
Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na-
zir li yi və Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) təş ki lat çı lı ğı ilə iyu lun 14-də 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 

Şu şa da Va qif Poezi ya Gün lə ri baş la yıb.

Qırx il lik ta ri xi olan Va qif Poezi ya Gün lə ri 
Şu şa iş ğal dan azad edil dik dən son ra ar tıq 
ikin ci də fə əzə li mə ka nın da ke çi ri lir.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi (AYB) üzv lə-
ri nin, gənc ya zar la rın, qa zi lə rin, mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 
poezi ya bay ra mı çər çi və sin də ilk təd bir “Qa-
ra bağ” meh man xa na sı nın qar şı sın da təş kil 
edi lən ki tab sər gi si olub.

Sər gi ni Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz-
vü İl qar Fəh mi açıb. 

AYB-nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar qo naq-
la rı sa lam la yıb.

AYB -nin sədr müavi ni Rə şad Mə cid bil di-
rib ki, sər gi də 100-dən çox şair və ya zı çı nın 
ki tab la rı nü ma yiş et di ri lir. Sər gi də ay rı-ay rı 
ya zı çı la rın ki tab la rı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Əv vəl cə Ya zı çı lar Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə 
ha zır la nan “Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs-
rə ti – 44 gü nün Zə fə ri” və 2021-ci il də Şu şa-
da ke çi ril miş Va qif Poezi ya Gün lə ri ba rə də 
“Bü tün yol lar Şu şa ya apa rır...” ki tab la rı nın 
təq di ma tı olub.

“Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs rə ti – 44 
gü nün Zə fə ri” ki ta bı Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Ana rın tə şəb-
bü sü ilə Qə lə bə mi zin ilk gün lə rin dən ha zır-
lan ma ğa baş la nıb. Ki tab da azad olun muş 
Qa ra bağ dan olan ədib lə rin öz ra yon la rı haq-
qın da xa ti rə lə ri top la nıb. El çin Şu şa dan, Ra-
miz Röv şən Qu bad lı dan, Sey ran Sə xa vət 

Fü zu li dən, El çin Hü seyn bəy li Cəb ra yıl dan, 
Aqil Ab bas Ağ dam dan ya zıb. Ki tab da şair lə-
rin Qa ra ba ğa həsr olun muş şeir lə ri nə, ötən 
il “Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va lın dan son ra ya-
zıl mış pub li sis tik mə qa lə lə rə də yer ve ri lib. 
Nəş rin ön sö zü nün müəl li fi  və re dak to ru Rə-
şad Mə cid dir.
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“Azərbaycan – mədəni müxtəlifliyin məkanı”

Mədəniyyət Nazirliyi videolayihə
həyata keçirir

səh. 4

“Sevil” 
operası “İpək 
Yolu”nda 
nümayiş 
olunub

səh. 5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Qırx il sonra eyni məkanda
Azad Şuşa Vaqif Poeziya Günlərinə ev sahibliyi edir

Milli Qurama Festivalı davam edir
“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti, Mə də niy yət Na zir li yi və Təh sil Na zir li yi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə öl kə miz də ilk də fə ke çi ri lən Mil li Qu ra ma Fes ti va lı 
da vam edir.

Fes ti val iyu lun 7-də qə dim tik mə nö vü olan qu ra ma nın İçə ri şə-
hər əra zi sin də nü ma yiş et di ril mə si ilə baş la yıb. Təc rü bə li qu ra-
ma çı la rın mü şa hi də si ilə İçə ri şə hər və Qa la qo ruq la rı nın bir ne çə 
mə ka nın da ki çik par ça his sə lə rin dən ti ki lən qu ra ma nın ha zır lan-
ma sın da pay taxt sa kin lə ri, tu rist lər iş ti rak edib lər.
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“Nə vaxt, nəyi, necə etmək
lazımdır – bunu biz bilirik...”

