
Azərbaycan
27 iyul 1991 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, piano çu, “Dan ul du-

zu” inst ru men tal an samb lı nın ya ra dı cı sı Gü la rə Əziz qı zı Əli ye va 
(17.11.1933 – 1991) və fat edib. “Şüş tər” rap so di ya sı, “Hu ma yun” 
süita sı, “Ba ya tı-kürd”, “Şur” fan ta zi ya la rı nın müəl li fi  dir. 

27 iyul 2012 – Əmək dar rəs sam, Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, pro fes sor Za hid İsa oğ lu Hü sey-
nov (20.3.1945 – 2012) və fat edib.  

28 iyul 1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Zül-
fü qar oğ lu Adı gö zə lov (1935 – 15.9. 2006) Ba kı da do ğu lub. Ora to ri-
ya (“Od lar yur du”, “Ça naq qa la”), ope ra (“Ölü lər”, “Na tə van”), kan ta-
ta və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  Film lə rə mu si qi (“Şə rik li çö rək”, “Hə yat 
bi zi sı na yır”) ya zıb. Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri (2000-2006) olub.

28 iyul 1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Müs lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (18.9.1885 – 1937) və fat 
edib. Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat rı nın ba ni lə rin dən bi ri dir, 
“Şah İs ma yıl” (1916), “Nər giz” (1935) ope ra la rı nı ya zıb. Azər bay can 
Ra diosu nun Mu si qi şö bə si nin rəh bə ri olub, “Ra dio mar şı”nı ya zıb.

28 iyul 1945 – Us tad aşıq, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Səy yad 
Mə şə di oğ lu Pə na hov (1945 – 16.2.2019) Gə də bəy ra yo nu nun 
Kə rim li kən din də ana dan olub.

29 iyul 1864 – Maarif və mə də niy yət xa di mi, teatr təş ki lat çı sı Hə-
bib bəy Mah mud bə yov  (1864 – 30.7.1928) Şa ma xı da ana dan olub.

29 iyul 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (ba ri ton) Əli Hə sən 
oğ lu Haq ver di yev (1939 – 14.9.1992) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər də (“Də də Qor-
qud”, “Şir ev dən get di”) çə ki lib.

30 iyul 1896 – Xalq ar tis ti Mar qa ri ta Mat ve yev na An nens ka ya 
(1896-1965) Tifl  is də do ğu lub. 1930-cu il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

30 iyul 1918 – Xalq Cüm hu riy yə ti hö ku mə ti nin qə ra rı ilə rus iş-
ğa lın dan (1805) son ra Gən cə şə hə ri nə ve ril miş Ye li za vet pol adı 
ləğv olu nub, şə hə rin ta ri xi adı bər pa olu nub. 1930-cu il lər də Gən-
cə nin adı ye ni dən də yiş di ril di (Ki ro va bad), 1989-cu il də tək rar ta-
ri xi adı özü nə qay ta rıl dı.

30 iyul 1942 – Tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Fər had Qəm bər oğ-
lu Əli yev (1942-1996) ana dan olub.

31 iyul 2019 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə 
Məm məq qı zı Cə fər za də (5.8.1950 – 2019) və fat edib.

Dünya
27 iyul 1824 – Fran sız ya zı çı-dra ma tur qu Alek sandr (oğul) Dü-

ma (Ale xand re Du mas; 1824 - 27.11.1895) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ka me li ya lı qa dın” (ro man və pyes), “Diana de Lis”, “Ya rı qa ran lıq” 
(pyes), “Dok tor Ser van” (po vest) və s. “Ka me li ya lı qa dın” əsa sın-
da C.Ver di “Tra viata” ope ra sı nı ya zıb.

27 iyul 1835 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1906) Co zue Kar duç çi (Giosue Car duc ci; 1835-1907) 
ana dan olub.

