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Bəzənquramasənətini
kasıbinsanlarınyarat
dığınıdeyirlər.Lakinbu
yanaşmadoğrudeyil.

Birçoxquramalardabahalı
parçanümunələrinədərast
gəlinir.Busənətbirhobbi
kimiformalaşaraqbütün
təbəqələriəhatəedib.

Bu fi kir lər iyu nun 28-də Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də 
“Xa li də Nə si ro va nın qu ra ma 
dün ya sı” ad lı sər gi nin açı lı şın da 
səs lən di ril di.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
mu ze yin di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko va 
sə nət ka rın ya ra dı cı lıq dün ya-
sın dan söz aç dı. Di rek tor Xa li də 
Nə si ro va nın ya ra dı cı lı ğı ilə uzun 
il lər əv vəl ta nış ol du ğu nu və hət-
ta ilk mə qa lə si ni də onun haq-
qın da yaz dı ğı nı bil dir di: “Xa li də 
Nə si ro va gü nü mü zün ən gör-
kəm li qu ra ma us ta la rın dan bi ri-
dir. O, hə ya tı nın 30 il dən ço xu-
nu qu ra ma sə nə ti nə həsr edib. 
İx ti sas ca kim ya çı olan Xa li də 
xa nım bu sə nə tə hob bi ki mi baş-
la yıb. Son ra lar bu hob bi si onu 
dün ya ya ta nı dıb. Xa li də Nə si ro-
va bu bə dii ənə nə ni müasir dövr-
də ya şa dan, ona özü nə məx sus 
dəst-xət ti ilə hə yat ve rən az say lı 
qa dın sə nət kar lar dan dır”. 

Şi rin Mə li ko va həm çi nin qeyd 
et di ki, Xal ça Mu ze yin də ilk də-
fə qu ra ma sə nə ti ni əks et di rən 
sər gi açı lıb. Qu ra ma ən qə dim 
teks til nö vü dür və bu sə nət dün-
ya da müx tə lif ad lar la ta nı nır: 
“Bə zən bu sə nə ti ka sıb in san-
la rın ya rat dı ğı nı qeyd edir lər. 
Am ma dü şü nü rəm ki, bu fi kir 
heç də düz gün de yil. Bə zən biz 
bu qu ra ma lar da çox ba ha lı par-
ça nü mu nə lə ri nə də rast gə li-
rik. De mə li, bu sə nət hob bi ki mi 
for ma la şa raq bü tün tə bə qə lə ri 
əha tə edib”.

Di rek tor mu zey də XIX əs rin 
so nu və XX əs ri əha tə edən qu-
ra ma la rın qo run du ğu nu de di: 
“Bu gün kü sər gi də Xa li də Nə-
si ro va nın 40-a ya xın müx tə lif 
qu ra ma nü mu nə si nü ma yiş et-
di ri lir. Sə nət ka rın müəl li fi ol du ğu 
əsər lər lə ya na şı, ona hə diy yə 
edil miş XX əs rin əv vəl lə ri nə aid 
qu ra ma lar da sər gi lə nir. Xa li də 
xa nı mın qu ra ma la rı nın ək sə riy-
yə ti ni müx tə lif ör tük lər, yas tıq 
üz lə ri, de ko ra tiv süf rə lər, mo-
zaik pan no lar təş kil edir. O, 30 
il dən çox dur bu sə nət lə məş-
ğul dur. Ha zır la dı ğı qu ra ma la ra 
ba xan da XX əs rin cə rə yan la rı nı 
gö rü rük. Bir içə ri şə hər li ola raq 
Xa li də xa nım qu ra ma lar da öz 
me saj la rı nı, şə hə rin ab-ha va sı-
nı da ötü rür”. 

Son ra çı xış edən İçə ri şə-
hər Mu zey Mər kə zi nin di rek to-
ru Əmi nə Mə li ko va bil dir di ki, 
Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nə ti nin əl van ko lo rit li, gü nəş li 
tə biəti nin is ti rəng lə ri ni özün də 
əks et di rən qu ra ma sə nə ti nin 
qə dim ta ri xi var. Əsər lə ri ni es-
kiz siz ha zır la yan Xa li də Nə si-
ro va nın mü rək kəb və zən gin 
na xış lı kom po zi si ya la rı nın əsas 
möv zu su ta rix, in cə sə nət, din və 
mə həb bət dir.