İki il əvvəl bu gün deyilən söz
44 gündə təsdiqini tapdı

Er mə nis tan heç vaxt bi zim lə açıq dö yüş də qə lə bə qa za na 
bil mə yib və bil məz. Son gün lər ər zin də Azər bay can Or du su 
bir da ha öz üs tün lü yü nü gös tər di. Biz la zım olan vaxt da – bu 
gün lər də ya ra dıl mış əla və im kan lar dan, o cüm lə dən dö yüş 
mən tə qə lə ri nin ye ni yer ləş mə sin dən is ti fa də edib öz sö zü mü-
zü de yə cə yik.  

Pre zi dent, Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev bu söz lə ri iki il əv-
vəl, 2020-ci il iyu lun 15-də Na zir lər Ka bi ne ti nin ic la sın da çı xı şı 
za ma nı Er mə nis tan-Azər bay can sər hə di nin To vuz ra yo nu is ti qa-
mə tin də düş mə nin tö rət di yi hər bi təx ri ba tın qar şı sı nın alın ma sın-
dan bəhs edər kən de miş di.

Pre zi dent diq qə tə çat dır mış dı ki, 2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə rin-
də, 2018-ci il də uğur lu Nax çı van (Gün nüt) əmə liy ya tın da ol du ğu 
ki mi, To vuz dö yüş lə ri də Azər bay can Or du su nun qa li biy yət sə hi-
fə si dir. 
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“Yeni adlar” layihəsinin
ilk mövsümü başa çatıb

Mə də niy yət Na-
zir li yi nin bu ilin 
ya zın dan hə ya ta 
ke çir di yi “Ye ni 
ad lar” la yi hə si 
mil li mu si qi mi-
zin, ifa çı lıq sə nə-
ti mi zin in ki şa fı və 
təb li ği is ti qa mə-
tin də diq qə tə la-
yiq ad dım lar dan 
bi ri dir.

Gənc ifa çı la rın ta nın mış di ri jor la rın rəh bər li yi al tın da sim fo nik, 
ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri or kest ri ilə kon sert lə ri nin ke çi ril mə si 
on la rın sə nət yo lun da in ki şa fı na mü hüm zə min və tə kan dır.

İlk kon ser ti ap re lin 20-də ke çi ri lən “Ye ni ad lar” la yi hə si nin yaz-
yay möv sü mün də axı rın cı mu si qi ax şa mı iyu lun 8-də Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ger çək ləş di.
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Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi 
və dəs tə yi, öl kə mi zin UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də li yi 
və Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) tə-
rəf daş lı ğı ilə “Qlo bal Kom mu-
ni ka si ya lar və İn no va si ya lar” 
şir kə ti tə rə fin dən iyu lun 14-də 
“İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” tə lim proq ra mı 
çər çi və sin də növ bə ti, üçün cü 
tre nin qə start ve ril di.

Tə lim kur su nun möv zu su 
UNES CO-nun “Mə də ni özü-
nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run ma-
sı və təş vi qi haq qın da” 2005-ci 
il Kon ven si ya sı na həsr olu nub.  

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, 
tə lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif 
Ey vaz za də çı xış edə rək “İr sin 
ida rəedil mə si ba ca rıq la rı nın in ki-

şa fı” tə lim proq ra mı çər çi və sin də 
əv vəl ki iki tə lim kur su haq qın da 
mə lu mat ver di. O, la yi hə də dörd 
ay rı tə lim mo du lu üz rə fərq li tə-
lim çi lər və qo naq çı xış çı la rın iş-
ti ra kı ilə ma raq lı möv zu la ra to xu-
nu la ca ğı nı bil dir di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
UNES CO ya nın da daimi nü ma-
yən də si, sə fi r El man Ab dul la yev 
çı xış edə rək UNES CO-Azər-
bay can mü na si bət lə ri nin ta ri-
xi, bir gə əmək daş lıq pro se sin-
də qu ru mun kon ven si ya la rı nın 
əhə miy yə ti ba rə də da nış dı.
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Mə də niy yət Na zir li yi nin “Sal na mə film” stu di ya sın da “Azər bay ca-
nın Mil li Qəh rə man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li film lə rin çə ki li şi da-
vam et di ri lir. Sil si lə nin növ bə ti ek ran əsə ri şə hid Mil li Qəh rə man, 
pol kov nik İl qar Mir zə ye və (1973-2020) həsr olu nan “Ar til le ri ya nın 
ata sı” sə nəd li fil mi dir.

