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əvvəli səh. 1-də
Festivalın rəsmi açılış nitqini

edənAzərbaycan Respublikası
nınmədəniyyətnaziriAnarKəri
movmusiqimizin təntənəli günü
münasibətiləhərkəsitəbriketdi.
Ötən ilpandemiyasəbəbindən

təxirə düşən bu festivalın musi
qisevərlər tərəfindən səbirsizliklə
gözlənildiyini bildirən nazir qeyd
etdiki,ÜzeyirHacıbəylininyaradı
cılıqirsi,musiqimirasıxalqımızın
dəyərlixəzinəsidirvəmusiqisevər
ləronunyaratdığıbənzərsizəsər
lərihərzamansevəsevədinləyir
və yaşadırlar. Nazir bu il davam
edən pandemiyaya, müəyyən
məhdudiyyətlərə baxmayaraq,
qüvvədə olan qaydalar çərçivə
sində bu festivalın keçirilməsinə
nail olduqlarını vəbundanməm
nunluq duyduqlarını dilə gətirdi.
Vurğulandı ki, 13cü dəfə təşkil
edilənbufestivalböyükənənənin
davamı, Üzeyir irsinə ümumxalq
sevgisininnümunəsidir.AnarKə

rimovdiqqətəçatdırdıki,1995ci
ildə ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsüilədahibəstəkarındo
ğum günü – 18 sentyabrın Milli
Musiqi Günü kimi təsis edilməsi
eynizamandaÜzeyirHacıbəyliyə
xalqsevgisinintəntənəsiidi.
Ü.Hacıbəylinin Azərbaycan

musiqisinin klassikAvropamusi
qisiiləuzlaşmasına,sintezinənail
olaraq dünyada tanınmasında
müstəsna yeri olduğunu deyən
nazir bəstəkarın misilsiz xidmət
lərinindavamıkimimusiqisənəti
mizinkeyfiyyətcəyenimərhələyə
qalxdığını vurğuladı. Üzeyir irsi
nindaimtəbliğolunmasıvəbizə
miras əsərlərinin yaşadılıb yeni
nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini
qeydedənnatiqbəstəkarınadını
daşıyan festivalın məqsədlərin
dənbirinindəbuolduğunudedi.
Builki festivalın məxsusi önə

mindən sözaçanAnarKərimov
bildirdiki,bizhərzamanbufes
tivalıdahibəstəkarınboyabaşa

çatdığıŞuşaşəhərindəkeçirmə
yiarzulamışıqvəuzun illərürə
yimizdəbaşqaldıranbuistəyimi
zinreallaşmasıüçünduaetmişik.
2020ci ildəAli Baş Komandan
İlhamƏliyevin rəhbərliyi iləmü
zəfərAzərbaycanOrdusuQara
bağımızı, doğmaŞuşamızı bizə
qaytardı: “Xoşbəxtik ki,bu festi
valınsevincinihalhazırdaŞuşa
dadayaşayırıq.Bizsevinirikki,
doğma Şuşamıza mədəniyyəti
miz, Azərbaycan kimliyi qayıdır
vəbuartıqdönülməzprosesdir.
Sevindiricihaldırki,cənabPrezi
dentimiztərəfindənbərpaedilən
Şuşamızdabuil“Xarıbülbül”Mu
siqiFestivalı,VaqifPoeziyaGün
lərivənəhayət,ÜzeyirHacıbəyli
festivalının da bir konserti keçi
rildi. Beləcə, bütün dünyaya bu
torpaqlarınəslsahiblərininkimlər
olduğunu və Şuşanın Azərbay
canmədəniyyətinin beşiyi oldu
ğunubirdahagöstərdik”.
Nazirbuilkifestivalındigərözəl

liyi kimi ölkə başçısı tərəfindən
elan olunan “NizamiGəncəvi İli”
münasibətilə şairin irsinə geniş
yerverildiyinidədiqqətəçatdırdı.
Qeydetdiki,festivalkonsertlərin
dəgörkəmlibəstəkarlarımızınNi
zamiirsindən,onunfəlsəfəsindən
ilhamlanaraq yaratdıqları ölməz
əsərlərdətəqdimolunacaq.
Həmçininvurğulandıki,festiva

lıfərqləndirəndahabirxüsusiyyət
öz ideyalarını reallaşdırmaq istə
yəngənclərədiqqətayrılmasıdır.

