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“Azərbaycan xalçası–ilmələrin rəqsi”  
adlı yeni xalça kolleksiyası təqdim olunub

Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə milli-mənəvi 
dəyərlərimizin, mədəni irsimizin 
qorunub-saxlanılması, inkişafı 
və tanıdılmasına yönələn daha 
bir layihə həyata keçirilib. 

Layihə çərçivəsində hazırlanan 
“Azərbaycan xalçası-ilmələrin rəqsi” 
adlı yeni xalça kolleksiyası və eyni-
adlı kitab iyunun 3-də Heydər Əliyev 
Mərkəzində təqdim edilib.

“Azərbaycan xalçası–ilmələrin 
rəqsi” kolleksiyasına daxil olan 
əsərlər barədə ətraflı məlumat isə 
eyniadlı kitabda yer alıb. Nəşrdə oxu-
culara Azərbaycanda xalça sənətinin 
tarixi, qədim sənətin yaşadılması üzrə 
dövlət tərəfindən görülən tədbirlər, 
yeni kolleksiyanın ərsəyə gəlməsi 
prosesi barədə materiallar təqdim 
olunur.

Heydər Əliyev Mərkəzinin di-
rektoru Anar Ələkbərov bildirib ki, 
Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti əsrlər 
boyu xalqın məişət və mədəniyyətinin 
ayrılmaz hissəsi olub və günümüzə 
qədər gəlib çatıb. Prezident İlham 

Əliyev və Birinci vitse-prezident, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın tapşırıqları və 
qayğısı nəticəsində Azərbaycanda 
xalçaçılıq sənətinin inkişafı sahəsində 
bir sıra mühüm sənədlər qəbul edilib, 
müxtəlif layihələr həyata keçirilib.

Qeyd edib ki, “Azərbaycan 
xalçası-ilmələrin rəqsi” adlı yeni 
xalça kolleksiyası və eyniadlı kitabın 
təqdimatı 8 il ərzində ərsəyə gəlib. 
Bildirib ki, kolleksiya Heydər Əliyev 
Mərkəzində ilk dəfədir nümayiş olu-
nur: “Biz bu kolleksiyanın bir hissəsini 
öncədən Parisdə, UNESCO-nun 
baş qərargahında daha sonra Kann 
şəhərində təqdim etmişik. Bu böyük 
bir kolleksiyadır”.

O, kolleksiyanın hazırlanmasın-
da əməyi keçən bütün insanlara 
təşəkkürünü bildirib, daha sonra 
toxucu xanımları səhnəyə dəvət edib. 
Bildirib ki, toxucu xanımlar 8 il bu 
əziyyətə qatlaşsalar da, nəticə göz 
qabağındadır.

Anar Ələkbərov bu işlərin həyata 

keçirilməsinə qayğısını əsirgəməyən 
Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü 
bildirib. O, həmçinin layihənin ərsəyə 
gəlməsində Xalq rəssamı Eldar 
Mikayılzadənin əməyini xüsusi vurğu-
layıb.

Xalq rəssamı Eldar Mikayılzadə 
bildirib ki, dekorativ-tətbiqi 
sənətimizin, xüsusilə xalçalarımızın 
bədii xüsusiyyətlərini və texnolo-
giyalarını dərindən bilən görkəmli 
sənətkar Xalq rəssamı Lətif Kərimov 
Azərbaycan xalçalarına əsl mənada 
ikinci ömür verib, onların dünyada 
tanıdılmasına böyük əmək sərf edib: 
“Lətif Kərimov xalçaçılıq sənətinin 
başlıca bədii istiqamətlərini, onla-
rın üslub xüsusiyyətlərini müəyyən 
edib. Azərbaycan xalçalarının dəqiq 
təsnifatını verib ki, bu da onun 
“Azərbaycan xalçası” üçcildlik funda-
mental kitabında öz əksini tapıb”. 

