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Xəbərverdiyimizkimi,

HeydərƏliyevFondu,
MədəniyyətNazirliyi
vəAzərbaycanYazıçı

larBirliyinin(AYB)təşkilatçı
lığıilə1415iyultarixlərində
mədəniyyətpaytaxtımız
ŞuşadaVaqifPoeziyaGün
lərikeçirilib.40illiktarixi
olanpoeziya,sözsənət
bayramıŞuşaişğaldan
azadedildikdənsonraikinci
dəfəəzəliməkanındatəşkil
olunmuşdu.

Tədbirin ikinci günündə, iyu
lun 15də Molla Pənah Vaqifin
muzeyməqbərə kompleksinin
önündəəvvəlcətanınmışşairlər
Qarabağmövzusundaşeirlərini
səsləndiriblər.Sonragəncşair
lərin “Yeni nəfəs” layihəsi üzrə
çıxışlarıolub.
Qeyd edək ki, dövlət və hö

kumət rəsmiləri, mədəniyyət
və incəsənətxadimlərinin,AYB
üzvlərinin,gəncyazıçılar,şairlər
vəqazilərin iştiraketdiyipoezi
yabayramıiyulun14də“Qara
bağ” mehmanxanasının qarşı
sındakitabsərgisi iləbaşlayıb,
daha sonra şairlərin çıxışları
olub, rəngarəng konsert proq
ramı, ədəbibədii kompozisiya
lartəqdimedilib.Builkipoeziya

bayramı həm də “Şuşa İli”nə
möhtəşəmsözsənəttöhfəsiki
miyaddaşlarayazılıb.
Vaqif Poeziya Günləri çərçi

vəsində iyulun14dəCıdırdü
zündə konserttamaşa təqdim
olunub.

“Əsrlərin sədası” adlı kon
serttamaşada Nizami Gəncə
vi, İmadəddinNəsimi,Məhəm
mədFüzuli,ƏfzələddinXaqani,

Məhsəti Gəncəvi, Xurşidbanu
Natəvan, Molla Pənah Vaqif,
Molla Vəli Vidadi, Şah İsma
yıl Xətai, Mir Möhsün Nəvvab
kimi Azərbaycanın böyük söz
ustadlarınınobrazlarıcanlandı
rılıb,onlarınsözlərinəyazılmış

musiqilər səslənib, rəqs kom
pozisiyalarınümayişolunub.
Əməkdar artist, rejissor Ni

cat Kazımovun quruluş verdiyi

konserttamaşadaXalqartistləri
Gülyanaq və Gülyaz Məmmə
dovalar,SamirCəfərov,Əmək
darartistlərFərqanəQasımova,
Qoçaq Əsgərov, Nuriyyə Hü
seynovavədigərincəsənətxa
dimləriçıxışediblər.

Azad Şuşada gerçəkləşən
hər bir mədənikütləvi tədbir
270 yaşlı şəhərimizin keçmiş
şöhrətinin özünə qaytarılması,
ədəbimədənimühitinincanlan
ması baxımından böyük əhə
miyyətəmalikdir.
Xatırladaqki,uluöndərHey

dər Əliyevin iştirakı ilə 1982ci
ilyanvarın14dəŞuşadaMolla
PənahVaqifinməqbərəsininvə
Poeziya evinin təntənəli açılı
şı olub. Həmin səfər zamanı
ümummilli lider ədəbiyyat xa
dimlərinin də istəyini nəzərə
alaraq Şuşada Vaqif Poeziya
Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı
göstərişverib.Bununladaənə
nəvi poeziya bayramının əsası
qoyulub.

Şuşada daha bir 
söz-sənət bayramı yekunlaşdı

Cıdır düzündə “Əsrlərin sədası” adlı konsert-tamaşa nümayiş olunub

Moskvada “Çingiz Aytmatov. Doğan günəş” 
adlı film çəkilib

Filmdə ünlü yazıçının Azərbaycana 
münasibətindən də bəhs edilir 

MoskvadaADMDJEKstudiyasındaYeltsinMərkəzinindəstəyi
ilə“ÇingizAytmatov.Doğangünəş”adlısənədlifilmçəkilib.
FilmdədünyaşöhrətliqırğızyazıçısınınAzərbaycanamünasi
bətindəndəbəhsedilir,ÇingizAytmatovunuluöndərHeydər
Əliyevhaqqındadediyisözlərdiqqətəçatdırılır.