İyu lun 14-də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də fi l min təq di mat mə-
ra si mi ke çi ril di. Təd bir də iş ti rak 
edən lər ara sın da mə də niy yət və 
in cə sə nət nü ma yən də lə ri, Və-
tən mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı, şə-
hid Mil li Qəh rə ma nın ailə üzv lə ri 
və dö yüş yol daş la rı da var idi.

İlk ola raq öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü uğ run da şə hid olan Və-
tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Fil min sse na ri müəl li fi  və re-
jis so ru Kə ma lə Mu sa za də çı xış 
edə rək bil dir di ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə fi lm” 
stu di ya sın da 2010-cu il dən baş la-

ya raq “Azər bay ca nın Mil li Qəh rə-
man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li fi lm-
lər çə ki lir. İn di yə dək bu sil si lə dən 
100-dən ar tıq fi lm len tə alı nıb: “Bu 
gün təq di ma tı na top laş dı ğı mız sə-
nəd li fi lm də hə min sil si lə dən dir. 
Bil di yi niz ki mi, To vuz dö yüş lə ri nin 
ikin ci il dö nü mü dür. Pol kov nik İl qar 
Mir zə yev 2020-ci ilin iyul ayın da 
baş ve rən dö yüş lər za ma nı To vuz 
ra yo nu is ti qa mə tin də 3-cü Or du 
Kor pu su nun ko man dir müavi ni, 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mo vun 
ta be li yin də olan bir qrup hərb çi ilə 
bir yer də qəh rə man ca sı na şə hid 
olub”.
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Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 
qorunması və təşviqi

“Artilleriyanın atası”
Şəhid Milli Qəhrəman haqqında filmin təqdimatı

“Tovuz döyüşlərindən
möhtəşəm Zəfərə doğru” 

Azər bay can Or du sun da 
To vuz dö yüş lə ri nin ikin ci 
il dö nü mü nə həsr olun-
muş anım mə ra sim lə ri 

ke çi ri lir, şə hid mə zar la rı zi-
ya rət olu nur, şə hid ailə lə ri nə 
baş çə ki lir və bu dö yüş lə rin 
hərb ta ri xi miz də tut du ğu yer 
ge niş təb liğ olu nur.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, To vuz ra yo nun da kı N hər-
bi his sə sin də ke çi ri lən “To vuz 
dö yüş lə rin dən möh tə şəm Zə fə rə 
doğ ru” ad lı və tən pər vər lik təd-

bi rin də na zir li yin rəs mi lə ri, hər bi 
qul luq çu lar, Qa zax, To vuz, Ağs-
ta fa, Gə də bəy, Şəm kir ra yon la-
rın dan də vət olu nan şə hid lə rin 
ailə üzv lə ri, mü ha ri bə iş ti rak çı la rı, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri və in-
cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı şə-
hid lik zir və si nə uca lan Azər-
bay ca nın Mil li qəh rə man la rı 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mov, 
pol kov nik İl qar Mir zə yev, ma-
yor lar Na miq Əh mə dov, Anar 
Nov ru zov, baş ley te nant Rə şad 
Mah mu dov, gi zir lər İl qar Zey-
nal lı, Ya şar Ba ba yev, ça vuş 

Vü qar Sa dı qov, baş əs gər El-
şad Məm mə dov, əs gər lər El çin 
Mus ta fa za də, Na zim İs ma yı lov 
və Xəy yam Daş də mi ro vun port-
ret lə ri nin yer al dı ğı xa ti rə löv hə-

lə ri qar şı sın da on la rın hər bi ri nin 
hə yat və dö yüş yo lu ba rə də təd-
bir iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.
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Xəbərverdiyimizkimi,

7-9iyultarixindəŞəkidə
11-cidəfə“İpəkYolu”
festivalıkeçirilib.Mə-

dəniyyətNazirliyinindəstəyi,
AzərbaycanBəstəkarlarİtti-
faqıvəŞəkiŞəhərİcraHaki-
miyyətininbirgətəşkilatçılığı
iləgerçəkləşənfestivalçər-
çivəsindəiyulun8-də“Yuxarı
Karvansara”mehmanxana-
kompleksindəAzərbaycan
DövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınıntəqdimatında
FikrətƏmirovun“Sevil”ope-
rasıaçıqhavadanümayiş
olunub.Tamaşagörkəmli
bəstəkarınanadanolması-
nın100illiyinəhəsredilib.

