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə “Azərbaycanﬁlm” kinostudiyasında
lentə alınıb.
“Nabat” bədii ﬁlminin ssenari
müəlliﬂəri Elxan Nəbiyev və Elçin
Musaoğlu, quruluşçu operatoru
Əbdülrəhim Beşarat, quruluşçu
rəssamı Şahin Həsənli, bəstəkarı Hamed Sabet, icraçı prodüseri
Arif Səfərov, prodüseri Müşﬁq
Hətəmovdur. Filmdə baş rolları
Fatimə Məhəmməd Arya, Vidadi
Əliyev, Sabir Məmmədov, Fərhad
İsraﬁlov və digərləri canlandırıblar. Filmin beynəlxalq premyerası
Venesiya Film Festivalının “Orizzonti” müsabiqə proqramının
çərçivəsində baş tutub.
“Dmitrov küçəsi 86” qısametrajlı bədii ﬁlmi “4.1 şəhər motivləri” kinoalmanaxına daxildir.
Filmin beynəlxalq premyerası
Almaniyanın “Cottbus” Film
Festivalının “Fokus” proqramında baş tutub.
“Dmitrov küçəsi 86” ﬁlminin
ssenari müəlliﬁ Cəfər Axundzadə, quruluşçu operatoru Əlişir
Həmidhocayev, quruluşçu rəssamı Raﬁq Nəsirov, bəstəkarı Rüstəm Zeynallı, icraçı prodüseri
Azər Quliyev, prodüserləri Müşﬁq Hətəmov (“Azərbaycanﬁlm”)
və İradə Bağırzadədir (“Adari
ﬁlms”). Filmdə baş rolları Zemﬁra Sadıqova, Əlibəy Məmmədli,
Əbdül Mahmudov, Dilarə Kazımova və digərləri canlandırıblar.
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Teatrında dahi rus yazıçı və dramaturq Nikolay Qoqolun “Müfəttiş” əsəri əsasında səhnələşdirilən eyniadlı tamaşa nümayiş olunacaq.

Teatrın mətbuat xidmətindən AzərTAc-a bildirilib ki, tamaşanın quruluşçu
rejissoru Mikayıl Mikayılov, quruluşçu
rəssamı Mustafa Mustafayev, musiqi tərtibatçısı Kamil İsmayılovdur.
Tamaşada Xalq artistləri Rafael Dadaşov, Ramiz Novruz, Raﬁq Əzimov, Əməkdar artistlər Elxan Quliyev, Pərviz Bağırov, Kazım Abdullayev və başqaları iştirak edirlər.

...“Yuğ”da “Kafkadan salam”...

A

zərbaycan Dövlət “Yuğ” Teatrında Avstriya yazıçısı Frans
Kafkanın əsərləri əsasında hazırlanmış “Kafkadan salam”
adlı tamaşa nümayiş olunacaq.
AzərTAc xəbər verir ki, səhnə əsəri mərhum rejissor Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda təqdim edilir.
Tamaşada əsas rolları aktyorlar Vidadi Həsənov, Fərhad İsraﬁlov, Məmmədsəfa Qasımov, Sonaxanım Mikayılova,
Gülzar Qurbanova, Yaqut Paşazadə, Qasım Nağı və Hikmət Rəhimov
canlandıracaq.
Səhnə əsərində Kafkanın “Hökm” novellasından və məktublarından
istifadə olunub.

...Musiqili Teatrda isə
premyera nümayiş olunacaq

A

zərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında yeni – 107-ci mövsümün
ilk premyerası olacaq. Teatrın
mətbuat xidmətindən AzərTAc-a
bildirilib ki, oktyabrın 1-də Əli Səmədlinin
“Meşə çaqqalsız olmaz” musiqili nağıl-tamaşası balaca tamaşaçılara təqdim olunacaq.
Yeni səhnə əsərinin əsas məqsədlərindən
biri uşaqlarda mübarizə əzminin, vətənpərvərlik hissinin aşılanmasıdır. Maraqlı,
dinamik süjet xətti olan tamaşa, əslində dolayısı ilə erməni xisləti haqqında uşaqlarımızı məlumatlandırmaq missiyası daşıyır.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru Əhəd Hacıyev, rejissoru Elməddin
Dadaşov, rejissor assistenti Tamilla Aslanova, geyim üzrə rəssamı Yelena Almazovadır. Rolları gənc aktyorlar Əmrah Dadaşov, Güldanə
Əzimova, Eleanora Mehdiyeva, Ruslan Mürsəlov, Zinyət Qurbanova,
Şaban Cəfərov, Fərid Rzayev və Cəlalə Novruzlu ifa edəcəklər.