Bildirib ki, Heydər Əliyev Fondu-
nun qədim sənətə yeni nəfəs verən 
kolleksiyasındakı “Yaranış”, “Şikar-
gah”, “Xan ovu”, “Cəng və barış”, 

“Bəndi-rumi”, “Şəbəkəli”, “Adəm 
və Həvva, “Ağaclı”, “Narlı“, “Göllü”, 
“Ləçək-turunc”, “Dörd fəsil”, “Tağlı”, 
“Cəmadət” xalçaları, “Cənnət quşları” 
və “Cənnət bağı” dəstxalı - gəbələri 
bənzərsiz sənət nümunələri kimi 
ziyarətçilərin marağına səbəb olub. 
Kolleksiyadakı xalçaların hər biri 
naxışları, ornamentləri vasitəsilə 
ziyarətçiyə öz mesajlarını çatdırır. 
“Yaranış” əsərində isə xammalın ha-
zırlanmasından xalçanın tam ərsəyə 
gəlməsinə kimi bütün mərhələlər 
parlaq bədii dillə öz əksini tapıb. 
Xalçanın aşağı hissəsində əks olunan 
oturacaq və onun üzərindəki müxtəlif 
rəngli saplar, çayı içilmiş stəkanlar, 
qənddan, üzərlik, Novruz atributları 
və digər əşyalar təqdimatına görə 
çox təbii görünür. Oturacağın altın-
da “gizlədilmiş” süpürgə, bir neçə 
cüt başmaq, ən nəhayət, yaranmış 
sakitlikdə mürgüləyən pişiyin təsviri 
ağır işdən sonra olan rahatlığı 
təcəssüm etdirir. Əlvanlığı ilə gözox-
şayan xalçada 20 cür ipək sapdan 

istifadə olunub.
Qeyd edək ki, yeni kolleksiyanın 

yaradılmasında Azərbaycanın Xalq 
rəssamı Eldar Mikayılzadə başda 
olmaqla 6 rəssam və 14 toxucu iştirak 
edib. Təbii boyalarla rənglənən xalça-
lar ipək və yundan toxunub. Burada 
170 rəng və çalarlardan istifadə 
olunub. Müxtəlif rəng çalarlarının 
əldə olunması üçün toxucular saç 
kimi nazik ipək ipləri açaraq bir neçə 
rəngdən yeni bir ip yaradıblar. Xal-
çaların ərsəyə gəlməsində ecazkar 
Şəki Xan Sarayı, Şəkixanovların evi, 
şəbəkələr, təbiətdən gələn naxışlar, 
zəngin flora və faunamız, təkəlduz 
tikmələri, zərif zərgərlik məmulatları 
tükənməz ilham mənbəyi olub, ilmə-
ilmə xalçalarda əbədiləşərək öz əksini 
tapıb.

Xalq rəssamı Eldar Mikayılzadə 
xalça ənənələrinin kanonları 
çərçivəsində özünəməxsus üslubda 
sənət əsərləri yaratmış novatordur. 
Azərbaycan xalçaçılıq sənətində 
fəlsəfi mövzuya xüsusi diqqət yetirən 
rəssamın bədii prinsiplərinin və 
yaradıcı tərzinin formalaşmasında 
müəllimlərinin - tanınmış xalçaçı-
rəssam Lətif Kərimov və görkəmli 
fırça ustası Səttar Bəhlulzadənin 
böyük təsiri olub. Ornamental formanı 
mahir bilməsi, kompozisiyaların 
yaradılmasında qüsursuz harmoni-
ya hissi, xalça sənəti üçün ən çətin 
sayılan əsl rəngkar palitrası, eləcə də 
təkmilləşdirdiyi toxuculuq texnikası 
müəllifə əsl sənət nümunələri yarat-
mağa imkan verir.

AZƏRTAC

Heydər Əliyev Mərkəzində xalça 
motivləri əsasında hazırlanan 
geyimlərin dəfiləsi keçirilib

Dünyanın ən qədim xalçaçılıq mərkəzi 
olan Azərbaycanda bu sənət növü əsrlər 
boyu nəsildən-nəslə ötürülüb, müasir 
dövrədək qorunub saxlanılıb. Xalça motivləri 
hər zaman yeni ideyaların, əsərlərin ya-
ranmasına təkan verib. Azərbaycanda 
xalçaçılıq məktəbinin yaşadılması və in-
kişafına, eləcə də dünyada tanıdılmasına 
dəstək göstərən Heydər Əliyev Fondu bu 
istiqamətdə Azərbaycanda və xaricdə bir sıra 
layihələr, sərgilər təşkil edib. UNESCO-nun 
qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ 
siyahısına daxil edilən Azərbaycanın ənənəvi 

xalçaçılıq sənəti yeni layihələrdə yenə də 
zövqləri oxşayır. Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə dizayner-modelyer Rüfət İsmayılın 
Azərbaycan xalçalarının motivləri, zəngin 
rəngləri və naxışlarından bəhrələnərək yarat-
dığı və Azərbaycanın Qarabağ Zəfərinə həsr 
olunan “Sumakh” kolleksiyası da bu baxım-
dan diqqət çəkir.