Festival proqramı çərçivəsində
tanınmışmusiqiçilərləyanaşıon
ların yaradıcılığına, ifalarına, de
bütlərədəyerveriləcək.
Anar Kərimov cari festivalla

bağlıilklərdənbirikimibuilABŞ
daÜzeyirHacıbəyliyəhəsrolun
muş beynəlxalq bəstəkarlıq mü

sabiqəsinin keçirilməsindən də
bəhsetdi.Bildirdi ki,dahibəstə
karınirsininplagiatdanqorunma
sıvəgeniştəbliğolunmasıməq
sədilə keçirilən müsabiqədə 26
ölkədən 50 bəstəkar iştirak edib
vəbumüsabiqəninqalakonserti
vətəltifolunmamərasimidəfesti
valproqramınadaxiledilib.
Çıxışını “Üzeyir Hacıbəylinin

rəhbərliyi altında Azərbaycanda
millibəstəkarlıqməktəbiyaranıb,
yeninəsilmusiqiçiləronunəsər
lərindən, yaradıcılığından təsir

lənərək formalaşıb. Bumənada
ÜzeyirHacıbəylinəinkikeçmişin,
eləcə də sabahın musiqiçisidir
və onun yaradıcılığı dünyamu
siqi irsinin ayrılmaz parçasıdır.
İllərsonradabuölməzmusiqinin
sədasınıeşidəcəkvəondanqü
rur duyacağıq.Necə ki, biz indi

Azərbaycan xalqı olaraq zəngin
mədəniyyətimizləqürurduyuruq,
eləcədəölməzÜzeyirHacıbəy
liəsərlərindəndəqürurduyurvə
duyacağıq.NəqədərkiAzərbay
can xalqı var, o qədər dəAzər
baycan mədəniyyəti və Üzeyir
Hacıbəyli musiqisi var olacaq”
sözləriilətamamlayannazirfes
tivalınişinəuğurlararzuladı.
Sonrasözmusiqiçilərəverildi.

ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbay
canDövlətSimfonikOrkestrinin
müşayiəti (bədii rəhbər və diri

jor – Xalq artisti RaufAbdulla
yev)iləkonsertproqramıtəqdim
olundu. Qocaman maestronun
idarəsiiləorkestrinifaetdiyimu
siqi inciləri ruhumuzun səsinə
çevrilib filarmoniya salonunda
pərvazlandı.
İlkolaraqÜzeyirHacıbəylinin

“Koroğlu” operasından “Uvertü
ra”səsləndirildi.Salonəzəmətli
musiqininsədalarıaltındacəng
ruhuna, qalib ovqata kökləndi.
Orkestrnotdannotakeçidetdik
cəgözlərönündəazadQaraba
ğımız, nazlıŞuşamız, qalib əs
gərimiz,yaralarısarılıb,yenidən
qurulanyurdyerlərimiz–Ağda
mımız,Füzulimiz,Cəbrayılımız,
Zəngilanımız, Qubadlımız, Kəl
bəcərimiz,Laçınımızcanlanırdı.
Buqürurqarışıqmübarizhiss

lərin yerini ölməz Fikrət Əmiro
vun“Şur”simfonikmuğamıtutdu.
Bənzərsizmuğamnümunələrinin
dünyəvi klassik musiqi ilə sinte
zindənyaranan“Şur”zərrəzərrə
ruhumuza səpələnib, duyğuları
mızaözünüifadəazadlığıverdik
cəFikrətƏmirovtəkrarsızlığıye
nidənöztəsdiqinitapdı.
Sonra şəxsiyyəti kimi yaradı

cılığıdabənzərsizolanArifMə
likovunmusiqiincilərindənbirini
– “Fortepiano və orkestr üçün
konsert”inidinlədik.Xalqartisti,
pianoçuMuradAdıgözəlzadənin
yüksək peşəkar ifa maneraları
sayəsində çoxçalarlı musiqinin
bütün ladlarında bir daha Arif
Məlikovsənətininqüdrətinətəs
limolduq...

