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İ
yulun6-daAzərbaycanMusiqiMə-
dəniyyətiDövlətMuzeyinin“Musiqi
HəvəskarlarıKlubu”ndacazifaçısı
TünzaləQəhrəmaniləgörüşkeçi-
rilib.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mə
dəniyyət işçisi Alla Bayramova tədbi
riaçaraqqonağı görüş iştirakçılarına
təqdim

 
   

haqqındadanışıb,musiqinömrələriifa
edib, klub üzvlərinin suallarını cavab
landırıb.Onunçıxışımusiqifəaliyyətini
əksetdirənvideoslaydlamüşayiətolu
nub.
Sonda prodüser Rafiq İmanov caz

sevərlər adından Tünzalə Qəhrəma
na təşəkküredib vəgələcək işlərində
uğurlar

İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər
Universiteti) bitirib, uzun illər Elmlər
Akademiyasındaelmi işçikimiçalışıb,
müxtəlif ali təhsilmüəssisələrindəpe
daqojifəaliyyətləməşğulolub.
O, bilavasitə professional musiqi

sahəsindəişləməsədə,1969,1977,
1978, 1979cu illərdə bir neçə dəfə
Bakıda keçirilmiş “Qızıl payız” mü
sabiqəsindəmükafat qazanıb, Xari
ciDillərİnstitutunda“Ekspress118”,
ElmlərAkademiyasınəzdində“Rast”
ansambllarının solisti olub. Keçən
il Moskva şəhərində keçirilən “Qo
los60+” müsabiqəsində 73 yaşlı

Ötənsaydasözverdiyimizkimi,
AzərbaycanDövlətMədəniyyət
vəİncəsənətUniversitetində
(ADMİU)keçirilən“Pillə”festiva-
lındaTeatrsənətifakültəsinin
dramvəkinoaktyoruixtisası
üzrəIIIkurstələbələrinintəqdim
etdiklərinümunəyəbirqədər
ətraflınəzərsalacağıq.

Bugünpeşəkarteatrvəkinosə
nətindətanınanbirçoxaktyorların
müəllimi, Əməkdar artist, profes
sor Gülşad Baxşıyevanın kursu
nun (assistent – Novruz Şahver
diyev, səhnədanışığı –Əməkdar
artist, dosent Mahirə Yaqubova)
təqdim etdiyi tamaşa Nəcəf bəy
Vəzirovun “Daldan atılan daş to
puğadəyər”komediyasıidi.
Tamaşada rolları Murad Əliyev

(Əbdürrəhmanbəy),NərminəŞah
marova (Xırdaxanım), Ləman Hü
seyn (Səkinə), Elməddin Zakirli
(Dərviş),Vüqarİsmayılov(İskəndər
bəy), Cavad Məmmədov (Dəli Şi
rin),Nazlı İsakova (Nurcahan),Ni
hadHacıyev(Əbdürrəhim)vəFati
məQasımova(Pəri)ifaedirdilər.
Əvvəlaonudeyimki,Nəcəfbəy

Vəzirovun cadugərliyə, avamlığa,
savadsızlıq və geriliyə qarşı mü
barizəsininəzəmətnümayişi olan
əsərkompüter,peykəsriolangü
nümüzdədənəqədəraktualoldu
ğunubirdaisbatetdi.
Dramaturjimaterialaoqədərdə

toxunmayan,müəllifinönəsürdü
yüproblemiqabarıqşəkildə,daha
çox sarkazmla təqdim edən ifa
çılar əsərdəki yeniliklə köhnəlik,
cahilliklə intellektuallıq arasında

mübarizənin maraqlı bir formada
ifadəsinəçalışırdılar.
Komediyada hadisələr Xırda

xanım və əri Əbdürrəhman bəyin
arasındabaşverənkonfiktləbaş
layır. Xırdaxanım ahnalə çəkərək
deyirki,qızlarıSəkinəninyaşıdları
– Püstə xanımın, Nurcahan xanı
mın,Səfdərqulubəyinövladlarıərə
gedib,ammabu,əriƏbdürrəhman
bəyinheçvecinədeyilvəo,qızının
taleyini düşünmür, ancaq qumar
oynayır,ailəsinəqarşıdiqqətsizdir.
Əbdürrəhmanbəyisəarvadınıba
şasalmağaçalışırki,“qızalmaqar
pızdeyilki,tökəsənbazara”,haray
çəkibmüştərisəsləyəsən.
Təbii ki, inadkar Xırdaxanım