Əmi nə Mə li ko va həm çi-
nin diq qə tə çat dır dı ki, iyu lun 

7-dən av qus tun 7-dək Azər-
bay can da ilk də fə Mil li Qu ra ma 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Fes ti val 
za ma nı Azər bay can mu zey-
lə ri nin fond la rın da sax la nı lan 
qu ra ma nü mu nə lə ri və qu ra ma 
sə nət kar la rı nın əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş olu na caq, 
qu ra ma məh sul la rı nın ha zır-
lan ma sı üz rə us tad dərs lə ri 
ke çi ri lə cək.

Xa li də Nə si ro va nın ye tir mə si, 
qu ra ma us ta sı Fə ri də Mus ta fa-
ye va qeyd et di ki, üzr lü sə bəb-
lər dən müəl li mi açı lış da iş ti rak 

edə bil mir. O, qo naq la ra sə nət-
ka rın adın dan də rin tə şək kü rü-
nü bil dir di. Diq qə tə çat dır dı ki, 
müəl li mi nin əsər lə rin də bəd bin 
not lar yox dur. Xa li də xa nım bu 
gün də qə dim dövr lə və müasir-
li yi bir ləş di rə rək zən gin lik lər ya-
rat maq da da vam edir. 

Qeyd edək ki, Xa li də Nə si ro-
va ilk də fə 1990-cı ilin 20 Yan-
var fa ciəsi gün lə rin də qəl bin də 
baş qal dı ran emo sional hiss lə ri-
ni ifa də edə rək 3330 ədəd par ça 
his sə sin dən “Mə nim dost la rım” 
ad lı qu ra ma nı iş lə yib. Son ra dan 
bu sə nə tə möh kəm bağ la na raq 
za man la qa za nıl mış təc rü bə 
və pe şə kar lıq sa yə sin də gö zəl 
əsər lər ya ra dıb. 

“Av ro vi zi ya-2012”, 100-dən 
çox qals tuk dan ha zır lan mış “İçə-
ri şə hə rin sir lə ri”, in san la rı qə dim 
abi də lə ri qo ru ma ğa səs lə yən 
“İm dad” ad lı iş lə ri və di gər çox-
say lı qu ra ma la rın da sə nət ka rın 
özü nə məx sus bə dii ax ta rış la rı 
ək si ni ta pıb. “Xa li də Nə si ro va-
nın qu ra ma dün ya sı” sər gi si 10 
sent yabr 2022-ci il ta ri xi nə dək 
da vam edə cək. Sər gi çər çi və-
sin də mü ha zi rə lər, qu ra ma üz rə 
us tad dər si, te ma tik eks kur si ya-
lar ke çi ri lə cək.

Lalə Azəri

Tarix, incəsənət, məhəbbət...
Xalça Muzeyində qurama ustası Xalidə Nəsirovanın əl işlərinin sərgisi

AzərbaycanDövlətMə
dəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin(AD
MİU)100illikyubileyi

münasibətilə“ADMİU99+”
layihəsiçərçivəsindəkeçiri
lən“Pillə”tələbətamaşaları
festivalıbaşaçatıb.

Bağ la nış mə ra si min də uni ver-
si tet rəh bər li yi, pro fes sor-müəl-
lim he yə ti, ta nın mış in cə sə nət 
xa dim lə ri, tə lə bə lər və me dia 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

AD MİU-nun rek to ru, pro fes-
sor Cey ran Mah mu do va fes ti va-
lı uni ver si te tin hə ya tın da önəm li 
ha di sə ad lan dı rıb.  Qeyd olu nub 
ki, “Pil lə” fes ti va lı tə lə bə lə rin 
ya ra dı cı lıq pro se si nə da ha sıx 
təş viq edil mə si, gənc is te dad-
la rın aş kar lan ma sı və teatr təd-
ri si pro se si nin ak tiv ləş di ril mə si 
məq sə di da şı yır. Fes ti val da iş-
ti rak edən IV kurs tə lə bə lə ri nin 
ar tıq uni ver si tet dən mə zun ol-
ma ğa ha zır laş dıq la rı nı de yən 
rek tor on la ra uğur lar ar zu la yıb.