Xalçaçılıq sənətinin bu gün də inkişaf-
da olduğunu deyən “Azərxalça” ASC-nin 
sədri Emin Məmmədov layihənin yaran-
ma səbəbindən danışıb: “Rüfət İsmayılın 
Azərbaycan klassik ənənəvi xalçala-
rın əsasında yaratdığı gözəl əsərlərini 
“Azərxalça”nın toxucuları müxtəlif emalatxa-
nalarımızda toxuyub. Sənətin digər növləri 
ilə yanaşı xalçaçılıq da inkişaf etməlidir. Ona 
görə də biz tanınmış rəssamlar, konseptual 
dizaynerlərlə əməkdaşlıq qurub yeni əl sənəti 
yaradırıq və bununla da xalçaçılıq sənətini, 
mədəni irsimizi yaşadırıq”. 

Dünyaşöhrətli fotoqraf Reza Deqati 
də kolleksiya ilə bağlı fikirlərini bölüşüb: 
“Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətlə dünya-
da tanınır. İncəsənətin bir növü də xalçadır. 
Xalçanı geyim vasitəsilə dünyaya çatdırmaq 
olduqca gözəldir. Mən bu dəfilədə həm “fashi-
on”, həm də milli naxışlarımızı gördüm və bu, 
məni çox sevindirdi”.

“AFFFAIR in Carpets” adlı nümayişdə 
"Sumakh Haute Couture" və "Sumakh Affor-

dable Luxury" kolleksiyasından geyimlərin 
dəfiləsi keçirilib. Qeyd edək ki, "Sumakh 
Haute Couture" bu günədək Paris və Mosk-
vada nümayiş etdirilib. "Sumakh Affordable 
Luxury" kolleksiyası isə ilk dəfə məhz Bakıda 
nümayiş olunub. 

Kolleksiyaya daxil olan 5 məşhur xalça 
motivi əsasında yaradılan əsərlər xüsusən 
diqqət çəkir. “Açma-yumma” xalçası Qara-
bağ xalçaları arasında bədii xüsusiyyətləri 
ilə fərqlənir və “Açma-yumma” xalçaları 
silsiləsindən olan naxışlar kompleksinin bir 
hissəsidir.

Gözəlliyi ilə fərqlənən daha bir əsərin 
elementləri “Qarabağ” xalçasından qay-
naqlanıb. İlk baxışdan təkrar elementlərdən 
ibarət olan həmin kompozisiya sıralanaraq 
kəhkəşana qərq olur.

“Naxçıvan” adlı əsər Qarabağ xalçaçılıq 
məktəbinin nümunəsi olan xalçanın müxtəlif 
elementlərindən, o cümlədən “Xətai” və 
“Çələbi” xalçalarının naxışlarından da istifadə 
olunaraq yeni bədii kompozisiya əsasında 
yaranıb. 

Qarabağın “Ovçuluq” xalçalarına aid 
olunan elementlərin gözəlliyindən ruhla-
nan rəssam Azərbaycan və Yaxın Şərq 
sənətkarlıq məktəblərində geniş yer 
tapmış “Bəndi-Rumi” kompozisiyasının 
elementlərindən istifadə edərək şəbəkə 
tərkibli bədii kompozisiyanı yaradıb.

“Pazırıq” adlanan əsər türk soyuna aid 
edilən və dünyanın ən qədim xalçası sa-
yılan (2500 il), Rusiyanın Sankt-Peterburq 
şəhərindəki Dövlət Ermitaj Muzeyində 
saxlanılan eyniadlı xalçanın mərkəzi 
elementlərindən qaynaqlanıb. 

Azərbaycan xalçalarından, xüsusilə də 
Qarabağ xalçaçılıq məktəbindən ruhlanaraq 
ərsəyə gələn layihənin məqsədi həm də tarixi 
ənənələri müasir istiqamətlərdə yaşatmaqdır.

