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“Bəyinoğurlanması”,“Cavad
xan”,“Həmziyarət,həmtica
rət”,“Yaramaz”,“Bəxtüzüyü”,
“Otelotağı”kimifilmlərimi
ziyəqinxatırlayırsınız.Kino
sintezsənətolduğuüçünbu
filmlərinhərbirinintamaşaçı
rəğbətiqazanmasındarejis
sorişiiləyanaşı,kinorəssa
mınındaböyükroluvar.

Tanınmış kinoşünas, Əmək
darincəsənətxadimiAydınKa
zımzadə kino rəssamlığı haq
qında danışarkən deyir: “Kino
rəssamlığı teatr tərtibatı, deko
rativtətbiqi, dəzgah boyakar
lığı, qrafika, memarlıq və hey
kəltəraşlıqsənətləriiləqarşılıqlı
əlaqədəyaranmışvəkinoisteh
salıprosesindəformalaşmışdır.
Onagörədəkinorəssamıhər
tərəfibiliyə–inşaatlayihəsinə,
tikinti texnikasına, memarlığın
tarixinə və üslub müxtəlifiyinə
yaxşıbələdolmalıdır”.
Rəssamlar obrazların, hadi

sələrin dolğun və təbii alınma
sı, keçmişi hərtərəfi öyrənmək
üçün tədqiqatçı kimi axtarışlar
aparmalıolurlar.Filmlərəbaxar
kən dekorasiyalar, aktyorların
geyimlərivədigərnüanslarbizi
ciddi maraqlandırır. Rəssamın
kinoda iştirakı filmlərin daha
canlı və emosional alınmasına
mühüm təsir göstərir. Həm ta
rixi,həmdədigər janrlardaek
ranlaşdırılan filmlərdə rəssam
işinin uğurlu həlli ekran əsərini
dahadabaxımlıedir.
Xalq rəssamı, Prezident tə

qaüdçüsü, onlarla filmimizin
bədii tərtibatmüəllifiolanRafiq
Nəsirov da sənətdə iz qoymuş
peşəkarlardandır.
Buil75illiyiniqeydedənsə

nətkarlaMilli KinoGünüərəfə
sində,eləişbaşındagörüşdük.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
Xalq rəssamı bu ilAzərbaycan
Respublikası Kinematoqrafçılar
İttifaqınınMilliKinoMükafatına
layiqgörülüb.
Çəkilişpavilyonundaayaqüs

tü söhbətimizdənbəziməqam
ları diqqətinizə çatdırmaq istə
dik.

– Ra fiq müəl lim, ilk növ bə də 
Si zi qar şı dan gə lən Mil li Ki no 
Gü nü, yu bi le yi niz və mü ka
fat mü na si bə ti lə təb rik edi rik. 
Mü ka fa ta la yiq gö rül mə yi niz 
xə bə ri ni ne cə qar şı la dı nız?
– Düzü, gözlənilməz oldu.

AzərbaycanRespublikasıKine
matoqrafçılarİttifaqıİdarəheyə
tininüzvüolaraq iclasda iştirak
edirdim. KinoGünü ərəfəsində
layihə və məsələləri müzakirə
edirdik. Bir də eşitdim dedilər
ki,MilliKinoMükafatıyekdilliklə
RafiqNəsirovaverilir.

– Ki no rəs sam lı ğı na gəl di yi niz 
yol ne cə baş la dı?
–AzərbaycanPolitexnik İns

titutunun (indiki Azərbaycan
TexnikiUniversiteti–red.)Me
marlıq fakültəsini bitirmişəm.
İnstitutu bitirəndən sonra gör
kəmli memar Mikayıl Hüsey
nov məni Azərbaycan Elmlər
Akademiyasına işləməyə də
vətedirdi.Kinorejissordostum
OqtayMirqasımovdediki,niyə
gedibidarəişçisikimiçalışma
lısan. Gəl gedək, kinostudiya
ya.1969cuildən“Azərbaycan
film” Kinostudiyasında memar
kimiçalışmağabaşladım.Daha