Əməkdar incəsənət xadimi
Hafiz Quliyevin quruluş verdiyi
tamaşanıƏməkdarartist, dirijor
ƏyyubQuliyevidarəedib.
BalaşobrazınıƏməkdarartist

Ramil Qasımov, Sevil obrazını
Fatimə Cəfərzadə oynayıblar.
Digər rolları Əməkdar artistlər
İnarə Babayeva (Dilbər), Ca
hangirQurbanov(Atakişi),Tural

Ağasıyev(Əbdüləlibəy),Səbinə
Vahabzadə(Gülüş)vəbaşqaları
ifaediblər.
Fikrət Əmirov “Sevil” opera

sını Cəfər Cabbarlının eyniadlı
pyesi əsasında Tələt Əyyubov
tərəfindən qələmə alınmış lib
retto üzərində 19491952ci il

lərdə yazıb. Operanın premye
rası 1953cü il dekabrın 25də
Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrında olub. İlk tama
şaya görkəmli rejissor, SSRİ
Xalq artisti Mehdi Məmmədov
quruluşverib, tamaşanındirijo
ru Əməkdar incəsənət xadimi

ƏfrasiyabBədəlbəyliolub.Sevil
partiyasınıVeraAbışeva,Balaş
rolunuRəşidBehbudovifaedib
lər.
“İpək Yolu” festivalında Aka

demikOpera vəBaletTeatrının
heyəti “Sevil” operasını yığcam
səhnə formasında nümayiş et
dirib.
100 yaşlı bəstəkarın zəngin

və ecazkar musiqisi, vokalçı
ların möhtəşəm ifası, simfonik
orkestrin, balet qrupunun pro
fessional çıxışıXVIII əsrin tari
xi abidəsi olan Yuxarı Karvan
saraya toplaşan sənətsevərləri
heyranedibvəsürəklialqışlarla
qarşılanıb.
Tamaşabaşaçatdıqdansonra

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Elxan Usubov teatrse
vərlər, şəhərin sakinləri və qo
naqlaradındankollektivətəşək
kürünü bildirib. Teatra festivalın
xatirəhədiyyəsitəqdimolunub.

“İpək Yolu” festivalında “Sevil” 
operası açıq havada nümayiş olunub

Çingiz Fərzəliyev Özbəkistan Rəssamlıq 
Akademiyasının fəxri üzvü seçilib

AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyinindirektoru,Əməkdarincə-
sənətxadimi,professorÇingizFərzəliyevÖzbəkistanRəssamlıq
Akademiyasıtərəfindən“Fəxriakademik”diplomuilətəltifedilib.

Tədbirdə
Özbəkista
nıntanınmış
rəssamları,
incəsənət
xadimləri,ziya
lılar,Daşkənd
dəkiHeydər
Əliyevadına
Azərbaycan
Mədəniyyət
Mərkəzininəməkdaşlarıiştirakediblər.
MərasimiÖzbəkistanRəssamlıqAkademiyasınınsədriAkmal

NuriddinovaçaraqprofessorÇingizFərzəliyevhaqqındaiştirakçı
laraməlumatverib.AzərbaycanınTahirSalahov,SəttarBəhlulza
də,ToğrulNərimanbəyovkimiməşhurrəssamlarınvətəniolduğu
nudeyənAkmalNuriddinovölkələrimizarasında,mədəniyyətin
digərsahələrikimi,təsvirisənətsahəsindədəəməkdaşlığıinkişaf
etdirməkistədiklərinibildirib.
SonraÇingizFərzəliyevinyaradıcılığından,fəaliyyətindənbəhs

edənsənədlifilmnümayişolunub.
ÖzbəkistanRəssamlıqAkademiyasınınakademikiCavlonUmar