Son ra fes ti va lın təş ki lat çı la-
rı və mün sif ər he yə ti nin üzv lə ri 
– pro fes sor lar Ay dın Ta lıb za də, 
Mər yəm Əli za də, teatr şü nas lar 
El çin Cə fə rov, Vi da di Qa fa rov çı-
xış edə rək fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

Qeyd olu nub ki, fes ti val da akt yor 
sə nə ti ix ti sa sı üz rə təh sil alan tə-
lə bə lə rin doq quz dip lom və kurs 
ta ma şa sı nü ma yiş olu nub. Hər 
gü nün so nun da nü ma yiş olu nan 
səh nə əsər lə ri tə lə bə-teatr şü-

nas lar dan iba rət gənc eks pert lər 
qru pu tə rə fin dən də mü za ki rə 
edi lib.  

Son ra qa lib lər mü ka fat lan dı rı lıb. 
“Ən yax şı ta ma şa” no mi na si ya sı 
üz rə N.V.Qo qo lun “Mü fət tiş” ko-
me di ya sı nı səh nə ləş di rən Teatr 
sə nə ti fa kül tə si nin III kurs tə lə-
bə lə ri (kurs rəh bə ri – Xalq ar tis ti 
Vi da di Hə sə nov), “Ən yax şı ki şi 
ro lu” no mi na si ya sı üz rə fa kül tə nin 
IV kurs tə lə bə si Ül vi Ha şı mov, “Ən 
yax şı qa dın ro lu” no mi na si ya sı üz-
rə “SABAH” qrup la rı IV kurs tə lə-
bə si Şə ha nə Rza ye va qa lib olub.

Gənc eks pert lə rin mü ka fa tı 
J.B.Mol ye rin “Jorj Dan den və 
ya xud al da dıl mış ər” əsə ri nin 
ta ma şa sı na gö rə Teatr sə nə ti 
fa kül tə si nin II kurs rus böl mə si-
nin tə lə bə lə ri nə (kurs rəh bə ri – 
Rus lan İs ma yı lov) təq dim edi lib. 

Bəstəkar Elnarə Dadaşova ilə görüş keçirilib
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyeviyunun29da
bəstəkar,Əməkdarincəsənətxadimi,sənətşünaslıqüzrəfəl
səfədoktoru,professorElnarəDadaşovailəgörüşüb.

El na rə Da da şo-
va nı 70 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə 
təb rik edən El nur 
Əli yev ona möh-
kəm can sağ lı ğı, 
ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yıb.

Bəs tə kar ona 
gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı ya gö rə 
Mə də niy yət Na zir-
li yi nə min nət dar lı-
ğı nı bil di rib.

Virtuoz tarzən Yakutiyada festivalda 
ölkəmizi təmsil edib

Yakutiyada“UNESCOşedevrlərininOlonxotorpağındagörüşü”
devizialtındaənənəvifestivalkeçirilib.UNESCOnunQeyri
maddimədəniirssiyahısınadaxiledilənnümunələrinnümayiş
etdirildiyisaycadördüncüfestivalda14ölkə,həmçininRusiya
nınmüxtəlifregionlarıtəmsilolunub.FestivaldaAzərbaycanı
tanınmıştarzən,ƏməkdarartistSahibPaşazadətəmsiledib.

Tar zən Ya ku ti ya-
nın “Ar ko-Ar ti ko” 
ka me ra or kest ri ilə 
bir lik də kon sert də 
çı xış edib. Fes ti val 
çər çi və sin də təş-
kil olu nan sim po-
zium da Sa hib Pa-
şa za də nin “Tar və 
onun in ki şaf yol la rı 
haq qın da” mə ru-
zə si də din lə ni lib.

“Oxu yan tar” ad lı so lo kon sert də ve rən vir tuoz tar zən həm çi nin 
Verx ne vil luysk kən din də “Isiax” ya kut bay ra mı na da qa tı lıb. Bu ra-
da uğur lu çı xı şı na gö rə sə nət çi qı zıl me dal və dip lom la təl tif edi lib.

Akademik Musiqili Teatrda 
“Premyeraların paradı” 

İyulun3dən10
dəkAzərbaycan
DövlətAkademik
MusiqiliTeat
rında“Premye
ralarınparadı”
festivalıkeçiri
ləcək.Teatrdan
bildiriblərki,
festivalçərçivə
sindərepertuara
yenidaxiledilən7tamaşanınnümayişinəzərdətutulur.

