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Durante sua vida, seus com-
patriotas o consideravam 
uma grande pessoa. não 

é fácil merecer o amor do povo, e 
poucas pessoas tiveram a honra de 
receber tal reconhecimento. Sattar 
Bahlulzadeh nasceu sob uma estrela 
da sorte. talvez ele tenha sido reco-
nhecido e se tornado o favorito de 

todos por conta do infinito impacto 
que teve sobre ele tudo que levou 
da vida e de sua terra natal...

Sattar Bahlulzadeh é um dos 
mais brilhantes representantes da 
pintura azerbaijanesa do século XX. 
Dando continuidade às tradições 
centenárias da arte nacional, ele as 
renovou significativamente e virou 

uma nova página no desenvolvi-
mento da cultura artística. Para mui-
tos, o nome do pintor azerbaijanês 
Sattar Bahlulzadeh virou sinônimo 
de incrível entusiasmo criativo, ex-
pressão rara e sede ardente por cog-
nição do mundo.

ele não copiou ninguém em sua 
carreira e vida. Se estivesse vivo hoje 

O FAMOSO piNtOR AzeRBAijANêS SAttAR BAHLuLzADeH Fez uMA GRANDe e iNeStiMáveL cONtRiBuiçãO AO DeSeN-
vOLviMeNtO DA piNtuRA NAciONAL. eLe pReeNcHeu AS teLAS Que cRiOu cOM uM cLiMA pOéticO-ROMâNticO Que 
LevOu à cRiAçãO De uMA “FiLOSOFiA DA pAiSAGeM” eSpeciAL. eSte ARtiGO ANALiSA Seu pROceSSO cRiAtivO.

Bazarduzu. 1965
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teria pouco mais de 100 anos, mas 
já são 39 que ele não está mais co-
nosco. os anos passados não o alie-
naram, pelo contrário, trouxeram-no 
mais para perto e nos fizeram saber 
de sua grandeza e eternidade. Por 
decisão da uneSCo, uma institui-
ção de autoridade internacional, o 
aniversário de Sattar Bahlulzadeh foi 
celebrado em 2009, e isso simboliza 
a apreciação do legado cultural do 
grande pintor azerbaijano.

a vida e carreira de Sattar 
Bahlulzadeh (1909 - 1974) são for-
temente ligadas a amirjan, um 
dos mais velhos assentamentos 
absheron de Baku. ele nasceu, viveu 
e trabalhou lá por muitos anos. ele 
foi enterrado lá, em sua vila natal, 
conforme sua vontade.

ele recebeu sua educação ini-
cial em arte na Faculdade de arte 
do azerbaijão (1927-1931) e depois 
no instituto de arte v.i.Surikov em 
moscou. ele aprendeu com artis-
tas renomados como v.Favorskiy, 
l.Bruni, P.Pavlinov, K.istomin e 
G.Shegal.

no início de sua carreira, o pintor 
experimentou vários gêneros, pin-

tou retratos e pinturas temáticas re-
lacionadas à história do azerbaijão, 
até encontrar finalmente sua voca-

ção nas paisagens.
Sattar Bahlulzadeh é correta-

mente considerado o fundador da 

Karabakh. Jidir Duzu. 1956
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moderna pintura azerbaijanesa de 
paisagens e é chamado cantor e ro-
mântico da natureza. não há sequer 
um canto do azerbaijão que não 
tenha sido visitado por Sattar. não 
seria exagero dizer que ele redesco-
briu sua beleza ímpar para nós, seus 
contemporâneos vivendo em sua 

terra. Para criar esse fabuloso mun-
do, semelhante àquele dos contos 
de fada azerbaijanês, ele passou a 
maior parte de sua vida nas colinas 
de Shahdag, Goyazan, Dadagunash, 
Gachrash, Goy-Gol, nos vales do 
Kura e várias outras áreas inacessí-
veis e remotas onde, sem descanso 

ou sono por medo de perder sequer 
um momento, ele contemplou pas-
sionalmente as mudanças inces-
santes nas majestosas montanhas 
cobertas de chuva e neblina e no 
panorama do colorido pôr-do-sol.

