
Azərbaycan
2 iyun 1979 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di-

mi Hü seyn Əli oğ lu Se yid za də (15.10.1910 – 1979) və fat edib. “O 
ol ma sın, bu ol sun”, “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” və s. fi lm lə rə 
qu ru luş ve rib.

2 iyun 2013 – Mil li təs vi ri sə nə ti mi zin gör kəm li nü ma yən də-
si, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Toğ rul Fər man oğ lu Nə ri man bə yov (7.8.1930 – 2013) Pa-
ris də və fat edib. Pas si qə bi ris tan lı ğın da dəfn olu nub. Na tür mort, 
port ret, mən zə rə və s. janr lar da əsər lə rin, fres ka la rın müəl li fi  dir. 
Teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

3 iyun 2006 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Mi ka-
yıl Mir zə (Mi ka yıl Şah və ləd oğ lu Mir zə yev; 1.1.1947 – 2006) və fat 
edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

4 iyun 1926 – Əmək dar ar tist, xa nən də Fat ma Yu sif qı zı Meh rə li-
ye va (1926 – 4.1.2000) Qu ba da ana dan olub. Mu ğam, xalq və bəs-
tə kar mah nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı ki mi ta nı nıb. “Ar şın mal alan” 
fi l min də (1945) Tel li ro lu nu oy na yıb.

4 iyun 1929 – Əmək dar ar tist, ka man ça ifa çı sı El man Kə rim oğ lu 
Bə də lov (1929 – 25.6.1991) Ağ da mın Ma lı bəy li kən din də do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri or kest rin də 
fəaliy yət gös tə rib. 

4 iyun 1939 – Əmək dar ar tist Va qif Nə cəf oğ lu Rə su lov (1939-
2014) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı ya ra nan dan 
(1968) bu teat rın akt yo ru olub.

4 iyun 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki noope ra tor El man 
Əli ver di oğ lu Əli yev (1944-2016) Ba kı da do ğu lub. 30-dan ar tıq sə-
nəd li fi l min ope ra to ru, bə dii fi lm lə rin rəs sam-fo toq ra fı olub.  

Dünya
2 iyun 1840 – İn gi lis ya zı çı sı, şair To mas Har di (Tho mas Hardy; 

1840-1928) ana dan olub.
2 iyun 1904 – Tar zan haq qın da fi lm lər də baş ro lun ifa çı sı ki mi 

ta nı nan ame ri ka lı Con ni Vays mül ler (Johnny Weiss mul ler; 1904-
1984) ana dan olub. Məş hur id man çı, üz gü çü lük üz rə beş də fə 
Olim pi ya çem pionu olub.

2 iyun 1988 – Dün ya şöh rət li hind akt yo ru və re jis so ru Rac Ka-
pur (Raj Ka poor; 14.12.1924 – 1988) və fat edib. Film lə ri: “Ava ra”, 
“Cə nab 420” (akt yor), “San qam”, “Bob bi”, “Ab dul la” (re jis sor) və s.

3 iyun 1875 – Fran sız bəs tə ka rı Jorj Bi ze (Geor ges Bi zet - Ale-
xand re-Ce sar-Leopold Bi zet; 25.10.1838 – 1875) və fat edib. Ope-
ra la rı: “Kar men”, “Ca mi le”, “Mər can ax ta ran lar” və s.

3 iyun 1924 – Yə hu di əsil li çex-al man ya zı çı sı, fi  lo sof Frans Kaf-
ka (Franz Kaf ka; 3.7.1883 – 1924) və fat edib. Əsər lə ri:  “Bir xa nı mın 
xü la sə si”, “İtaət kar la söh bət”, “Çev ril mə”, “Qəsr”, “Kənd hə ki mi” və s.