27 iyul 1853 – Rus ya zı çı sı Vla di mir Ko ro len ko (1853-1921) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Ma ka rın yu xu su”, “Kor mu si qi çi”, “Ax maq 
cə miy yət də”, “Qaz ma da ya şa yan uşaq lar” və s.

27 iyul 1915 – İtal yan ope ra mü ğən ni si, məş hur te nor Ma rio del 
Mo na ko (Ma rio del Mo na co; 1915-1982) ana dan olub.

28 iyul 1750 – Al man bəs tə ka rı Yo hann Se bast yan Bax (Jo-
hann Se bas tian Bach; 31.3.1685 – 1750) və fat edib. Ope ra dan 
sa va yı ək sər mu si qi janr la rın da əsər lər, o cüm lə dən 200-dən çox 
kan ta ta, 250-dək or qan mu si qi si ya zıb.

28 iyul 1812 – Pol şa ya zı çı sı və ta rix çi si Yu zef Kra şevs ki (Jo zef 
İg nacy Kras zews ki; 1812-1887) ana dan olub. “Sehr li çı raq”, “Qra-
fi n ya Ko zel”, “Br yul” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

28 iyul 1866 – İn gi lis ya zı çı sı və rəs sa mı Beat riks Pot ter (Beat-
rix Pot ter; 1866-1943) ana dan olub. Uşaq lar üçün əsər lə rin müəl-
li fi  dir: “Ux ti-Tux ti”, “Dov şan Pi ter və di gər əh va lat lar”.

28 iyul 1887 – Fran sız rəs sa mı və in cə sə nət nə zə riy yə çi si, da-
daizm və sür realiz min ba ni lə rin dən Mar sel Dü şam (Mar cel Duc-
hamp; 1887-1968) ana dan olub.

29 iyul 1900 – İs veç ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1974) Ey vind Gun son (Ey vind Olov Ver ner John son; 
1900-1976) ana dan olub.

29 iyul 1921 – Fran sız re jis so ru, dün ya sə nəd li ki no su nun ta-
nın mış nü ma yən də si Kris Mar ker (Ch ris tian Bouc he-Vil le neuve; 
1921-2012) ana dan olub. Film lə ri: “Uçuş zo la ğı”, “Gü nəş siz”, “Də-
rin lik də ha va qır mı zı dır” və s.

30 iyul 1511 – İtal yan me ma rı, rəs sam və ya zı çı Cor co Va za ri 
(Gior gio Va sa ri; 1511-1574) ana dan olub.

30 iyul 1818 – İn gi lis ya zı çı sı Emi li Bron te (Emily Ja ne Bron-
te; 1818-1848) ana dan olub. Ya zı çı Şar lot ta Bron te nin ba cı sı dır. 
Əsər lə ri: “Tu fan aşı rı mı”, “Mə nim qəl bim qor xaq de yil”.

30 iyul 2007 – Dün ya şöh rət li İs veç re jis so ru, sse na rist İnq mar 
Berq man (Ernst İng mar Berg man; 14.12.1918 - 2007) və fat edib.  

31 iyul 1866 – Türk ya zı çı sı Xa lid Zi ya Uşaq lı gil (1866 – 
27.3.1945) ana dan olub. “Aşk-ı mem nu”, “Bir ölü nün dəf tə ri”, “Qı-
rıq hə yat lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

31 iyul 1886 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Liszt Fe renc; 1811-
1886) və fat edib. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni ya sı, “Ma car” 
rap so di ya sı.