bekov,ÖzbəkistanRəssamlarİttifaqınınsədriİbroximValixodjayev
çıxışedərəkqonağatəbrikləriniçatdırıb,ÖzbəkistanvəAzərbay
canrəssamlarıarasındadostluqəlaqələrindənsözaçıblar.
SənətşünaslıqdoktoruKamolaAkilovaAzərbaycanMilli İncə

sənət Muzeyi, ölkəmizin zəngin incəsənəti və təsviri sənət irsi
haqqındadanışıb.
HeydərƏliyevadınaAMMindirektormüaviniNadirƏlimirzə

yevqardaşÖzbəkistandaAzərbaycanınsənətadamlarınayük
səkdəyərverilməsindənqürurhissiduyduğunubildirib.
ÇingizFərzəliyevdəvətə və təltifə görəÖzbəkistanRəssam

lıqAkademiyasına minnətdarlığını bildirib, ölkələrimiz arasında
mədəniyyətvəincəsənətsahəsindəəməkdaşlığındahasəmərəli
olacağınainandığınıvurğulayıb.
MərasimdənsonrayerlitelekanallaramüsahibəverənMilliİncə

sənətMuzeyinindirektoruözbəkxalqınaənxoşarzularınıçatdırıb.

Azərbaycanlı yazıçının əsəri 
Trabzon teatrının repertuarında

Yazıçı-dramaturq,ƏməkdarincəsənətxadimiFiruzMustafa-
nınölkəmizinbirsırateatrlarındaoynanılmış“Neytralzona”
əsəriTürkiyəninTrabzonşəhərindəfəaliyyətgöstərən“Sənət”
teatrınınrepertuarplanınadaxiledilib.

Bubarədəməlumatverənyazıçıbildiribki,teatrınbaşrejisso
ruNecatiZenginonaməktublamüraciətedərək “Neytral zona”
(“Tarafsızbölge”)əsərinioxuyubbəyəndiyinideyibvərepertuara
salındığınıdiqqətəçatdırıb.
İndiyədəkyazıçının40dançoxdraməsərinəölkəmizin,habelə

Türkiyə,UkraynavəRusiyanınmüxtəlifteatrlarındamüraciətolunub.
BugünlərdəisəFiruzMustafanın“Dənizköçü”povesti“Asmaal

tı”yayınevitərəfindən“Dənizkarvanı”adıiləTürkiyədənəşredilib.
ƏsəritürkcəyəAbdüqadirÖzkanuyğunlaşdırıb.“Dənizköçü”əsəri
indiyəcəningilis,fransız,rus,farsvəözbəkdillərinətərcüməedilib.

“Ölsəm... bağışla” filmi rəqəmsal formatda 
“BalANS”rəqəmsalbərpastudiyasıtərəfindəngörkəmlirejis-
sor,XalqartistiRasimOcaqovun“Ölsəm...bağışla”bədiifilmi
rəqəmsalformatdabərpaedilib.

LayihəyəMilli
QəhrəmanÇin
gizMustafayev
Fondu,Fəxrəd
dinManafovun
studiyası,VMF
şirkəti,Mədə
niyyətNazirliyi
vəDövlətFilm
Fondudəstək
verib.
RasimOcaqov(19332006)filmlərindəhəmişəekzistensialfəl

səfə,insanlıqdəyərləri,ruhitənhalıqproblemlərinədiqqətyetirib.
1989cu ildə “Azərbaycanfilm”Kinostudiyasında istehsalolunan
“Ölsəm…bağışla”filmidəbusilsilədəndir.Filminqəhrəmanımü
haribədən qayıtdıqdan sonra atasının haqsız olaraq məhkum
edilməsiniöyrənirvəədalətsizlikedənləricəzalandırmaqqərarı
nagəlir.Ammaşərqüvvələrləsonaqədərmübarizəaparabilmir
vənəticədəhəyatayenilir...
RasimOcaqovetirafedirdiki,quruluşverdiyifilmlərarasında

