
Eldar Tofiq oğlu Quliyev 
Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzvermişdir.Azərbaycan
kinosənətiningörkəmlinümayəndəsi,tanınmışkinorejissor
vəssenarist,respublikaDövlətmükafatılaureatı,Azərbaycan
RespublikasıPrezidentininfərditəqaüdçüsü,Xalqartisti,pro
fessorEldarTofiqoğluQuliyev2021ciilaprelin16daömrü
nün81ciilindəvəfatetmişdir.

El dar Qu li yev 1941-ci il 
yanvarın 18-də Bakı şəhə-
rində anadan olmuşdur.Or-
ta məktəbi bitirdikdən son-
ra o, 1958–1959-cu illərdə
“Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasında rejissor köməkçisi
işləmiş, 1960–1966-cı illər-
də Moskvada, Ümumittifaq
Dövlət Kinematoqrafiya İns-
titutunda kino rejissoru ixti-
sasıüzrəalitəhsilalmışdır.

EldarQuliyev1967-ci ildəntaleyini“Azərbaycanfilm”kinostu-
diyası ilə bağlayaraq ömrünün sonunadək burada çalışmışdır.
O, 1987-ci ildən “Azərbaycanfilm” kinostudiyası nəzdində “De-
büt”eksperimental-gənclikyaradıcılıqstudiyasınınbədiirəhbəri
olmuş,1999-cuildəAzərbaycanProfessionalKinorejissorlarGil-
diyasınınprezidentiseçilmişdir.
Dünyakinematoqrafiyasınınnailiyyətlərindənvəqabaqcıltəc-

rübəsindən daim bəhrələnən EldarQuliyevAzərbaycanın kino
salnaməsinəyenisəhifələryazmışdır.Sənətkarınideyadərinliyi
ilə seçilən, ictimai-siyasi hadisələr fonunda insanmənəviyyatı-
nıntəhlilinixüsusidiqqətdəsaxlayanvəxeyirxahlıq,məsuliyyət,
humanizm aşılayan zəngin yaradıcılığı mədəniyyətimizin qızıl
fondundalayiqliyertutur.EldarQuliyevin“Bircənubşəhərində”,
“Sevincbuxtası”,“Babək”və“Nizami”kimiparlaqekranəsərləri,
eləcədəçoxsaydadigərbədiivəsənədlifilmləriAzərbaycanki-
nematoqrafiyasınınnailiyyətləridir.
Məzmun rəngarəngliyi və mövzu aktuallığı, fəal vətəndaşlıq

mövqeyivəmüasirlikduyğusu,obrazların incəpsixologizmivə
hadisələrinhəyatiliyiEldarQuliyevsənətininözünəməxsuscə-
hətlərinitəşkiledir.Yaradıcılıqpalitrasırəngarəngliyiiləsəciyyə-
lənənsənətkartamaşaçınıayrı-ayrıdövrlərinmüasirinəçevirmə-
yibacarırdı.Onunxalqımızınkeçmişinəehtiramifadəedəntarixi
filmlərininmilli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində və gəncnəslin
Vətənəsədaqətruhundatərbiyəsindəəhəmiyyətliroluvardır.
BöyükrejissorluqməharətiEldarQuliyevəölkəmizinhüdudla-

rındankənardadagenişşöhrətgətirmişdir.Onunquruluşverdiyi,
həmçininssenarimüəllifiolduğufilmlərbeynəlxalqkinofestival-
lardaAzərbaycan mədəniyyətini uğurla təmsil etmiş, sənətşü-
naslarvə tamaşaçılar tərəfindən rəğbətləqarşılanmışdır.Eldar
QuliyevAzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversite-
tininprofessorukimiuzunillərsəmərəlipedaqojifəaliyyətgöstər-
miş,rejissorlarınbirneçənəslininyetişdirilməsiişindəqüvvəsini,
bilikvəbacarığınıəsirgəməmişdir.Onunsənətyolugənckine-
matoqrafçılarüçünbundansonradaörnəkolacaqdır.
Eldar Quliyevin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında-

kı xidmətləri dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O,
“Əməkdarincəsənətxadimi”və“Xalqartisti”fəxriadlarınıalmış,
respublikaDövlətmükafatınavə“AzərbaycanRespublikasıPre-
zidentininfəxridiplomu”nalayiqgörülmüş,müstəqilAzərbayca-
nınalimükafatlarıolan“Şöhrət”,“Şərəf”və“İstiqlal”ordenləriilə
təltifedilmişdir.
Görkəmlisənətkar,mahirpedaqoqvəsəmimiinsanEldarTofiq

oğluQuliyevinxatirəsionu tanıyanlarınqəlbindəhəmişəyaşa-
yacaqdır.
Allahrəhməteləsin.