HəmidəNİZAMİQIZI

Azərbaycan musiqisinin əbədi günəşi 
Bölgələrdə “Üzeyir musiqi günü”

Azərbaycanprofessionalmusiqisənətinin
banisiÜzeyirHacıbəylinindünyayagəl
diyi18sentyabrtarixiölkəmizdəənənəvi
olaraqMilliMusiqiGünü(“Üzeyirmusiqi
günü”)kimiqeydedilir.Bumünasibətlə
bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyət
müəssisələrindətədbirlərkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarə
si Sumqayıt şəhər Bülbül adına 2 nömrəli
Uşaq incəsənət məktəbində keçirilən kon
sertdəməktəbinmüəllimlərindən ibarətxor
kollektiviÜzeyirbəyin“Arşınmalalan”ope
rettasındankompozisiyaifaedib.Sumqayıt
şəhərF.Əmirovadına5nömrəliUşaqmusi
qiməktəbində keçirilən tədbirdə isə böyük
bəstəkarın “Koroğlu” operasından “Uvertü
ra”, “Leyli vəMəcnun” operasından “Şəbi
hicran”xoruvəs.əsərlərisəsləndirilib.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

Göygöl rayonu üzrə nümayəndəliyinin və
Göygöl “Gənclər evi”nin birgə təşkilatçılığı
ilə Heydər Əliyev parkında yerləşən “Ya
şıl teatr”da “Azərbaycanmusiqisinin tacı –
ÜzeyirHacıbəyli”adlıtədbirgerçəkləşib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiHa

bilƏliyevadınaAğdaşşəhərUşaqmusiqi
məktəbindəkeçiriləntədbirdəregionalida
rənin rəisi Səxavət Məmmədov və rayon
İcra Hakimiyyətinin məsul işçisi Möhlüd
Hacıxanovvəbaşqaqonaqlariştirakedib.
Musiqi məktəbi müəllim və şagirdlərinin,
xorkollektivinin,xalqçalğıalətləriansamb
lı və incəsənət ustalarının ifasındaÜzeyir
bəyin ölməz musiqiləri səsləndirilib, səh
nəciklər nümayiş etdirilib.ArifMəmmədov
adınaGöyçayşəhərUşaqmusiqiməktəbi,
Zərdab rayonUşaq incəsənətməktəbi və
rayon Mədəniyyət Mərkəzində əlamətdar
günləbağlıtədbirlərkeçirilib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzi tə
rəfindən əlamətdar günmünasibətilə təşkil
ediləntədbirdərayonİcraHakimiyyətibaş
çısının birinci müavini Həsən Həsənov və
regionalidarəninrəisiFəridQurbanzadəçı
xışedərəkÜzeyirHacıbəylininhəyatvəya
radıcılığındandanışıblar.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarə

si Kürdəmir rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə rayon TarixDiyarşünaslıq
Muzeyində“ÜzeyirHacıbəyli–Azərbaycan
musiqisinintacıdır”adlıtədbirkeçirilib.Kür
dəmir rayon Heydər ƏliyevMərkəzi, İmişli
rayonMədəniyyətMərkəzivəXocavəndra
yonMədəniyyətevindədəmusiqimizinbay
ramıiləbağlıtədbirlərtəşkiledilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonXanŞuşinskiadınaUşaqmu
ğammusiqiməktəbininmüəllim və şagird
ləri rəngarəng musiqi proqramları ilə çıxış
ediblər. Eyni zamanda məktəbin kollektivi
tərəfindən paytaxtda Üzeyir Hacıbəylinin
EvMuzeyivəməzarıziyarətolunub.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki
şəhər 4 nömrəli Uşaq musiqi məktəbində
“Üzeyir Musiqi Günü” adlı tədbir keçirilib.
Şəki şəhər 2 nömrəli Uşaqmusiqi məktə
bi,OğuzrayonMKSninBaşDaşağılkənd
kitabxana filialı və rayonTarixDiyarşünas
lıqMuzeyindədəMilliMusiqiGünüiləbağlı
rəngarəngtədbirlərtəşkiledilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsi İs

mayıllı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
“Üzeyirömrü”filminümayişolunub.Şama
xı Dövlət RəsmQalereyası, Qəbələ rayon
HeydərƏliyevMərkəzivərayonUşaqincə
sənətməktəbindədəmüxtəlifsəpkilitədbir
lərkeçirilib.

Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
N.Gəncəvi adına Masallı rayon Mədəniy
yət Mərkəzində konsert proqramı təqdim
olunub. Mərkəzin solistləri və instrumental
ansamblının ifasındamusiqinömrələrima
raqlaqarşılanıb.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