Em todas as suas pinturas po-
de-se sentir sua alegre aceitação 
da vida e seu desejo de estabe-
lecer, através do poder da arte, o 
que considerava belo, atraente e 
agradável no moderno e no mun-
dano. Seu talento excepcional na 
pintura, amor genuíno pelas artes, 
desejo de estabelecer sua própria 
atitude para o mundo e observar o 
presente com seus próprios olhos e 
falar sua língua típica deixam uma 
marca de inovação nas aspirações 
artísticas de Sattar. ele trouxe uma 
nova visão para a pintura da arte 
azerbaijanesa, que também preci-
sou de uma nova técnica de pintura. 
isso lhe permitiu descobrir conten-
tamento, mágica e celebração de 
primavera na pintura. 

Sattar Bahlulzadeh introduziu 
verdadeira poesia na pintura azer-
baijanesa. Sua pintura é baseada nos 
versos filosóficos do imortal poeta 

Minha mãe . 1972-73

Yukhari Dashalti. 1957
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Fizuli do século Xvi, o espírito oti-
mista de miniaturas azerbaijanesas 
antigas, os padrões sutis dos anti-
gos tapetes nacionais e na melodia 
da música popular. “Para inspiração 
e cenários natural, eu não fui para a 
ilha do tahiti como Gaugin, e eu não 
recomendo aos outros que o façam. 
Pois a verdadeira fonte de inspiração 
é a vida do povo e sua terra natal.” 
estas palavras do pintor formam 
a fundação de seu credo criativo. 
apaixonado por sua terra natal, o 
pintor manteve suas ligações à ter-
ra, sua natureza, povo, arte popular 
e poesia até o fim de sua vida. essa 
forte relação com a terra era a fonte 
de inspiração de Sattar Bahlulzadeh...

Sattar divinizava a beleza. ele 
parecia ter nascido para reconhe-
cê-la e descobri-la para os outros. 
as qualidades particulares de pe-
dra, madeira e pequenas flores, 
que eram triviais para os outros, 
surpreendiam-no profundamen-
te. imortalizadas por ele na tela, 
também impressionaram quem as 
contemplava. montanhas altas, pro-
fundos abismos, escarpas duras e 
proibitivas, o mar agitado, pássaros 

costeiros, figueiras e amoreiras, po-
mares que complementam o cená-
rio da península de absheron e, em 
geral, todas as cores inerentes à terra 
do azerbaijão estão presentes nos 
temas favoritos de suas paisagens, 
que ele carinhosamente trazia à vida 
em suas pinturas. aparentemente, a 

frase do célebre artista americano 
anton refregier “ambos - o tra-
balho e o caráter de Sattar - são 
líricos, gentis e poéticos, como a 
natureza do Azerbaijão” veio de-
pois que ele se familiarizou com os 
trabalhos sutis e lírico-românticos 
de Sattar Bahlulzadeh.

Guba. Bairro de  Laz. 1974

Natureza morta do Absheron. 1973
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nessas obras, Sattar sempre se 
mantinha fiel ao seu mundo, fanta-
sia e paixão. Com pinceladas dife-
rentes e às vezes incomuns, ele foi 
capaz de representar uma varieda-
de de temas da natureza. não esta-
ria errado dizer que os meios de ex-
pressão nestas pinturas e ilustrações 
combinam os temperamentos da 
juventude e da sabedoria.

a natureza, nas pinturas do ar-
tista, é retratada com meios de ex-
pressão tão deleitáveis que parece 
que o filho do homem está com ela 
competindo. a natureza criou ina-
creditável beleza e o pintor sentiu 
profundamente esta beleza - por-
tanto, graças ao seu trabalho con-
junto, apareceram certos exemplos 
de arte como Caspian Beauty (1961), 
Dream of Land (1963), Teardrops of 
Kapaz (1965), Bazarduzu (1965) e 
Azerbaijani Tale (1970).

