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AzərbaycanDövlətYuğTeatrınayeni
başrejissortəyinatıolub.Mədəniy
yətnaziriAnarKərimovunmüvafiq
əmriiləbuvəzifəyəindiyədəkYuğ

səhnəsindəbirsıratamaşalaraquruluş
vermişrejissorMikayılMikayılovtəyin
edilib.

Teatrınmətbuatxidmətindənverilənmə
lumatagörə,iyunun30daMədəniyyətNa
zirliyininİncəsənətvəqeyrimaddimədəni
irs şöbəsininmüdiri FərəhAcalova,Teatr
sektorununmüdiriKönülCəfərovavəsek
torunəməkdaşıGünayHümbətovanınişti

rakı iləyenibaşrejissorkollektivə təqdim
edilib.
FərəhAcalovaçıxışedərəkbildiribki,Mi

kayıl Mikayılov Yuğ Teatrının ənənələrinə
yaxından bələd olan, bu teatrda formala
şanrejissordur.UstadsənətkarVaqif İbra
himoğlununyetirməsidənM.Mikayılovhəm
Azərbaycanın müxtəlif teatrlarında, həm
də ölkə hüdudlarından kənarda tamaşalar
hazırlayıb. Şöbəmüdiri qeyd edib ki, Yuğ
Azərbaycan teatr məkanındaməxsusi ye
ri olan sənət ocaqlarındandır vəMədəniy
yətNazirliyiteatrıninkişafınadəstəkolmaq
üçün mümkün addımları atır. Teatrın bina

problemininhəlledilməsidənazirliyingün
dəliyindəduranməsələlərdəndir.
Teatrın direktoru, Əməkdar mədəniyyət

işçisiİslamHəsənovMikayılMikayılovuye
nitəyinatmünasibətilətəbrikedibvəqarşı
dateatrıdahaböyükyaradıcılıquğurlarının
gözlədiyinəinamınıbildirib.
Sonda çıxış edən yeni baş rejissor eti

madagörəMədəniyyətNazirliyinətəşəkkür
edibvədoğmateatrınınyeniinkişafyoluna
qədəmqoymasıüçünəlindəngələniəsirgə
məyəcəyinisöyləyib.
Qeydedəkki,MikayılMikayılov1981ci

ildəBakıdaanadanolub.AzərbaycanDöv
lət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
ninkinovəteatrrejissoruixtisasındabaka
lavrvəmagistrpillələriüzrəalitəhsilalıb.
1999cu ildəAzərbaycanDövlətPantomi
maTeatrındaaktyorvərejissorkimifəaliy
yətə başlayıb, 2005ci ildən Yuğ Teatrın
da rejissor kimi çalışır.Rejissor həmçinin
AkademikMilliDramTeatrında,Akademik
MusiqiliTeatrda,habeləQazaxıstanınKa
raqanda vilayətinin K.S.Stanislavski adı
naDövlətRusDramTeatrında,Rusiyada
(“Anqajament”və“Krasnıyfakel”teatrları),
Rumıniyada(“MarinSorescu”teatrı)tama
şalar hazırlayıb.AdolfŞapiro,KamaGin
kas,KirilSerebrennikov,DeklanDonellan,
Yoşi Oyda, Aleksey Borodin, Sergey Je
novaçkimiməşhurteatrmütəxəssislərinin
ustaddərslərindəolub.2009cuildəÇexi
yadabirilliktəcrübəkeçib.

Yuğ Teatrına yeni baş rejissor təyin edilib

Gəncəli kuklaçıların “Ana qaz”ı
GəncəDövlətKuklaTeatrında
XalqşairiRəsulRzanın“Anaqaz”
şeirininmotivləriəsasındaey
niadlıtamaşahazırlanıb.