3 iyun 1963 – Türk şairi, ya zı çı-dra ma turq Na zim Hik mət 
(15.1.1902 – 1963) Mosk va da və fat edib. Si ya si ba xış la rı na gö rə 
1951-ci il də SS Rİ-yə mü ha ci rət et miş di. Əsər lə ri əsa sın da “Ya şa maq 
gö zəl dir, qar da şım”, “Bir mə həl lə dən iki nə fər” (“Azər bay can fi lm”), 
“Mə həb bə tim mə nim, kə də rim mə nim” (SS Rİ-Tür ki yə) fi lm lə ri çə ki lib.

4 iyun 1882 – Rus teatr re jis so ru Fyo dor Ko mis sar jevs ki (1882-
1954) ana dan olub.
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1922-ci il ma yın 31-də əs lən 
Ağ da mın Gü lab lı kən din dən 
olan Bə biş ki şi nin ailə sin də bir 
qız öv la dı dün ya ya gəl di. Adı-
nı Sa ra qoy du lar. O, Ba kı da 
do ğul du. Am ma doğ ma tor-
pa ğı na bağ lı olan və qo hum- 
əq rə ba la rı da ora da ya şa yan 
Bə biş ki şi tez-tez ailə si ilə Gü-
lab lı ya ge dər di. Ba la ca Sa ra 
da bu ra nın ab-ha va sın dan, 
tə biətin dən mə nən qi da la nar-
dı. Bül bül lə rin cəh-cə hi, Qa ra-
bağ bu laq la rı nın sə rin su yu, 
tə biətin fü sun kar gö zəl lik lə ri 
– bir söz lə, bü tün bun lar onun 
ru hu na hop duq ca sə si nə də 
si ra yət edir di. Sa ra bö yü dük cə 
sə si də for ma la şır dı. 

Bir gün Bə biş ki şi eşit di ki, Sa-
ra öz-özü nə züm zü mə lər edir. 
Ata bun dan çox se vin di və qı-
zı nın mü ğən ni ol ma sı ümi di ilə 
onu us tad xa nən də Zül fü Adı-
gö zə lo vun ya nı na apar dı. Zül fü 
bəy də bu sə si hey ran lıq la din-
lə yib ona bir ne çə məs lə hət ver-
di. La kin 1937-ci il  15 yaş lı Sa-
ra nın hə ya tın da acı bir xa ti rə nin 
izi ni qoy du. Ata sı Bə biş ki şi və-
fat et di. Bu, Sa ra nın ru hu nu çox 
sar sıt dı. La kin ana sı ona dəs tək 
olur, ata sı nın ar zu su nu ye ri nə 
ye ti rə rək mu si qi dən uzaq laş ma-
ma ğı töv si yə edir. 

1938-ci il də baş ve rən bir ha-
di sə isə gənc Sa ra nı bö yük səh-
nə yə bağ la yır. Ba kı da Res pub-
li ka ba xış- mü sa bi qə si ke çi ri lir. 
Üze yir Ha cı bəy li baş da ol maq la 
Xan Şu şins ki, Qur ban Pi ri mov, 
Əh məd Ba kı xa nov, Zül fü Adı-
gö zə lov və da ha bir ne çə sə nət-
ka rın mün sif ki mi iş ti rak et di yi 
hə min mü sa bi qə də us ta dı Zül fü 
bə yin tək li fi  ilə Sa ra Qə di mo va 
da çı xış edir. Onun ifa sı da hi 
Üze yir bə yin diq qə ti ni cəlb edir 
və gənc qız mü sa bi qə nin bi rin-
ci si olur. Hət ta Üze yir bəy onu 
ya nı na ça ğı ra raq “Sə nin çox 
gö zəl sə sin var, sən gə lə cək-
də səh nə mi zin Ley li si ola bi lər-
sən”, – de yir. Da hi lər uzaq gö rən 
olur lar. Hə qi qə tən də, il lər keç-
dik dən son ra Sa ra Qə di mo va 
Azər bay can ope ra sı nın səh nə-
sin də Ley li və Əs li ob raz la rı nın 
ma hir ifa çı sı ki mi çı xış edir. 