a carreira de Sattar Bahlulzadeh 
pode ser dividida em diversos perí-
odos. De paisagens detalhadas do 
período inicial, o pintor passa a ima-
gens generalizadas, trabalhos de 
natureza panorâmica e um estilo de 
pintura fino, quase como aquarela. 
em seus últimos trabalhos, em sua 
solução figurativa plástica, pode-se 
claramente sentir a convenção, um 
início de ilustração, a timidez e o 
dinamismo de pinceladas expressi-
vas. Suas pinturas se tornaram cla-
ras e limpas, seus toques “móveis” 
e sua percepção poeticamente ro-
mântica e inovadora. Criando efei-
tos excepcionais, ele alcança em 
suas obras o que parecia inacessí-
vel na pintura. os méritos artísticos 
destes diferentes períodos podem 
ser vistos nas obras Gudyalchay 
Valley (1953), The road leading to 
Gizbanovsha (1953), Teardrops of 
Kapaz (1965), Dream of Land (1963), 
ancient Shamakhi, Autumn in 
Nakhchivan (1971), Goychay (1972) 

e Blue Legend (1970), além de ou-
tros trabalhos do artista.

Sattar Bahlulzadeh nunca su-
bordinou sua inspiração à natureza. 
Paisagens como as pintadas por ele 
podem não existir tal e qual na na-
tureza. Sattar nunca tentou criar 
na tela uma réplica do que ele via. 
Ele pintava não do modo como 
via, mas sim do modo que sentia o 
que via. Sendo assim, em suas obras, 
a natureza é muito clara e fresca, e, 
em várias ocasiões, realmente verda-
deira e fabulosamente fantástica. 

as montanhas e quedas d’água 
pintadas pelo artista se tornaram 
um símbolo e uma obra completa 
- uma imagem poética genérica do 
país - tal como em suas obras Dream 
of Land (1963), Teardrops of Kapaz 
(1965), Beauties of Mugan (1973), 
Caspian Beauty (1961), Bazarduzu 
(1970), entre outras.

Suas soluções em diversas na-
turezas mortas, nas quais o artista 
combina a paisagem e a natureza 
morta em uma composição, são in-
teressantes. reflexões lírico-filosófi-
cas sobre a vida, o trabalho e a terra 
natal distinguem as obras Still Life 
with a Shamakhi veil, Jorat Melons 
(1971), Absheron Still Life (1973), Piti 

(1970) e Azerbaijani Tale (1970).
Contanto com a natureza e trans-

formando-a através da inspiração, 
ele criou sua própria “nova realida-
de”. “Para mim, o realismo é a liber-
dade da imaginação e a habilidade 
de estender minhas experiências na 
tela. Para mim, é importante expres-
sar a verdade da vida de qualquer 
forma. mas o realismo não é apenas 
um meio, é a amplitude do coração 
do pintor e a generosidade de sua 
natureza”, disse Sattar.

o sentimento de supremo amor 
por algo faz o indivíduo olhar para 
tudo com novos olhos. isso pode 
ser visto nas pinturas e ilustrações 
de Sattar Bahlulzadeh dedicadas aos 
presentes da natureza. Frutas, flores 
e vegetais, apresentados por Sattar 
em uníssono com a natureza - o que 
era uma nova forma de composição 
- trazem ao espectador sentimentos 
calorosos pela natureza da terra na-
tal e os frutos de sua terra. a atitude 
do pintor no que diz respeito à na-
tureza e seus presentes era particu-
larmente elevada. isso foi sutilmente 
percebido pelo conhecido artista 
francês andre Fougeron, que disse 
que “Sattar Bahlulzadeh ama as flores 
e as flores o amam”. estas palavras fa-

Montanhas de Nakhchivan. 1967
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lam do amor mútuo entre o pintor e 
a natureza, que é percebido nas pin-
turas que o artista criou durante sua 
carreira - Autumn in Shamakhi (1972), 
Waterfalls in the village of Laza (1972), 
The Coast of the Caspian Sea (1970), 
The Karabakh Landscape. Jidir Duzu 
(1956), In the gardens of Mardakan 
(1973), Shahnabad Mountains (1970), 
entre outras.

ele nunca retornava de mãos 
vazias de suas viagens a distritos e 
vilas da república. Seu estúdio era 
um canto essencial da natureza... 
minerais coloridos das montanhas 
de nakhchivan, folhagens de outo-
no dos jardins de Guba e Shamakhi, 
galhos de formas incríveis das flores-
tas de lankaran, romãs do Distrito 
de Goychay e papoulas de Karabakh 
eram características regulares de seu 
estúdio. ele podia falar em detalhes 
por longos períodos sobre tudo. 
Sattar nunca fechou a torneira cerca-
da por uma coroa de flores silvestres. 
Gotas medidas o carregavam men-
talmente para o seio da natureza e 
lugares nos quais caminhou...

