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19 iyul 1915 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Ağa-
ba ba Ba la ğa oğ lu Bün yad za də (1915 – 17.12.1974) Ba kı nın 
Kür də xa nı kən din də do ğu lub. 1938-ci il dən Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

20 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bəx şi Hə sən oğ-
lu Qə lən dər li (1903 – 14.9.1985) Xan kən di də do ğu lub. C.Cab-
bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da baş re jis-
sor, C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rın da re jis sor iş lə yib.

20 iyul 1933 – Əmək dar rəs sam Məm mə də li Na ma zə li oğ lu 
İs ma yı lov (1933 – 21.8.2010) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da qu ru luş çu rəs sam iş-
lə yib.

20 iyul 1936 – Ta rix çi, ar xeoloq, AMEA-nın müx bir üz vü Və-
li Hü seyn oğ lu Əli yev (1936–2020) Şə ki ra yo nu nun Daş bu laq 
kən din də ana dan olub.

20 iyul 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q Ağa-
hü seyn oğ lu Da da şov (1946-2017) Ba kı da ana dan olub. Bir sı ra 
fi lm lə rin (“Yol əh va la tı”, “Qətl gü nü” və s.) ikin ci re jis so ru olub, 
sə nəd li fi lm lər çə kib.

20 iyul 1948 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Ra miz Ha cı Ağa 
oğ lu Əziz bəy li (1948 – 9.6.2021) Ba kı da ana dan olub. Film lər-
də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb, “Pir ver di nin 
xo ru zu”, “Bəxt üzü yü”, “Ya lan” bə dii fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Bir 
çox fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

20 iyul 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr və ki no xa di-
mi Zem fi  ra Ba ba qı zı Ba ba ye va (17.11.1954 – 2021) və fat edib.

21 iyul 1928 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si 
və Xalq Ko mis sar la rı So ve ti “Ye ni türk əlif ba sı nın ic ba ri və qə ti 
ola raq tət biq olun ma sı” haq qın da qə rar qə bul edib. 1929-cu il 
yan va rın 1-dən Azər bay can SSR-də la tın qra fi  ka lı əlif ba ya ke-
çid baş lan dı.

21 iyul 1950 – Xalq ar tis ti Məm məd ba ğır Ba ğır za də (1950 
– 30.10.2005) Ba kı nın Nar da ran kən din də do ğu lub. Xalq və 
bəs tə kar mah nı la rı nın unu dul maz ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın 
(“Kim lə rə qal dı dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi  olub.

21 iyul 1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nairə Ha fi z qı zı 
Sa dı xo va (1964 – 4.9.2021) Ba kı da do ğu lub. Mu zey Sər vət lə ri 
və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin di rek tor müavi ni 
olub.

21 iyul 1981 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi 
Ko mi tə si gör kəm li şair, dra ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan ol-
ma sı nın 100 il li yi haq qın da qə rar qə bul edib. Qə rar da Ba kı və 
Nax çı van şə hər lə rin də Hü seyn Ca vi din xa ti rə mu zey lə ri nin ya-
ra dıl ma sı, ədi bin adı nın əbə di ləş di ril mə si ilə bağ lı di gər təd bir lər 
nə zər də tu tul muş du.

Dün ya
19 iyul 1834 – Fran sız rəs sa mı və hey kəl tə ra şı Ed qar De qa 

(Ed gar De gas – Hi laire Ger main de Gas; 1834-1917) ana dan 
olub.

19 iyul 1893 – Rus şairi Vla di mir Ma ya kovs ki (1893 - 
14.4.1930) Gür cüs ta nın Ku taisi böl gə si nin Baq da di kən din də 
do ğu lub. 1906-cı il də ailə si Mosk va ya kö çüb. Poema la rı: “Şal-
var lı du man”, “150 000 000”, “Vla di mir İliç Le nin” və s. Sa ti rik 
pyes lə ri: “Mis te ri ya Buff ”, “Ha mam” və s.