sonradan görkəmli sənətkarlar
Nadir Zeynalov, Elbəy Rzaqu
liyevlə birlikdə işləyərək kino
rəssamlığınabələdoldum.Onu
daqeydedimki,xariciölkələr
dəkinorəssamıdeyəbirixtisas
yoxdur.Orada bu işləmemar
lar məşğul olurlar. Çünki kino
rəssamıfilmifəzadagörməlidir.
Buişhəcmişidir.Busəbəbdən
də mənim bu sahəyə gəlişim
asan oldu. Elbəy Rzaquliyev,
Rafiq İsmayılov kimi sənətkar
larla işləyərək sonradan artıq
fərdi rəssam kimi çalışmağa
başladım. Bilirsiniz, mən me
maram, bunun üstünlüyü odur
ki, memar məkanı üç ölçüdə
görəbilir.Xaricifilmlərdətitrlər
dəmemarrəssamyazırlar.Bir
müstəvidə işləyən rəssamdan
fərqli olaraq o, vizual məkanı
dahadəqiqgörəbilir.

– İlk müs tə qil iş lə di yi niz film 
han sı ol du?
–MərhumrejissorumuzTofiq

İsmayılovla “Əzablı yollarla” fil
mindəişlədik.

– “Mə lik məm mə din na ğıl la
rı”nın mo tiv lə ri əsa sın da len tə 
alı nan film. Na ğılfilm də ça lış
maq çə tin de yil di ki?

–Xeyr, əksinə, filmin çəkiliş
lərizamanımaraqlıməqamlarla
rastlaşdıq.

– Ən çox əmək sərf et di yi niz 
film han sı olub?
– Düzünü deyim ki, əmək və

məsuliyyəttələbetməyənfilmləri
qəbuletmirəm.Çalışıramofilm
ləri işləyimki, orada çoxlu iş və
yaratmaqimkanıolsun.Məsələn,
“Cavad xan”, “Yeddi gözəl” film
baletivəçalışdığımdigərfilmlər.

– Siz həm də me mar lıq nü mu
nə lə ri nin müəl li fi si niz...
– Bakı şəhərində bir neçə

iaşə müəssisəsinin müəllifi
yəm. Hazırda Gədəbəy rayo
nundalayihəməsasındaböyük
birhotel inşaolunur.XIXIIəsr
memarlıqməktəbimiziəksetdi
rir.MərakeşvəAzərbaycanme
marlığınınsinteziniyaratmışam
bu layihədə. Xəzər rayonunun
Qalakəndinədönənyoldaməş
hur“Qalabazar”deyilən layihə
dəmənəməxsusdur.

– 40 il dən ar tıq bu sa hə də 
ça lı şan in san ki mi ki no si zin 
üçün nə de mək dir?
– Janrından asılı olmayaraq

hər yeni filmmənim üçün yeni

bir məsuliyyət və həyəcan de
məkdir.Baxmayaraqki,bugü
nəkimi100dənartıqfilməbədii
tərtibatvermişəm.

– Bil di yim qə dər, Azər bay can
dan kə nar da da film lə rə qu ru
luş ver mi si niz...  
– Rusiya kanalları ilə bir çox

filmlərişləmişik.BeşiləyaxınRu
siyanınBirincikanalıvəNTV ilə
çalışdım.Bədiifilmlərvətarixise
riallar çəkmişik. Rusiyanın NTV

kanalı ilə yayımlanan “Dronqo”,
“Jurnalist”, “QrafKristovski”vəs.
teleseriallarının rəssamı olmu
şam. Polşa, Fransa kinematoq
rafçılarıilə,tanınmışaktyorJerar
Depardyeiləbirgəişlərimolub.