EkranişininssenarimüəllifəriAlekseyŞipulinvəQriqoriNaxape
tovdur.Q.Naxapetovunrejissorluğuiləçəkilənfilmdədiktormətnini
AleksandrDrozdovoxuyub.
Qeyd edək ki, 2008ci il Qırğızıstanda “Çingiz Aytmatov İli”

elanolunmuşdu.HəminilÇingizAytmatovunyubileyiBakıdada
keçirilmişdi.Prezident İlhamƏliyevovaxtÇingizAytmatovuvə
ünlüyazıçınınölkəmizəsəfərinintəşkilatçısı,“Türkdillidövlətlə
rinsiyasətinədəstəkFondu”nunrəhbəriNüsrətMəmmədovuqə
buletmişdi.DövlətbaşçısıÇingizAytmatovu“Dostluq”ordeniilə
təltifetmişdi.
HəminilinmayındaToktoqulSatılqanovadınaQırğızıstanMilliFi

larmoniyasında “Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək Fondu”nun
təşkilatçılığıiləuluöndərHeydərƏliyevin85illikyubileyitəntənəli
şəkildəqeydedilmişdi.TədbirdəçıxışedənÇingizAytmatovümum
milli lider Heydər Əliyevin təkcəAzərbaycanda deyil, beynəlxalq
aləmdədəçoxböyüknüfuzamaliksiyasixadimolduğunuvurğu
lamışdı.
Dünyaşöhrətliyazıçı2008ciilin12dekabrındadünyasınıdəyişdi.
Qeydedəkki,“ÇingizAytmatov.Doğangünəş”filmində“Türkdilli

dövlətlərinsiyasətinədəstəkFondu”nunkeçirdiyihər iki tədbirdən
fraqmentləryeralıb.

İstanbulda “Rəsmin türkcəsi” sərgisi
Sərgiyə Xalq rəssamı Arif Əziz də qatılıb

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin
(ADMİU)professoru,XalqrəssamıArifƏzizİstanbuldaMemar
SinanGözəlSənətlərUniversitetininTophaneAmireMədə
niyyətvəSənətMərkəzindətəşkilolunan“Rəsmintürkcəsi”
sərgisindəiştirakedib.

BubarədəADMİUdan
məlumat verilib. Bildirilib
ki,ArifƏzizinsərgidətəq
dim etdiyi “Səmavilər”,
“İstanbulun ruhu” və s.
əsərləriziyarətçilərinma
rağına səbəbolub.Rəs
samyerlibələdiyyətərə
findən “Xatirə” ordeni ilə
təltifedilib.
Sərginin əsasməqsə

di türk mədəniyyətinin
ortaqbədiidəyərlərininvəmədəniirsininrəngkarlıqdaəksolun
masıdır.Azərbaycan,Türkiyə,Qırğızıstan,Qazaxıstan,Türkmə
nistandan16rəssamınqatıldığısərgidə60dançoxəsərnüma
yiş etdirilib. Sərginin kuratoruXalq rəssamıSakitMəmmədov
qeyd edib ki, layihə uzunmüddətlidir və iştirakçı ölkələrdə də
keçirilməsinəzərdətutulub.

Bakıdakı Rus Evində “Oxuyan tar” 
İyulun21dəBakıdakıRusEvində(RİMM)Əməkdarartist,Azər
baycanMilliKonservatoriyasınındosenti,beynəlxalqfestival
vəmüsabiqələrlaureatıSahibPaşazadənin“Oxuyantar”adlı
solokonsertproqramıtəşkilolunacaq.

RİMMdənverilənmə
lumata görə, Azərbay
can və xarici bəstəkar
ların əsərlərindən ibarət
konsertdə Sahib Paşa
zadəni pianoda Əmək
darartistNərgizƏliyeva
müşayiətedəcək.
Qeyd edək ki, dünya

nın50dəkölkəsindəso
lokonsertproqramlarıilə
çıxışedənvirtuoztarzə
nin repertuarında Azər
baycan, Qərbi Avropa
vəLatınAmerikasıbəstəkarlarının500dənçoxəsəriyeralıb.
BusırayaAzərbaycanbəstəkarlarınınorkestrlətarüçünyazdığı
30dançoxkonsertdədaxildir.Bundanəlavə,bəstəkarlarməx
susiolaraqSahibPaşazadəninifasıməqsədilətarüçünəsərlər
yazıblar.Onlardanbirini braziliyalı bəstəkarBenjaminTaubkin
yazıb.