20 iyul 1304 – İta li ya in ti ba hı nın gör kəm li nü ma yən də si, şair 
Fran çes ko Pet rar ka (Fran ces co Pet rar ca; 1304-1374) ana dan 
olub.

20 iyul 1864 – İs veç şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1931) Erik Karl feldt (Erik Axel Karl feldt; 1864-1931) 
ana dan olub.

20 iyul 1882 – Al man fi  lo so fu Ni ko lay Hart man (Ni ko lai Hart-
mann; 1882-1950) ana dan olub. Fəl sə fə də ye ni (tən qi di) on to-
lo gi ya nın ba ni si sa yı lır.

20 iyul 1895 – Ma car və ame ri kan rəs sa mı, fo toq raf və bəs tə-
kar, konst ruk ti vizm cə rə ya nı nın nü ma yən də si Las lo Mo hoy-Nad 
(Lasz lo Mo holy-Nagy; 1895-1946) ana dan olub.

20 iyul 1924 - Gör kəm li rus re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Tat-
ya na Mi xay lov na Lioz no va (1924-2011) ana dan olub. Film lə ri: 
“Ba ha rın on yed di anı” te le se rialı, “Kar na val” və s.

21 iyul 1893 – Al man ya zı çı sı Hans Fal la da (əsl adı Ru dolf 
Wil helm Fried rich Dit zen; 1893-1947) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“An ton və Her da”, “Son ra nə, ba la ca adam?”, “Ca na var lar için-
də ca na var” və s.

21 iyul 1899 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1954) Er nest He min quey (Er nest Mil ler He ming-
way; 1899 – 2.7.1961) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ki şi siz qa dın lar”, 
“Əl vi da, si lah”, “Əcəl zən gi ki min üçün ça lı nır” (ro man lar), “Qo ca 
və də niz” (po vest) və s.

21 iyul 1910 – Rus rəs sa mı Vla di mir Se rov (1910-1968) ana-
dan olub. SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı nın pre zi den ti (1962-1968) 
olub, ta ri xi möv zu da mo nu men tal əsər lə ri ilə ta nı nıb.

21 iyul 1933 – Ame ri ka ya zı çı sı Con Qard ner (John Champ lin 
Gard ner; 1933-1982) ana dan olub. “Qren del” ro ma nı ilə məş-
hur la şıb, ya zı çı lıq pe şə si ni öy rə nən lər üçün “Ədə biy yat sə nə ti” 
əsə ri nin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

19–21 iyulXatirə təqvimi

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” 
proqramı üzrə üçüncü təlim yekunlaşıb

əvvəli səh. 1-də
ADA Uni ver si te ti nin müəl li mi La lə Ki şi ye va 

ya ra dı cı sə na ye nin əsas an la yış la rı, ta ri xi in-
ki şaf mər hə lə lə ri, qlo bal kon tekst də sta tis tik 
rə qəm lə ri təq dim edib. O, əsas tə mə li in san 
ya ra dı cı dü şün cə si nə da ya nan bu sə na ye 
nö vü nün ye ni rə qəm sal dövr də aç dı ğı im kan-
lar dan da nı şıb. İn te rak tiv sual-ca vab şək lin də 
apa rı lan ses si ya da iş ti rak çı la rın fəaliy yət sa-
hə lə rin də tət biq edi lən rə qəm sal tex no lo gi ya-
lar haq qın da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb və real 
keys lə rin üs tün lük lə ri mü za ki rə edi lib. Təq di-
mat da həm çi nin blok çeyn tex no lo gi ya la rın-
dan ya ra dı cı sə na ye məh sul la rı nın da ya nıq lı 
mar ke tin qi və mo ne ti za si ya sı üçün əsas va-
cib tət biq is ti qa mət lə ri və tə ləb lə ri izah edi lib. 