– Ha zır da çə ki liş mey dan ça
sın da yıq... 
– Bəli, “Mehmandarovlar” fil

miüzərindəçalışırıq.Rejissoru
Yavər Rzayevdir. Bədiisənəd
li filmdir. Əsas çəkilişlər Bakı
da olacaq. Filmin bir hissəsini
isə Şuşada “Mehmandarovla
rınevi”ndəlentəaldıq.Hazırda
malikanəHeydərƏliyevFondu
tərəfindən restavrasiya olunur
deyə tikilinin həyətində çəkiliş
lərapardıq.

– Bu il iş lə di yi niz baş qa film 
ol du mu?
– Bundan əvvəl Asif Rüstə

movun“Mərmərsoyuğu”filmin
dəçalışmışam.

– Qı sa və konk ret da nı şır sı
nız...
– Bilirsiniz ki, müsahibə ver

məklə aram yoxdur. İşimi gö
rüm, vəssalam. Durum özümü
tərifəyim, nə mənası var. Bu
mənimxasiyyətiməuyğundeyil.
İşimi xalq görür, bu mənə bəs
edir.Sadəcə,biz illərdir tanışıq
deyə, ona görə də yarızarafat
yarıgerçək söhbət üçün yeddi
dəqiqəvaxtımızvardedim.Am
ma17dəqiqəkeçib...

– Elə isə bu gün lük son sual. 
Ya ra dı cı lıq fəaliy yə tin də de
ko ra si ya ilə bağ lı ba şı nı za 
gə lən ma raq lı və unu dul maz 
ha di sə yə qin ki, olub.
–Əlbəttə,olub.Beləbirhadi

sə elə “Əzablı yollarla” filminin
çəkilişlərizamanıbaşverdi.Biz
filmin çəkilişi üçün Naxçıvan
dakı “Əshabikəhf” mağarasını
məkan olaraq seçdik. Ərazidə
cinlərin imarətini tikmək qəra
rına gəldik. Bu mərhələdə çə
kiliş qrupu avtomobil qəzasına
düşdü. Heyətin, mən də daxil,
70 faizi zədələr aldı.Ağır trav
malarlaxəstəxanayayerləşdiri
lənləroldu.Ammahərdəndüşü
nürəmki,mənimyüngülxəsarət
almağımınbirsəbəbidəvar.O
vaxt ziyarətçilər “Əshabikəhf”ə
nərdivanla qalxırdılar və sona
kimi nərdivan yox idi. Mən çə
kilişə hazırlıq ərəfəsində orada
daşdan nərdivan tikdirdim.Dü
şünürəmki,bəlkədəbusavab
işim məni həmin qəzada ağır
xəsarətdənxilasetdi...Onuda
deyim ki, orada çəkilişlərimiz
alınmadı,qayıdıbBakıdapavil
yonlardafilmiərsəyəgətirdik.

– Bi zə vaxt ayır dı ğı nız üçün 
si zə tə şək kür edir, bir daha 
yu bi le yi ni zi və qar şı dan gə lən 
pe şə bay ra mı nı zı təb rik edi rik.
–Çoxsağolun.

L.Azəri

“Kino rəssamı filmi fəzada görməlidir...”
Rafiq Nəsirov: “Baxmayaraq ki, yüzdən artıq filmdə çalışmışam, 

amma hər yeni iş mənim üçün yeni bir məsuliyyət və həyəcan deməkdir”

Bugünlərdəİçərişəhər
dəki“Qızqalası”qa
lereyasındaBütünay
Haqverdiyevinsərgisinin

açılışıbarədəxəbəraldım.
Sərgininadıdiqqətimicəlb
etdi:“Abşeronküləkləri”.

