AZERBAYCANIN PIRLANTASI , DÜNYA SANATÇISI BİRİLLANT DADAŞOVA TÜRKİYEDE…
Çocuk yaşlarında müzisyen olabilmiş donanımlı bir yetenek… Ailesinden devraldığı müzik
sevgisi ve bilgisiyle hiç yorulmadan ve yılmadan sanat dağını tırmanmaya koyulmuş müzikal
kahraman…
Çocukluk ve okul yılları, piyano ve eğitim sevgisiyle akıp giderken, kendi alanında bir ekol olan besteci,
aranjör ve orkestra şefi Akif Bey'in teşvikiyle profesyonel olarak müzik yaşamına atılan Brillant
Dadaşova, kısa bir zaman sonrasında Azarbeycan’ın ulusal starı olarak “ben sanatçıyım” diyebilmiş
ender yeteneklerden biri olduğu gerçeğini ülke sınırlarına dek duyurur. Kendi ülkesinde
Azarbeycan’ın Pırlantası ünvanını aldığında sanat dağının zirvesine ulaşmıştır artık. Türcel’in reklam
kampanyalarında kullandığı hepimizin RAGA OKTAY’a ait olduğunu sandığımız Aham da dıdı dım
dıdı dım sanatçının bestelerinden biridir.
Kusursuz yorumu ve güzel sesi müziğe verdiği profesyonel değerle birleşince Sadece Azarbeycan’ın
süper starı olmakla kalmayıp, BARIŞA YOL AÇIN adlı albümüdeki sanatçılardan biri olarak dünya
sanatçıları arasına girmiştir. Azarbeycan’ın Megastar’ı BİRİLLANT DADAŞOVA NORVEÇ SKRUK
korosundan AZERBAYCAN ŞARKILARI adlı albümü yapmak için teklif almış ve yurt dışına ilk kez sesini
böyle duyurmuştur.Bu albüm başta Norveç olmak üzere Avrupa ülkelerinde yayınlanmıştır.
Sanatçının Avrupa da satışa sunulan bir diğer albümü ise BARIŞA YOL AÇIN…. Dünyaca tanınan ve
Brillant Dadaşova davet
sevilen önemli isimlerin yer aldığı albüme yine Türk ülkelerini temsilen
edilmiştir..
DADAŞOVA böyle önemli albümde yer almaktan gurur duyduğunu belirtirken sitemini ise şöyle dile
getiriyor.“ albümde SİNEAD O'CONNOR, Dr.L.SUBRAMANİA KRİS KRİSTOFFERSON , gibi kendi alanlarında çok
başarılı sanatçılarla beraber yer aldım.Üstelik RAHİBE TERESA, KOFİ ANNAN, DALAY LAMA gibi tüm uluslar
tarafından yakinen izlenen liderlerin kendi seslerinin arkasında ağıt söyleyerek eşlik etmekten gurur
duyduğumu her zaman belirtiyorum. Bir de yine bu albümde Azerbaycan Türkçesi ile "Amin " adlı eseri
okudum. Hepsiyle beraber biz Müslümanların barışçı olduklarını da vurgulayabildiğim için onurluyum! Bunun,
hem benim hem de tüm Müslümanlar için çok önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye’de halen ana haberlerde
alt müzik olarak kullanılan albüm; hakkında rahmetle anıyorum sevgili Yener Süsoy çok yazı yazmıştı o
dönemlerde. Ama üzülerek söylüyorum ki bu gibi önemli bir olay ile ilgili olarak ondan başka haber yapan
olmamıştı maalesef! Tüm dünyadaki "Yahşi" insanların barış istemesinin güzelliği kadar bu durum da beni çok
üzmüştür”

En son Seyhan Müzikten çıkan MASAL DÜNYAM adlı albümüyle gündemde olan sanatçı ;
albümüne olan ilgiden memnun görünüyor.Son albümüne 3. Klibini çeken sanatçıya Kemal Başbuğ
yönetmenlik yaptı.
Müzik marketlerde yerini alan albüm dinleyicisiyle buluşuyor.