onunla razılaşmır vəözünün təd
bir tökəcəyini deyir. Ərinin sonda
“camaatın dilinəağzına düşərik”
xəbərdarlığına daməhəl qoymur.
Ərinəşəhərəİskəndərbəyadında
ağıllı,göyçəkhəkimingəldiyinivə
onunlaSəkinəxanımıevləndirmə
yin vacib olduğunu deyir.Arvadı
nın təklifindən dəliyə dönən Əb

dürrəhman bəy “Mən gеdim ona
nə dеyim? Dеyim ki, gəl, mənim
qızımıal?”deyibonubusevdadan
vazkeçməyəçağırır.
Ərarvadın davasından sonra

Xırdaxanımın nökər Əbdürrəhimi
Nurcahanarvadınvəİrandangələn
Dərvişinarxasıncagöndərir.Minbir
fırıldağıolub,hərocaqdabirdəfəod
olanNurcahanvəhoqqabazlığıuc
batından diyardiyar gəzən Dərviş
Xırdaxanımı inandırmağa çalışırlar
ki,bu işbaştutacaqvəqızıhəkim
İskəndərbəyləevlənəcək.
Bütünmərəkə də bundan sonra

başlayır. Ağlına gələni heybəsinə
alıbortalığadaşkimidüşənDərviş
əllaməçiliyəbaşlayır.Rənglisaplar,
sehrli su, qıfıl, çil toyuq yumurtası,
qurbağadərisi...oyununuatırortalı
ğa.Xırdaxanımısoyubsoğanaçevi
rənədəktalayıbaradançıxır.Nurca
hanarvaddayolalırüfürülmüşsuyu
həkim İskəndərə içirməyə.Həlləm
qəlləmlikedibbunadanailolur.
Dəli Şirinin Nurcahanla çəkiş

məsi, nökər Əbdürrəhimin əliəyri,

gördüyünü çırpışdıran Nurcahanla
davadalaşı, qulluqçu Pərinin xa
nımlarının rüsvay olacağı barədə
narahatlığı və həkim İskəndərin
Nurcahanın kələkbazlığına acı gü
lüşüsəhnəişindəaktyortələbələrin
tədris müddətində mənimsədikləri
peşəvərdişlərinisərbəstvəyerində
ifadədəbildiklərinigöstərirdi.
TamaşadaNəcəfbəyVəzirovXIX

əsrinsonlarındatəsviretdiyihadisə
lərin–odövrcəmiyyətdəgenişya
yılan cadugərliyin müasir zamana,
günümüzdəkifalsevdasınabağlan
ması vəbu sayədəoyunu çağdaş
proseslərləsəsləşməsidəgənclərin
oyununundahatəsirlivəkomikalın
masınaimkanverirdi.
Bizgəncifaçılarınsayəsindəaz

qala hər gün rastlaşdığımız fırıl
daqçıfalçıları,sözgəzdirənqarıla
rı,dəliyerinəqoyulanağıllıadam
ları, qadın kələkbazlığında üsyan
edənkişiləri,xurafatiləmübarizə
dənyorğundüşəntəhsilliadamla
rınyanğısınıgörürük.
Tamaşaboyudiqqətimicəlbedən

əsasməqamaktyortələbələrinsər
bəstliyi,oyunlarınahakimliyivədra
maturjimaterialıntəyinatvəxarakte
rinəbələdçilikləri idi.Maraqlı başqa
bir nüans isə gənclərin indidən tə
rəfmüqabili, tamaşanın ritmi və ta
maşaçı ilə ünsiyyətdə səddi gözlə
mələri idi. Düşünürəm ki,məhz bu
keyfiyyətlər onların gələcək səhnə
yollarındaənvacibvətəsirlisilahları
olacaq...

Həmidə Nizamiqızı

Tələbələrin atdığı “daş”...

BugünlərdəAzərbaycanMilliİncə-
sənətMuzeyində“Dürri-yekta”adlı
rəsmsərgisiaçılmışdı.Sərgi“KamArt”
İncəsənətQalereyasınınüzvü,gənc
rəssamBanuDəvəlininaltıillikyara-
dıcılıqaxtarışlarınıəksetdirirdi.Onun
ümumilikdə60əsəritamaşaçıların
ixtiyarınaverilmişdi.Sərgidəeyniza-
mandarəssamınyaradıcılığınıəkset-
dirənkataloqdatəqdimolunmuşdu.

