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Musiqi təhsilinin inkişafında 
xidmətlərinə görə 

Bu il Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (1991-
ci ilə dək Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı) ya ra dıl ma sı nın 
100 il li yi ta mam olur. Pre zi dent İl ham Əli ye vin yu bi ley lə bağ lı 
im za la dı ğı 26 may 2021-ci il ta rix li sə rən ca mın da qeyd edil di yi 
ki mi, da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin tə şəb bü sü ilə fəaliy yə-
tə baş la yan Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı ötən müd dət də nailiy-
yət lər lə zən gin in ki şaf yo lu ke çib.

Dövlət başçısı sentyabrın 17-də Bakı Musiqi Akademiyası
əməkdaşlarınınbirqrupununtəltifolunmasıiləbağlısərəncam-
larimzalayıb.
Sərəncamlaraəsasən,BakıMusiqiAkademiyasının100illiyi

münasibətiləvəAzərbaycandamusiqitəhsilinininkişafındaxid-
mətlərinəgörə3nəfərəPrezidentinfərditəqaüdüverilib,7nə-
fər3-cüdərəcəli“Əmək”ordeninə,15nəfər“Tərəqqi”medalına
layiqgörülüb.Həmçinin2nəfərə“Əməkdarincəsənətxadimi”,
2 nəfərə “Əməkdar artist”, 23 nəfərə “Əməkdarmüəllim” fəxri
adlarıverilib.
Bütüntəltifolunanlarıtəbrikedir,işlərindəyeniuğurlarvəcan-

sağlığıarzulayırıq.

“Milli musiqi xəzinəmizdən” 
yeni not məcmuələri təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
Direktorbildirdiki,bugüntəqdimolunan“Millimusiqixəzinəmiz-

dən”layihəsindəisə1940-1980-ciillərdəçapdançıxannotməc-
muələriyenidənnəşredilib:“Bulayihəüzrə40addaməcmuəartıq
musiqiməktəblərinə təqdimedilib. 1 il 8aymüddətindəərsəyə
gələnbunəşrlərkitabxanalarapaylanılmaqlayanaşı,elektronva-
riantınazirliyinsaytındauşaqmusiqiməktəblərininportalındada
yerləşdirilib.Dünyanınmüxtəlifölkələrindənistifadəçilər istənilən
zamanbunotlardanistifadəedəbilərlər.Musiqimədəniyyətimizin
dünyadatəbliğibaxımındanlayihəböyükəhəmiyyətkəsbedir”.
MədəniyyətNazirliyiKitabdövriyyəsivənəşriyyatlarlaişşöbə-

sininmüdiriAkifMarifiÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
Festivalımünasibətiləmusiqi ictimaiyyətinə təbriklərini çatdırdı.
O,uzunillərdirölkəmizdəmusiqisahəsindəçapişindəboşluqla-
rınolduğunudedi:“Bizçalışacağıqki,buboşluqlarıdolduraq.Mu-
siqisahəsiAzərbaycandanəşrbaxımındanəziyyətçəkənyeganə
sahədir.Məlumat üçünqeydedim ki, nazirliyin tərkibində kitab
nəşri iləbağlıkomissiyayaradılıbvəkomissiyadamusiqişünas-
lar,sənətşünaslardatəmsilolunur.Sizlərdənxahişimizodurki,
busahəüzrəindiyəkiminəşredilməyən,yaxudhazırdaçapına
ehtiyacduyulankitablarlabağlıtəklifərinizitəqdimedəsiniz.Biz
böyükməmnunluqlabunəşrlərihəyatakeçirərik.Notməcmuəsi-
ninərsəyəgəlməsindəəməyiolanhərkəsitəbrikedirəm”.
Nazirliyin İncəsənət şöbəsiMusiqi sektorununmüdiri Vüqar

Hümbətovyeninəşrləringəncnəslinmusiqibiliklərinədahadə-
rindənyiyələnməsindəböyükönəmkəsbetdiyinibildirdi.
Təqdimatda Bəstəkarlar İttifaqının katibi, Əməkdar incəsənət

xadimiZemfiraQafarova,MilliKonservatoriyanınprorektoru,pro-
fessorLaləHüseynovaçıxışlarındanəşrlərinbəstəkarların irsinin
təbliğibaxımındanəhəmiyyətinidiqqətəçatdırdılar.Təklifedildiki,
gələcəkdətəkcəfortepianodeyil,digəralətlərüçündənəşrlərəyer
verilsin.Həmçininməcmuələrdə, qısa da olsa,müəllif haqqında
məlumatvəsonradanişlənmişəsərlərinmüəllifəriqeydedilsin.
ÜzeyirHacıbəylininEv-Muzeyinindirektoru,Xalqartisti,bəs-