Hə min mü sa bi qə dən bir müd-
dət son ra Üze yir bə yin dəs tə yi 
ilə Sa ra Qə di mo va Azər bay-

can Döv lət Fi lar mo ni ya sı na so-
list qə bul edi lir. Bu min val la o, 
1941-ci il dən fi  lar mo ni ya nın, 
1957-1962-ci il lər də isə Azər-
bay can Döv lət Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub. Am ma Sa-
ra xa nı mın sə nət öm rü nün bir 
mə ka nı var ki, bu da xal qın yad-
da şı, xal qın sev gi si və Azər bay-
can ifa çı lıq  sə nə ti nin ta ri xi dir. 
Ne çə-ne çə sə nət ka rın adı  bu 
ta ri xin qı zıl sə hi fə lə ri nə ya zı lıb. 
Sa ra Qə di mo va da be lə unu dul-
maz, adı ta rix də hör mət lə çə-
ki lən sə nət kar dır. O, san ki elə 
mu si qi sə nə ti üçün do ğul muş-
du. Bu yer də qı sa ha şi yə çı xaq. 

2002-ci il idi. Sa ra xa nı mın 
ana dan ol ma sı nın 80 il lik yu bi le-
yi ilə əla qə dar ola raq onun haq-
qın da  Azər bay can Ra diosun da 
“Yu bi ley lər. Port ret lər” sil si lə sin-
dən bir ve ri liş  ha zır la maq məq-
sə di lə ona zəng et dim. Sö zü mü 
ye rə sal ma dı, hət ta bir qə dər 
atam, mü ğən ni Təh mi raz Şi ri-
no vun mə la hət li sə sin dən və ifa-
çı lıq fəaliy yə tin dən də da nış dı. 
Mə nə gə lin cə isə de di ki, siz mu-
si qi şü nas lar bi zim ki mi sə nət kar-
la rın hə yat və ya ra dı cı lıq yo lu nu 
yax şı bil mə li si niz ki, bu ba rə də 
təb li ğa tı nız da düz gün ol sun. 
Haq lı idi. Bə zən mət buat da, elə 
te le vi zi ya, ra dio efi r lə rin də də 
sə nət və sə nət kar haq qın da də-
rin bil gi si ol ma yan lar da nı şa raq 
möv zu ilə bağ lı in san lar da çaş-
qın lıq ya ra dır lar. Nə isə, bu da 
baş qa bir möv zu nun söh bə ti dir. 
Sa ra xa nı mın bu fi k ri ni xa tır la dı-
ğım mə qa ma qa yı daq.

Sa ra xa nım la gö rü şüb, onun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə də 

ma raq lı söh bət lə ri ni len tə ya-
za raq onun əsa sın da da ra dio 
ve ri li şi ha zır la dım. Hə min lent 
ya zı sın da Sa ra xa nım öz ömür 
ki ta bın dan ma raq lı sə hi fə lə-
ri və rəq lə yə rək təh sil il lə rin dən 
də bəhs et miş di. Be lə ki, o, Tibb 
Mək tə bi ni fərq lən mə dip lo mu ilə 
bi ti rə rək im ta han sız Tibb İns ti tu-
tu na da xil olur. Üçün cü kurs dan 
son ra isə ins ti tu tu tərk edə rək 
özü nü yal nız mu si qi sə nə ti nə 
həsr edir. Bu yer də unu dul maz 
söz sər ra fı Əliağa Va hi din mis-
ra la rı dü şür ya dı ma: 

Mu si qiy lə ola hər xəs tə yə
 aləm də əlac,
Bu tə ba bət ne çə min
 ça re yi loğ ma na də yər. 

Be lə cə, Sa ra xa nım da öz 
mə la hət li sə si ilə in san la rı mə-
nən şə fa lan dı ra raq on lar da mə-
nə vi zövq aşı la yıb. Bu, Sa ra xa-
nı mın öm rü nə ya zı lan hə yat və 
ya ra dı cı lıq yo lu idi. O, bu yol da 
da hər cə fa ya dö zə rək, bü tün 
eniş li-yo xuş lu yol lar dan ke çə rək 
sə nə tin zir və si nə ucal dı. 