İyu lun 3-də “La ra Mar tins Jazz club”, er tə si gün “Utan caq 
qız”, iyu lun 5-də “Məc hul pil lə kən” ba let-ta ma şa sı gös tə ri lə-
cək. Bun dan əla və, iyu lun 6-da “Bəx ti yar”, ayın 8-də “Bir nə fəs 
qə dər”, iyu lun 9-da “Psix”, ayın 10-da isə “Beş ma nat lıq gə lin” 
ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Fes ti val çər çi və sin də ilk də fə təq dim edi lə cək “Məc hul pil lə-
kən” ba let-ta ma şa sı bə şə riy yə tin ən qor xu lu bə la sı olan nar ko-
ma ni ya ya qar şı mü ba ri zə, ey ni za man da di gər zə rər li vər diş lə rə 
qar şı təb li ğat dan bəhs edir. Ta ma şa nın sü jet xət tin də pis vər diş-
lə rə dü çar ol muş bir gən cin bü tün ma neələ rə bax ma ya raq, ağ 
ölüm lə mü ba ri zə si və ira də si nin tən tə nə si nü ma yiş olu nur.

Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu ba let meys te ri, həm də baş ro lun ifa çı sı 
gənc ba let ar tis ti Mə həm məd Ab dul la yev, qu ru luş çu re jis so ru Sa mir 
Qu la mov, qu ru luş çu rəs sa mı teat rın baş rəs sa mı Vü sal Rə him dir.

“Can üstə”yə yeni nəfəs
AğdamDövlətDramTeatrırepertuarınadahabirtamaşa
əlavəedib.MəşqləribaşaçatmaqüzrəolantamaşaXalq
yazıçısıAfaqMəsudun“Canüstə”adlıikihissəlipsixolojidramı
əsasındahazırlanıb.

Pyes, müəl li fi-
nin di li ilə de sək, 
bir müəm ma lı qətl 
ha di sə si dir. Dram 
o dün ya ilə bu 
dün ya ara sın da 
mis tik bir ke çid də 
baş ve rən ha di sə-
lə ri gös tə rir.

Onu da qeyd 
edək ki, əsə rə ilk 
səh nə yo zu mu nu 
mər hum re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu 
vax ti lə Yuğ Teat rın da ver miş və nü mu nə ma raq la qar şı lan mış dı.

Bu də fə ki qu ru lu şun müəl li fi Ağ dam teat rı nın re jis so ru Sə bu hi 
Əh mə dov,  rəs sa mı Müş fiq Qa ra yev, mu si qi tər ti bat çı sı El şən 
Cə fə rov dur. Rol la rı Sə bu hi Əh mə dov, Afər də Əh mə do va, El şən 
Ca va dov, Xə ya lə Xu da da to va, Fə qu mə Yu si fo va, Fər had Fər-
had za də, Qa lib Ab dul la za də və Anar Əh mə dov ifa edir lər.

Ta ma şa nın prem ye ra sı ye ni teatr möv sü mü üçün nə zər də tu tu lub.

Qusar teatrında bədii-musiqili tədbir
QusarDövlət
LəzgiDram
Teatrınıntəşki
latçılığıilə“Qu
sarqəhrəman
lardiyarıdır”adlı
bədiimusiqili
tədbirkeçirilib.

Qu sar Döv lət 
Ləz gi Dram Teat-
rın akt yor la rı nın 
təq di ma tın da Ra fiq Rə him li nin “İl ham ətir li Zə fər” ta ma şa sın dan 
par ça lar nü ma yiş olu nub. ”Ləz gin ka” rəqs qru pu, mü ğən ni lər 
Em ma Xe yir bə yo va və Şəh la At lı xa no va nın iş ti ra kı ilə ha zır lan-
mış ədə bi-bə dii kom po zi si ya da ma raq la qar şı la nıb.

Təd bir də ra yon İc ra Ha ki miy yə ti təm sil çi lə ri, Və tən mü ha ri bə si 
iş ti rak çı la rı, mə də niy yət iş çi lə ri, zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

Naxçıvan teatrı mövsümə “Xurşidbanu Natəvan” 
tamaşası ilə yekun vurub

CəlilMəmmədqu
luzadəadınaNax
çıvanDövlətMilli
DramTeatrında
139cumövsümün
bağlanışmərasi
mikeçirilib.