Ağstafa rayonMədəniyyətMərkəzinin təş
kilatçılığı iləkonsertproqramıkeçirilib.Da
hibəstəkarınməşhurəsərlərindənörnəklər
səsləndirilib.QazaxDövlətRəsmQalereya
sında“Musiqiruhunqidasıdır”başlığıaltın
dasərgitəşkilolunub.AğstafaşəhərH.Arif
adınaUşaqmusiqiməktəbi,rayonMKS,Qa
zaxrayonMədəniyyətMərkəzi,rayonMKS,
1 və 2 nömrəliUşaqmusiqiməktəbləri və
Tovuz rayonundakıUşaqmusiqiməktəblə
riəlamətdargünləbağlıtədbirlərkeçiriblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsiBi

ləsuvar şəhər Uşaq incəsənətməktəbində
keçirilən təbirdəMilliMusiqiGününün tari
xindənvəÜzeyirbəyinmusiqimizin inkişa
fınatöhfələrindənsözaçılıb.SalyanRayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyində“Musiqiöm
rünbəzəyidir”adlısərgitəşkilolunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

təşəbbüsü, F.Əmirov adına Gəncə Dövlət
Filarmoniyasının təşkilatçılığı ilə filarmoni
yanınhəyətindəümumşəhər konsert proq
ramıkeçirilib.Tədbirfilarmoniyanındirektor
əvəzi, Əməkdar artist Elçin Elçiyevin rəh
bərliyi ilə “Göygöl” Dövlət Mahnı və Rəqs
Ansamblının (bədii rəhbər –SahilQuliyev,
baletmeyster – Sənan Cavadov) ifasında
“Çahargahrəngi” iləbaşlayıb.Filarmoniya
nınsolisti,ƏməkdarartistKəmaləTağızadə
“Sənsiz”,SamirMəmmədov“Sevgilicanan”
romanslarını, Xəyal Əliyev isə “Qara göz”
mahnısını ifa ediblər. Gəncə şəhər Uşaq
incəsənətməktəbi,SamuxrayonMədəniy
yət Mərkəzi, Xocalı rayon Mədəniyyət evi
vəGoranboyrayonMərkəziKitabxanasının
UşaqşöbəsidəMilliMusiqiGünü iləbağlı
müxtəliftədbirlərtəşkilediblər.

N.MƏMMƏDLİ

Nizami yurdunda “Gəncəsənət” yarmarkası
əvvəli səh. 1-də
GəncəDövlətFilarmoniyasınınyaxınlığındakıUrbanMərkəzin

dəkeçirilənaçılışmərasimindəşəhərİcraHakimiyyətibaşçısının
müaviniKamranMəhərrəmov,GəncəRegionalMədəniyyət İda
rəsininrəisiVasifCənnətov,MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəni
İrsinQorunması, İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətiGəncə
Regional İdarəsinin rəisi HəsənMirzəyev,millət vəkilləriMüşfiq
CəfərovvəPərvinKərimzadə,TürkiyəninGəncədəkibaşkonsulu
ZekiÖztürk,“Cavadxan”fondununbirincivitseprezidentiMüza
dilHəsənov,şəhərziyalılarıvə ictimaiyyətnümayəndələri iştirak
ediblər.
Dövləthimnisəsləndirildikdənsonraölkəmizinərazibütövlüyü

uğrundacanındankeçənşəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəlik
sükutlayadolunub.
Çıxışlardaqeydedilibki,Gəncətarixənmədəniyyətbeşiyihe

sabolunub.Buradahələqədimdövrlərdənxeylisaydasənətkar
lar fəaliyyət göstərib,müxtəlif sənətkarlıq və incəsənət növləri
inkişafedib.HazırdaGəncəşəhərivəümumilikdəqərbregionun
daincəsənətvəsənətkarlıqnümunələrininsatışsərgiməkanının
olmaması bu sahəyə olanmarağın azalmasına gətirib çıxarıb.
Bunagörədə tədbiringələcəkdəmütəmadi şəkildəkeçirilməsi
planlaşdırılır.
GəncəDövlətDramTeatrınınqocamansəhnəustası,Xalqartis

tiAlimMəmmədovNizamiGəncəvininobrazındatədbiriştirakçıla
rınısalamlayaraqdahimütəfəkkirinhikmətlifikirlərinitəqdimedib.
Daha sonra F.Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının

muğamüçlüyü(bədiirəhbər–ƏməkdarartistElçinElçiyev)və
GəncəDövlətKameraOrkestri kvartetinin (dirijor–Xalqartisti
RafaelBayramov)ifasındamusiqinömrələrisəsləndirilib.
YarmarkadaGəncəşəhəri,Qəbələ,Tovuz,Şəmkirrayonlarında

yaşayan70dənçoxsənətkarvəhəvəskaryaradıcışəxsinmüxtə
lifrəngkarlıqörnəkləri,əlişləri,həmçininGəncəninmətbəxnümu
nələritəqdimolunub.