Təd bir də fərq li öl kə lər dən mə də ni fəaliy-
yət sa hə lə rin də uğur lu la yi hə lər dən də bəhs 
edi lib. Kreativ sa hib kar ki mi də vət edil miş 
“Nin ka Cards&Gifts” şir kə ti nin rəh bə ri Nər giz 
İb ra hi mo va tə lim iş ti rak çı la rı ilə öz uğur he-
ka yə si ni bö lü şüb.

“Arts Coun cil” Azər bay can təş ki la tı nın rəh-
bə ri Da daş Məm mə dov mil li mə də ni ir sin və 
sə nət ənə nə lə ri nin xa ri ci öl kə lər də təb li ği nə 
dair real laş dı rı lan tə şəb büs lər haq qın da ət-
rafl  ı mə lu mat ve rib. 

Mə də niy yət və in cə sə nət sa hə si üz rə bey-
nəl xalq eks pert Ca han gir Sə lim xa nov mə də-
ni la yi hə lə rin ər sə yə gəl mə sin də kreativ ya-
naş ma lar, həl lər, in no va si ya lar möv zu sun da 

təq di ma tın da müx tə lif la yi hə və proq ram lar 
üzə rin dən kreativ me to di ka, uz laş dır ma qa bi-
liy yət lə ri, kreativ eks pe ri ment lə rin dən da nı şıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Ya ra dı cı sə na ye lər 
və rə qəm sal in ki şaf şö bə si nin mü di ri Ra mil 
Ab bə ki rov na zir li yin ya ra dı cı sə na ye lə rin in-
ki şa fı sa hə sin də st ra te ji fəaliy yət is ti qa mət-
lə ri və Mil li Priori tet lər çər çi və sin də nə zər də 
tu tu lan fəaliy yət lər ba rə də təq di mat edib.

Tə lim kur sun da Mə də niy yət Na zir li yi və 
onun ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən müəs si sə-
lə rin, Döv lət Tu rizm Agent li yi, Döv lət Şə hər sal-
ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si, “İçə ri şə hər” Döv lət 
Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Şu şa Şə hə ri 

Döv lət Qo ruq İda rə si, AMEA-nın mü va fi q ins-
ti tut la rı, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti, 
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi və 
di gər qu rum la rın, ya ra dı cı təş ki lat la rın nü ma-
yən də lə ri iş ti rak edib lər. Kur sun so nun da iş ti-
rak çı la ra ser ti fi  kat lar təq dim edi lib.

Xa tır la daq ki, “İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” proq ra mı üz rə iyun ayın da 
ke çi ril miş iki tə lim kur su UNES CO-nun “Dün-
ya mə də ni və tə bii ir si nin qo run ma sı haq-
qın da” 1972-ci il Kon ven si ya sı na və “Si lah lı 
mü na qi şə za ma nı mə də ni sər vət lə rin qo run-
ma sı haq qın da” 1954-cü il ta rix li Haaqa Kon-
ven si ya sı na həsr olun muş du.

O, pay taxt Ba kı da və ra yon-
la rı mız da ucal dıl mış bir çox 
mo nu men tal hey kəl tə raş lıq 
əsər lə ri nin və çox say lı dəz gah 
hey kəl tə raş lı ğı nü mu nə lə ri-
nin müəl li fi ki mi ta nı nır. Uzun 
müd dət pe da qo ji fəaliy yət lə 
məş ğul olub, hey kəl tə raş lıq 
sə nə ti nin sir lə ri ni gənc lə rə 
öy rə dib. 

Bu ya zı da Xalq rəs sa mı İb-
ra him İs ma yıl oğ lu Zey na lov 
(1934-2003) haq qın da söz aça-
ca ğıq. 

İb ra him Zey na lov Ba kı da ana-
dan olub. Ə.Əzim za də adı na 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Tex ni ku mu nu (1956) və Xar kov 
Döv lət Rəs sam lıq İns ti tu tu nu 
(1962) bi ti rib. Mü sa hi bə lə rin dən 
bi rin də de yir di: “Hə lə uşaq yaş-
la rın dan plas ti lin dən, ağac dan 
hey van fi  qur la rı dü zəlt mə yi çox 
se vir dim. Bu hə vəs son ra dan 
ar zu ya çev ri lə rək qəl bim də kök 
sal dı... İlk müəl li mim Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, hey kəl tə raş 
Hə yat Ab dul la ye va olub. Mən 
on dan çox şey öy rən mi şəm...”. 