Teat rın di rek to ru, 
Xalq ar tis ti Rza Xu-
di yev çı xış edə rək 
Nax çı van teat rı nın 
ta ri xin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, Azər bay-
can da ilk pe şə kar 
teat rın ya ran ma sın dan 10 il son ra – 
1883-cü il də ma yın 11-də əsa sı qo yu lan 
Nax çı van teat rı zən gin sə nət yo lu ke-
çə rək, hə mi şə ta ma şa çı la rın mə nə vi və 
es te tik tər bi yə sin də mü hüm rol oy na yıb. 

Vur ğu la nıb ki, 139-cu teatr möv sü mü 
Nax çı van teat rı üçün da ha əla mət dar 
olub, Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-
lər Ka bi ne ti nin 2022-ci il 26 ap rel ta-
rix li qə ra rı ilə Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı na “mil li” sta tus ve ri lib.

Möv süm də kol lek tiv ide ya-bə dii cə-
hət dən müx tə lif i yi ilə se çi lən bir ne-
çə səh nə əsə ri ni ta ma şa çı la ra təq dim 
edib. İyun ayın da İl yas Əfən di ye vin 
“Xur şid ba nu Na tə van” əsə ri əsa sın da 
ha zır lan mış ey niad lı ta ma şa ya ic ti mai 
ba xış olub, həm çi nin Hü seyn Ca vi din 

“To pal Tey mur” əsə ri əsa sın da ha zır la-
nan ta ma şa nın məşq lə ri apa rı lıb.

Son ra “Xur şid ba nu Na tə van” ta ma şa sı 
nü ma yiş olu nub. Gör kəm li şairə Xur şid-
ba nu Na tə va nın 190 il li yi mü na si bə ti lə 
ha zır la nan səh nə əsə rin də əsas rol la rı 
gənc akt yor lar Meh ri Nə bi ye va, Məm məd 
Meh di yev, Səy yad Məm mə dov, elə cə də 
Azər bay ca nın Əmək dar ar tist lə ri Əli Əli-
yev, Beh ruz Hax ver di yev, Əbül fəz İma-
nov, Vi da di Rə cəb li və di gər lə ri ifa edib lər.

Ta ma şa nın re jis so ru Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti To fiq Se yi dov, rəs sa mı 
mux tar res pub li ka nın Əmək dar rəs sa-
mı Səy yad Bay ra mov, mu si qi tər ti bat-
çı sı sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Na tə van Qə di mo va, re jis sor as sis ten ti 
Vi da di Rə cəb li dir.

Böyük səhnəyə aparan “Pillə”
Tələbə tamaşaları festivalı başa çatıb

“Qarabağ rənglərinin musiqisi”
AzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasında
“MusicofKarabakhColors”(“Qarabağrənglərinin
musiqisi”)adlıxeyriyyəkonsertikeçirilib.Layihə
ninmüəllifibeynəlxalqvərespublikamüsabiqə
lərilaureatı,istedadlıpianoçuvərəssamSəidə
Tağızadədir.TədbirdəBakıŞəhərMədəniyyət
BaşİdarəsininF.Əmirovadına6nömrəlionbirillik
İncəsənətməktəbidəiştirakedib

Kon sert də Azər bay can bəs tə kar la rı F.Əli za də, 
C.Ab ba sov, E.Da da şo va, A.Yu si fo va, K.Əli za də, 
P.Axun do va və R.Əh məd za də nin Qa ra bağ və ilin 
fə sil lə ri möv zu sun da ka me ra əsər lə ri səs lə nib. Hər 
mu si qi əsə ri nin ifa sı möv zu ya uy ğun vi deoçarx lar-
la mü şa yiət olu nub. 

Təd bir çər çi və sin də 6 nöm rə li on bi ril lik İn cə sə-
nət mək tə bi şa gird lə ri nin, elə cə də pe şə kar rəs-
sam la rın əl iş lə rin dən iba rət sər gi nü ma yiş olu nub. 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü, mək tə bin 
müəl li mi Ay dan Nif ti ye va nın “Se vim li çi çək lər” ad-
lı əsə ri mək tə bin müəl lim he yə ti tə rə fin dən müəy-
yən məb ləğ qar şı lı ğın da əl də olu nub və məb ləğ 
“YAŞAT” Fon du na ianə edi lib. Rəsm əsə ri kon-
sert də iş ti rak edən Və tən mü ha ri bə si şə hi di Nur lan 
Hə sə no vun ana sı na hə diy yə olu nub.
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