Yayın cırhacırında bu ifadə,
təbii ki, düşüncədə istirahət,
dəniz, torpaq, səmaanlayışını
canlandırır.Onudaqeydedim
ki, sərginin açılışına tanınmış
sənət adamlarının qatıldığını
bilirdim.Deməli,Abşeronmöv
zusuhələdəmaraqlıvəaktual
dır. Baxmayaraq ki, Abşero
nunekosistemixeyli dərəcədə
məhv edilib. Elə bu düşüncə
lərlə sərgiyə baxmağı qərara
aldım...
Sərgidə 28 əsər təqdim edi

lir.Hərbiri özünəməxsusaura
bəxş edir və rəssamın yanaş
masıdadiqqətçəkəndir.Abşe
ron mühiti, dəniz, yay fəsli və
koloritə rəssamınməxsusi ya
naşması.Təbiiki,hərbiryara
dıcı şəxsin öz baxışı, öz hissi
var.40iləvvəlTahirSalahovun
fırçasından çıxan Abşeronla
müasir Abşeron motivləri ara
sında fərqi tam aydın görmək
olur bu əsərlərdə. Zaman ke
çir, çox şeydəyişir.Ana təbiət
də qloballaşmayaməğlub olur
sanki.
Ekspozisiyada Bütünay Haq

verdiyevin üç il əvvəl Bakıdan
şəhərətrafı ərazilərə, Nardaran
kəndinə, Lahıc bağlarına köç
dükdən sonra yaratdığı əsər
lərəbaxdıqcakeçmişləbugün
arasındakıfərqi,dahadoğrusu,
uçurumugörmüşoluruq.

Rəssam özü sərgi haqqın
da deyib: “Pandemiya başla
yandan Abşeronda qalıram.
Köçdüm şəhərdən kənara və
orada tərk edilmiş çimərlikləri
çoxgəzdim.Təbii ki,o,mənə
çoxtəsiredib.Busərginimən
köhnəAbşeronmənzərələrinə
həsr etmişəm. Həm də ətra
fımdaolanadamlarabumən
zərələri göstərmək istəyirdim.
Günümün cədvəli ondan iba
rətdir ki, səhər tezdən çıxıb
dənizkənarınıgəzirəm,yada
axşama doğru Günəşin gözəl
işığıolanda rəsmdəçəkirəm,
foto da. Günün axırında isə
gəlib o təsvirləri kətana köçü
rürəm”.
Rəssamətrafaləmifəlsəfişə

kildədərketməküçünəsərlərin
dəkeçmişləbugünümöcüzəvi
şəkildə birləşdirib. Onun rəsm
ləri sadə süjeti ilə tamaşaçıla
rındiqqətinicəlbedir.Məsələn,
günəşli havadaköhnəavtomo
billərinüzərindəbərqvuranişıq
vəkölgənin füsunkaroyunu in
sanıbiranlığaxəyallaraləminə
qərqedəbilir.Sankibumaşında
sənnəzamansahəminsahillər
də gəzib, hətta pəncərəsindən
əl uzadıb qonşu bağın heyva
ağacındanbirheyvadaqopart
mısan...
Fırça ustasının detallara

məxsusi diqqəti, kompozisiya
ilə həssas işi valehedicidir. O,
mənzərəniəsl realistsənətnü
munəsinəçevirəbilib.Əsərlərin
hər biri Abşeronun təkrarolun
mazsəmimiyyətvənostaljido
lu aurasını hopdurur. Sanki bu
rəsmlər bütöv bir dünyadır. O
dünya ki, nağıl kimi uçub ge

dən, dağılan dünyamızın xati
rələriniyaşadırözündə.Paytaxt
sakinlərinin bir çox nəsillərinin
uşaqlığının parlaq, unudulmaz
xatirələrini,Abşeronunqızılqu
munun, Xəzərin şıltaq dalğala
rının sənətə çevrildiyi məqamı
seyr etmək də insanda qəribə
hissləryaşadır.
Bütünay bu əsərlərlə san

ki doğma torpağa sevgi etirafı
edir.Mənim,səninvəbaşqaları
nındillədeyəbilmədiyisevgieti
rafınırənglərinsehriiləçatdırır.
Rənglərin harmoniyası da elə
bilAbşeronnəğmələripıçıldayır
buəsərlərdə.Sakitvəmülayim,
küləklivəçılğınAbşeronunxəz
risininşoranqoxusuna,gilavarı
nınistiyelinə,Buzovnamehinin
sərinlik çiləyən havasına qərq
olursanburəsmləriçində.Müx
təliftexnikalarlaişlənmişəsərlə
rinhərbirisankiTofiqQuliyevin
Bakısından, Vaqif Mustafaza
dənin Bakı gecələrindən soraq
verir.
BütünayHaqverdiyevi digər