Vətən qəhrəmanlarına sayğı 
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin
AmsarkəndkitabxanasınınəməkdaşlarıoxucularlabirgəQu
banınŞəhidlərxiyabanınıziyarətediblər.MKSninQorxmazo
bakəndkitabxanafilialınınəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
iştirakçısı,ehtiyatdaolankapitanSəlimİlyasovlagörüşüb.

Ağdaş Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Ağdaş Rayon Tarix
DiyarşünaslıqMuzeyi
ninəməkdaşlarıVətən
müharibəsi şəhidləri
Xəyalİdrisov,Məhəm
məd Osmanov, Nihat
Kərimli, Elnur Əhmə
dovvəYusifNəbiyevin
ailələrinəbaşçəkiblər.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsininəhatəetdiyiQaxrayonu

nunmədəniyyət işçiləri II Qarabağmüharibəsi şəhidlərinin əziz
xatirəsini yadetməküçün rayondakıŞəhidlər xiyabanını ziyarət
ediblər.Zaqatala rayonMKSninəməkdaşları isəVətənmühari
bəsiqaziləriiləgörüşüblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsiBiləsuvarrayonAranlı

vəZəhmətabadkəndkitabxanasınınəməkdaşlarıVətənmühari
bəsişəhidiMəhəmmədƏmənovunailəsinəbaşçəkiblər.
AğstafaRegional

Mədəniyyətİda
rəsiAğstafarayon
MKSninəməkdaşları
Həsənsukəndində
Vətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsinə
salınmışbulaqkomp
leksiniziyarətediblər.
AğstafaRayonTarix
DiyarşünaslıqMuze
yininəməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiMahmudƏhmədovun
EvMuzeyinəbaşçəkiblər.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGoranboyrayonMədəniy

yətMərkəzininBorsunlukəndvəQazanbulaqqəsəbəMədəniy
yətevinintəşkilatçılığıiləİkinciQarabağmüharibəsişəhidiCa
hangirQurbanovunevindəşəhidvəqaziailələriilə“Şəhidlərimizi
tanıyaqvətanıdaq”adlıgörüşkeçirilib.

Sentyabrın19daÜzeyirHacı
bəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasında“Balet–ömrüm
mənim”filminümayişolunub.
Görkəmlibaletmeyster,Xalq
artistiRəfiqəAxundovanın
90illiyinəhəsrolunanekran
əsərininnümayişiXIIIÜzeyir
HacıbəyliBeynəlxalqMusiqi
Festivalıçərçivəsindəreallaşıb.

MədəniyyətNazirliyininsifarişi
ilə “Dublyaj” studiyasındaçəkil
mişsənədlifilminssenarimüəlli
fiRayaAbbasova,rejissoruGü
lərTokgözdür.
Filmin nümayişindən əvvəl

mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevçıxışedə
rək Rəfiqə Axundovanın Azər
baycanmədəniyyətinin inkişafı
naverdiyitöhfələrdənsözaçıb.

Bildirib ki, sənətkar dünya və
Azərbaycan balet sənətinin bir
çox nümunələrində mürəkkəb
partiyalarıböyükuğurlaifaedə
rək geniş tamaşaçı rəğbəti qa
zanıb. RəfiqəAxundovanın hə

yatyoldaşı,XalqartistiMaqsud
Məmmədovlabirgəquruluşver
diyi dahiAzərbaycan bəstəkarı
Qara Qarayevin “Yeddi gözəl”
və“İldırımlıyollarla”baletləriən
nüfuzlu teatr səhnələrini bəzə

yəngözəlsənətəsərinəçevrilib.
Ssenari müəllifi, musiqişünas

Raya Abbasova filmin çəkiliş
prosesizamanımaraqlıhadisə
lərhaqqındadanışıb.Qeydedib
ki,ekranəsərindəAzərbaycanın
və Rusiyanın tanınmış mədə
niyyət və incəsənət xadimləri,
ocümlədənSSRİXalqartistləri
Yuri Qriqoroviç, Vladimir Vasil
yev,MixailLavrovski,Vyaçeslav
Qordeyev, SSRİ Xalq rəssa
mıTahir Salahov,Xalq yazıçısı
Anar,XalqartistləriFidanQası
mova, Rauf Abdullayev, Fərəc
Qarayev və başqaları Rəfiqə
AxundovavəMaqsudMəmmə
dovhaqqındafikirlərinibölüşüb
lər.
Sonra ekran əsəri nümayiş

olunub.
LaləAZƏRİ

Bakı payızının musiqili baharı

“Balet – ömrüm mənim” sənədli filmi nümayiş olunub
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