təkarSərdarFərəcov,MilliKonservatoriyanəzdindəMusiqiKol-
lecinindirektoru,professorNazimKazımov,MusiqiMədəniyyə-
ti DövlətMuzeyinin direktoru,Əməkdarmədəniyyət işçisiAlla
Bayramova,BəstəkarlarİttifaqınınməsulkatibiCəmiləHəsəno-
vadanəşrlərinəhəmiyyətinivurğulayaraqtələbatolanədəbiy-
yatadiqqətayrılmasınıönplanaçəkdilər.Bildirildiki,nəşrlərin
sırasındabugünunudulmaqdaolanbəstəkarlarMəmmədNə-
sirbəyov,MüdhətƏhmədov,AynaSultanova,BayramHüseynli-
ninəsərlərininyeralmasıtəqdirəlayiqdir.Çıxışlardansonraqo-
naqlarməcmuələrlətanışoldular.

Lalə AZƏRİ

“Xalça sənəti – mənaların təkamülü” 
Sent yab rın 23-də Azər bay can 
Mil li Xal ça Mu ze yin də “Xal ça 
sə nə ti – mə na la rın tə ka mü lü” 
ad lı sər gi açı la caq.

Muzeydənbildirilib ki, layihə
bu ilin yayında Kazan Kremli
Muzey-Qoruğunda (Tatarıs-
tan)nümayişetdirilibvəböyük
maraqlaqarşılanıb.Bu,Rusiya
Federasiyası Tatarıstan Res-
publikasında Azərbaycan xal-

çaçılığınahəsrolunmuşilkgenişmiqyaslıekspozisiyaolub.
Sərgidə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində toxunmuş

Azərbaycan xalça nümunələri yer alıb. Onların hər biri orna-
ment,rəngtərtibatıvətexnikixüsusiyyətlərinəgörəmüxtəlifre-
gionalənənələriəksetdirənnümunələrdir.
2010-cu ildəUNESCO tərəfindəndünyamədəni irs xəzinə-

sinədaxiledilmişAzərbaycanxalçaçılıqsənətigünümüzdəye-
ni yanaşmalarla zənginləşsə də, qədim ənənələrini itirmədən
inkişaf edir.Müasir rəssamlar qədim sənətkarlığı yeni yollarla
inkişafetdirərəkəsərləryaradırlar.Sərgidətəqdimolunanənə-
nəviAzərbaycanxalçalarını və “Chingiz” yaradıcı təxəllüsü ilə
işləyənÇingizBabayevinmüəllifəsərlərinibirləşdirənməhzbu
amildir.Sərginimüşayiət edənsənədli filmdəo, tamaşaçılarla
yaradıcılıqprosesininsirlərinibölüşəcək,ənənəvixalçanın fəl-
səfəsindənvəmüasiryozumundanbəhsedəcək.
Sərgi sentyabrın24-dənoktyabrın17-dəkziyarətüçünaçıq

olacaq.

Da hi Azər bay can bəs tə-
ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin 
əbə di ya şar ya ra dı cı lıq 
ir si nə sev gi və eh ti ra mın 

nü ma yi şi olan Üze yir Ha cı-
bəy li XIII Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı nın kon sert lə ri ay lar-
dır pan de mi ya gir da bın da 
qal mış mə də ni hə ya tı mı za 
ye ni ha va gə tir di, ru hu mu-
zu din lən di rən me lo di ya la ra 
qol- qa nad ver di. Zövq lü 
tər tib olun muş fes ti va lın sent-
yab rın 20-də  Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo-
ni ya sı səh nə sin də ki növ bə ti 
kon ser ti də ba xıl ma ğa, haq-
qın da da nı şıl ma ğa də yər di. 
Bu ax şam, də fə lər lə din lə yib 
zövq al dı ğı mız nü mu nə lər lə 
ya na şı, bi zim üçün ye ni (can lı 
din lə mə də) olan əsər lə ri də 
ilk də fə din lə yib al qış la dıq.