Hü seyn qu lu Sa rabs ki, Zül-
fü Adı gö zə lov, Xan Şu şins ki və 
bu ki mi us tad lar dan xalq mu si-
qi si və mu ğam la rı mı zın sir lə ri ni 
mə nim sə yən Sa ra Qə di mo va 
ifa çı lıq sə nə tin də öz yo lu nu, öz 
üs lu bu nu ya rat dı.

İfa et di yi mu ğam dəs gah la rı-
na, xalq mah nı və təs nifl  ə ri nə, 
elə cə də bəs tə kar nəğ mə lə ri-
nə Sa ra xa nım san ki öz mö-
hü rü nü vur du. Onun mə la hət li 
sə sin dən ya di gar qa lan hər 
nə var sa, bun lar Azər bay can 

ifa çı lıq sə nə ti nin də yər li in ci-
lə ri dir. Bu in ci lər onu din lə yən-
lə rin daim ru hu nu ox şa yıb və 
ox şa maq da dır. Odur ki, Sa ra 
xa nı mın sə nə ti xalq tə rə fi n dən 
se vi lib, döv lət tə rə fi n dən də 
yük sək qiy mət lən di ri lib. Res-
pub li ka nın “Əmək dar ar tis ti” 
və “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na 
la yiq gö rü lüb. Ulu ön də ri miz 
Hey dər Əli yev 2002-ci il də Sa-
ra Qə di mo va nı “Şöh rət” or de ni 
ilə təl tif edib.

83 il cis ma ni ömür ya şa yan 
Sa ra Qə di mo va öz is te da dı, 
mə la hət li sə si və zəh mə ti sa yə-
sin də ru hən əbə di ya şar dır. Bir 
xalq mah nı mız var: “Apar dı sel-
lər Sa ra nı”. Nə dən sə, bu mah-
nı ya is ti na dən fi k rim dən be lə 
mis ra lar ke çir:

Heyran olub xoş səsinə,
Neçə-neçə nəğməsinə,
Valeh idi sənətinə,
Sevirdi ellər Saranı.

Həzin-həzin oxuyurdu,
Sanki çələng toxuyurdu,
Nəğməsi gül qoxuyurdu,
Sevirdi ellər Saranı.

Nəfəs verib “Rast”a, “Şur”a,
Qəlbini gətirdi şura,
Ölməz sənətkardı Sara,
Aparmaz sellər Saranı,
Unutmaz ellər Saranı.

Be lə cə, Sa ra xa nı mın mə la-
hət li sə si onu nə sil lər dən-nə sil-
lə rə ta nı da caq və sev di rə cək.

Səadət TƏHMİRAZQIZI
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru

Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva
dünyasını dəyişib

Azər bay can mə də niy yə ti nə it ki 
üz ve rib. Əmək dar ar tist, ta nın-
mış mü ğən ni Zöh rə Ab dul la ye va 
ma yın 28-də, öm rü nün 69-cu 
ilin də uzun sü rən ağır xəs tə lik-
dən son ra və fat edib.

Zöh rə Ab dul la qı zı Ab dul la ye va 
16 de kabr 1952-ci il də Şu şa da ana-
dan olub. Azər bay can Döv lət Tex-
no lo gi ya Uni ver si te ti ni bi ti rib. Sa ra 
Qə di mo va, Əbül fət Əli yev, Mü nəv-
vər Kə lən tər li ki mi sə nət kar lar dan 
fər di mu ğam dərs lə ri alıb. İlk müəl li mi Rə hi lə Hə sə no va olub. Pe-
şə kar səh nə yə onu us tad xa nən də İs lam Rza yev gə ti rib.

Mü ğən ni “La lə” qız lar an samb lı nın, son ra lar Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti ki mi fəaliy yət gös tə rib. Məm məd ba ğır 
Ba ğır za də ilə duet ifa la rı ilə də ta nı nıb.