İ.Zey na lov Azər bay ca nın ta-
nın mış döv lət, elm, sə nət adam-
la rı nın bə dii- es te tik tə sir gü cü nə 
ma lik ob raz la rı nı ər sə yə gə ti rib. 
Sə nət ka rın fər di şə kil də və həm-
kar la rı ilə bir gə ha zır la dı ğı mo-
nu men tal hey kəl tə raş lıq  nü mu-
nə lə rin dən “İma dəd din Nə si mi” 
(Xalq rəs sa mı To kay Məm mə-

dov la bir gə, tunc, qra nit, 1978, 
Ba kı), “Mir zə Ələk bər Sa bir” 
(tunc, qra nit, 1989, Şa ma xı), 
“Şah İs ma yıl Xə tai” (Əmək dar 
rəs sam, hey kəl tə raş Za kir Meh-
di yev lə bir gə, tunc, qra nit, 1990, 
Ba kı), “Mü ci rəd din Bey lə qa ni” 
(Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş 
Za kir Meh di yev lə bir gə, tunc, 
qra nit, 1991, Bey lə qan), “İs ma yıl 
bəy Qut qa şın lı” (Əmək dar rəs-
sam, hey kəl tə raş Za kir Meh di-
yev lə bir gə, tunc, 1992, Qə bə lə), 
“Ni za mi Gən cə vi” (tunc, qra nit, 
1993, Ba kı), “Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı yev” (tunc, qra nit, 1994, Ba-
kı) və baş qa əsər lə ri qeyd et mək 
olar. 

Hey kəl tə ra şın ob raz ya ra dı cı-
lı ğı, mo nu men tal lı ğı və es te tik 
tə sir qüv və si ilə diq qət çə kən 
əsər lə ri seyr çi də xoş duy ğu lar 
ya rat maq la ya na şı, mə nə vi ir-
si mi zin zən gin li yi ni nü ma yiş et-
di rir. Məş hur şair M.Bey lə qa ni, 
sa ti rik poezi ya mı zın bö yük us-
ta dı M.Ə.Sa bir və ya zı çı İ.Qut-
qa şın lı nın doğ ma yurd la rın da 
ucal dı lan abi də lə ri öz bə dii ifa-
də və iş lə nil mə xü su siy yət lə ri-
nin dol ğun lu ğu ilə nə zə ri cəlb 
edir. 

Bu yer də qeyd et mək ye-
ri nə dü şər ki, hey kəl tə raş lar 
İ.Zey na lov la Z.Meh di ye vi ya-
xın dost luq və ya ra dı cı lıq tel lə ri 
bağ la yır dı. Sə nət şü nas lıq dok-
to ru, pro fes sor Cə mi lə Nov ru-
zo va hey kəl tə ra şın ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da ya zır: “İb ra him Zey na-
lo vun abi də lə ri və la yi hə lə ri bir-
bi rin dən for ma müx tə lifl  i yi, əl də 
olun muş qu ru luş la rın tək rar lan-
ma ma sı cəh di ilə fərq lə nir. Onun 
abi də lə ri nin tə sir eff  ek ti ta ma şa-
çı ya ya xın lıq, fi  qur və pos ta ment 
öl çü lə ri nin dü şü nül müş uz laş-
dı rıl ma sın da dır. Çox vaxt abi də 
ha zır lan maz dan ön cə port ret 
üzə rin də iş ge dir, hey kəl tə raş 

məhz bur da gə lə cək mo nu men-
tal ob ra zın ciz gi lə ri ni müəy yən-
ləş di rir. Be lə lik lə, hey kəl tə ra şın 
ya rat dı ğı abi də lər yük sək idealı, 
ya ra dı cı şəx siy yə tin möh tə şəm-
li yi ni və gö zəl li yi ni təs diq lə yən 
mo nu men tal ob ra zın ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rı ənə nə lə ri ni iz lə mə yə 
im kan ve rir. Bu ənə nə lə rin ide ya 
zə mi nin dən onun for mal əla mət-
lə ri də ya ra nır...” (“Hey kəl tə raş 
İb ra him Zey na lov”. Al bom-mo-
noq ra fi  ya. Ba kı, 1998).