İlhamƏliyev,MehribanƏliyeva,ƏliƏsədov,SahibəQafarova,
SamirNuriyev,EldarƏzizov,FərəhƏliyeva,AnarKərimov,Emin
Əmrullayev,ŞəfiqəMəmmədova,AnarRzayev,FərhadXəlilov,
AzərPaşaNemətov,OqtayMirqasımov,RasimBalayev.

***
Aprelin16-dadünyasınıdəyişəngörkəmlikinorejissor,Xalqar-

tisti,DövlətmükafatılaureatıEldarQuliyevaprelin18-dətorpağa
tapşırılıb.
Sənətkar, özünün vəsiyyətinə uyğun olaraq, Bakıdakı “Qurd

qapısı”qəbiristanlığında,həyatyoldaşıAnjelaQuliyevanınmə-
zarıyanındadəfnedilib.
Sənətkarlavidamərasimi“Təzəpir”məscidindəkeçirilib.Mər-

humunölkəxaricindəyaşayanqızlarıNərminəvəİradəQuliye-
valardamərasiməqatılıblar.
Pandemiyailəəlaqədarailəsitərəfindəndəfndəkənarşəxslə-

riniştiraketməməsixahişolunub.
RejissorunməzarıönünəAzərbaycanRespublikasınınPrezi-

denti İlhamƏliyev və birinci xanımMehribanƏliyevanın adın-
dan,həmçininAzərbaycanRespublikasınınMədəniyyətNazirliyi,
yaradıcılıq təşkilatları vədigərqurumlaradındanxatirəəklilləri
qoyulub.

Tanınmış keçəçi rəssam 
Rauf Əbdülhüseynoğlu vəfat edib

Keçəçiliksənətininölkəmizdəyaşadılmasıvəbədiisəviyyədə
təqdimedilməsindəxüsusixidmətləriolantanınmışrəssam
RaufƏbdülhüseynoğluaprelin14də,64yaşındavəfatedib.

RaufƏbdülhüseynoğluİs-
mayılov28iyun1957-ciildə
Mingəçevir şəhərində ana-
dan olub. 1974-1976-cı il-
lərdəƏzimƏzimzadəadına
Rəssamlıq Texnikumunda
oxuyub.1986-cıildəMuxina
adına Leninqrad (Sankt-Pe-
terburq)Rəssamlıqİnstitutu-
nun hazırlıq şöbəsini bitirib,
1986-1991-ci illərdə Azər-
baycan Dövlət İncəsənət

İnstitutunun(indikiADMİU)Rəssamlıqfakültəsindətəhsilalıb.
Keçəsənətini təkbaşınaöyrənib,1979-cu ildəbusənətdə ilk

əlişiniyaradılıb.Ötənmüddətdəkeçədən150-dəkəlişiərsəyə
gətirib.Ölkəmizdə,eləcədəABŞ-da,Moldovada,Finlandiyada
sərgilərikeçirilib.
Rəssamın“Anaməhəbbəti”,“Hünərmeydanı”,“Fəryad”,“Gəl,

rəqsedək”,“Gecəgörüntüləri”,“Qurtuluş”,“Karvan”,“Məhəbbət
sorağında”, “Tənha ağac”, “Qarabağ təranələri” və s. əsərləri
yüksəksənətduyumuiləyanaşı,gərginzəhmətininməhsuludur.
Qırxildənartıqkeçəçilikləməşğulolansənətkarın2006-cıildə

Bakıda“Həyatınbiranı”,2009-cuildə“Ulusənət”,2010-cuildə
“Uluxalq–ulusənət”adlıfərdisərgiləritəşkilolunub.
RaufƏbdülhüseynoğlu2002-ciildə“Humay”millimükafatına,

2005-ci ildəAzərbaycan Rəssamlar İttifaqının Soltan Məhəm-
mədadınaxüsusimükafatınalayiqgörülüb.
RəssamınəsərləriABŞ,İsveç,Türkiyə,İran,Niderland,Brita-

niyadamuzeylərdə və şəxsi kolleksiyalada saxlanılır. Bir neçə
əsəriMədəniyyətNazirliyitərəfindənalınaraqmuzeysərvətikimi
qorunur.
Allahrəhməteləsin.

Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününə 
həsr olunmuş videokonfrans keçirilib

MədəniyyətNazirliyiyanın
daMədəniİrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətininrəisiAzadCəfərli
niniştirakıilə18aprel–Bey
nəlxalqAbidələrvəTarixi
YerlərGününəhəsrolunmuş
videokonfranskeçirilib.

Dövlət Xidmətinin rəisi Azad
Cəfərli açılış nitqində əlamətdar
günün əhəmiyyətini qeyd edib.
Bildirib ki, ölkəmizdə də geniş
qeydolunanbugünTarixiYerlər
vəAbidələrinMühafizəsiŞurası-
nın(İCOMOS)təklifiiləUNESCO
tərəfindən1983-cüildətəsisolu-
nub.Məqsədinsanlarındiqqətini
abidələrin və tarixi yerlərin qo-
runmasınayönəltməkdir.
Vurğulanıb ki, builki Beynəl-

xalq Abidələr və Tarixi Yerlər
Günübizimüçünhəmdə30ilə
yaxın işğal altında qalmış tor-
paqlarımızın azad olunmasın-
dan, bu torpaqlardakı mədəni
irsin öz həqiqi sahiblərinə qay-
tarılmasındansonraqeydetdiyi-
mizəgörəəlamətdardır.
Azad olunmuş ərazilərdə yer-

ləşən tarix-mədəniyyət abidələ-
rinin monitorinqindən danışan
A.Cəfərli bildirib ki, indiyədək
aparılmış ilkin monitorinqlər za-
manı dövlət qeydiyyatında olan
313 tarix-mədəniyyət abidəsinə
baxış keçirilib: “Baxış zamanı
onlardan41-nin tamamiləməhv
edildiyi, digər abidələrin müx-
təlif vandalizm aktlarına məruz
qaldığımüəyyən edilib. Bundan
əlavə,həminərazilərdəyerləşən
dövlət qeydiyyatında olmayan
tarixi,memarlıq,arxeolojiəlamət
daşıyan113obyektin(yeniaşkar
olunmuşabidə)monitorinqiapa-
rılıb. Baxış keçirilən tarix-mədə-
niyyətabidələrininvə tarixi,me-
marlıq,arxeolojiəlamətdaşıyan
obyektlərin əksəriyyətinin işğal-
çılartərəfindəntamamilədağıdı-
laraq yalnız qalıqlarının qaldığı,
müdaxilə olunduğu və vandaliz-
mə məruz qaldığı aşkar edilib.
Həmçinin aparılan ilkin monito-
rinqlər zamanı 695 mədəniyyət
müəssisəsiaşkaredilibki,onlar-
dan360-ı kitabxana,283-ümə-
dəniyyətevivəklubmüəssisəsi,

20-si muzey, 24-ü uşaq musiqi
məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr,
2-siqalereya,3-ükinoklubdur”.
Diqqətə çatdırılıb ki,Mədəniy-

yətNazirliyiAzərbaycanRespub-
likasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərindəməsələlərinmərkəz-
ləşdirilmişqaydadahəlledilməsi
üçün yaradılmış Əlaqələndirmə
Qərargahının nəzdində fəaliyyət
göstərən İdarələrarası Mərkəzin
Şəhərsalma məsələləri üzrə İş-
çiqrupunda təmsil olunur,eləcə
dəTarix vəmədəniyyətabidələ-
ri,mədəniyyətmüəssisələriüzrə
İşçi qrupuna rəhbərlik edir. Mə-
dəni İrsin Qorunması, İnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti
rəisinin rəhbərlik etdiyi Tarix və
mədəniyyət abidələri, mədəniy-
yət müəssisələri üzrə İşçi qru-
punun məqsədi işğaldan azad
olunmuş ərazilərdə mədəni sər-

vətlərinqeydəalınması,bərpası,
qorunmasıvə istifadəsisahəsin-
də genişmiqyaslı, çoxşaxəli və
əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təmin
etməkdir.“Əminikki,qısazaman
kəsiyindəişğaldanazadolunmuş
ərazilərimizdəyerləşəntarix-mə-
dəniyyətabidələridəbərpa-kon-
servasiya olunaraq xalqımızın
mədəniirsnümunələrininqorun-
ması,təbliğivəgələcəknəsillərə
çatdırılmasıişinəlayiqlitöhfəola-
caq”,-deyəA.Cəfərlibildirib.
Videokonfransda çıxış edən