Dün ya nın 30-dək öl kə sin də sə fər də olan mü ğən ni Azər bay-
can mu si qi si ni təb liğ edib. 2000-ci il də İraq da “Ba bil fes ti va lı”nın 
dip lo mu ilə təl tif olu nub.

2007-ci il də mu si qi sə nə ti sa hə sin də xid mət lə ri nə gö rə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın “Ə mək dar ar tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb.

Zöh rə Ab dul la ye va nın xa ti rə si onun ifa sı nı din lə yən mu si qi se-
vər lə rin, sə nət ka rı ta nı yan hər kə sin qəl bin də ya şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.

Şair Əziz Musa vəfat edib
Şair, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) üz vü Əziz Mu sa və fat 
edib. Bu ba rə də AYB-nin mət buat 
xid mə tin dən mə lu mat ve ri lib. 

Əziz Mu sa (Əziz Hə sən oğ lu Mu-
sa yev) 1951-ci il də Cəb ra yıl ra yo-
nun da ana dan olub. 1972-ci il də 
Gən cə Döv lət Pe da qo ji Uni ver si-
te ti nin Fi lo lo gi ya fa kül tə si ni fərq-
lən mə dip lo mu ilə bi ti rib. Pe da qo ji 
fəaliy yət lə ya na şı, ya ra dı cı lıq la da 
məş ğul olub.

1972-ci il dən döv ri mət buat da “Əziz Mu sa” im za sı ilə çı xış 
edib. 20-dən çox şeir ki ta bı işıq üzü gö rüb. “İl ham çeş mə si” qə-
ze ti nin tə sis çi si və baş re dak to ru idi.

Şeir lə ri nin bö yük qis mi və tən, tor paq həs rə ti ilə bağ lı idi:

Ney lə yir Xan çi na rım,
Gur bu laq lar axır mı?
Ye nə Ağoğ lan da ğı
Məğ rur-məğ rur ba xır mı?
Tey da ğın da, Qa la da,
İl dı rım lar ça xır mı?
Yaz da əl van don ge yən,
Ne cə dir gö zəl Gə yən?
Cəb ra yıl, ay Cəb ra yıl.

Am ma doğ ma yur dun iş ğal dan azad olun du ğu nu gör mək ona 
qis mət ol du. O yur da qa yıt maq qis mət ol ma sa da...

Son şeir lə rin dən bi rin də be lə yaz mış dı:

Boy la nı ram mən Gü nə şə, mən Aya,
Nə söy lə yim bu qis mə tə, bu pa ya,
Əziz Mu sa, bel bağ la ma dün ya ya,
Zər rə qə dər eti ba rı yox du, yox.

Al lah rəh mət elə sin.

Sehrli yuxuları xatırladan rəsmlər müəllifi

Əmək dar rəs sam Ən vər 
Əs gə ro vu (1940–2014) 
ötən əs rin 60-cı il lə-
rin dən Azər bay can 

təs vi ri sə nə tin də öz izi olan 
fır ça us ta la rın dan he sab 
edir lər. Mo nu men tal sə na ye 
kom po zi si ya la rı, ka me ra 
tip li hən də si na tür mort la rı 
rəs sa ma bö yük sə nət şöh rət 
qa zan dı rıb.

Ən vər Əs gər oğ lu Əs gə rov 
1 iyun 1940-cı il də Qə bə lə ra-
yo nun da ana dan olub. Or ta 
mək tə bi bi tir dik dən son ra sə-
nəd lə ri ni Əzim Əzim za də adı-
na Ba kı Rəs sam lıq Mək tə bi nə 
ve rir. Zən gin ənə nə lə ri olan bu 
təh sil-sə nət oca ğın da Ba rat 
Ma rat lı, Ka mil Xan la rov və Lə tif 
Fey zul la yev ki mi ta nın mış rəs-
sam lar dan sə nə tin sir lə ri ni 
öy rə nir. Təh si li ni ba şa vur-
duq dan son ra Sankt-Pe ter-
burq şə hə rin də V.Mu xi na 
adı na Ali Sə na ye Rəs sam-
lı ğı İns ti tu tun da təh sil alır. 
Mə zun ol duq dan son ra Və-
tə nə qa yı dır.  