31 iyul 1914 – Fran sız (is pan əsil li) akt yo ru, re jis sor Lui de Fü-
nes (Louis Ger main Da vid de Fu nes de Ga lar za; 1914-1983) ana-
dan olub. “Bö yük gə zin ti”, “Jan darm və yadp la net li lər” və s. ko me-
di ya fi lm lə ri ilə məş hur la şıb.
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Müasir sənətdə Nizami mövzusu

Ö
tən əsr lər də ol du ğu ki mi, təs vi ri və de ko ra tiv-sə nə tin müx-
tə lif sa hə lə rin də fəaliy yət gös tə rən müasir rəs sam lar da 
vax ta şı rı qüd rət li söz us ta dı mız Ni za mi Gən cə vi nin poetik 
ir si nə mü ra ciət edib lər. “Xəm sə”nin aşı la dı ğı duy ğu lar rəs-

sam la rın müx tə lif nə sil lə ri nin il ha mı nı qa nad lan dır mış, nə ti cə də 
rəng kar lıq, hey kəl tə raş lıq, qra fi ka və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
sa hə sin də bir-bi rin dən ba xım lı əsər lər ya ra dıl mış dır. On la rın bir 
qis mi şairin ana dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nin qeyd olun du-
ğu dövr də – ötən əs rin qır xın cı il lə rin də ər sə yə gəl miş dir.

1939-cu il də Azər bay can SSR 
Xalq Ko mis sar la rı So ve ti nin qə-
ra rı ilə res pub li ka İn cə sə nət İş-
lə ri İda rə si Ni za mi Gən cə vi nin 
ob ra zı nı ya rat maq üçün ümu-
mit ti faq miq yas lı açıq mü sa bi qə 
elan et miş di. Çün ki şairin bi zim 
döv rə gə lib çat mış port re ti yox 
idi. Mü sa bi qə yə 1940-cı  ilin 
son la rın da ye kun vu rul du. Həm 
Azər bay can, həm də di gər müt-
tə fi q res pub li ka la rın rəs sam la rı-
nın iş ti rak et di yi sə nət ya rı şın da 
Qə zən fər Xa lı qo vun yağ lı bo ya 
ilə ya rat dı ğı Ni za mi ob ra zı bi rin-
ci mü ka fa ta la yiq gö rül dü. İn di 
ha mı ya yax şı ta nış olan port ret 
hə min mü sa bi qə nin nə ti cə si idi.

Elə hə min il də res pub li ka hö-
ku mə ti nin qə ra rı ilə Ba kı da və 
Gən cə də ucal dı la caq Ni za mi 
abi də lə ri nin la yi hə si üçün də 
mü sa bi qə elan olun muş du. Bu 
mü sa bi qə də də SS Rİ-nin ta nın-
mış ti şə us ta la rı iş ti rak et di lər. 
Alt mı şa ya xın la yi hə nin içə ri sin-
də gənc hey kəl tə raş Fuad Əb-
dür rəh ma no vun ha zır la dı ğı iki 
va riant da ha uğur lu he sab olun-
du. Son ra lar on lar dan bi ri şairin 
və tə ni Gən cə də (1947), di gə ri 
isə Ba kı da (1949) ucal dıl dı.

Ni za mi yə həsr olun muş hey-
kəl tə raş lıq əsər lə ri ara sın da 
T.Məm mə do vun ağac dan yon-
du ğu port ret özü nün ro man tik bi-
çi mi ilə diq qə ti cəlb edir. C.Qar-
yağ dı nın “Fər ha dın Bi sü tun 
da ğı nı çap ma sı”, İ.Zey na lo vun 
“Fər had qa ya da Şi ri nin port re ti ni 
ya ra dır”, Q.Sü cəd di nov, A.Rüs-
tə mov və A.Mus ta fa ye vin bir gə 
ha zır la dıq la rı “Bəh ram Gu run 
əj da ha ilə vu ru şu” kom po zi si ya-
la rın da Ni za mi sü jet lə ri ob raz lı 
ifa də si ni tap mış dır.