Birhissəli uşaq tamaşasının qu
ruluşmüəllifi teatrın baş rejissoru
ŞamilMəmmədli, quruluşçu  rəs
samı Məhəmməd Hacıyev, xo
reoqrafik həllmüəllifi Fərmail Pa
şayev, musiqi tərtibatçısı Şamil
Məmmədlidir. Tamaşada Zülfiyyə
Əliyeva,NaidəNamazova,Səməd
Xanəhmədov,YeganəMəmmədo
va,ElmarVəliyev,NərminŞərifova
oynayırlar.

Yeni binada yeni tamaşa 
GəncəDövlətDramTeatrındaAmerikayazıçısıConPatrikin“Qəribə
missisSevic”pyesitamaşayaqoyulur.İlkinməşqprosesigedən
tamaşanınquruluşçurejissoruElşadƏhmədov,quruluşçurəssamı
MirzəMehdiHüseyn,musiqitərtibatçısıSevdaƏliyevadır.

Əsərin baş qəhrə
manımilyonçudulqa
dınEtelSevicinsanla
rın qəribə arzularının
yerinəyetirilməsinəkö
mək göstərmək üçün
fond yaradır. Ögey
övladları bunu öyrən
dikdən sonra onu psi
xiatriya xəstəxanasına
yerləşdirməyəvəbeləcə,qəyyumluğagötürməyəqərarverirlər...
SəhnəişindəXalqartistiPərvanəQurbanova,Əməkdarartist

lərRahiləMəmmədova,SevdaOrucova,RamizVəliyev,Kəma
ləMəmmədova,aktyorlarRuslanHüseynov,ElmirMəmmədov,
SamirAbbasov,SevincHüseynova,RaufHüseynovrolalıblar.
Tamaşayenimövsümdəteatrsevərlərətəqdimolunacaq.

“Düyməcik” animasiya ilə kukla 
estetikasında uşaqların görüşünə gələcək
AbdullaŞaiqadınaAzərbaycanDövlətKuklaTeatrındadaha
birsəhnəişitəqdimolunub.Kuklaçılarbudəfəuşaqların
sevimliyazıçısıHansXristianAnderseninməşhur“Düyməcik”
nağılınamüraciətediblər.

Tamaşanın səhnələşdirəni və quruluşçu rejissoru Qurban
Məsimov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı
VüqarCamalzadə,şeirlərinmüəllifiSevincNuruqızıdır.
MusiqilinağıltamaşadarollarıCəmiləAllahverdiyeva,Rəhim

Rəhimov,SamirəNəcəfova,NərminƏhmədova,YasinAbbasov
vəRamizQəmbərovifaedirlər.
Açıq kukla idarəetmə texnikasından istifadə edilməklə

hazırlanan (tamaşadaəsasoyun canlı plan üzərindən təqdim
olunur)nümunədə fərqliplanvə formaseçilərəkanimasiya ilə
klassik kukla estetikasının vəhdətinə nail olunub. Tamaşada
pantomimaoyuntexnikasınadayerverilib.

Xəbərverdiyimizki2225iyun
tarixindəAzərbaycanDöv
lətMədəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin100illikyubileyi

münasibətilə“ADMİU99+”layihəsi
çərçivəsində“Pillə”Tələbətamaşa
larıfestivalıkeçirildi.

Festivalda ADMİUnun Teatr sənəti
fakültəsivə“SABAHqrupları”tələbələ
rininifasındadiplomvəkurstamaşaları
nümayişolundu.
Dörd gün ərzində universitetdə fes

tival abhavası hökm sürdü. Tezliklə
məzun olacaq gənc kadrlar – tələbə
aktyorlar,eləcədəteatrşünaslarqarşı
qarşıya dayanıb maraqlı bir mənzərə
hasiletmişdilər.Məndəhəminprose
sinseyrçisinəçevrildim.
Əvvəlcədeyimki,çağdaşteatrınən