İ.Zey na lo vun büst-port ret 
əsər lə ri su rət lə rin fər di psi xo lo-
ji xü su siy yət lə ri nin pro fes sional 
iş lə nil mə si ba xı mın dan se çi lir və 
ob raz la rın da xi li- mə nə vi dün ya-
la rı nı də qiq lik lə tə cəs süm et di rir. 

“Mir zə Fə tə li Axun dov” (mər mər, 
1963), “Xə yal. Gənc qız port re ti” 
(mər mər, 1979), “Rə şid Beh bu-
dov” (tunc, 1986), “Mir zə Ələk-
bər Sa bir” (tunc, 1989) “Ha bil 
Əli yev” (tunc, 1990) büst lə ri bu 
qə bil dən dir. 

Hey kəl tə raş həm çi nin “Me mar 
Əcə mi” (tunc, 1976), “M.L.Rost-
ro po viç” (tunc, 1997) ba rel yefl  ə ri-
nin və H.Z.Ta ğı ye vin xa ti rə löv hə-

si (Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş 
Za kir Meh di yev lə bir gə, tunc, 
1996, Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-
ze yi nin bi na sı), Məm məd Səid 
Or du ba di nin qə bi rüs tü abi də si 
(qra nit, 1973) və baş qa me mo rial 
xa ti rə nü mu nə lə ri nin müəl li fi  dir. 

Gör kəm li ya zı çı M.S.Or du ba-
di nin Fəx ri xi ya ban da kı qə bi rüs-
tü abi də si ori ji nal kom po zi si ya 
qu ru lu şu na ma lik dir və us ta lıq la 
həll edi lib. Ya zı çı nın mə na lı su-
rə ti mo no lit qra nit üzə rin də əks 
olu nub. Di gər qa ya laş mış qra nit 
daş lar da isə onun ta ri xi ro man la-
rı nın ad la rı – “Qı lınc və qə ləm”, 
“Giz li Ba kı”, “Du man lı Təb riz”, 
“Dö yü şən şə hər” – həkk olu nub.  

İ.Zey na lo vun hey kəl tə raş lıq 
əsər lə ri ori ji nal kom po zi si ya 
qu ru lu şu, pro fes sional iş lə nil-
mə xü su siy yət lə ri nə ma lik dir və 
ay rı-ay rı lıq da bə dii təh lil pred-
me ti ol ma ğa la yiq sə nət nü mu-
nə lə ri dir. 

Sə nət kar məh sul dar ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti ilə ya na şı iyir mi 
il Azər bay can Döv lət Pe da qo ji 
İns ti tu tun da müəl lim, baş müəl-
lim, do sent, pro fes sor, ka fed-
ra mü di ri (1973-1993) iş lə yib, 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yi nin di rek to ru (1994-2003) 
və zi fə sin də ça lı şıb. Əsər lə rin-
dən iba rət sər gi lər təş kil olu-
nub. Bə dii ya ra dı cı lıq nü mu nə-
lə ri müx tə lif mu zey, qa le re ya və 
şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

İ.Zey na lo vun ya ra dı cı lı ğı və 
fəaliy yə ti döv lə ti miz tə rə fi n dən 
yük sək qiy mət lən di ri lib. O, res-
pub li ka nın “Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi” (1977), “Xalq rəs sa mı” 
(1988) fəx ri ad la rı na la yiq gö rü-
lüb,  SS Rİ (1972) və Azər bay can 
SSR (1976) Döv lət mü ka fat la rı nın 
laureatı olub.  