S

oﬁya Şəhər İcra Hakimiyyəti və “Trakiyalıların Yolu” Fondu
tərəﬁndən Soﬁyada “Xalçaların yolu” adlı festival keçirilib.
Tədbirdə Bolqarıstanın Elmlər Akademiyasının Etnoqraﬁya
və Folklor Araşdırmaları İnstitutu və Etnoqraﬁya Muzeyinin direktoru Petko Xristov, Bolqarıstanın müxtəlif dövlət qurumlarının, bu ölkədə akkreditə olunan diplomatik nümayəndəliklərin,
KİV və QHT-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Festivalda Azərbaycanın Bolqarıstandakı səﬁrliyi və Müqəddəs
K.Oxridski adına Soﬁya Universitetində Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin nümayəndələri iştirak edərək Bakı və Quba xalçaçılıq
məktəblərinin nümunələrini nümayiş etdiriblər. Tədbirdə çıxış edən
Petko Xristov festivalın tamaşaçılar tərəﬁndən maraqla qarşılandığını
qeyd edib. O, bu kimi tədbirlərin xalqların bir-birlərinin mədəniyyətini tanıması baxımından əhəmiyyətli olduğunu söyləyib.
Festivalın təşkilatçılarından olan “Trakiyalıların Yolu” Fondunun
sədri Diana Kasmetska bu kimi tədbirlərin müxtəlif xalqları, mədəniyyətləri bir araya gətirdiyini, mədəni mübadilə üçün şərait yaratdığını
deyib. O, festivalda Azərbaycan, İran, Macarıstan, Serbiya, Meksika,
Bolqarıstan xalçalarının nümayiş olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Azərbaycanın Bolqarıstandakı səﬁrliyinin əməkdaşı Vüsalə Sadıqova Azərbaycanda qədim xalçaçılıq ənənələrinin mövcud olduğunu,
coğraﬁ mövqeyi, dizaynı, kompozisiyası və rəng seçiminə görə ölkəmizdə 7 xalçaçılıq məktəbinin olduğunu söyləyib. O, əsrlər boyu xalçaçılıq sənətinin Azərbaycan mədəniyyətinin və təsviri incəsənətinin
əhəmiyyətli elementi olduğunu qeyd edib. Azərbaycanın xalçaçılıq
sənətinin dünya mədəniyyətini zənginləşdirdiyi, Azərbaycan xalçalarının keyﬁyyətinə və yüksək bədii dəyərinə görə dünyada məşhur olduğu, bir çox xalçaların dünyanın tanınmış muzeylərində sərgiləndiyi
diqqətə çatdırılıb. Diplomat 2010-cu ildə Azərbaycanın ənənəvi xalçaçılıq sənətinin UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs
üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edildiyini vurğulayıb. O, dünyada
ilk ixtisaslaşmış xalça muzeyinin 1967-ci ildə Azərbaycanda yaradıldığını, 2014-cü ildən muzeyin yeni müasir – bükülmüş xalça formasında
binasının olduğunu qeyd edib.
Səﬁrliyin əməkdaşı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ﬁkrini
xatırladaraq qeyd edib ki, xalçalar Azərbaycanın milli incəsənətidir.
Azərbaycanı xalçalarsız və xalçaları Azərbaycansız təsəvvür etmək
mümkün deyil.
Sonra tədbir iştirakçıları Azərbaycan xalçaçılıq məktəblərinin nümunələri ilə tanış olublar. Azərbaycan xalçaları iştirakçılarda böyük
maraq doğurub.

İqbal HACIYEV

Bakıda “My Azerbaijan” adlı
fotosərgi açılacaq

O

ktyabrın 8-də Bakıda tanınmış fotoqraf Orxan Aslanovun “My Azerbaijan” adlı
fotosərgisi açılacaq. AzərTAc xəbər verir ki, “Port Baku Mall”da
açılacaq sərgi “Art payız” layihəsi çərçivəsində təşkil olunacaq.
Sərgi ekspozisiyasında fotoqrafın vətənpərvərlik mövzusunda olan fotoları
sərgilənəcək.
Sərgi oktyabrın 23-dək davam edəcək.
Bundan əlavə, layihə çərçivəsində sözügedən məkanda oktyabrın
29-da gənc rəssam İrina Eldarovanın “Neft-Hollivud-güc”, noyabrın
12-də isə Pərviz Hüseynov və İrina Qundorinanın sənət əsərlərindən
ibarət “961,8°C” adlı sərgilər açılacaq.