ənsevimlisi “Ölsəm...bağışla”dır: “Əgəryaradıcılığımadiqqətlə
nəzərsalsanız,ondagörərsinizki,“Ölsəm...bağışla”filmi,mənim
ənsevimlifilmimdir.Sözyoxki,bütünfilmlərimmənimüçünəziz
dir.Ancaqbufilmmənimüçünçoxfərqlidir...”.
FilminssenarimüəllifiRüstəm İbrahimbəyov, rejissoruRasim

Ocaqov, operatoru Rafiq Qəmbərov, rəssamı Rafis İsmayılov,
bəstəkarıEminSabitoğludur.RollardaFəxrəddinManafov,Gül
zarQurbanova, SədayəMustafayeva,MuxtarManiyev, Nizami
Musayev,RəsmiCəbrayılov,HəsənMəmmədov,Hacıİsmayılov
vəbaşqalarıçəkilib.
Xatırladaqki,VahidMustafayevinrəhbəriolduğu“BalANS”studi

yasındabugünəqədər4bədiivəbirneçəsənədlifilmbərpaedilib.

əvvəli səh. 1-də

Musiqi axşamında Üzeyir Ha
cıbəyliadınaAzərbaycanDövlət
SimfonikOrkestri dirijorMustafa
Mehmandarovun müşayiəti ilə
gənc ifaçılarAtabalaManafzadə
(piano) və Osman Mustafazadə
(violin) öz mükəmməl ifaları ilə
musiqisevərlərin könlünü oxşa
dılar.
Beynəlxalq müsabiqələr

laureatıAtabalaManafzadəkon
sertdə P.Çaykovskinin “Forte
pianovəorkestrüçün1nömrəli
konsert”ini,Gənclərmükafatçısı
OsmanMustafazadəisəİ.Bram
sın “Violinvəorkestrüçünkon
sert”əsərlərinitəqdimetdilər.
Gənc ifaçıların dahi bəstə

karların əsərlərinə fərdi yanaş
maları, öz üslub və texnikaları
tamaşaçıları səhnəyə bağlaya
bildi.İtibarmaqlar,həzinyanaş
mavəciddiakkordlarhərikiifa
çınınböyüksənətəsevgisindən
xəbərverirdi.Orkestrinvədirijor
MustafaMehmandarovunsolist
lərləbirlikdəhəmahəngçıxışları
naisəsözolabilməzdi.Onların
peşəkar ifaçılığı həmin konsert
dəbir dahagənclərimizingeniş
auditoriyayahərzamanhazırol
duqlarınısübutetdi.
AtabalaİkramoğluManafzadə

1998ci ildə musiqiçi ailəsində
anadanolub.2015ciildəG.Şa
royev adına 35 nömrəli Musiqi
məktəbini bitirərək Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiya

sının bakalavr pilləsinə qəbul
olunmuş, 2019cu ildə təhsilini
fərqlənmədiplomuiləbitirib,ma
gistraturaya daxil olub. Atabala
Manafzadə təhsil müddətində
A.Ragone,Y.Boqdanov,A.Əliye
va,A.Duran,E.Podlodski vədi
gərdünyaşöhrətlipianoçulardan
ustaddərsialıb.Gəncpianoçu
ların II respublikamüsabiqəsin
dəIdərəcəli,PolşanınAzərbay
candakı Səfirliyi vəAzərbaycan
Mədəniyyət vəTurizmNazirliyi
nin birgə təşkilatçılığı ilə keçiri
lənUşaqvəgənclərüçünF.Şo
pen müsabiqəsində II dərəcəli,
Serbiyanın paytaxtı Belqradda
keçirilənIX“DavorinJenko”bey
nəlxalq müsabiqəsində iki yaş

qrupunda (B, C) yarışaraq hər
ikikateqoriyaüzrəIdərəcəli,İs
tanbulda təşkilolunan“VIIPera
Piano” müsabiqəsi və s. birinci
yerə layiqgörülüb.O,həmçinin
Aleksandr Skryabinin əsərinin
ən yaxşı ifaçısı nominasiyasını
qazanıb,adıAzərbaycanıngənc
istedadlarının “Qızıl kitabı”na
yazılaraq Prezidentin aylıq tə
qaüdünəlayiqgörülüb.
Osman Mustafazadə 2002ci