Dirijorpeşəkarlığı iləbərabər
emosional jestvəmusiqi izharı
ilə seçilən Xalq artisti Fəxrəd-
dinKərimovun idarə etdiyiQa-
ra Qarayev adına Azərbaycan
Dövlət Kamera Orkestrinin ifa-
sındasəslənənəsərlərtamaşa-
çılarıyenidənmusiqininəzəmə-
ti,unikallığıilətanışetdi.
Konsertdən öncə tamaşaçı-

lar qarşısına çıxan musiqişü-
nas,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfə
doktoru Jalə Qulamova musiqi
bayramı münasibətilə sənətse-
vərləri təbriketdi,belətədbirlə-
rinyaradıcıdialoquntəminatıvə
dünya musiqisinə inteqrasiyası
baxımından önəmini vurğuladı.
Azərbaycanmillimusiqisinidün-
yaklassikmusiqisisəviyyəsinə

qaldıranÜzeyirHacıbəylininya-
radıcılığı,ölməzəsərləribarədə
danışan sənətşünas tamaşaçı-
lara konsert proqramına daxil
edilənəsərlər,onlarınmüəllifəri
və işlənmə formaları haqqında
maraqlıməlumatverdi.
Proqram Üzeyir bəyin sənət

incilərindən biri – könlümüzdə
öz yerini hər zaman qoruyub
saxlayanvəbəstəkardühasıilə
xalqmusiqisininqırılmazzənci-
rini yaradan “Arazbarı” ilə baş-
ladı.
Ardınca Antonio Salyerinin

“Venesiyasimfoniyası”nı(“Sim-
foniaVeneziana”)dinlədik.Əsər
yerlimusiqikollektivininifasında
Bakıda ilkdəfəsəslənirdi.Par-
laq, çılğın italyan üslubundakı
üçhissəli simfoniya xoş ovqat
yaratdı.
Ümumən bu konsert proqra-

mındayeralanxariciölkəbəs-
təkarlarının əsərlərinin əksəriy-

yətinin Bakıda ilk ifası idi. Bu
sıradan növbəti əsər – Frans
Şubertin violin və simli alət-
li orkestrlər üçün “Rondo”su
səsləndirildi.Bəstəkarın19ya-
şında yazdığı əsər zəngin to-
nallığı və təsir emosionallığı
ilə seçilir. Əməkdar incəsənət
xadimi Ceyhun Allahverdiyevin
redaktəsində kollektivin peşə-
karifasıəsərinideyayükünüol-
duğukimitəqdimetməyəimkan
verdi. Solist, beynəlxalqmüsa-
biqələr laureatıÜmidəAbbaso-
vanın(violin)əsərdənirəligələn
ahəngdarlığı ifa maneraları ilə
canlı təqdimatı baxımlı idi. İs-
tedadlı musiqiçinin solistliyi ilə
ArnoldŞönberqin“Noktürn”üdə
xoşovqatdoğurdu.
Dünya klassik nümunələ-

ri ardınca 60-cı illərmillimusi-
qi irsimizi dünya klassikası ilə
sintezdə təqdim edən yaradıcı
nəsilnümayəndələrindənAqşin

Əlizadənin “Cəngi”sini dinlədik.
Milli musiqi ənənələrinə əsas-
lanan bəstəkarın bu əsəri sa-
yəsində biz şux, oynaq, döyüş
ruhluəsərləruhumuzuyenidən
zəfərnotunaköklədik.
PyotrÇaykovskinin4nömrəli

“Noktürn”ünü violonçel və sim-
lialətlərorkestriüçünişlənmiş
variantda Əməkdar artistAlek-
sey Miltıxın (violonçel) solistli-
yi ilə dinlədik.  N.Paqanininin
“Moisey Misirdə” operasının
motivləri əsasında variasiyaları
daalqışladıq.
J.Turinanın “Buğa döyüşçü-

sününduası”kimitərcüməolu-
nan(“LaOraciondeltorero”)və
ispan ruhunun, buğa döyüşçü-
sünün hiss və həyəcanlarının
geniş  ifadə olunduğu əsər də
dinləyicinihəyəcanlandırabildi.
Riqqətlənən duyğulara Maks

Bruxun İsveç xalqmelodiyaları
əsasında yazdığı “Serenada”sı
sığalçəkdi.
Konsertin son əsəri isə öl-

məzFikrətƏmirovyaradıcılığı-
nınmükəmməlnümunələrindən
biri – “Nizami” simfoniyasının
finalıoldu.Beləcə,Üzeyirfesti-
valında “Nizami ili”nində ruhu-
nuhissetdik.Dahimütəfəkkirin
böyükbəstəkarınyaradıcılığına
təsirinin nəticəsi olan bu əzə-
mətli əsərin sədaları altında
həm ümumiləşmiş Nizami ob-
razı, həm də xalqımızın ölməz
bədiivəmusiqilivarlığıözünün
növbətitəntənəsiniyaşadı...