AzərbaycanMemarlıqvə İnşaat
Universiteti (AZMİU) Memarlıq
fakültəsinindekanıZahidəMəm-
mədova, AZMİU-nun Memarlıq
konstruksiyaları və abidələrin
bərpası kafedrasınınmüdiri Sə-
binə Hacıyeva, AMEA Arxeolo-
giya və Etnoqrafiya İnstitutunun
başelmi işçisi, tarixüzrəelmlər

doktoru, professor Qafar Cəbi-
yev, “Abidələrin Müdafiəsi Təş-
kilatı”İctimaiBirliyininsədriFaiq
İsmayılov, “İçərişəhər” Muzey
MərkəzinindirektoruƏminəMə-
likova çıxışlarında Beynəlxalq
Abidələr və Tarixi Yerlər Günü-
nün əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Mədəniirsnümunələrininqorun-
ması, ölkəmizdə və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması istiqamə-
tindəatılanaddımlardandanışan
natiqlər işğaldan azad olunmuş
ərazilərdəAzıxvəTağlarmağa-
ra düşərgələri, Leylatəpə,Üzər-
liktəpə və Çalağantəpə yaşayış
yerləri,Xudafərinkörpüləri,Şuşa
Tarix-Memarlıq Qoruğu, Qutlu
Musaoğlutürbəsivəs.abidələ-
rimizintarixi-mədəniəhəmiyyəti-
niqeydediblər.Bildirilibki, işğal
dövründə düşmən tərəfindən
abidələrimizəqarşıqəsdənvan-
dallıq nümayiş etdirilib, bir sıra
tarixyadigarlarımənimsənilib.
Videokonfransı yüksək qiy-

mətləndirən natiqlər Ali Baş
Komandan, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli
Ordumuzun doğma torpaqları-
mızıazadetməsininbuəlamət-
dargününvacibliyinibirdahaön
planaçıxardığınıdeyiblər.
DövlətXidmətinin rəisi sonda

birdahaBeynəlxalqAbidələrvə
TarixiYerlərGünümünasibətilə
təbriklərini çatdırıb, bütün işti-
rakçılara gələcək fəaliyyətlərin-
dəuğurlararzulayıb.

BakıDövlətSirkində“Dün
yasirkgünü”iləbağlı
görüşkeçirilib.Görüşdə
Azərbaycansirksənəti

nintanınmışustalarıvəBakı
DövlətSirkiorkestrininüzvləri
iştirakediblər.

Hərilaprelayınınüçüncüşən-
bə günü dünyada “Beynəlxalq
sirk günü” kimi qeyd edilir. Əla-
mətdargün2009-cuildəAvropa
SirkAssosiasiyasıvəDünyaSirk
Federasiyasınıntəşəbbüsüilətə-
sisedilib.Birçoxölkələrdəqeyd
olununbugününməqsədidünya
mədəniyyətində sirk sənətinin
yerini, bu sənətin mədəni irsə
töhfələrini diqqətə çatdırmaqdır.
Müasirdünyadasirksənətiölkə-
lərinmillimədəniyyətininmühüm
birhissəsinitəşkiledir.
Bir sıra ölkələrin sirkləri isə

konkretölkəsərhədləriniaşaraq,
dünya mədəniyyəti nümunəsi
səviyyəsinə çatıb. Bu ölkələrdə
sirk sənəti özünəməxsus, milli
çalarlara malik olsa da, klassik
sirkənənələrinidəsaxlayıb.
Azərbaycandadasirksənəti-

ninzəngintarixivar.Ölkəmizdə
busənətinənənələrihələqədim
meydan tamaşalarında təşək-
kültapsada,peşəkarsirksənəti
milli mədəniyyət nümunəsi ola-
raq 80 ilə yaxın tarixəmalikdir.
1945-ci ildəBakıdaAzərbayca-
nınmilli sirk truppası yaradılıb,
1946-cıiliyunun12-dəAzərbay-
canınpeşəkarsirkartistlərindən
ibarət ilk milli sirk tamaşası –
“Azərbaycantoyu”adlıproqram
nümayişolunub.
Qeyd edək ki, “Dünya sirk

günü”nün keçirilməsini dəstək-
ləyən təşkilatlardan biri də Ba-
kıDövlətSirkiolub.Təəssüfki,
pandemiya səbəbindən artıq
ikinci ildir bu gün faktiki qeyd
olunmurvəBakımanejidəsirk
tamaşalarınahəsrətdir.
Azərbaycan sirkinin korifey-

lərinin iştirak etdiyi görüşdə öl-
kəmizdəsirk tarixi,əldəedilmiş
nailiyyətlərvəAzərbaycansirki-
ninmüasirçağırışlarauyğunye-
nidəntəşkiliməsələləriətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.
BakıDövlətSirkinin direktoru