AZƏRTAC

Heydər Əliyev Mərkəzində xalça motivləri əsasında hazırlanan geyimlərin 
dəfiləsi keçirilib. Heydər Əliyev Mərkəzindəki təqdimat zamanı “AFFFAIR" 
markasının təsisçisi Rüfət İsmayılın qədim çeşnilər - “Açma-yumma”, “Qara-
bağ”, “Naxçıvan”, “Ovçuluq”, “Pazırıq” xalçalarının elementlərindən ruhlanaraq 
hazırladığı dizaynlar əsasında “Sumakh” geyim kolleksiyası nümayiş etdirilib.

Tədbiri Milli Kitabxananın direktoru, 
professor Kərim Tahirov açaraq bildirib 
ki, bu gün Milli Kitabxanada musiqi 
bayramıdır, sənətşünaslıq bayramıdır. 
Direktor qeyd edib ki, həmişə Milli 
Kitabxanada kitab təqdimatları keçirilir, 
bu gün isə tam fərqli təqdimata – Firəngiz 
Əlizadənin gördüyü işlərin təqdimatına 
yığışmışıq. Firəngiz xanımı hər kəs tanıyır 
və sevir. 

Vurğulanıb ki, F.Əlizadə öz yaradıcılığı 
ilə milli mədəniyyətimizi Azərbaycanın 
hüdudlarından uzaqlarda da uğurla təbliğ 
edir. Onun əsərləri həm Vətənində, həm 

də xarici ölkələrdə tanınaraq müasir 
Azərbaycan musiqisinin inikasına çevrilib. 
Musiqi mədəniyyətimizin inkişafında 
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə 
Firəngiz Əlizadə UNESCO-nun “Sülh 
artisti” mükafatına da layiq görülüb. 

Sonra Firəngiz Əlizadənin 
yaradıcılığına həsr olunan qısa klip 
iştirakçılara təqdim olunub.

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
sədri, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə 
çıxış edərək belə bir tədbirin təşkilinə 
görə, Mədəniyyət Nazirliyinə və Milli 
Kitabxanaya minnətdarlığını bildirib. 

Vurğulayıb ki, Milli Kitabxana bizim üçün 
çox doğma, müqəddəs məkandır, çünki 
tələbəlik illərimiz məhz burada keçib. 
Qeyd edib ki, bu gün festivalın artıq 3-cü 
gününü yaşayırıq, bu günlər ərzində 
konsert proqramları, film nümayişləri, 
müxtəlif tədbirlər keçirilib. Sonra o, 
təqdim olunan kompakt disklər və kitablar 
haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat 
verib. 

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının 
katibi, Əməkdar incəsənət xadimi, 
professor Zemfira Qafarova çıxış edərək 
deyib ki, bu gün Firəngiz Əlizadənin 75 

illik yubileyi münasibətilə keçirilən “Musiqi 
festivalı” çərçivəsində ona həsr olunan 
kitabların və kompakt disklərin təqdimat 
mərasiminə toplaşmışıq. Firəngiz xanımın 
fəal musiqi-ictimai fəaliyyəti Azərbaycan 
dövləti tərəfindən hər zaman yüksək 
qiymətləndirilib və o, çoxsaylı mükafatlara 
layiq görülüb. 

Tədbirin davamında Əməkdar 
incəsənət xadimi, sənətşünaslıq 
üzrə elmlər doktoru, professor 
İmruz Əfəndiyeva, Naxçıvan Dövlət 
Universitetinin musiqi sənəti kafedrasının 
dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 
doktoru Günay Məmmədova və digərləri 
çıxış edərək Firəngiz Əlizadəni yubiley 
münasibətilə təbrik edib və ona yeni-yeni 
yaradıcılıq uğurları arzulayıblar.

Sonda qonaqlar Firəngiz Əlizadənin 
həyat və yaradıcılığını əhatə edən Milli 
Kitabxananın fondunda mühafizə edilən 
kitabların geniş sərgisi ilə tanış olublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin 
yubileyinə həsr olunan təqdimat

Milli Kitabxanada Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyi və Milli Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın 
görkəmli bəstəkarı, Xalq artisti Firəngiz Əlizadənin 75 illik 
yubileyi münasibətilə keçirilən “Musiqi festivalı” çərçivəsində 
“F.Əlizadəyə həsr olunan kitabların və kompakt disklərin 
təqdimat mərasimi” keçirilib.
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