Hə mi də Nİ ZA Mİ QI ZI

Gürcü jurnalist, bloger və tədqiqatçıların 
azad olunmuş ərazilərə səfəri 

Gür cüs tan dan olan bir qrup jur-
na list, blo ger və el mi təd qi qat çı-
nın Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rı na sə fə ri təş kil 
olu nub.

Səfərdən öncə qonaqlar Bakıda
Azərbaycan Prezidentinin köməkçi-
si–PrezidentiAdministrasiyasıXari-
cisiyasətməsələlərişöbəsininmüdiri
HikmətHacıyevləgörüşüblər.
“Regional mövzularda dostcası-

na və geniş fikirmübadiləsi apardıq.
GürcüdostlarŞərqiZəngəzurvəQa-
rabağiqtisadibölgələrini,ocümlədən
Şuşa vəAğdamı da ziyarət edəcək-
lər”,–deyəH.Hacıyevgörüşbarədə
“Twitter”səhifəsindəqeydedib.
Sentyabrın21-dənümayəndəheyə-

tiFüzulivəCəbrayılrayonlarındaolub.
Qonaqlarazadolunmuşərazilərdəmi-
natəmizləmə əməliyyatlarının gedişi,
ermənilərin işğalmüddətində törətdik-
ləridağıntılarladatanışolublar.
Gürcüstanlı heyət səfər çərçivəsin-

dəCəbrayılşəhərqəbiristanlığınada
başçəkib,buradadağıdılmışqəbirlər,
ermənivandalizmininizləri iləfotovə
videoçəkilişləraparıblar.

“Baş verənləri, real vəziyyəti gör-
mək üçün buraya gəlmişəm. Qazıl-
mış, dağıdılmış məzarları gördüm.
Bilmirəm, bunu necə adlandırmaq
olar.Bunuhansı xalqedər?Təəssü-
ratlarımçoxdəhşətlidir.AmmaAllaha
şükür ki,Azərbaycan öz torpaqlarını
qaytardı. İnanıramki,Azərbaycanbu
əraziləri yenidən quracaq. Göz yaş-
ları iləburadanqovulanqaçqınlaröz
yurdlarınaqayıdacaqlar.Azərbaycana
sülhvəçiçəklənməarzulayırıq”,–de-
yəblogerMelisaGeladzebildirib.
Qonaqlarişğalzamanıermənilərtə-

rəfindəndağıdılmışXudafərinkəndin-
dədəolublar,tarixiXudafərinkörpüsü
önündəxatirəfotosuçəkdiriblər.

Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
“Zəfər yolu” ilə festivala qatılacaq
Xə bər ver-
di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət 
Na zir li yi və 
“Teat ro.az” 
sə nət por-
ta lı nın bir gə 
elan et di yi 
“4.4 Qı sa Ta-
ma şa lar Fes-
ti va lı”na əsər qə bu lu da vam edir. Fes ti val 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Zə fə ri mi zə həsr olu nub.

AzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarTeatrıfesti-
valda“Zəfəryolu”tamaşasıiləiştirakedəcək.Səhnə
əsərininquruluşçurejissoruİsaƏsədov,rejissoras-
sistentiRahibAxundov,səsrejissoruZaurRəşidov,
işıq üzrə rəssamı Vadim Kuskovdur. Əsas rollarda
ƏməkdarartistGülərNəbiyeva,aktyorAnarSeyful-
layevvəbaşqalarıçıxışedəcək.
Tamaşada hadisələr döyüş meydanında cərəyan

etmir. 44 günlük müharibə ölkəmizdə və dünyanın
hər yerində yaşayan azərbaycanlıların beynində,
ürəklərində, yaşantılarında baş verən hadisələrə
münasibətdə göstərilir. Ön cəbhədə gedən gərgin
döyüşlərqələbəyəhərgünbiraddımdahayaxınlaş-
dıqcaarxacəbhədəqürurlaizlənir.Ölkənintaleyüklü
dönəmindənümayişetdirilənhəmrəyliyimiztamaşa-
nınanaxəttinitəşkiledir.

Sent yab rın 20-də M.Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya-
sı nın Ka me ra və or qan mu si-
qi si za lın da “Gənc lə rə dəs tək” 
la yi hə si iş ti rak çı la rı nın “Üze yir 
sə nə ti nin gənc lik sə da la rı” 
ad lı kon ser ti ke çi ril di.