Şairin yu bi le yi ilə əla qə dar çap 
olun muş “Xəm sə”nin aka de mik 
nəş ri nə çə ki lən müx tə lif bi çim li 
il lüst ra si ya la rı qra fi  ka sə nə ti mi-
zin uğur lu sə hi fə lə rin dən he sab 
et mək olar. Q.Xa lı qov, İ.Axun-
dov, K.Ka zım za də, Ə.Ha cı yev, 
Ə.Məm mə dov və M.Vla so vun 
əsər lə rin də ay rı-ay rı poema la rın 
əsas qa yə si, ədə bi qəh rə man-
la rın da xi li alə mi yad da qa lan 
təf sir lər lə açıq lan mış dır. Rəs-
sam la rın “Sul tan Sən cər və qa-
rı”, “Kər pic kə sən qo ca və gənc”, 
“Ənu şir van və bay quş la rın söh-
bə ti”, “Fər ha dın dağ çap ma sı”, 
“Xe yir və Şər” və “Bəh ram Gur 
Fit nə ilə ov da” ki mi məş hur mo-
tiv lər üçün tap dıq la rı real və şər ti 
ifa də va si tə lə ri on la rın bə dii tə sir 
gü cü nü ar tır mış dır.

Son ra kı il lər də M.Rəh man za-
də, O.Sa dıq za də, T.Nə ri man bə-
yov, N.Məm mə dov və A.Hü sey-
nov şairin ay rı-ay rı ki tab la rı na 
ver dik lə ri tər ti bat və il lüst ra si-
ya la rın da Ni za mi poezi ya sı nın 
aşı la dı ğı duy ğu lar müasir for-
ma-bi çim də əks et di ril miş dir.

Ni za mi möv zu su gör kəm-
li fır ça us ta sı, aka de mik Mi ka-
yıl Ab dul la ye vin ya ra dı cı lı ğın-
da mü hüm yer tut muş dur. O, 
“Xəm sə” mo tiv lə ri nə həsr et di yi 
ilk əsə ri ni – “Və siy yət” tab lo su-
nu 1941-ci il də ta mam la mış dı. 
“İs gən dər na mə” poema sı əsa-
sın da çə kil miş kom po zi si ya Ni-
za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər-
bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
açı lı şı mü na si bə ti lə iş lən miş di. 
Son ra lar o, də fə lər lə bu möv zu-
ya qa yıt mış, rəs sam lı ğın müx-
tə lif sa hə lə rin də uğur lu əsər lər 
ya rat mış dır. Onun Ba kı met ro-
su nun “Ni za mi” stan si ya sı nı bə-
zə yən çox say lı mo zaik pan no-
la rı bu mə ka nı “ye ral tı sa ray”a 
çe vir miş dir. Rəs sa mın Ni za mi 
Gən cə vi ün van lı ye ni əsər lə ri 
şairin 850 il lik yu bi le yi qeyd edi-
lər kən (1991) nə fi s ki tab şək lin-
də çap olun muş dur.

Ni za mi nin hə ya tı və ya şa dı ğı tə-
zad lı dövr bir çox sü jet li tab lo la rın 
leyt mo ti vi ni təş kil edir. S.Şə rif za də 
və B.Mir zə za də nin bir gə iş lə dik lə-
ri “Ni za mi Qı zıl Ars la nın ya nın da”, 
N.İs ma yı lo vun “Ni za mi və Xa qa-
ni”, B.Əli ye vin “Ni za mi xalq ara sın-
da”, V.Hü sey no vun “Ni za mi işı ğın-
da” tab lo la rı ta ri xi lik ba xı mın dan 
ma raq do ğu rur. “Ni za mi işı ğın da” 
əsə ri həm də şairin 800 il lik yu bi le-
yi nin ke çi ril mə si nin tə xi rə sa lın ma-
sı na bax ma ya raq, onun blo ka da 
şə raitin də olan Le ninq rad da qeyd 
olun ma sı nı əks et dir di yin dən bö-
yük əhə miy yət kəsb edir.