Əsəd Qu li yev
sə nət şü nas, Rəs sam lar 

İttifaqının üz vü

Ağac fiqurlardan monumental abidələrə
Heykəltəraş İbrahim Zeynalovun yaradıcılığına qısa nəzər

Avan qard rəs sam Ucal Haq-
ver di yev ötən əs rin 80-ci 
il lə rin də rəng kar lıq sə nə tin də 
öz dəst-xət ti ilə ta nın ma ğa 

baş la yıb. Gənc yaş la rın dan Ra sim 
Ba ba yev, Sə nan Qur ba nov və 
Ka mal Əh məd ki mi rəs sam lar la 
apar dı ğı mü za ki rə lər onun sə nət 
ax ta rış la rı nın tə mə li idi... 

Rəs sam-il lüst ra tor Ucal Haq ver di yev 9 
iyun 1960-cı il Ba kı da gör kəm li rəs sam 
Hə sən Haq ver di ye vin ailə sin də ana dan 
ol muş du. 1975-1979-cu il lər də Əzim 

Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bin-
də oxu muş, son ra Tal lin də İn cə sə nət 
İns ti tu tu na da xil ol sa da, 1984-cü il də 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu-
nun Bə dii qra fi  ka fa kül tə sin də ali təh si li-
ni ta mam la mış dı. Ucal rəs sam lı ğa san ki 
din sə viy yə sin də eti qad edər di. Ya ra dı cı-
lı ğı nın mü hüm xa rak te rik cə hət lə ri bun-
lar dır: kul tu ro lo ji de tal lar; An tik Yu nan və 
Ro ma sə nə ti; “İn cil” he ka yət lə ri; bi zans 
fres ka la rı; rus iko na sə nə ti; fran sız imp-
res sioniz mi; eksp res sionizm. 

Rəs sa mın müəl li fi  ol du ğu port ret-
lər dən bəhs et sək, de mə li yik ki, onun 
üçün ənə nə vi ob raz hə yat yol da şı Ye le-
na Haq ver di ye va dır. Bə zi port ret lə rin də 
İta li ya İn ti ba hı ənə nə lə rin dən – Sand-
ro Bot ti cel li, Leonar do da Vin çi, Ra fael 
sə nə ti nin de ko ra tiv lik və mo nu men tal-
lıq cə hət lə rin dən il ham lan dı ğı özü nü 
gös tə rir.  “Ana mın port re ti”, “Bu tu na yın 
port re ti”, “Ne ma nın port re ti”, “Bəx ti ya rın 
port re ti”, “Ay tə nin port re ti” və di gər lə ri 
bu na nü mu nə dir. Də rin dü şün cə lər alə-
mi nə qərq olan bu in san lar çox za man 
li ri ka və hü zur la do lu dur. 

Ucal Haq ver di ye vin ya ra dı cı lı ğın-
da önəm li mər hə lə din möv zu su dur. 
“Xe yir-dua”, “Mü qəd dəs Var fo lo mey”, 
“Mü nəc cim lə rin səc də qıl ma sı”, “Kil sə 
hə yə tin də”, “Çar mı xa çə kil mə”, “Adəm 

və Həv va”, “Ma don na kör pə-
si ilə”, “İuda nın öpü şü”, “Mü-
qəd dəs İero nim”, “Cən nət dən 
qo vul ma” və s. əsər lə ri “İn cil” 
he ka yət lə rin də ki ob raz və mo-
tiv lə rin rəs sam tə xəy yül lün də 
ək si dir.

O, hə lə uşaq yaş la rın da is-
te da dı nı “Azər bay can tə biəti” 
jur na lın da dərc olu nan il lüst-
ra si ya lar la sü bu ta ye tir miş di. 
90-cı il lər də “Dün ya xalq la rı-
nın na ğıl la rı” sil si lə sin dən 6 
ki ta ba il lüst ra si ya lar çək miş di. 
Bu əsər lər də san ki ki çik na ğıl-
ta ma şa nı seyr edir sən. “Qa ra 
qo yun” (Şot lan di ya), “Ma ra lın 
seh ri” (Mek si ka), “Leon mir va ri si” (Ka-
na da) ki mi na ğıl la ra çək di yi il lüst ra si ya-
lar da fərq li lik nə zə rə çar pır. 