lərindən fərqləndirən xüsusiy
yəthamıyatanışolanobrazda
başqalarının gözündən qaçan
məqamıgöstərməkbacarığıdır.
Onunəsərlərindəhərşeyhar
moniya içərisindədir. Qayğısız
yay, yayın sonu və payız mo
tivləri... Bütün bunlar rənglərin
harmoniyasında seyrçiyə elə
incəliklə təqdim olunur ki, iki
mövsümarasındakeçidiəhval
ruhiyyəyə mənfi təsirsiz, de
mək olar yüngülvarı hiss edir
sən. Və bu məqamda Yelena
Haqverdiyevanın fikrini xatır
layıram: “Bu dünyada hər şey
dəyişir,çoxşeykeçmişdəqalır,

yeniliklər bizi cəlb edir, amma
Abşeronunruhuhəmişədəyiş
məzqalır.Bu,şairlərin,yazıçı
ların,rəssamların,musiqiçilərin
oxuduğu neçəneçə nəsillərin
qəlbinin musiqisidir! Abşeron
küləkləribizi romantikxatirələ
rəaparırvəbizəəngözəlmə
nəvihisslərbəxşedir”.
Qürub edən günəş, tən

ha qalmış sahil, bir zamanlar
dəbdə olması ilə qürrələnən
sovet avtomobilləri, talvardan
boylanan qara şanı və külə
yin vıyıltısında rəqs edən tax
ta külafirəngilər... Duyğulu və
duyğusuzküləkləri rəssamelə
ustalıqla təsvir edib ki, bütün
bunlar təbiətdən, reallıqdan
rəssamın sənət dünyasına in
teqrasiya edən, sanki köçərək
əbədibudünyadaməskənsa
lanatributlaraçevriliblər.
Sərgidənxoşvəbirazdakə

dərli hisslərlə ayrılıram. Rəs
sam ailəsində dünyaya gələn,
bumühitdəböyüyənBütünayın
budəfəki sərgisinin özəllikləri
isə hələ də məni düşündürür.
Görəsən, niyə “Abşeron külək
ləri”?...

***
Konseptual heykəltəraş və

rəssam Bütünay Haqverdiye
vin daim təkmilləşən kreativ
təcrübəsi müxtəlif incəsənət
sahələrini və janrları əhatə
edir. 1989cu ildə Bakıda ta
nınmış rəssamUcalHaqverdi
yevin ailəsindədünyaya gələn
BütünayƏzimƏzimzadəadına
İncəsənət Kollecində oxuyub,
sonra təhsilini Moskvadakı
Britaniya İncəsənət və Dizayn
Ali Məktəbində davam etdirib.
20032008ci illərdə rəssamlar
qrupuiləbirgəBakıdayerləşən
pravoslav kilsəsinin freskaları
nınçəkilməsivərestavrasiyası
iləməşğulolub.İlkfərdisərgisi
2010cu ildə Bakıdakı Müasir
İncəsənət Mərkəzində keçiri
lib. Bundan sonra ölkəmizdə,
həmçinin Rusiya, Fransa və
İtaliyada baş tutan qrup sərgi
lərinəqatılıb.2013cüildəəlişi
İtaliyadakeçirilən55ciVenesi
ya Biennalesində Azərbaycan
pavilyonunda yer alıb. 2015ci
ildə isəonun taxtadanhazırla
nanAzərbaycanxalçamotivləri
Kann Festival Sarayında keçi
rilən “İncəsənətdəAzərbaycan
xalçaları” sərgisində nümayiş
etdirilib.

Lalə

Abşeron torpağına 
rəsmlərlə sevgi etirafı...