“Xəm sə” mo tiv lə ri nə yağ lı bo ya 
ilə çə ki lən sü jet li tab lo lar rəs sam-
la rın şairin poetik dün ya sın da 
qə rar tu tan müx tə lif mə qam la rı 
dərk et mək, on la ra mü na si bə ti ni 
bil dir mək is tə yin dən irə li gəl miş-
dir. B.Mir zə za də nin “İki bay qu-
şun söh bə ti”, G.Mus ta fa ye va nın 
“Ley li və Məc nun”, Ə.Ka zı mo vun 
“İs gən də rin Mi di ya or du su ilə vu-
ru şu”, S.Şə rif za də nin “Şa pur və 
Şi rin” löv hə lə ri bu qə bil dən dir.

Hey kəl tə raş Hə yat Ab dul la ye-
va nın çi ni dən ha zır la dı ğı “Yed di 
gö zəl və Bəh ram şah” ad lı çox-
fi  qur lu kom po zi si ya nı de ko ra tiv-
tət bi qi sə nət sa hə sin də Ni za mi 
möv zu sun da ya ra dıl mış uğur lu 
əsər lər dən he sab et mək olar. 

Müəl lif taxt da otur muş şah la 
onu döv rə lə yən gö zəl lə rin ob-
raz la rı nı va hid kom po zi si ya da 
cəm ləş di rə bil miş dir.

R.Xə lə fo vun “Bəh ram Gur əj-
da ha nı öl dü rür” de ko ra tiv fi  qu ru 
və O.Şı xə li ye vin “Xos rov və Şi-
rin” va za sı (hər iki si çi ni), H.Ələs-
gə ro vun “Məc nun ahu ilə”, C.Əy-
yu bov və F.Se yi do vun “Xəm sə” 
de ko ra tiv döv rə lə ri (mis), Ə.Bay-
ra mo vun “Yed di gö zəl” de ko ra-
tiv löv hə lə ri və gən cə li rəs sam 
S.Məm mə do vun “Ni za mi və 
Afaq” bə dii nim çə si (hər iki si çi-
ni) əsər lə rin də hu ma nist ideal lar, 
ro man tik ar zu lar, na kam mə həb-
bət duy ğu la rı özü nün uğur lu ifa-
də si ni tap mış dır.

Da hi şairin 800 il lik yu bi le yi ilə 
əla qə dar ya ra dı lan sə nət əsər-
lə ri ara sın da Azər bay can da to-
xu nan beş xal ça həm də özün-
də çağ daş ənə nə lə ri ya şat ma sı 
ilə ma raq do ğu rur. Gör kəm li xal-
ça çı L.Kə ri mo vun, ha be lə rəs-
sam lar dan Q.Xa lı qov, K.Ka zım-

za də, M.Şi ri nov və Ə.Ha cı ye vin 
es kiz lə ri əsa sın da ha zır la nan 
sü jet li xal ça lar “Xəm sə”nin 
poema la rı na həsr olun muş dur. 
“İki bay qu şun söh bə ti”, “Fər ha-
dın Bi sü tun da ğı nı çap ma sı”, 

“Məc nun səh ra da hey van lar 
ara sın da”, “Bəh ram Gur Fit nə 
ilə ov da”, “İg kən dər və Nü şa bə” 
sü jet lə ri bu xal ça lar da özü nün 
real bə dii həl li ni tap mış dır. Bü-
tün xal ça la rı şux rəng li nə ba ti və 
hən də si na xış lar ha şi yə lən di rir. 

K.Əli ye vin “Ni za mi” xal ça sın-
da mə na-məz mun yü kü nü real 
bi çim li port ret lə ya na şı, la bi rin-
tə bən zər na xış ör tü yü da şı yır. 
İs te dad lı xal ça us ta la rı E.Mi ka-
yıl za də nin “Xəm sə”, A.Kə ri mo-
va nın isə “Xos rov və Şi rin” xal-
ça la rı nı isə ənə nə və müasir li yin 
vəh də ti sə ciy yə lən di rir.