Ən vər Əs gə rov ya ra dı cı-
lı ğı nın ilk dövr lə rin də sə na-
ye möv zu lu mən zə rə lər çə-
kir. Rəs sa mın “Neft is teh sal 
edən Ba kı” ad lı əsə ri li rik 
və zə rifl  i yi ilə diq qə ti çə kir. 
Onun əl iş lə ri qeyd olu nan 
is ti qa mət üz rə Ba kı nın vi zit 
kar tı na çev ri lir. Bir müd dət 
son ra müəl lif “Bo ru lar” ad lı 
əsə ri ilə sər gi lə rə qa tı lır. Bu 
dövr ər zin də onun ya ra dı-
cı lı ğı zən gin lə şir və özü nə məx-
sus cə hət lə ri ilə sə nət mü hi tin də 
ma raq do ğu rur. 

Bir müd dət son ra rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğın da ka me ra tip li 
hən də si na tür mort lar ge niş yer 
tut ma ğa baş la yır. For ma ba xı-
mın dan çox sa də olan bu əsər-
lə ri son ra dan op-art (op tik sə-
nət) üs lu bun da iş lən miş rəsm lər 
əvəz edir. Rəs sa mın 1973-cü 
il də çək di yi “Ab şe ro nun or qa nı” 
əsə ri SS Rİ-də gənc lə rin po pul-
yar nəş ri olan “Sme na” jur na lı-
nın üz qa bı ğı nı bə zə yir. 

An caq za man öt dük cə Ən vər 
Əs gə ro vun sə nət dün ya sın da 
müəy yən də yi şik lik baş ve rir. 
O, ma raq lı hən də si na tür mort-
lar çə kir. Bun la rın sı ra sın da 

“Oyun”, “Mu si qi anı”, “Dal ğa lı 
dü şün cə lər”, “Ro la da xil olan” 
əsər lə ri ma raq la qar şı la nır. Sə-
nət şü nas lar qeyd edib lər ki, 
onun hər bir rəsm əsə rin də xü-
su si mə na can la nır. Bu na gö rə 
də hə min əsər lə rə uzun za man 
bax maq la zım gə lir. Çün ki sə-
nət kar əsər lə rin də mü rək kəb 
hən də si fi  qur la rı çox də qiq və 
sim met rik şə kil də ver mə yə nail 
olub. Onun əsər lə ri tək cə öz sü-
je ti, rəng lə rin mə na ça lar la rı ilə 
de yil, həm də öz qa ba rit lə ri ilə 
diq qət çə kib.  

Sə nət şü nas Di la rə Va ha bo va 
rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
edər kən ya zır: “Ən vər Əs gə ro-
vun rəsm lə ri mə nə sehr li yu xu-
la rı xa tır la dır. San ki kra li ça Ali sa 
ki mi ra hat və asan şə kil də ora 
kö çə bi lir sən. Onun me şə li yin də 
sən asan lıq la Çe şir pi şi yi nə və 
Qa ra qa za rast gə lə bi lər sən”. 

Araş dır ma lar da o da qeyd edi-
lir ki, Ə.Əs gə ro vun rəsm əsər lə ri 
müasir dün ya üçün də ak tual dır. 
2012-ci il də Hey dər Əli yev Fon-
du nun la yi hə si üz rə Bö yük Bri-
ta ni ya da ke çi ri lən “Fly to Ba ku” 
(“Ba kı ya uçuş”)  müasir Azər bay-
can in cə sə nə ti sər gi sin də onun 
əsər lə ri xü su si lə ma raq do ğu rub. 
“Nə? Ha ra da? Nə zaman?” ve ri-
li şi nin iş ti rak çı sı Mak sim Po ta şe-
yev de yib: “Mə nim bu rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğın dan xo şum gə lir. 