ümdəproblemlərinisadalayarkənmüt
ləqşəkildə təhsil, kadrhazırlığı,onun
səviyyəsi,keyfiyyətvəfunksionallığıki
miməsələlərgözönünəgəlir.Məsələn,
konkretolaraqteatrdan,oradaçalışan
ixtisaslı kadrlardan – rejissorlardan,
aktyorlardandanışıldıqdaxüsusənye
ni nəsil nümayəndələrində istedad və
bilgiazlığınıqabartmağaçalışırlar.Tə
biiki,bununobyektivsəbəbidəvarvə
təəssüfki,bunuiçieləincəsənəttəhsili
verən müəssisənin pedaqoqları baş
daolmaqla hamı dərk edir.Heç kimə
sirrdeyilki,bugünbəziabituriyentlər
test imtahanları nəticəsinə görə əsas
seçimlərindənsonraixtisaslarsırasına
Mədəniyyət və İncəsənət Universite
tindən dəmüəyyən ixtisasları yazırlar
(“balımçatmasa,bunadaşükür”prin
sipiilə)vəhəvəssizhəvəssizdüzdörd
ilözlərinədə,onlarlaüzüzədayanan
müəllimlərinədəəzabverirlər.Düzdür,
onların içərisində sonradan qəbul ol
duqlarıixtisasabağlanan,onunönəmi
ni,perspektivliyinianlayanlardaolur...

Nəisə,keçəkmətləbə.Tələbələrki
mimüəllimlərdəsevinclivəhəyəcanlı
idilər. ADMİUnun Elm və yaradıcılıq
işləri üzrə prorektoru, sənətşünaslıq
doktoru, professor Məryəm Əlizadə,
Teatrşünaslıqkafedrasınınmüdiri,pro
fessorAydın Talıbzadə və kafedranın
müəllimi,tələbəfestivalınınəsasyükü
nüçəkənElçinCəfərov.
Ümumilikdə beş müəllim, eləcə də

tələbəaktyorvəteatrşünaslarınmüza
kirəsi təxminənbu formatdaoldu:da
nış,sənigörüm.
Beləcə, “Gənc ekspertlər qrupunun

müzakirəsi”ndənqalanlar.
Müzakirə olunan tamaşa: Elçin –

“Mənim sevimli dəlim” (Teatr sənəti
fakültəsi,2cikurs,kursrəhbəriYaqut
Paşayeva).
Məryəm Əlizadə: – Teatrşünaslar,

aktivolun.Dünənartıqsiztəcrübədolu
günkeçirdiniz.İndigörəkbutəcrübəsi
zinçıxışlarınızasirayətedəcəkmi?
Səbuhi Ağayev, teatrşünaslıq, IV

kurs:–Tamaşamüəllifinitəbrikedirəm.
Maraqlı tamaşa idi.Ammamənə çat
mayanbirsıraməqamlarvaridi.Bura
daənçoxsəsküyməninarahatetdi.
Buüzdəntamaşanıtutabilmədim.Akt
yoroyunumaraqlıidi.Professorobrazı
maraqlı idi,ancaqemosiyadadurğun
luqmüşahidəolunurdu.Eləbildəftər
dənəzbərləyibdanışırlar...
AydınTalıbzadə:–Uşaqlar,sualca

vabın,dialoqunolmasıdahayaxşıolar.
Birbirinizdən,bizdəndəistədiyiniziso
ruşa bilərsiniz. Bir teatrşünas, tələbə
kimibuobraz,bumizansənənecətə
siretdi?Yaxud,əksrəyinizvarmı?
Məhz bu məqamda yerlərdən gah