Əsr lə rin qov şa ğın da təs vi-
ri sə nə ti miz də mi niatür üs lub lu 
əsər lə rin ya ra dıl ma sı na ma ra ğın 
ge niş lən mə si, onun ye ni bə dii ta-
pın tı lar la zən gin ləş mə si sa yə sin-
də ma raq lı ax ta rış lar apa rıl ma sı 
diq qət çə kən əsər lə rin ya ra dıl ma-
sı nı şərt lən dir miş dir. E.As la nov, 
S.Qur ba nov, R.İs ma yı lov, Ə.Bay-
ra mov, R.Hü sey nov və baş qa la-
rı nın bu qə bil dən olan əsər lə rin-
də Ni za mi möv zu la rı nın ob raz lı 
təs vi ri bu mə na da özü nə məx sus 
bə dii həl li ilə göz ox şa yır.

Gən cə də də Ni za mi ün van lı 
əsər lər ki fa yət qə dər dir. Q.Sü-
cəd di no vun “Ni za mi dün ya sı”, 
Ş.Şə ri fo vun “Xəm sə”, A.Hə sə-
no vun “Şairin sə ləfl  ə ri və xə ləf-
lə ri”, M.Rüs tə mo vun “N.Gən cə-
vi” ki mi müx tə lif ma te rial lar da 
ər sə yə gə ti ril miş plas ti ka nü-
mu nə lə rin də şairin ömür yo lu na 
yad da qa lan mü na si bət bil di ril di-
yi ni gör mək müm kün dür.

Dün ya nın ay rı-ay rı gu şə lə ri nə 
sə pə lən miş sə nət nü mu nə lə ri də  
gös tə rir ki, Ni za mi möv zu su nun 
təs vi ri sə nət də özü nə məx sus ye-
ri var. Bu da, hər şey dən əv vəl, 
möv zu nun bə dii-es te tik də yə ri ni, 
tə sir dairə si nin ge niş li yi ni, ən nə-
ha yət, Ni za mi ide ya la rı nın bə şə-
ri li yi ni və uca lı ğı nı təs diq lə yir.

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Su və rəng ahəngi” akvarel sərgisi çərçivəsində görüş-müzakirə

Su in san or qa niz mi nin əsa sı nı təş kil 
edir. Məhz bu na gö rə dir ki, su lu bo ya 
rəsm lə rin dən da nış dıq da tək cə onun 
gö zəl li yin dən yox, ey ni za man da saf 

fəl sə fə sin dən də söz aça bi lə rik. Şəf faf-
lı ğın, tə miz li yin sim vo lu olan su lu bo ya 
tex ni ka sı nın yü zil lər lə qo ru nub irs ki mi 
bi zə çat dı rıl ma sı da tə sa dü fi de yil. Heç 
bir səh vi, lə kə ni qə bul et mə yən bu tex-
ni ka san ki müd rik bir in sa nın xa rak te ri nə 
sa hib dir. Yə qin ki,  çə tin xa rak te ri nə gö rə 
son dövr lər də rəs sam lar tə rə fin dən az 
mü ra ciət olun ma sı na bax ma ya raq, su lu 
bo ya hə lə də dün ya rəs sam lı ğı nın əvə-
zo lun maz tex ni ka sı ola raq qa lır.

Azər bay can da da mi niatür sə nə ti nin in-
ki şa fı na töh fə si ni ver miş, Bəh ruz Kən gər-
li ya ra dı cı lı ğın da öz zir və si nə çat mış su lu 
bo ya nın bu gün də in ki şa fı na dəs tək üçün 
bir sı ra va cib ad dım lar atıl maq da dır.

Bu ad dım lar dan bi ri də ya xın gün lər də 
Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin (İWS) 
Azər bay can da kı nü ma yən də li yi (İWS Azər-
bay can) və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin nəz din-

də açıl mış “İWS Ba ku Kha tai Art Gal lery”nin 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi, Rəs sam-
lar İt ti fa qı və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı nın dəs tə yi ilə ke çi ri lən “Su və rəng 
ahən gi 2021” ak va rel sər gi si ol du.