Onun əsər lə rin də giz li mə na nı 
tap ma ğı se vi rəm. Rəsm lə rin də 
sər gi lə di yi giz li mə na lar Vla di-
mir Vo ro şi lo vun tap ma ca la rı nı 
xa tır la dır. Qeyd edim ki, onun 
özü də ix ti sas ca rəs sam idi. Ən-
vər Əs gə ro vun rəsm lə rin dən 
bi ri ni, müt ləq  öz ka bi ne tim dən 
asa cam...”. 

Sə nət kar 1968-ci il də Azər-
bay can və SS Rİ Rəs sam lar 
İt ti fa qı na üzv qə bul olu nub. 
1993-cü il də Sol tan Mə həm məd 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 1998-
ci il də Va şinq ton da ke çi ri lən 

“World Bank Art” ad lı sər gi də 
əsər lə ri nü ma yiş et di ri lib və bir 
ne çə əsə ri ABŞ kol lek si ya çı la rı 
tə rə fi n dən alı nıb. 2009-cu il də 
Ba zel şə hə rin də (İs veç rə) ke çi-
ri lən “Ba ku Un li mi ted” ad lı sər-
gi də Ən vər Əs gə ro vun əsər lə ri 
də nü ma yiş et di ri lib. 

Sə nət də öz ye ri ni, ya ra dı cı lıq 
yo lu nu ta pan Ən vər Əs gə ro vun 
əsər lə ri nə diq qət ye tir dik cə onun 
fan ta zi ya sı nın sər həd siz ol du ğu-
nu gö rür sən. Yam ya şıl rəng li me-
şə lə rin təs vi ri əsər lə rin də mis tik 
bir mə na ilə du yu lur. Bu löv hə lər 
nə qə dər real ol sa da, on la rı real-
ist üs lu ba yal nız şər ti mə na da aid 
et mək olur. Əsər lə ri nin tə biili yi ta-
ma şa çı ya san ki tə zə-tər yar paq-
la rın qo xu su nu çat dı rır. 

Rəs sa mın pa lit ra sın da əsa sən 
ya şıl rən gin müx tə lif ça lar la rı üs-

tün lük təş kil edir. Rəng lər 
tab lo lar da bir-bi ri ilə üz vi şə-
kil də üst-üs tə dü şür. Dü şü-
nür sən ki, on lar rəs sam tə-
rə fi n dən de yil, tə biətin özü 
tə rə fi n dən iş lə nib. Özü nə-
məx sus ya ra dı cı lıq üs lu bu 
və ori ji nal tərz də iş lən miş 
tab lo la rı ilə rəs sam ta ma-
şa çı la ra və sə nət se vər lə rə 
sə nət zöv qü ya şa dır. 

Ən vər Əs gə ro vun sə mə-
rə li bə dii ya ra dı cı lıq fəaliy-
yə ti yük sək qiy mət lən di ri lib, 
2000-ci il də “Əmək dar rəs-
sam” fəx ri adı na la yiq gö-
rü lüb.  Əsər lə ri Azər bay can 
Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də, 
Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da, Ru si ya Mə-

də niy yət Na zir li yi nin fon dun da və 
Bö yük Bri ta ni ya, Tür ki yə, İs veç-
rə, ABŞ-da şəx si kol lek si ya lar da 
sax la nı lır. Sə nət kar 2014-cü il də, 
74 ya şın da və fat edib. 

2015-ci il də Ba kı da kı Mu zey 
Mər kə zin də Ən vər Əs gə ro vun 
“Ur bi et Or bi” ad lı fər di sər gi-
si açı lıb. 2016-cı il də “YA RAT” 
Müasir İn cə sə nət Mər kə zin də 
təş kil olu nan “Mü qa vi mət haq-
qın da 300 söz” və “Ki çik ya lan-
lar” ad lı sər gi lə rin də də rəs sa-
mın əsər lə ri nü ma yiş olu nub. 
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Unutmaz ellər Saranı

Mehebbet
Машинописный текст

Mehebbet
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2021.- 2 iyun.- S.7.