ElmirHüseynovMədəniyyətNa-
zirliyi tərəfindən ölkəmizdə sirk

sənətinin inkişafı istiqamətində
geniş tədbirlər planının hazır-
landığını diqqətə çatdırıb. Bil-
dirib ki,məqsədmilli ənənələr-
lə müasirliyin sintezi əsasında
müasirsirkintəşkilidir.

Məqsədimiz dünyada yeni 
yaranan tendensiyalara 

cavab verməkdir
Qeydedəkki,1967-ci ildəBa-

kı Dövlət Sirkinin hazırkı binası-
nın istifadəyə verilməsi müxtəlif
ölkələrdəngələntruppalarınrən-
garəngsirkproqramlarınınnüma-
yişinə şərait yaratmaqla yanaşı,
millisirksənətinininkişafıüçündə
töhfəolub.HəmindövrüçünBakı
DövlətSirkininbinasıhəmtexni-
kiimkanlarına,həmdəmemarlıq
baxımından əksər dünya sirkləri
ilərəqabətaparmağaqadiridi.
BufikriBakıDövlətSirkinindi-

rektoruElmirHüseynovAZƏR-
TAC-ınəməkdaşıiləsöhbətində
deyib.
“Bakısirkipaytaxtsakinlərinin

və şəhərimizin qonaqlarının ən
çox üz tutduqları mədəni mə-
kanlardandır. İndi müasir sirk
tamaşalarının səs, işıq tərtibatı
prinsipləri,tamaşalarınquruluşu-
naolanestetiktələblərdəəsaslı
şəkildə dəyişib. Bu çatışmazlığı
aradan qaldırmaq üçün sirkdə
icarəyəgötürməkləmüxtəlifəla-
və səs avadanlığından, efektli
işıq-lazer sistemlərindən, müx-

təlif müasir qurğulardan istifadə
olunur.Ancaqbinakənardannə
qədərorijinalgörünsədə,əsas-
lı şəkildə təmirə ehtiyacı var.O
cümlədən müasir havalandırma
və istilik sistemi qurulmalıdır.
Son illər ölkəmizdə bir çoxmə-
dəniyyət müəssisələri ən müa-
sir tələblərə uyğun olaraq təmir
edilir və ya yenidən qurulur. Bu
mənada möhtəşəm memarlıq
nümunəsi olan Bakı Dövlət Sir-
kininfunksionalxüsusiyyətlərinin
genişləndirilməsi, müasir vasi-
tələrlə təchiz olunması, təbii ki,
Azərbaycandamillisirksənətinin
inkişafınaöztəsirinigöstərəcək”,
–deyəElmirHüseynovbildirib.
Direktorqeydedibki,bizsirkə

yeni nəfəs gətirmək niyyətində-
yik.Avropanınəksərölkələrində
heyvanlardahasirkdəiştiraket-
mir. Heyvanlardan sirk nömrə-
ləri üçün istifadə etmək cəmiy-
yət tərəfindən qəbul olunmur:
“Hazırdadünyadayeninövsirk
yaranıbki,bizimtutduğumuzis-
tiqamət də belə tendensiyalara
cavabverməkdir.Bugündünya
sirklərindəyenitrendlərmövcud-
dur.Kanadanın“DyuSoley”sirki
müxtəlif ölkələrdə nümayəndə-
likləriolduğundanöztamaşaları
iləbütündünyanıdolaşır.Sirkin
əyləncəlitamaşalarışouiləzən-
gin, dramaturji yüklə özəlliklərə
malikdir. Dünyaca məşhur olan
digər sirk –Amerikanın “Böyük
alma”sı klassik sirk tamaşala-

rı çərçivəsində fəaliyyət göstə-
rir.Onun hər bir tamaşası teatr
quruluşuna malikdir. Avstriya-
nın nisbətən cavan, lakin dün-
ya şöhrətli “Oz” sirki akrobatik
nömrələri, müasir musiqi və
teatr quruluşunun uğurlu sintez
nümunəsi hesabedilir. İstəyirik,
sirkimizdədigərsirklərdənmilli
koloritinə görə seçilsin. Bizmil-
li ənənələrimizimüasir sintezdə
yaratmaqniyyətindəyik”.
Direktorun sözlərinə görə, bu-