Se não levarmos em considera-
ção as obras do início do período 
devotado ao mundo do genial po-
eta Fizuli, podemos afirmar que, em 
seus trabalhos, o pintor raramente 
contemplou imagens de pessoas. 
mas as imagens de poços maríti-
mos, tanques de petróleo, campos 
de algodão, pomares e vinícolas nos 
transmitem o sentimento caloroso 
das mãos de trabalhadores e sua 
presença...

o legado de ilustrações do pintor 
também é composto por diversas 
naturezas mortas, paisagens e com-
posições que expressam o amor in-
tenso do pintor pela poesia de Fizuli, 
escrita com tinta e uma caneta de 
ponta porosa. estas pinturas atraem 
o espectador com ritmos incomuns, 
suavidade e poder de improvisação. 

em 1960 suas ilustrações captura-
ram a atenção de especialistas tche-
cos e uma exposição exclusiva das 
ilustrações do pintor foi organizada 
em Praga (1966) foi um grande su-
cesso. Depois foi aberta em moscou 
e outras cidades ao redor do mun-
do. Suas exposições foram vistas em 
minsk (1988), nova iorque (1994), 
istambul (1994), londres (1995), 
Bonn (1996), Paris (2009) e Baku 
(2004, 2009).

os numerosos retratos do pin-
tor são dedicados ao poema “leyli 
e majnun”. nas pinturas que retra-
tam majnun, nosso mundo parece 
desbotado. Criando suas imagens 
favoritas, o pintor prova que ele 
próprio ardia no fogo do amor de 
majnun e da poesia de Fizuli. os 
nomes Sattar e majnun (obcecado 
com o amor) se tornaram sinôni-
mos populares...

Sattar Bahlulzadeh é comu-
mente referido como um pintor-
poeta. E isso é verdade. Ele era 
apaixonado pela poesia clássica 
azerbaijanesa e um verdadeiro fã 
desta. o impacto da poesia e filoso-
fia de Fizuli na carreira de Sattar é di-
ficilmente superestimado. a poesia 

sincera de seu trabalho era ditada 
por seu profundo conhecimento e 
amor pela poesia clássica nacional. 
ele nunca se cansava de citar as 
obras de nizami, Fizuli, vagif e Sabir. 
no que diz respeito à poesia, falava: 
“eu dou o primeiro lugar a Fizuli e o 
segundo a vagif. Podem distribuir os 
lugares restantes vocês mesmos.”

É muito difícil contar todas 
as obras concebidas por Sattar 
Bahlulzadeh. Generoso por natu-
reza, o pintor doou seus diversos 
quadros a admiradores de sua arte 
e a todos que eram solidários a ele. 
Podemos dizer sem exagero que a 
história da pintura mundial viu pou-
cos artistas tão generosos quanto 
Sattar. todo o azerbaijão é há muito 
uma grande exposição informal das 
obras do artista.

Como resultado de jornadas cria-
tivas e composições e soluções de 
cor incomuns, o preenchimento da 
paisagem com novo sentido permi-
tiu que ele fosse reconhecido como 
sucessor de tradições nacionais e 
mundiais do romantismo da arte. 

Sattar Bahlulzadeh com o célebre artista mexicano David Siqueiros, 
Baku, 1973
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Tapetes o cercaram desde a in-
fância – assim como qualquer 
outro azerbaijanês, em espe-

cial alguém oriundo de Shusha, ele 
nasceu no tapete, costumava cair no 
sono olhando intrincados padrões de 
tapetes e deu seus primeiros passos 
em um macio tapete de lã.  um ga-
roto nasceu na família allahverdilars 
em 17 de novembro de 1906 em 
Shusha.  ele estava destinado a tor-
nar-se um cientista, artista e orna-
mentalista que dedicou toda sua 
vida à arte da tapeçaria azerbaijanesa 
(a arte da tapeçaria data da idade do 
Bronze), tornando-a conhecida por 
todas as pessoas na terra.

