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BAKI MİM LALLA ESSAYDİ: ZAMAN VӘ GÖZӘLLİKDӘN KӘNAR ADLI SӘRGİNİ TӘQDİM EDİR
Bakı Müasir İncәsәnәt muzeyi Lalla Essaydinin işlәrindәn ibarәt sәrgini tәqdim etmәkdәn mәmnunluq duyur, sәrgi 14 noyabr 2013-cü il tarixindәn 14 yanvar 2014-cü il
tarixinә qәdәr Dina Nasser-Xadivi tәrәfindәn yaradılıb.
Zaman vә gözәllikdәn kәnar (Beyond Time and Beauty) Essaydinin Azәrbaycan tәşkil edilәn ilk sәrgisisdir vә onun 2012-13-cü illәrdә Afrika Smitsonian İncәsәnәt Muzeyindәki
sәrgisindәn sonra növbәti işidir. Bütün karyerası boyu yaratdığı әsәrlәri bir yerә cәmlәyәn sәrgi Hәrәm, Güllәlәr, Qovuşan әrazilәr vә Mәrakәş qadınları seriyasını әhatә edir.
Sәrgi Bakı Müasir İncәnәt Muzeyindә YARAT tәşkilatının tәşkilatçılığı ilә keçirilәn beynәlxalq müasir incәsәnәt sәrgilәrinin genişlәnmәkdә olan proqramının bir hissәsidir.
YARAT-in tәsisçisi Aida Mahmudovanın dediyi kimi, “YARAT-ın tәşkilatçılığı kontekstindә Lalla Essaydinin Zaman vә gözәllikdәn kәnar (Beyond Time and Beauty) adlı sәrgisini
tәqdim etmәkdәn şәrәf duyuruq. Fikrimizcә bu tәdbir bizim qәdim tarixdәn dә bilindiyi kimi visual әnәnәlәr içindә boya-başa çatan Bakı ictimaiyyәtindә silinmәz maraq
doğuracaqdır.”
Essaydi keçәn on illikdә fotoqrafiya, qarışıq media vә quraşdırma kimi texnikadan bәhrәlәnmәklә oriyental motivlәrin, islam ikonaqrafiyası vә Yaxın Şәrq qadınına baxışın
original biçimdә yenidәn canlandırılmasına görә şöhrәtlәnmişdir. Essaydinin formalaşdığı illәr Marokkoda vә Sәuudiyyә Әrәbistanında keçib vә o Avropa vә Amerika Birlәşmiş
Ştatlarında tәhsil alıb. Bu qarşıq tәcrübә әsasında yaradılan bu çoxsaylı perspektivlәr onun yaradıcılığının vә dünyaya verdiyi sualların ayrılmaz tәrkib hissәsidir: “mәnim
sәnәtimdә”, “Essaydi deyir”, “özümü çox sayda linzalar vasitәsi ilә tәqdim etmәk istәrdim – rәssam kimi, Mәrakәşli kimi, Sәudiyyәli kimi, әnәnәçi, liberal, Müsәlman kimi. Qısası,
mәn tamaşaçını stereotiplәrә qarşı çıxmağa dәvәt edirәm ”.
Dina Nasser-Xadivi bir kurator kimi deyir ki, “Essaydi çox mәşhur beynәlxalq rәssamdır, o, nәsә çox original 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.
Mәtakәşin hәrәm memarlığından tutmuş әrәb kalliqrafiyasına vә oriyentalist rәssamlıq әnәnәsinә qәdәr sıralanan visual әnәnәlәri yada salmaqla Essaydi onu formalaşdıran
ikonoqrafiyanı әsaslandırır. Onun Mәrakәş qadınlarındakı fiqurları tamamilә islam kalliqrafiyasına bürünüb – hәna içindә tәtbiq edilәn yazı, qadınların dәrisini, paltarlarını vә
onların әtrafındakı interyeri bәzәyәn yazılar. Mәtn elә bil ki, qadının düşdüyü tordur vә o, eyni zamanda hәm dә dekorasiya formasıdır, bu isә islam qadınının hәyatında әn
mәnalı mәqamlardan sayılmalıdır.

Tam illüstrasiyalı rәngli kataloq sәrgini müşayiәt edir vә buraya Qatar Oriyentalist Muzeyinin tәsisçi-direktoru Olqa Nefedova tәrәfindәn yazılan esse daxildir.
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