ildəBakışəhərindəanadanolub.
2019cu ildə Bülbül adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbinin violin
sinfinibitirib.HəminildəBMAnın
bakalavr pilləsinə daxil olub. Bir
çoxrespublikavəbeynəlxalqmü
sabiqələrinqalibiolangəncviolin

ifaçısı2018ciildəGənclərvəİd
man Nazirliyinin Gənclər müka
fatına layiqgörülüb.2021ci ildə
Y.Mikeladze adına violinçilərin
beynəlxalqmüsabiqəsindəQran
primükafatınıqazanmışgəncis
tedad 2020ci ildən Bakı Şəhər
MədəniyyətBaşİdarəsiBakıKa
meraOrkestrininüzvüdür.
Hər iki musiqiçinin ifaları ta

maşaçılar tərəfindən alqışlarla
qarşılandı.
Qeydedəkki,builinapreliyul

aylarında “Yeni adlar” layihəsi
üzrəAzərbaycanDövlətAkade
mik Filarmoniyasının səhnəsin
dəümumilikdə7konsertproqra
mıtəqdimolunub.

Lalə

Şəhid anaları “Bir nəfəs qədər” tamaşasına baxıblar

AzərbaycanDövlətAkademikMu-
siqiliTeatrında“Birnəfəsqədər”
tamaşasınınnövbətinümayişini
Vətənuğrundacanlarındankeçən

qəhrəmanlarınailəüzvləri,şəhidanala-
rıdaizləyiblər.

Şəhid anaları “Fire Land Production”ın
rəhbəri Cəlal Qurbanovun təşkilatçılığı ilə

həyata keçirilən “Mənim oğlum qəhrəman
dır” layihəsiçərçivəsindəAkademikMusiqili
Teatrdaolublar.
Müəllifi vəquruluşçu rejissoruSamirQu

lamovolan“Birnəfəsqədər”tamaşasıqürur
mənbəyimizolanşəhidvəqazilərə,Zəfərimi
zin əsas simasına çevrilən şəhid analarına
həsrolunub.
Tamaşanınsonundaşəhidanalarısəhnə

yədəvətolunublar.Çıxışedənşəhidanaları
tamaşanın olduqca təbii alındığını vurğu
layaraq, quruluşçu rejissor, aktyor heyəti,
xüsusilə də şəhidanası obrazının ifaçısına
minnətdarlıqlarınıbildiriblər.
Şəhid analarının çıxışları və aktyorların

ifasındasəsləndirilən“Xudayartəsnifi”tama
şaçılarınsürəklialqışlarıiləqarşılanıb.
Səhnəəsərininsayca10cunümayişində

Əməkdar artist Nahidə Orucova, aktyorlar
GülnarəAbdullayeva,GülcahanSalamova,
Əmrah Dadaşov, İbrahim Əlizadə, Nəzrin
İsmayılzadə, Səmədzadə Xasıyev, Ofeliya
Məmmədova, Hidayət Əliyev, Əli Kərimov
vəMuradƏliyeviştirakediblər.
FikrətƏmirovunmusiqiləriəsasındahazır

lanantamaşanınquruluşçudirijoruƏməkdar
incəsənət xadimi FəxrəddinAtayev, dirijoru
SəmədSüleymanlı, quruluşçu rəssamıVü
salRəhim,quruluşçubaletmeysteriƏmək
dar artist Leyla Ağayeva, konsertmeysteri
KamilHəsənov,rejissorassistentləriSevinc
MəmmədovavəƏmrahDadaşovdur.Əsər
dəPrezidenttəqaüdçüsü,gəncpianoçuKa
mil Həsənovun fortepianomusiqisindən də
istifadəolunub.

BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)“Dəyirmimasa”
layihəsiAzərbaycanmusiqimədəniyyətinintanınmış
simalarınınsənətvəhəyatyolunaişıqsalmaqdadavam
edir.

İyulun12dəlayihəninnövbəti
təqdimatıAzərbaycanınilkqadın
pianoçularından,1938ciildəək
sinqilabifəaliyyətdəvətürkçülük

ideyalarının yayılmasında gü
nahlandırılaraq güllələnmiş Xə
dicə Qayıbovaya (18931938)
həsredilmişdi.

