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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
xatirə

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
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