o próprio destino levou latif 
Karimov ao que ele eventualmente 
se tornou para a arte azeri de tape-
çaria.  ele nasceu em Shusha, uma 
cidade que foi berço de famosos 
poetas, escritores, músicos, khanen-
de (nome geralmente atribuído a 
cantores de mugham, um típico 
gênero musical azeri) e tecelões de 
tapetes.  ele tinha seis anos de ida-
de quando, por questões familiares, 
seus pais se mudaram para mashhad, 
no irã.  em mashhad, ele ajudava sua 
mãe a tecer tapetes, trazendo seus 
incomparáveis ajustes aos padrões já 
numa idade precoce.  este é o ponto 
no qual seu dom de artista se ma-
nifestou – ele começou a fazer seus 
próprios desenhos de tapetes, sem-
pre introduzindo algo diferente aos 
tradicionais padrões florais e geomé-
tricos.  após deixar a escola aos 16 
anos, latif trabalhou no estúdio da 
famosa mirza alakbar Huseynzade, 
teceu tapetes e criou cheshna (de-
senhos) de novos tapetes.  ele estu-
dou artes em miniatura, sem a qual 
é difícil de imaginar tapeçaria, na 

escola do renomado artista Huseyn 
Behzade tabrizi em teerã.

este mestre foi capaz de sair dos 
padrões clássicos, ao mesmo tempo 
em que mantinha a tradição.  esta 
experiência de aprendizado benefi-
ciou muito o talentoso aprendiz.  em 
pouco tempo latif dominou esta 
forma de arte, ao passo que, anos 
depois, seu conhecimento, a sutil 

linha de interpretação, a impecável 
pureza das linhas inerentes em seus 
trabalhos, elegantes toques e, mais 
importante, o respeito a tradições 
de séculos inspiraram-no a ir mui-
to além dos tapetes.  isso se mani-
festou em desenho arquitetônico, 
desenhos de jóias, livros, selos co-
memorativos, molduras decorativas 
para pinturas e muito mais.

“iDeiAS NãO teM LiMiteS, eLAS SãO iNtANGíveiS: NeM O teMpO tAMpOucO A MORte pODeM AFetá-LAS. SOMeNte 
iDeAiS SãO eteRNOS, NADA é eteRNO eXcetO eSteS e AS peSSOAS Que OS SeRveM.”

j. ReNAN

Tapete Lechek Turundj
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O fenômeno de Latif Karimov 
se reflete na própria fundação de 
sua perspectiva do mundo.  Ele a 
comunicou através de uma abor-
dagem talentosa de tudo que 
via, ouvia ou lia.  talvez ele possu-
ísse mentalidade e imaginação es-
peciais, ao passo que sua excepcio-
nal memória nata imediatamente 
gerava imagens, traços grandes e 
pequenos, pinturas, palavras e, é cla-
ro, tapetes.  ele conseguia salientar 

quaisquer elementos característicos 
de um clássico tapete azeri e formar 
uma entidade separada.  ao fazê-lo, 
Karimov criava tapetes com uma es-
trutura simples, integrada, imagens 
coloridas revelando a importância 
da ideia por trás delas de manei-
ra lógica, característica singular a si 
próprio.  assim nasceram os tapetes 
afshan, Khatai, Khatai Sayagi, etc e 
tornaram-se conhecidos em todo o 
mundo.  Karimov tinha o dom nato 

de compreensão da ordem mundial 
e análise das potências que domi-
navam o mundo.  esta foi uma in-
trospecção intuitiva da sequência e 
progresso dos acontecimentos.  os 
próprios formatos simétricos e geo-
métricos reproduzidos por Karimov 
representam uma simples e concisa 
abordagem da forma que a comple-
xidade natural é comunicada.  não 
se trata simplesmente de informa-
ção sobre o que está acontecendo 
no universo, mas sobre efeitos físicos 
claros, científicos e ainda não desco-
bertos.  Foi assim que os ritmos e as 
cores da natureza apareceram em 
seus tapetes.  isso exigiu o investi-
mento de poder espiritual, tão anti-
go e tão novo para todos, tão atraen-
te tanto para o criador quanto para 
aqueles atraídos pelo milagre da arte.