nunüçünAzərbaycansirkininmil-
litruppaənənələribərpaolunmalı
və milli sirk nümunələri yaradıl-
malıdır: “Əlbəttə, tamaşalarımızı
kəndirbazlar, pəhləvanlar mü-
şayiət edəcək, sirkin öz orkestri
olacaq. Bizim fikrimiz indi sirkin
kollektiviniformalaşdırmaqdır.Ar-
tıqişstrukturumuztəsdiqolunub,
inzibatiheyətikiçiltmişik,yaradıcı
heyətin sayını artırmışıq, orkestr
yaratmışıq. Janrlar üzrə artistlər
də bəllidir. Burada illüziya, akro-
batika, hava və parter gimnasti-
kası,jonqlyorluq,birsözlə,janrın
bütünnövləriolacaq.
Klounlarmüasirsirkproqram-

larının ayrılmaz və əvəzolun-
maz hissəsidir. Onlar proq-
ramlar arasında tamaşaçıları
maraqlısəhnələrləəyləndirir,fa-
siləni daha da maraqlı edirlər.
Digər tərəfdən, tamaşaçıların
daimdəyişənzövqünüoxşamaq
üçün müasir sirklər repertuarın
janr müxtəlifiyini genişləndirir
vəmütəmadi olaraq yeni proq-
ramlar hazırlayır. Bu səbəbdən
janrlardan proqramda istifadə
olunmasıdövrüntələbidir”.
Elmir Hüseynov bildirib ki,

pandemiya şəraitində kütləvi
tədbirlərə qadağalar qoyuldu-
ğundan sirkdə heç bir tamaşa
təşkil olunmur.Amma postpan-
demiya dövrü üçün artıq ha-
zırlıq görülür. Bakı Dövlət Sirki
həmçinin paytaxtın və bölgələ-
rin idman-konsert salonlarında
konsert proqramları, səhnələş-
dirilmişküçəparadları təşkilet-
məkfikrindədir.

Azərbaycan sirk sənətinin 
tanınmış ustaları ilə görüş keçirilib

“Cücələrim”in 105 yaşlı bəstəkarı yad olunub
Aprelin16dagörkəmlibəstəkar,Əməkdar
incəsənətxadimiQəmbərHüseynlinin(1916
1961)anadanolmasının105illiyitamamoldu.

Bu münasibətlə bəstəkarın Gəncə şəhərinin
Filarmoniya bağındakı məzarı ziyarət olunub,
üzərinətərçiçəklərdüzülüb.Anımmərasimində
GəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyazi
Bayramov,GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsi-
nin rəisiVasifCənnətov,bəstəkarınailəüzvləri
vəictimaiyyətnümayəndələriiştirakediblər.
Bəstəkarın ailə üzvləri çıxış edərək Qəmbər

Hüseynlininyaradıcılığınagöstəriləndiqqətəgö-
rəölkərəhbərliyinətəşəkkürlərinibildiriblər.
Qeyd olunub ki, bəstəkarın yaradıcılığında

mahnıvəromansmühümyertutur.Unudulmaz

sənətkarın romans lirikasının zirvəsi sayılan
“Ay işığında”, “Gecələruzanaydı”, “İlkməhəb-
bət”, “Düşür yadıma”, “Gülə-gülə”, “Sən-sən”
və s. əsərlərindəki zərifiyə heyran qalmamaq
mümkün deyil. Ancaq bəstəkarın mahnı çə-
ləngində öz təravəti, xalq təranələri ilə könül-
lər oxşayan, bütün dünyanı dolaşan bir sənət
incisi də var – “Cücələrim”. Qəmbər Hüseynli
deyəndə“Cücələrim”,“Cücələrim”insədasıya-
yılanda isəQəmbərHüseynliyadadüşür.Şair
TofiqMütəllibovunsözlərinə1948-ciildəbəstə-
lənəngözəlsənətincisiyüzdənçoxxalqındilin-
dəsəsləndirilib.
Qeyd edək ki, Qəmbər Hüseynlinin 105 illiyi

iləəlaqədardoğulubböyüdüyüevin fasadında-
kıbarelyefidəyişdirilərəkyenisiiləəvəzolunub.
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