LayihəninkoordinatoruGülhü
seynKazımlıdiqqətəçatdırdıki,
XədicəQayıbovanınhəyatırep
ressiyatarixinəyazılsada,onun
adımusiqisənətitariximizdəya
şayır. Magistr işini pianoçunun
yaradıcılığınahəsredənmusiqi
şünasMəryəmHüseynovama
raqlıfaktlaraşkarlayıb.
MəryəmHüseynovabildirdiki,

muğamlarımızın fortepianoda ilk
mahir ifaçısı kimi tanınanX.Qa
yıbovanın faciəli taleyihaqqında
akademiklərZiyaBünyadov,Ra
fael Hüseynov, professor Fərəh
Əliyevaaraşdırmaaparıb,fikirlər
söyləyiblər.ProfessorFərəhƏli
yeva“XXəsrAzərbaycanmusiqi
tarixi–totalitarzamankəsiyində”
məqaləsində XX əsrdə repres

siyaya məruz qalan incəsənət,
musiqi xadimlərindən söz açar
kən Xədicə xanımın da taleyin
dən,onunxalqdastanları,mahnı
və muğamlarının toplanması ilə
məşğul olmaqla yanaşı, ictimai
fəaliyyətindəndəbəhsedir.
M.Hüseynovatədqiqatzamanı

Bülbülün EvMuzeyində Xədicə
Qayıbovanın ifalarını aşkara çı
xardığınıdaqeydetdi.Gələcək
də bu ifanı rəqəmsal vasitələrə
köçürüb ictimaiyyətə təqdim et
məkistədiyinidedi.
Azərbaycan Milli Konservato

riyasının professoru Abbasqulu
NəcəfzadətələbəsiM.Hüseyno
vanınXədicəQayıbovailəbağlı
araşdırmasınıyüksəkqiymətlən
dirdi. Bildirdi ki, dissertasiyada

Azərbaycanda fortepiano ifaçılı
ğınıninkişafındaXədicəQayıbo
vanın rolu araşdırılıb, pedaqoji
fəaliyyəti tədqiq olunub. Tanın
mış fortepiano ifaçısı Rüxsarə
Mirzəbəylinin(19091977)məhz
Xədicə xanımın tələbəsi olması
faktı da ilk dəfə bu tədqiqatda
əksinitapıb.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə

doktoru Minəxanım Babayeva,
tədqiqatçı Turan İbrahimov, ya
zıçıKənanHacımövzuiləbağlı
fikirlərini bölüşdülər. Vurğulan
dı ki, akademik Ziya Bünyadov
“Qırmızı terror” kitabında sovet
repressiyasında 70 minə yaxın
ziyalınınhəbsedilibgüllələnmə
sindənbəhsedir.Onlarınarasın
daincəsənətxadimləridəvardı.

Qeyd olundu ki, Xədicə Qa
yıbova ifa tərzi ilə təkcəmusiqi
həvəskarlarını deyil, musiqidən
uzaq adamları belə heyran qo
yurmuş.Evininqapısımusiqisa
lonukimiyerlivəəcnəbilərüçün
daimaçıqolub.
Sonda Xədicə Qayıbovanın

nəticələri Nuridə Sultanova və
OrxanSultanovtədbirintəşkilinə
görə BMMə minnətdarlıqlarını
ifadə etdilər,MəryəmHüseyno
vaya yeni ifanın aşkar edilmə
sinə görə xüsusi təşəkkürlərini
çatdırdılar.
BədiihissədəBMMinsolistləri

RəvanəQurbanovavəElgizƏli
yevin ifasında xalqmahnıları və
muğamlarımızdan parçalar təq
dimedildi.Xanəndələrimərkəzin
solistləriRövşənQurbanov(tar),
TəbrizYusifov(kamança),Rəfael
Əsgərov(balaban)vəAmilMus
tafayev(nağara)müşayiətedirdi.

L.Azəri

“Dəyirmi masa”da tanınmış pianoçu 
Xədicə Qayıbova yada salınıb

“Yeni adlar” layihəsinin 
ilk mövsümü başa çatıb