Sənətşünasalim,Əməkdarincəsənət
xadimi ZiyadxanƏliyev gənc rəssamın
sənət duyumunu belə səciyyələndirir:
“Banunun çoxsaylı mənzərələrində bə
diişərhinteztezdəyişməsionunhəmin
məkanlardaqərarlaşangözəllikləri baş
qalarıüçündəduyulanetməkistəyindən
qaynaqlanır.Rəssamınrəsmlərindəmü
şahidə olunan kompozisiya müxtəlifiyi,
rənglərlə ovqat yaratmaq bacarığı və
fərdi icra mədəniyyəti onun gələcəyinə
tamaşaçıdaböyükümidləryaradır”.
Banu Dəvəlinin 6 ildir rəssamlıqla

məşğulolduğu“KamArt”İncəsənətQa
lereyasınındirektoruKəmaləCəfərzadə
dəşagirdihaqqındayüksəkfikirdədir.O
deyir:“Banununyaradıcılığıxüsusizövq
mənbəyidir. Kiçik yaşlarından plenerdə
işləməyibirəyləncədeyil,özününsevim
liməşğuliyyətihesabedirdi...”.
Sənətdə uğur qazanan hər bir rəs

sam istedadı ilə yanaşı, orijinal duyu
mu, özünəməxsus dünyagörüşü ilə
də seçilir. Gənc Banunun əsərlərinə
diqqətedəndəgörürükki,o,yaradıcı
lığınıüslubçərçivələrivəyaistiqamət
lərləməhdudlaşdırmır.Rəssamişlədiyi
əsərlərdərəngduyumu,koloritzəngin
liyiniahəngdarvəustalıqlanümayişet
dirəbilir.Özünündədediyikimi,onun
üçüngördüklərindənduyğulanmaqye
nibirəsərinərsəyəgəlməsideməkdir.
Sərgidənaldığımızxoşduyğularab

havasında gənc rəssamla həmsöhbət
olduq.
Öncəqeydedəkki,Banugəncolma

sına baxmayaraq Fransada, BƏƏdə,
Sinqapurda,İngiltərədəazərbaycanlırəs
samlarla birgə sərgilərdə öz işlərini nü
mayişetdirib.Bundanəlavə,o,dəfələrlə
respublikavəbeynəlxalquşaqrəsmmü
sabiqələrininiştirakçısıvəqalibiolub...

– 15 ya şın var və ilk fər di sər gin ke çi
ri lir. Bu, ne cə duy ğu dur?
– Altı ildir rəssamlıqla məşğulam.

Əslində, düşünmürdüm ki, belə ciddi
davamedəcəyəm...

– Bəs rəs sam lı ğa ma ra ğın ne cə ya
ra nıb?
–AtamVahabDəvəliheykəltəraşlıq

sahəsindəçalışır. İrsəngələnbir iste
daddır deyərdim. İncəsənət adamları
ilədaimigörüşdüyümüçünbusahəyə
böyükmarağımvar.

– Sər gi nin adı ma raq do ğu rur: “Dür
riyek ta”...
– “Dürriyekta”mənim adımdan qay

naqlanır. Banu deyiləndə ilk anlam, bi
lirsinizki,XurşidbanuNatəvanolur.Onu
isəQarabağxanlarınınsоnuncuvərəsə
siоlduğuüçünsarayda“Dürriyekta”(tək
inci) çağırardılar. Tarixin yaddaşından
gələnbuadmənətəsirsizötüşmür...

– Yə ni ne cə tə sir edir?
–Rəsmlərimdədahaçoxqadınob

razlarınıönəçəkirəm.

– Sər gi də 60 əsər nü ma yiş olu nur. 
Bu əsər lər han sı müd də tə ər sə yə 
gə lib?

– 9 yaşımdan indiyədək çəkdiyim
rəsmlərdir. Sərgidəki əsərlərin bəzisi
yağlıboya,bəzisiqrafikanıəhatəedir.
Birilə,4saatabəzəndə3günəərsəyə
gətirdiyimişlərvar.

– Bil di yim qə dər, mu si qi ilə də məş
ğul olur san.
–ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusi

qiAkademiyası nəzdində Orta ixtisas
musiqiməktəbstudiyasındafortepiano
üzrə9cusinifdə təhsilalıram.Musiqi
vərəssamlıqbirbirinitamamlayır.