Karimov era um virtuoso em sím-
bolos – ele sabia muito bem que, se 
o formato fosse mais simples que o 
conteúdo, então a informação so-
bre o conteúdo não poderia realizar 
seu objetivo.  Porque as regras de 
agrupamento não somente servem 
aos propósitos de uma organização 
puramente formal de composições, 
mas também aos seus significados 
simbólicos.  Sua percepção também 
consistia em compreender modelos 
estruturais.  Por exemplo, um plano 
estrutural oculto salienta um centro 
construído sobre uma divisão de ta-
petes Bahar e Yeni Bahar em quatro 
seções.  isso deriva das composi-
ções clássicas de tapetes Dord Fesil 
(Quatro estações) com antigos sím-
bolos da agricultura: o medalhão 
central representa a imagem do Sol 
com quatro estações.

        em 1929, Karimov retor-
nou ao azerbaijão.  um ano depois, 
trabalhou como instrutor na asso-
ciação azerkhalcha – primeiro em 
Shusha, depois em tbilisi e final-
mente em Baku.  Por um curto perí-

Tapete Shabi-Khijran, 1975

Seguindo as tradições
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odo de tempo, ele foi o melhor dos 
melhores e desenvolveu uma gran-
de quantidade de tapetes ornamen-
tais e tapetes apresentando ilustra-
ções e retratos.  o tapete afshan foi 
seu primeiro trabalho realizado de 
acordo com todos os critérios da 
arte clássica.  ele inseriu seus pró-
prios elementos e toques.  anos de-
pois, esses toques tornaram-no fa-
moso.  Karimov sempre inseria algo 
novo em seus trabalhos.  afshan foi 
completado em 1932, ao passo que 
em 1980, quando o tapete havia 
ganhado fama por todo o mundo e 
entrado em vários catálogos estran-
geiros e domésticos, ele desenhou 
sua terceira versão.

latif Karimov contribuiu muito 
para a renovação dos tapetes orna-
mentais.  usando o singular legado 
do povo azerbaijanês, ele esteve 
sempre em busca de novas com-
posições ornamentais e soluções 
de estilo.  ele criou uma série de ta-
petes ornamentais, incluindo araz, 
Pambignakhish, lechek turundj, Yeni 
khalcha, Gizil khalcha, Gey-Gel.  em 
1959, eles foram expostos como par-
te de uma campanha de literatura 
e arte azeri em moscou, receberam 
elogios de profissionais e ganharam 
reconhecimento público.  um colo-
rista sutil e um mestre em comandar 
todo o espectro das cores, ele podia 
sentir o ornamento.  ele tirava inspi-
ração do tesouro da arte da tapeçaria 
azerbaijanesa e elaborava composi-
ções tradicionais de tapetes de ma-
neira característica somente a ele.  o 
tapete araz é um exemplo de um 
maior enriquecimento das melhores 
características da arte da tapeçaria 
azeri – expressão colorista e melódi-
ca.  Yeni Khalcha é uma maravilhosa 
estrutura rítmica e uma proporcio-
nalidade de temas decorativos.  o 
Gey-Gel é uma imagem ornamen-
talmente generalizada do lindo lago 

próximo a Ganja.  o Pambignakhish 
possui ornamentos modestos com 
um estilo comum de decoração.  o 
Gizil khalcha tem novos temas, e 
o lechek turundj representa uma 
conexão lógica e orgânica entre os 
componentes.  Sua composição é 
rítmica e dinâmica...

        os ornamentos de seus ta-
petes são como um aforismo, uma 
brilhante ideia incorporada aos 
padrões.  eles forneciam um sutil 
significado psicológico às imagens 
em tapetes baseados em histórias e 
tapetes apresentando ilustrações e 
retratos.  Quatro tapetes dedicados 
ao grande arquiteto azerbaijanês 

do século Xii, ajami, podem ter sido 
descritos como o hino das compo-
sições de Karimov.  ele sempre foi 
atraído pelos trabalhos de ajami, 
pela personalidade do arquite-
to.  Sabe-se que as imagens de gran-
des pensadores, poetas, artistas e ar-
quitetos estão codificadas em seus 
trabalhos, mas nem todos possuem 
a chave para o criptograma.  elas só 
podem ser acessadas por alguns 
poucos que conseguem ler com o 
coração, que sabem salientar o ocul-
to.  Karimov conseguia encontrar 
tanto os elementos explícitos quan-
to os ocultos nos singulares traba-
lhos de ajami, ler seus ornamentos 

Sketch do Tapete Sutunlu Lechek.  L. Karimov, 1986
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como um livro aberto.  a imagem e 
as criações do arquiteto foram além 
dos limites convencionais, aparece-
ram de forma majestosa emoldura-
dos com ricos ornamentos e cores.