YARAT-ın “Müasir İncəsənət Məktəbi”nin 
birinci semestri başa çatıb

ƏməkdarrəssamSabinaŞıxlinskayanınrəhbərliyialtındabiril
likYARATMüasirİncəsənətMəktəbininilksemestribaşaçatıb.

Məktəbinilküçayı
ərzindətələbələryerlivə
xaricirəssamların,ku
ratorların,sənətşünas
ların,artmenecerlərin,
incəsənəttədqiqatçıla
rınınvəmüasirincəsə
nətsahəsindəçalışan
digərmütəxəssislərin
mühazirələrinidinləyib,
həmçininmüxtəlifmu
zeylərə,qalereyalaravə
sərgimərkəzlərinəsəfər
ediblər.
Tədbir çərçivəsində birinci semestrdə fərqlənmiş tələbələrin

müasirincəsənətədairtəqdimatlarıkeçirilib.
SabinaŞıxlinskayavəYARATMüasir İncəsənətMəkanının

başkuratoruFərəhƏləkbərlikursunfəaliyyətiiləbağlıiştirak
çılaraməlumatveriblər.Sonratələbələrsəhnəyədəvətolunub
lar.
Qeydedəkki,eksperimental layihəninməqsədigənclərara

sında peşəkar kadrların yetişdirilməsi və gənclərin peşəkar
məşğulluğununtəşviqedilməsidir.Məktəbintəhsilproqramının
əsashissəsinimədəniyyətvəincəsənətsahəsindətarixiənənə
lərləcarihadisələrinkəsişməsininməzmunuəsasındaformala
şanmüəllifkonsepsiyasıtəşkiledir.

BuilAzərbaycanlaYaponiya
arasındadiplomatikmüna
sibətlərinqurulmasının(7
sentyabr1992ciil)30illiyi
tamamolur.Bumünasibət
ləiyulun18dəYaponiyanın
məşhurpianoçuvəbəstəkarı
NakamuraTempeyinBakıda,
BeynəlxalqMuğamMərkə
zində(BMM)konsertikeçirilib.

Konsert Yaponiyanın Azər
baycandakı Səfirliyinin təşkilat
çılığıiləgerçəkləşib.
Konsertdən əvvəl jurnalistlərə

müsahibə verən Yaponiyanın öl
kəmizdəki səfiri Cuniçi Vada bu
ili həm də YaponiyaAzərbaycan
arasındadostluqilikimixarakteri
zəedib.O,ilərzindəbirsıratəd
birlərin keçiriləcəyini bildirib: “Bu
həftəsonuDənizkənarıMilliPark
da “Çərpələng festivalı”,qarşıda
kıaylarda“Budo”–yapondöyüş
sənətlərifestivalınəzərdətutulub.
Diplomatbildiribki,Nakamura

TempeiAvropa turuçərçivəsin
dəCənubiQafqazregionunailk
dəfəolaraqgəlib.Vurğulayıbki,
ifaçı Yaponiyanın UNESCOya
daxilolanbütünirsməkanlarını
gəzərəkdəfələrləxeyriyyəkon
sertiverib.

Qeyd olunub ki, yaxın gələ
cəkdə səfirlik yapon musiqisi
nimuğamlasintezetməküçün
ölkəsinin tanınmış ifaçılarını
Azərbaycanadəvətedəcək.
Sonra konsert proqramı təq

dimolunub.
Nakamura Tempei konsertdə

Yaponiya və dünyanın aktual
məsələlərini əks etdirən unikal
musiqiparçalarınısəsləndirib.

