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Azәrbaycan, Bakı, 15 noyabr /Trend/
Noyabrın 14dә Müasir İncәsәnәt Muzeyindә rәssam Lalla Essaydinin işlәrindәn ibarәt sәrgi açılmışdır. Heydәr
Әliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Әliyeva vә Arzu Әliyeva sәrgi ilә tanış olmuşlar.
"YARAT!" Müasir İncәsәnәt Mәkanının tәsisçisi Aida Mahmudova sәrginin әhәmiyyәtindәn danışmışdır. Bildirmişdir
ki, L.Essaydinin "Zaman vә gözәllikdәn kәnar" (Beyond Time and Beauty) adlı sәrgisini tәqdim etmәkdәn şәrәf
duyuruq. Fikrimizcә, bu tәdbir bizim qәdim tarixdәn dә mәlum olduğu kimi, vizual әnәnәlәr içindә boyabaşa çatan
Bakı ictimaiyyәtindә dәrin maraq doğuracaqdır. A.Mahmudova sәrginin tәşkilindә әmәyi olanlara dәrin tәşәkkürünü
bildirmişdir.
Sonra incәsәnәt elmlәri namizәdi, şәrqşünaslıq tarixi vә nәzәriyyәsi üzrә mütәxәssis, Qәtәrin Doha şәhәrindә
Şәrqşünaslıq Muzeyinin tәsisçisi vә direktoru Olqa Nefedova rәssam L.Essaydinin yaradıcılığını, o cümlәdәn onun
burada nümayiş etdirilәn әsәrlәrini yüksәk qiymәtlәndirmiş vә sәrginin әrsәyә gәlmәsindә әmәyi olanlara
minnәtdarlıq etmişdir.
Sonra rәmzi açılışı bildirәn lent kәsilmiş vә sәrgiyә baxış olmuşdur.
Gәlәn il yanvarın 14dәk nümayiş etdirilәcәk sәrginin kuratoru Dina NasserXadividir.
"Zaman vә gözәllikdәn kәnar" rәssam L.Essaydinin Azәrbaycanda ilk sәrgisidir vә müәllifin 201213cü illәrdә Afrika
Smitsonian İncәsәnәt Muzeyindәki sәrgisindәn sonra növbәti işidir. Rәssamın bütün karyerası boyu yaratdığı әsәrlәri
bir yerә cәmlәyәn sәrgi "Hәrәm", "Güllәlәr", "Qovuşan әrazilәr" vә "Mәrakeş qadınları" silsilәsini әhatә edir.
Sәrgi Müasir İncәsәnәt Muzeyindә "YARAT!" Müasir İncәsәnәt Mәkanının tәşkilatçılığı ilә keçirilәn beynәlxalq
müasir incәsәnәt sәrgilәrinin genişlәnmәkdә olan proqramının bir hissәsidir.
Lalla Essaydi keçәn on illikdә fotoqrafiya, qarışıq media vә quraşdırma kimi texnikadan bәhrәlәnmәklә oriyental
motivlәrin, İslam ikonaqrafiyası vә Yaxın Şәrq qadınına baxışın orijinal biçimdә yenidәn canlandırılmasına görә
şöhrәtlәnmişdir. Rәssamın formalaşdığı illәr Mәrakeşdә vә Sәudiyyә Әrәbistanında keçmiş vә o, Avropa vә ABŞda
tәhsil almışdır. L.Essaydi deyir ki, sәnәtimdә özümü çoxlu sayda linzalar vasitәsi ilә tәqdim etmәk istәrdim  rәssam
kimi, mәrakeşli kimi, sәudiyyәli kimi, әnәnәçi, liberal, müsәlman kimi. Qısası, mәn tamaşaçını stereotiplәrә qarşı
çıxmağa dәvәt edirәm.
Sәrginin kuratoru Dina NasserXadivinin fikrincә, L.Essaydi çox mәşhur beynәlxalq rәssamdır, o, nәsә çox orijinal bir
şey yaratmaq üçün nüfuzedici mәdәni vә estetik dixatomiyaları irәli sürür  Şәrq vә Qәrb, әnәnә vә müasirlik vә
qadın haqqında dәyişәn qavrayışları da mәhz o irәli sürür.
Mәrakeşin hәrәm memarlığından tutmuş әrәb kalliqrafiyasına vә oriyentalist rәssamlıq әnәnәsinәdәk sıralanan vizual
әnәnәlәri yada salmaqla L.Essaydi onu formalaşdıran ikonoqrafiyanı әsaslandırır. Onun "Mәrakeş qadınları"
silsilәsindәn әsәrlәri tamamilә İslam kalliqrafiyasına bürünmüşdür. Mәtn sanki, qadının düşdüyü tordur vә o, eyni
zamanda, hәm dә dekorasiya formasıdır, bu isә İslam qadınının hәyatında әn mәnalı mәqamlardan sayılmalıdır.
Tam illüstrasiyalı rәngli kataloq sәrgini müşayiәt edir vә buraya Qәtәr Şәrqşünaslıq Muzeyinin tәsisçidirektoru
O.Nefedova tәrәfindәn yazılmış esse daxildir.
Mәrakeşdә boyabaşa çatan L.Essaydi ömrünün bir çox ilini Sәudiyyә Әrәbistanında keçirmiş vә Qәrb tәhsili
almasına baxmayaraq, әnәnәvi İslam hәyatı onun formalaşmasında әsas rol oynamışdır. L.Essaydinin
fotoәsәrlәrindә İngres, Delakrua vә Gerome kimi on doqquzuncu әsrin oriyentalist rәssamlarına xas olan ikonoqrafiya
әsaslı müasir refleksiya dәrhal nәzәrә çarpır. Son vaxtlarda müәllif Mәrakeşdә hәrәm üslubunda bir sıra әsәrlәr
yaratmışdır.
L.Essaydi NyuYorkda yaşayır. Onun "Mәrakeş qadınları" silsilәsindәn seçmәlәri 2009cu ildә tanınmış kitab evlәri
tәrәfindәn nәşr edilmişdir. Müәllifin işlәrindәn ibarәt son sәrgi Afrika Smitsonian, Boston İncәsәnәt muzeylәrindә,
http://az.trend.az/print/2211363.html
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Uilyams Kollec Muzeyindә vә Ohayoda Kolumbus İncәsәnәt Muzeyindә sәrgilәnmişdir. Onun әsәrlәri Parisin Luvr
Muzeyindә vә dünyanın bir sıra mәşhur muzeylәrindә nümayiş etdirilir.
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