özaralarında,gahdaonlarınqarşısın
dadayanan tələbə teatrşünasahaqlı
haqsıziradlar,etirazlar(təbiiki,tələbə
aktyorlardan) gəlir. Tələbə teatrşünas
Səbuhibirazdacəsarətlənərəkarqu

mentlərinidahaucasəsləçatdırmağa
başlayır:–Ortadamüəyyənbirməntiq
yolututulsaydıvətamaşaçılarməqsədi
duyabilsəydi,osəsküynormalqəbul
olunardı.Ammamənvədigəruşaqlar
dabaxırıq vəmüəyyənbirməna tuta
bilmirik.
Aydın Talıbzadə: – Səbuhinin dedi

yindəbirhəqiqətvar.Dəliliyioynamaq
mümkün deyil, onun məntiqini oyna
maqlazımdır.Dəliliyinməntiqinioyna
saydınız,hərşeyyerinədüşəcəkdi.Siz
isə dəliliyi oynamaq istəyirdiz. Bu isə
alınmırdı.Buyur,davamelə.
Səbuhi Ağayev: – Sualları varsa,

versinlər.
Qönçə Firudinli, teatrşünaslıq, IV

kurs: – Yaqut xanım, üzr istəyirəm,
əsərioxumamışam.Tamaşayabaxan
daaşırısəsvaridi.Adamıyorur,hətta
sonlarayaxındüşündümki,birdəofit
səsigəlsə,durubçıxacam.Düzdü,də
lixanada bu çığırbağır normaldır. La
kinqarışıqlıqvar idi.Zamanvəmühit
qarmaqarışıqlığıolabilər,ammabura
daməqsədianlamaqolmurdu.Olabi
lər,pyesdədəbuvar,ammaoyunbu
qarmaqarışıqlığıdahadaqabartdı...
MəryəmƏlizadə:–Birsözdeyəcəm,

inciməyin,bizbirincikursdaoxuyanda
müəllimlərimiz deyirdilər ki, tamaşaya
baxmağa gedəndə mütləq əsəri oxu
yun. Oxuduqdan sonra rejissorun o
əsərüzərindəhansıəməliyyatapardı
ğınıdəqiqmüəyyənedəbiləsiniz.Oxu
mamısızsa,bu,sizinsəhvinizdir.
Haqlı və olduqca yumşaq səslə

nəniraddansonrasəsititrəyəntələbə
teatrşünasın cəsarəti qırılır və davam
eləmədənyerinəkeçir.Hətta tamaşa
nıniyəbəyənmədiyinidəbir cümlədə
əsaslandırabilmir.
Biznövbətigəncidinləyirik.
FatiməQurbanzadə,teatrşünaslıq,II

kurs:–Kollektivitəbrikedirəm,əziyyət
çəkiblər, tamaşa hazırlayıblar. Ümu
məntamaşanıniçərisindəxaosvaridi.
Rejissorundəliqəhrəmanlarızamanın
ritminitutabilmədiklərikimi,tamaşanın
daritminitutabilmədilər.Aktyorlarsan
kisıxılmışdılar,sərbəstlik,obrazlarara
sındasinxronluqdayoxidi.
Bu məqamda tələbələr arasında

“Şeytana papış tikmək” frazası (“pa
puc”,“papıç”kimiversiyalarınüzərində
sürətli mübahisə etdilər, hətta müəl
limlərdəprosesəqoşulduvənəhayət,
qərargəldilərki,“papış”)üzərindəmü
zakirəbitdi.

Suray Ömərova, teatrşünaslıq, IV
kurs: – Tamaşada temporitm var idi.
Uşaqlar enerjili idi. Monotonluqgözə
dəymirdi.Ammaikinəfərinaktyorifası
daha öndə görünürdü. Düzdü, bəzən
qırılmalar olurdu. Bəllidir ki, rejissor
əsəri tam yox,müəyyən ifadələri ver
mək istəyirvəbuqırılmalardaondan
irəligəlirdi.
AydınTalıbzadə:–Tamaşanınqayə

sinəidi?Niyəməhzbuəsərseçilmiş
di?Bunlardərsdədanışılıbaxı.Məncə,
dahamükəmməl,ətrafıtəhlilləredəbi
lərsiniz.
Buvəəlavəistiqamətləndirmələr,cə

sarətləndirici ştrixlər gənc teatrşünas
ları, azdaolsa,həvəsləndirdi vəmü
zakirəyə qoşulanlar müəllimlərinin də
izahıiləbirazdaaydınlanmışoldular.
AynurƏsgərli,teatrşünaslıq,IIkurs:

–Əsərdəolansatirikyanaşmavəsar
kazmıtamaşadagörmədik.Tamaşada
Professor obrazı qroteskə uyğun ola
raqyox,sadəcə,komikoyunlatəqdim
edilirdi.Hərçəndonunmissiyası, təyi
natıodeyildi.Dəlilikdənşirmakimiisti
fadəolunmuşdu.Əsərdənfərqliolaraq
tamaşadabunuelədəhissetmirik.Ob
razlarözlərinidəlixanadaolanəsldə
li kimi göstərməyə çalışırdılar.Absurd
elementlər də yerində deyildi. Obraz
lardahəyəcanıhissetmədik.Əvəzində
gərginlikvar idivəobrazlareyni ifadə
iləoynanılırdı.
Tələbəaktyorlardaözarqumentləri

nisəsləndirməyə,bəraətəcanatdılar,
oyuna əsaslandıqlarını deməyə çalış
dılar. Maraqlıdır ki, tələbələr indidən
tənqidə dözümsüzlük sərgilədilər. Bu
daodeməkdirki,hərikiqütbəsaslan
dırılmışdüşüncədənçox, ilkin təəssü
ratamaraqlıdırlar.
BuməqamdamüəllimElçinCəfərov

tələbələrisakitləşdirməküçünsöhbətə
müdaxilə edir: – Dostlar, Aynur deyir
ki,Elçininqəhrəmanlarıdəlidənşirma
kimi istifadə edirlər, sizin yaratdığınız
qəhrəmanlar isə, sadəcə, “zır”dəlidir
lər.
Arayaçökənanisükutuəsl teatrşü

nasədası ilədüzmərkəzəkeçibətra
fı süzdürəngəncqızetdi.Salamlama
təbrikdənsonratəhlilinəbaşladı.
Səbinə Zeynalova, III kurs, teatrşü

naslıq:–Komediya janrınınbütünxü
susiyyətlərini bu tamaşada gördüm.
Elşad Şirinovun (Professor) səhnə
plastikasındaaydınlıqvaridi.Digərrol
lardamaraqlı idi.Səstembri,danışıq

aparatı yerində idi.Sadəcə,biraz tə
ləskənlikmüşahidəolunurdu.Müəyyən
səslərbirazçoxidi.Tamaşabizidəlilik
dünyasınaaparabildi.Dəli rolunuoy
namaqheçdəasandeyil.Birqədərdə
məntiqiardıcıllıqhissedilmədi.
TamaşahaqqındasonfikirləriAydın

müəllim,Məryəmxanımvə tələbələri
nədahaümidvericiyanaşanElçinCə
fərovsəsləndirdi.Dahadoğrusu,gənc
lərin,tələbələrinin(bəziləriartıqməzun
olur)fikirlərinəəlavələr,təhlillərinəisti
qamətlərverdilər.

***
Dahasonradigərtamaşa–Molyerin

“JorjDanden”(Teatrsənətifakültəsi,II
kurs,rusbölməsi,kursrəhbəriRuslan
İsmayılov)ətrafındamaraqlı,dolğunvə
genişmüzakirəaparıldı.Budəfəkimü
zakirədəmüəllimlərdəmaraqlı,həriki
qruptələbələrüçünvacibdetallarətra
fındafikirlərsəsləndirdilər.
Təbiiki,müsbətrəylərləyanaşı,tələ

bələrəgörəmənfihesabolunan,lakin
əsaslandırılmışiradlardaönplandaol
du.Nəticəolaraqrusdiliüzrəoxuyan
aktyorlarınbudilin incəlikləriüzərində
elə də ciddi dayanmadıqları aşkara
çıxdı. Bunda görə də rus bölməsində
oxuyanlarınnitqindəkinəzərəçarpacaq
qüsurlar,budildəsəlisdanışıqətrafın
dadagenişdanışıldı.
Fasilədə Elçin Cəfərovu da söhbətə