        Karimov é merecidamen-
te considerado o fundador da arte 
da tapeçaria azerbaijanesa.  ele sa-
lientou o eterno valor da arte da 
tapeçaria, sua profunda e antiga 
conexão com a cultura azerbaija-
nesa.  Karimov traçou as principais 
direções da arte da tapeçaria, enfa-
tizou suas estilísticas características, 
explicitamente classificou materiais 
e técnicas.  tudo isso estava intima-
mente entrelaçado às suas sutis ca-
racterísticas profissionais.  ele esta-
beleceu marcos importantes na arte 
azerbaijanesa e fundou escolas na-
cionais de tapeçaria.  este foi um fa-
tor importante na história da arte da 
tapeçaria.  Hoje, as escolas de tape-
çaria de Baku, Guba, Shirvan, Ganka, 

Gazakh, Karabakh são reconheci-
das universalmente.  além disso, 
Karimov ressuscitou uma variedade 
de ornamentos de tapetes nacionais 
e composições que haviam sido es-
quecidas ou perdidas.  ele merece 
crédito pelo enriquecimento e re-
nascimento de tradições folclóricas.

É claro: foi necessário tornar o 
conhecimento, as inovações, as su-
gestões e tudo o mais no que os ta-
petes azerbaijaneses são ricos – seus 
ornamentos, composição, varieda-
des e escolas – acessíveis ao mun-
do público.  e isso só pode ser feito 
por Karimov.  o primeiro volume de 
seu livro “os tapetes do azerbaijão” 
foi lançado em 1961 (dois volumes 
subsequentes foram lançados em 
1983).  o livro tornou-se um singular 
instrumento prático sobre tapeça-
ria para pesquisadores.  a pesquisa 
fundamental seguiu 35 anos de tra-
balho envolvendo coleta de dados, 
exame e interpretação de mais de 
1.300 elementos e ornamentos de-
corativos.  ele fornece classificação 
precisa e características de tape-
tes azerbaijanese.  “Os Tapetes do 
Azerbaijão” produziu uma sensa-
ção verdadeira.  No livro, Karimov 
prova que alguns dos tapetes que 
receberam fama em todo o mun-
do na verdade são originários 
do Azerbaijão.   Anteriormente, 
vários museus pelo mundo esta-
riam fornecendo apenas carac-
terísticas gerais dos tapetes que 
exibiam – Leste, Irã, Cáucaso.   O 
mestre estabeleceu que até 90% 
dos tapetes descritos como sen-
do do Cáucaso são na verdade 
do Azerbaijão.   Agora centenas 
deles são identificados como ta-
petes azerbaijaneses.

os sonhos do mestre não ti-
nham limites – em meados de 
1940, ele se propôs a estabelecer 
um museu de tapetes especializado 

que concentraria toda a riqueza e 
variedade da herança da tapeçaria 
azerbaijanesa.  Seu sonho tornou-
se realidade em 1967 quando foi 
tomada a decisão de estabelecer o 
museu nacional de tapetes.  este se 
tornou o único museu de sua es-
pécie no mundo e abriu caminho 
para a abertura de museus seme-
lhantes no leste.  Hoje, o museu 
possui a maior coleção de tapetes 
azerbaijaneses.  o museu recebeu 
reconhecimento internacional atra-
vés de várias exposições realizadas 
nas maiores cidades do mundo, ao 
passo que suas exposições sempre 
causaram admiração.  no presente, 
o museu de nacional de tapetes e 
arte aplicada do azerbaijão foi me-
recidamente nomeado em home-
nagem ao seu fundador, o grande 
latif Karimov. 

Tapete narrativo de L. Karimov e 
K. Kazimzade, “Vizir falando com 

Nushiravan”, 1939

Tapete narrativo de L. Karimov e 
G. Khalygov, 1939, 
“Shirin escalando o Monte Behistun 
para encontrar-se com Farkhad”

Seguindo as tradições