Üzeyir Hacıbəyli XIII Bey-
nəlxalq Musiqi Festivalı çərçi-
vəsində gerçəkləşən gecədə
PrezidentAdministrasiyası Hu-
manitar siyasət, diaspor, mul-
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliye-
va,mədəniyyətnazirininbirinci
müavini Elnur Əliyev, nazirliyin
İncəsənət şöbəsininmüdiriFə-
rəh Acalova, Üzeyir Hacıbəyli
adına Bakı MusiqiAkademiya-
sınınprorektoruYeganəAxun-
dova,medianümayəndələri və
musiqisevərləriştirakedirdi.
Konsertdən öncə çıxış edən

mədəniyyət nazirinin birinci
müavini Elnur Əliyev qeyd etdi
ki, bu il bir sıraəlamətdar gün-
lərləzəngindir:“Birneçəgündən

sonra şanlı Zəfər qazandığımız
Vətənmüharibəsininbaşlanma-
sının bir ili tamam olur. Üzeyir
HacıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
Festivalınınaçılışkonsertinimə-

dəniyyətpaytaxtımızŞuşaşəhə-
rində keçirdik. Keçən il bu vaxt
xəyalımıza belə gətirməzdik ki,
bu hadisə baş verəcək. Şükür-
lər olsun ki,Ali BaşKomandan
İlhamƏliyevinqətiyyətlisiyasəti,
liderliyisayəsindəOrdumuztor-
paqlarımızıişğaldanazadetdi”.
Builkifestivalınözəlliyindənda-

nışanElnurƏliyevbildirdiki,mu-
siqibayramında ideyalarını real-
laşdırmaqistəyəngənclərəgeniş
yerayrılıb:“Festivalçərçivəsində
ilk dəfə olaraq “Üzeyir sənətinin
gənclik sədaları” adı altında ye-
niproqramtəqdimolunurvəbu,
gənclərəböyüksəhnədəözlərini
nümayişetdirməyəşansyaradır.
BöyükbəstəkarımızÜzeyirHacı-
bəylidəəsasdiqqətinigənclərin

yetişdirilməsinə vermişdi. Bizlər
dəbuənənələridavametdirməli-
yik.ÇünkiAzərbaycanıngələcəyi
peşəkargənclərinsəviyyəsindən
asılıolacaq”.

Sonra səhnə musiqiçilərə
verildi. İlk olaraq Aynurə Ab-
dullayeva (piano) və Ümidə
Abbasova (violin) gənc bəstə-
kar Yusif Abbasovun violin və
pianoüçün“Zəfərsüitası”əsə-
riniifaetdilər.
Tamaşaçıları yüksək əhvala

kökləyən proqram Fikrət Əmi-
rovun fortepiano üçün “On iki
miniatür”ündənbiri–“Ovda”ilə
davametdi.ÜzeyirHacıbəylinin
“Sevgili canan” romansınıFati-
məƏliyevanınpianodasəslən-
dirməsi tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarlaqarşılandı.
F.Əmirovun “Azərbaycan el-

ləri”,TofiqBakıxanovun “Sirto”,
Elmira Nəzirovanın fortepiano
üçün iki prelüd, Niyazinin “Ar-

zu”,AzərDadaşovunfortepiano
üçünkonsertpyesləri– “Atma-
calar”, Lalə Əhmədovanın for-
tepiano üçün “Şur” naxışları”
pyesi, Adil Bəbirovun “Prelüd-

skertso” vəYuri Hubayın “Kar-
men-fantaziya” əsərləri musiqi
gecəsinəəlavərəngqatdı.
Proqramın digər musiqi-

li qonaqları Xanım Quluzadə
(piano), Teymur Kazımov (vo-
kal), Surə Rüfət (violin), Hida-
yət Sadıqbəyli (piano), Nərgiz
Kəngərli (piano) və Cəlal Kəri-
movun(vokal)daifalarıkonser-
ti izləyənlərəxoşanlaryaşatdı.
Konsert proqramına Nuranə
Əliyeva (piano), LaləƏhmədo-
va(piano)vəSevdaCəbrayılo-
vanın(qanun)çıxışlarıiləyekun
vuruldu. Solistləri Dilarə Kəri-
mova, Svetlana Əhmədova və
Arzu Səfərova (hər üçü piano)
müşayiətedirdilər.

NURƏDDİN

“Üzeyir sənətinin gənclik sədaları”

İlklərin  ifa  səhnəsi

Mehebbet
Машинописный текст
S.2.