– Rəsm çə kər kən ən çox han sı mu si
qi lə ri din lə yir sən?
–Yaradıcılıqprosesindəçoxzaman

Bethovenin “Aylı sonata”sını dinləyi
rəm.Bundanəlavə,Şopenin “Noctur
neendodièsemineur”umənimləolur.
Bu əsəri dinlədiyim zaman daha çox
ilhamlanıram.

– Bəs ən çox is ti fa də et di yin rəng lər 
han sı dır?
–Çoxrənglilik.Ağqararəsmlər,tünd

rənglərmənim sevdiyimhal deyil.Əl
van rənglər, rəngləri qarışdırmaq isə
əsl mənim əhvalımdır.  Boyalardan
qorxmuram. İstədiyim kimi çəkməyi
xoşlayıram. Həm öyrənirəm, həm də
sınayıram. Bir sözlə, yaşım artdıqca
kətanlarımınölçüsüdəböyüyürvəbu
fərqliliyihəmdərənglərdəhissedirəm.

– Han sı janr da da ha çox iş lə yir sən?
–Qadınobrazlarıyaratmağısevirəm.

Yəqin ki, bu da mənim adımın xarak
teristikasından irəli gəlir. “Dəfilə”, “Bə
zək əşyaları”, “Afrika gözəli”, “Safari”,
“Qarqız”,“Nargilə”,“Təbiətinnemətləri”
bu silsilədəndir. Triptix dəmənim üçün
əsasdır.BizimnəsilŞahİsmayılXətainin
şəcərəsindənolanDəvəliqolundangəl
diyiüçünötənilçəkdiyim“Karvandanay
rılanlar”triptixidəsoyadımahəsretdim.

– Azər bay can rəs sam la rın dan ba xıb 
öy rən dik lə rin var mı?

–Mənonlarınideyalarıüzərindəye
niüslublarıkəşfetməyəüstünlükveri
rəm,nəinkidahirəssamlarımızıtəkrar
lamağa.Dahadoğrusu,özyanaşmamı
göstərməkistəyirəm.

– Sə nət ma ra ğın sə ni ha ra la ra apa rıb? 
– Dünya incəsənətinə böyük ma

rağım var. Bu səbəbdən də İsveçrə,
ABŞ,Fransa, İtaliya,TürkiyəvəRusi
yanın bir çox məşhur muzeylərini zi
yarət etmişəm. Daha çox bəyəndiyim
Luvr Muzeyidir. NyuYorkunmuzeylə
rindədəolmuşam.Səyahətlərzamanı
etüdləredir,mənzərələrçəkirəm.

– Gənc rəs sam ola raq sə nət də sə nin 
üçün əsas nə dir?
– Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm.

Mənrəsmlərimdəöz təsəvvür,fikirvə
düşüncələrimi ifadə edirəm. Verdiyim
hərqərardavəseçdiyimrəngdəazad
lıqmənimüçünəsasdır.

– Yə qin əsər lə ri nin möv zu müx tə lif i yi 
də bu nun la bağ lı dır... 
–Natürmort,mənzərə,portret,ani

malistika və s. janrlarda işləyirəm.
Ən çox portreti sevirəm. Etiraf edim
ki, azadlığı sevdiyim üçün natürmor
tamarağımoqədərdəçoxdeyil.Bir

sözlə, çərçivələri sevmirəm. Daha
çox fərqli üslubları xoşlayıram. Mən
son rəsmlərimdən birinə öz palitra
mı yapışdırmışdım. Hansı ki, həmin
palitranıelə6 ildir istifadəedirdim.O
rəsmdəmən“fovizm”(XXəsrinəvəllə
rindəFransaboyakarlığındayaranmış
avanqardcərəyan–red.)üslubundan
istifadə etmişdim. Rəssamlara deyil,
üslublaradahaçoxdiqqətedirəm.“Art
nouveau”üslubundadaişləməyisevi
rəm.Buüslubilkdəfəİngiltərədəya
ranıb vəmodern üslub kimi tərcümə
edilir, daha çoxarxitekturada istifadə
olunur.

– Gə lə cək də ix ti sas və pe şə ola raq 
rəs sam lı ğı seç mək fik rin var mı?
–Bəli,sırfrəssamlıqlaməşğulolma

ğaqərarvermişəm.

– Ha zır da han sı möv zu lar üzə rin də 
iş lə yir sən?
–BuilXurşidbanuNatəvanın190il

likyubileyiqeydolunduğuüçünonabir
əsərhəsretməkistəyirəm.