çəkdim:“Bildiyinizkimi,gələniluniversi
tetimizin100illikyubileyidir.“Pillə”festi
valıdaoçərçivədəkeçirildi.Birsıratəd
birlərnəzərdətutmuşuqvəbufestivalın
dadavamlıolmasınıdüşünürük.Adıda
simvolikdir. Çünki bunlar əsasən kurs
vədiplomişi tamaşalarıdır.Bu,tələbə
lərüçüngenişyaradıcılıqyolunagedi
lənilkpillədir.Sonradanbuyoludavam
etdiribetməyəcəklərini, təbii ki, zaman
göstərəcək. Festival üçün tamaşalar
çoxidivəonlarınarasındanproqramda
gördüklərinizi seçdik. Festival həmişə
bayram,fikir ifadəmeydanı,müzakirə,
fikirmübadiləsiməkanıdır.Bumənada
festivalınəhəmiyyətiböyükdür”.

***
Festival proqramına daxil olan da

ha bir nümunəni (Nəcəf bəy Vəzirov
– “Daldan atılan daş topuğa dəyər”,
Teatrsənətifakültəsi,IIIkurs,kursrəh
bəriGülşadBaxşıyeva)də izlədimvə
düşünürəm ki, onun ətrafında ayrıca
söhbətetməkolar...

Həmidə Nizamiqızı

İlk “Pillə”dən görünən mənzərə
Tələbə tamaşaları festivalı barədə düşüncələr

Gənc vokalçı ABŞ-da müsabiqədə birinci olub
Urfan Cəfərov “Carnegie Hall”da solo çıxış edəcək

NyuYorkda“AmericanProtege
InternationalVocalCompeition–
2022”beynəlxalqoperaifaçıları
nınmüsabiqəsikeçirilib.

MüsabiqədəölkəmizitəmsiledənAzər
baycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrınınsolisti,respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələr laureatı, opera ifaçılarının
AvropabirincisiUrfanCəfərovIyerəlayiq
görülüb.
Müsabiqədə ABŞ, Azərbaycan, Avst

riya, Bosniya və Herseqovina, Kanada,
Çin, Danimarka, Hindistan, İndoneziya,
İran,Yaponiya,Litva,Malayziya,YeniZe
landiya, Sinqapur, Cənubi Koreya, BƏƏ,
ümumilikdə21ölkədənifaçılariştirakedib.

Səsi və səhnəmədəniyyəti iləmünsifə
riheyranedənUrfanCəfərovbunəticəilə
NyuYorkun məşhur “Carnegie Hall” kon
sert zalında keçiriləcək vokalçılarınmüsa

biqəsininfinalmərhələsinəbirbaşavəsiqə
qazanıb. O, eyni zamanda bu səhnədə
soloifaedəcək.
Qeyd edək ki, sözügedən müsabiqə

çox rəqabətli mühitdə özlərini sınamaq
istəyən müğənnilər üçün nəzərdə tutu
lub.Eynizamandavokalçılarüçünunikal
tramplinhesabolunanyarışmagəncifa
çılarındünyaşöhrətlisəhnədəsolokon
sertinikeçirməkimkanıolanazsaylıplat
formalardanbiridir.
Xatırladaq ki, Ü.Hacıbəyli adına Bakı

Musiqi Akademiyasında görkəmli opera
müğənnisi,Xalqartisti,professorXuraman
QasımovanıntələbəsiolmuşUrfanCəfərov
gənclərmükafatılaureatıdır.

Lalə