100-dən çox rəs sa mın ak va rel tex ni ka-
sın da əsər lə ri ilə mü ra ciət et di yi sər gi də 51 
rəs sa mın əl işi nü ma yiş olun du. Sər gi də 
ki fa yət qə dər ta nın mış, rəs sam lı ğın di gər 
tex ni ka la rın da öz sö zü nü de miş rəs sam la-
rın da su lu bo ya tex ni ka sın da rəsm lə ri ilə 
iş ti rak et mə lə ri də xoş nüans lar dan bi ri idi.

Sər gi təş ki lat çı la rı nın da çox gö zəl bil di yi 
ki mi, su lu bo ya tex ni ka sı nın Azər bay can-
da da ha da in ki şa fı üçün be lə sər gi lər lə 
ya na şı, ya ra dı cı ün siy yə tə də eh ti yac var. 
Elə bu sə bəb dən iyu lun 23-də Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın di rek to ru Qa-
lib Qa sı mo vun mo de ra tor lu ğu ilə ak va rel 
rəs sam la rı və ta nın mış sə nət şü nas lar la 
bir gə sər gi nin mü za ki rə si məq sə di lə gö-
rüş ke çi ril di. Gö rüş də bu tex ni ka nın in ki şa-
fı üçün gə lə cək ad dım la rın mü za ki rə si ilə 
ya na şı, su lu bo ya nın keç di yi ta ri xi in ki şaf 
yo lun dan da bəhs edil di.

Xə tai Sə nət Mər kə zi nin rəh bə ri Za hid 
Əvə zov, Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy-
yə ti nin (İWS Glo be) Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi nin rəh bə ri, ak va rel çi Xa say 
Mir zə yev, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın pro fes so ru Zi yad xan Əli yev,  sə-
nət şü nas Anar İs kən də rov, ak va rel çi rəs-
sam lar Cə lal Ağa yev, Əb dü lə mi Əli yev, 
İn ti qam Cə fə rov və baş qa la rı çı xış edə rək 
fi  kir və tək lifl  ə ri ni bö lüş dü lər. Mü za ki rə yə 
Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin tə sis-
çi si və rəh bə ri Ata nur Do ğa nın da qo şu la-
raq bu tex ni ka ilə bağ lı dün ya təc rü bə si ni 
iş ti rak çı lar la bö lüş mə si ni xü su si qeyd et-
mək la zım dır.

Mü za ki rə nin ye ku nun da iş ti rak çı la rın 
tək lif lə rin dən yo la çı xa raq dü şü nü rəm 
ki, bu tip sər gi, ve bi nar və us tad dərs-
lə ri nin da vam lı lı ğı su lu bo ya sə nə ti nin 
öl kə miz də da ha da in ki şa fı na tə kan ve-
rə cək...

Elçin HÜSEYNLİ
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

şöbə müdiri

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən-
cə vi İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz 
xə zi nə olan ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni 
za man da təd qiq edil mə si və öy rə nil mə-
si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Dilin damaq altında qalması məsləhətdir,
Qılınca qında qalmaq bir bəzəkdir, zinətdir,
Canların rahatlığı bu nəsihətdəndir bil,
Başlarınsa bəlası yalnız dildir, yalnız dil.

(“Sirlər xəzinəsi”)

O qəmlər ki, tutar könüldə qərar,
Dərd bilən dostlara söyləmək olar.

(“Xosrov və Şirin”)

Yaxşılıq etməsən əgər insana,
Böyüklük şərəfi  verilməz sana. 

(“Leyli və Məcnun”)

Kim salsa dünyaya zülm bağını,
Deməli, bağlar öz əl-ayağını.

(“Yeddi gözəl”)

Xoş olmaq istəsən, xoş dostlar tanı,
Xoşbəxt xoşbəxt edər çünki insanı.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

İşini ölçüyə uydur hər zaman,
Ortadır faydalı, az, çox olmaqdan.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Xoş olmaq istəsən, xoş dostlar tanı...Nizami sözündən incilər
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