“Bu sərgini mən köhnə Abşeron mənzərələrinə həsr etmişəm...”

Çexovun “Təklif ”i 
DOST-un inklüziv səhnəsində

DOSTİnklüzivİnkişafvəYaradıcılıqMərkəzindərusyazıçısı
AntonÇexovun“Təklif”pyesiəsasındahazırlanantamaşanın
premyerasıolub.RejissorƏbdülqəniƏliyevinquruluşverdi
yitamaşadasağlamlıqimkanlarıməhdudaktyorlariştirak
ediblər.

Premyeranıtanınmışincəsənətxadimləridəizləyiblər.Onlar
danbəziləritamaşahaqqındafikirlərinimediamənsublarıiləbö
lüşüblər.
Əməkdar artistSənubər İsgəndərli deyib: “Biz onları sağ

lamlıq imkanları məhdud insanlar hesab etsək də, əslində,
onlardacəmiyyətinbirüzvüdür.Onlarınçıxışıçoxgözəltəsir
bağışladı.Həttaürəyimdənsəhnəyəatılmaq,onlarlabirlikdə
oynamaq, rəqs etmək keçdi. Bu, bir arzu olaraq qəlbimdən
keçsədə,yəqinki,mənmütləqgəlibonlarlabirsəhnənibölü
şəcəyəm.Əlbəttə,gözəltəşəbbüsdürvəbutəşəbbüsüaraya
ərsəyə gətirənlərə təşəkkür edirəm.Teatr gözəl sənətdir və
bugünonabeləmaraqvarsa,bu,yalnızbizisevindirəbilər”.
XalqartistiFəxrəddinManafovtamaşayaböyükmaraqlabax

dığınıdeyib:“Teatrmədəniyyətinçoxvacibsahələrindənbiridir.
Tamaşanınquruluşçurejissoru,DOSTİnklüzivİnkişafvəYara
dıcılıqMərkəzininsəhnəifaçılığıüzrətəlimçisiƏbdülqəniƏliye
viyaxşıtanıyıramvəmənəeləgəlirki,beləbirməkandabelə
aktyorların gücü ilə tamaşa qoymağı mədəniyyətə çox böyük
birtöhfədir.Bundansonradaburdanümayişolunantamaşaları
məmnuniyyətləizləyəcəyəm”.
ƏməkdarmədəniyyətişçisiRahibAzəridətamaşadanböyük

zövqaldığını bildirib: “Hər şey yüksək səviyyədə idi.Xüsusilə
sağlamlıqimkanlarıməhdudaktyorlarınişəpeşəkarlıqlayanaş
masını çoxbəyəndim.Səhnədəaktyorunarabadakı tərəfmü
qabilinihavayaqaldırıb rəqsetməsixüsusiləçox təsirli idi.Bu
tamaşa üzərində çalışan, zəhmət çəkən hər kəsə bir də ona
görəminnətdarlıqedirəmki,əslində,cəmiyyətdəbugündəak
tualolanməsələləri klassikəsərinvasitəsiləçoxgözəl təqdim
etdilər”.
Tamaşanınmusiqi tərtibatçısı,ƏməkdarartistVüqarCamal

zadəisəfikirlərinibeləifadəedib:“Müəyyənsağlamlıqproble
miolanlarıncəmiyyətə inteqrasiyasıvəonlarınböyükzəhməti
hesabınabaşagələnbutamaşaüzərindəhəmtəlimçilər,həm
könüllülər,həmdədəvətolunanlarneçəvaxtidiki,çalışırdılar.
Hərkəsbutamaşanınuğurlualınmasıüçünəlindəngələniet
mişdi.Görünür,eləbunagörədə“Təklif”çoxuğurlualınmışdı.
Sağlamlıqproblemolanlarındaxilidünyasınıaçmaqvəonların
cəmiyyətintamhüquqluüzvünəçevrilməsiüçünəlimizdəngələ
niəsirgəməyəcəyik”.
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