Ümu miy yət lə, dün ya ədə biy ya tı, 
poezi ya dün ya sı rəs sam üçün əhə miy-
yət li dir. O,  ya şa dı ğı dün ya ya daima 
gö zəl lik və har mo ni ya priz ma sın dan 
ba xıb. Bu emo sional duy ğu la rı nı şeir lə-
rin də də əks et dir miş di.

Am ma mən si zin üçün
 Sə ma nı çə kə cə yəm,
Və o gö zəl rəq si ni gül lə rin, yar paq la rın, 
Ul duz la rın odu nu sön mə yə qoy ma ya cam,
Hə qi qət nu ru ol sun qoy bü tün na ğıl la rın.

Ucal Haq ver di ye vin çox şa xə li fəaliy-
yə ti nin növ bə ti is ti qa mə ti Şərq fəl sə fə-
si dir. Bu möv zu da “Şərq gö zə li”, “Şah-
za də”, “Rəqs”, “Şə ki” və s. ki mi ecaz kar 
əsər lər ər sə yə gə tir miş di. Bu əsər lər də 
onun “Qa car üs lu bu” sə nət mək tə bin-
dən il ham lan dı ğı ay dın nə zə rə çar pır. 
Rəs sa mın mo der nizm cə rə yan la rın dan 
fo vizm, ku bizm, fu tu riz mə xas port ret və 
kom po zi si ya la rı da var.  

1996-cı il dən “La bi rint”  ya ra dı cı qru-
pu nun üz vü ola raq müx tə lif land-art 
la yi hə lə rin də fəal iş ti rak edən rəs sam 
çağ daş Azər bay can in cə sə nə tin də fərq-
li iz qoy muş dur.

O, öm rü nün son beş ili ni Ba-
kı da yer lə şən Mi xail Ar xan gel 
apos tol kil sə si nin di var rəsm lə ri-
ni in ter yer tər ti ba tı na, fres ka və 
iko na nü mu nə lə ri çək mə yə həsr 
et miş di. Kil sə mo nu men tal di var 
rəng kar lı ğı mü rək kəb bir pro ses 
ol du ğu üçün Ucal ar tıq azad ya-
ra dı cı lıq dan de mək olar ki, im ti-
na et miş di. Ya ra dı cı lıq ema lat xa-
na sın da ye ni tab lo lar ya rat ma ğa 
za ma nı yox idi. 2004-cü il də Ucal 
Haq ver di yev və fat et dik dən son-
ra kil sə rəsm lə ri ni hə yat yol da şı 
Ye le na da vam et dir di.

Və fa tın dan son ra rəs sa mın 
əsər lə ri müx tə lif bey nəl xalq sər-
gi lər də təq dim edil miş dir. 

Bu gün lər də isə Ucal Haq ver-
di ye vin əsər lə ri Ya rat Müasir İn cə sə nət 
Mə ka nın da nü ma yiş olu nur.

2022-ci ilin 26 ma yın da açı lan “Möv-
cud luq da ün siy yət” ad lı sər gi də rəs sa mın 
ilk də fə ola raq ge niş miq yas lı ret ros pek tiv 
sər gi si ta ma şa çı la ra və sə nət se vər lə rə 
təq dim edi lir. Be lə lik lə, rəs sam bu dün ya-
da ol ma sa da, ta ma şa çı la ra fərq li duy ğu-
lar ya şa dan tab lo lar la dün ya ilə ün siy yə ti-
ni da vam et di rir. Sər gi 16 okt yabr ta ri xi nə 
qə dər sə nət se vər lə ri bu fərq li duy ğu la rı 
ya şa ma ğa də vət edir...

Dilarə Əsədli
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı
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