– Sə nə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu
la yı ram.
–Sağolun.

L.Azəri

“Rəsmlərimdə öz təsəvvür və düşüncələrimi ifadə edirəm”
15 yaşlı rəssam: “Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm. Hər rəngdə azadlıq mənim üçün əsasdır...”

“Səs mənəvi enerji daşıyıcısıdır”
Klassikmusiqipopulyarmusiqidənbaşqakodlarla
oxunurvəburadadüşüncəprosesimühümroloyna-
yır.Bukodlarkainatınqanunlarınıehtivaedirvəsəmi-
miarzu,sevgiolmadanbuşifrlərioxumaqçətindir.

Bufikirlə
riRusiyada
yaşayan
soydaşımız,
istedadlı
gəncpianoçu
vəbəstə
karRiad
Məmmədov
“Qazeta.ru”
saytınamü
sahibəsində
deyib.
Musiqiçi rəssamailəsindəböyüməsivəsənətaləmi

ninonatəsirindənsözaçıb.O,yaxşımüəllimlərastlaşıb
dostolmağıhərbirmusiqiçiüçünxoşbəxtlikvəşanski
midəyərləndirib.
Günümüzdəklassikmusiqiyəmaraqhaqqındadüşün

cəsinibölüşənpianoçudeyibki,hərşeydənəvvəlonu
sevməkvacibdir.Dinləməkbacarığı isə zamanlagəlir.
Musiqi ruhusağaldır, çünki ilknövbədəhisslərənüfuz
edir.
Musiqi janrlarının inteqrasiyasından danışan Riad

Məmmədovdeyib: “Buprosesçoxçətinvəmənimel
miaraşdırmalarımınmövzusudur.Burada“eksperiment”
sözüuyğundeyil,çünkijanrlarınsintezindənsöhbətge
dəndəqarşımızadüzgünhəlledilməsivacibolanbirsıra
vəzifələrdüşür.Birmusiqiçivəmusiqişünaskimiəsrlərin
vəənənələrinbirbiri ilənecəiçiçəolmasıvəgələcəyi
keçmişdənecəaxtarabiləcəyimizidüşünməkçoxma
raqlıdır.Nizami,Füzulivəbaşqaşairlərinlirikasındabu
günhaqqındadanışdığımız,bizidaimnarahatedənbir
çoxməqamarastgələcəyik:ilknövbədəsevgivəonun
haqqındafikirlərə...”.
Səsinenerjisiməsələsindəndəsözaçanifaçıbildirib

ki,səsmənəvienerjidaşıyıcısıdır.Onagörədəbuener
jininötürülməsiimkanlarıvacibəhəmiyyətkəsbedir.
Repertuarındakı“Əzizənigözləyirəm”(VaqifMustafa

zadəninməşhurəsəri–red.)cazmuğamkompozisiyası
barədədədanışanmusiqiçideyibki,elmimarağısim
fonikmuğamvəmuğamoperasınıdaəhatəedir.“Caz
muğamagəlincə isə,bütünuşaqlığımBakıda,cazşə
hərindəkeçdiyiüçünmənətəsirsizötüşməyib.Muğam
vəcaz improvizasiya janrlarıdır,buradaçoxlukəsişmə
nöqtələrivar”,–deyəobildirib.

Hazırladı: Lalə

“Ağacoyma xəttatlığı örnəkləri” kitabı işıq üzü görüb
AMEAMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalar
İnstitutununəməkdaşı,xəttoymaustası,Əməkdar
mədəniyyətişçisiSeyfəddinMənsimoğlunun
“Ağacoymaxəttatlığıörnəkləri”kitabıişıqüzügörüb.

KitabdaAzərbaycanağacoymaxəttatlığısənətini
sadəxəttatlıqpeşəsindənyüksəksənətsəviyyəsinə
çatdırmışgörkəmlirəssamS.Mənsimoğlununhəyat

vəyaradıcılığınıözündəəksetdirənməqalələrvə
onunəlişlərininfotolarıyeralıb.
Genişoxucukütləsiüçünnəzərdətutulannəşrin

ön sözünün müəllifi AMEAnın vitsepreziden
ti, akademik İsa Həbibbəyli, rəyçisi Əlyazmalar
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur
Kərimli, redaktorusənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toru,professorZiyadxanƏliyevdir.
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