İfaçı“Şansıqaçırma”,“Əjdaha
nın göz yaşları”, “Montmartredə
sevgi hekayəsi”, “Sevginin ölü
mü”, “Şanlı şeypur” və COVID
19a həsr etdiyi “Pandemiyanın
əlaməti”,“Qəmginkarantingünlə
ri”,“Təcrid”əsərlərinitəqdimedib.
Konsertin sonunda yapon

musiqiçininAzərbaycanın Döv
lətHimnini ifaetməsi isəmusi
qiaxşamınaxüsusi rəngqatıb.

Tamaşaçılar ayağa qalxaraq
pianoçuiləbirlikdəhimnimiziif
tixarlasəsləndiriblər.
Qeydedəkki,BMMvəYapo

niyanın Azərbaycandakı Səfirli
yiarasında imzalanmışmədəni
əməkdaşlıq haqqında memo
randumaəsasən,qarşıdasəfir
liklə birlikdə yeni layihələr nə
zərdətutulur.

Lalə

“AzərbaycanXəzərDənizGəmiçiliyi”QSCnin“Suraxanı”gə
mimuzeyininvə“ChaghArtPlatform”untəşkilatçılığıilə“Dənizə
doğru”adlıqrupsərgisikeçirilib.İyulun16dabaştutansərgidə
iştirakçılarüçməfhumu–səma,dənizvəgəmilərinlövbərsaldığı
limanıtəsviredənrəssamlarınəsərləriilətanışolublar.

Sərginin mövzusu hər kəsin
müxtəlif səbəblərdənüz tutdu
ğu Xəzər dənizidir. Kimi neft
buruqlarına çalışmağa, kimi
sadəcə, istirahətə,kimiucsuz
bucaqsızmavisəmavədənizin
seyrinədalmaqüçünXəzərizi
yarətedir.
Sərginin ziyarətçiləri tanın

mışrəssamlarEldarQurbanov,
İntiqam Ağayev, Rafail Əliyev,
VüqarƏli,RəşadCabarov,Mir
AzərAbdullayev,AnarHüseyn
zadə, Elşən Karaca, Leyla Al
tunay, Milena Nəbiyeva, Emin
Qəhrəmanov, Elçin Hüseyn,

MəmmədRəşidov,GünelRavi
lova,AbbasMəmmədov,Diana
Əliyeva, Səbinə Səfərova,Aqil
Həşimov,RəşadRzayev,Sahib
Yaqubov və digər rəssamların
marina janrında təsvir etdikləri
əsərlərənəzəryetirmək imkanı
qazanıblar.Qeydedəkki, “ma
rinistika” (italyanca “marina” –
su), dəniz görünüşü, dənizdə
döyüş səhnəsi və digər dəniz
hadisələrinitəsviredənjanrdır.
Sərginin açılışında dünyada

ilk tankermuzeyolan “Suraxa
nı” gəmimuzeyinin direktoru
Tural İbrahimov, sənətşünaslıq

üzrə fəlsəfə doktoruQalib Qa
sımov,muzeyşünasAzadəHü
seynovaiştirakediblər.
Sərgininəhəmiyyətiniyüksək

qiymətləndirən Qalib Qasımov
rəssamlar üçün belə bir plat
formanı və imkanı yaratdıqları
üçün“AzərbaycanXəzərDəniz
Gəmiçiliyi”QSCyəvə“Suraxa
nı”gəmimuzeyinətəşəkkürünü
bildirib.

İki gün davam edən sərgidə
40ayaxınrəsməsərinümayiş
olunub.Nümayişolunanəsərlər
tamaşaçılar tərəfindənmaraqla
qarşılanıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Xə
zər Dəniz Gəmiçiliyi mədəniyyə
timizin inkişafı, təbliği, eləcə də
yaradıcı gənclərin dəstəklənmə
si məqsədilə müxtəlif layihələr
gerçəkləşdirir. 2018ci ildə şirkət
yaranmasının 160 illik yubileyi
münasibətiləgəncrəssamlarara
sındatəsviriincəsənətmüsabiqə
si təşkil etmişdi. Daha sonra isə
həminmüsabiqəyətəqdimolunan

100dən çox əsərinMuzeyMər
kəzinin sərgi qalereyasında sər
gisi keçirilmişdi. Bu cür layihələr
gələcəkdədədavametdiriləcək.

L.Azəri

“Dənizə doğru”
“Suraxanı” gəmi-muzeyində qrup sərgisi

Yapon pianoçu Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində çıxış edib

Diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə


