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1 Cascade de montagne, dimensions 40 x 50 cm, sans cadre 
Aquarelle sur toile, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2017 avec son pied droit.  
 
Dağ Şəlaləsi, olcü 40/50 sm , çərçivəsiz  
2017-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
 

 
 
2 Cygne, dimensions 40 x 50 cm, sans cadre 

Aquarelle sur toile, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2017 avec son pied droit.  
 
Qu quşu, olcü 40/50 sm , çərçivəsiz  
2017-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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3 Miss de Paris, dimensions 30 x 33 cm, avec le cadre  

Aquarelle sur toile, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
Paris gözəli, olcü 30/33 sm , çərçivəli 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 

 
 

4 La mosquée avec le minaret, dimensions 34 x 48 cm, avec le 
cadre 
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
 
Minarəli məscid, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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5 Village de montagne, dimensions 34 x 48 cm, avec le cadre  

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2002 avec son pied droit.  
 
Dağ kəndi, ölcü 34/48 sm, çərçivəli 
2002-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 

 
 

6 Les amoureux, dimensions 34 x 48 cm, avec le cadre  
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2006 avec son pied droit.  
 
Sevgililər, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2006-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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7 Belle de Novrouz, dimensions 34 x 48 cm , avec le cadre  

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
Novruz gözəli, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 
 

 
 

8 Paysage de la nature, dimensions 34 x 48 cm, avec le cadre 
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2006 avec son pied droit.  
 
Təbiət mənzərəsi, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2006-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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9 Le coucher du soleil, dimensions 34 x 48 cm , avec le cadre 

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2002 avec son pied droit.  
 
Günəşin qürub çağı, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2002-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 

 
 

10 La fille assise sous l’arbre, dimensions 34 x 48 cm, avec le 
cadre  
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
 
Ağac altında otumuş qız, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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11 Le portrait de Haydar Aliyev, dimensions 34 x 48 cm, avec le 

cadre  
Aquarelle sur papier, inspiré du portrait du président, peinte 
par Samira en 2003 avec son pied droit.  
 
 
Heydər Əliyevin portireti, ölcü 34/48 sm , çərçivəli 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Portretə baxaraq çəkilib 

 

 
 
12 Danse azerbaïdjanaise, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre  

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
Azəri rəqsi, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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13 La mer caspienne agitée, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre 

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
Dalğalı Xəzər, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 

 
 
14 Le lac de montagne, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre  

Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2006 avec son pied droit.  
 
 
Dağ gölü, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2006-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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15 Madonna, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre 
Aquarelle sur papier, inspirée d’une photo publiée dans un 
magazine, peinte par Samira en 2003 avec son pied droit.  
 
Madonna, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Jurnalda verilmiş şəkilə baxaraq çəkilib 

 

   

16 Nizami Gandjavi, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre  
Aquarelle sur papier, inspiré d’un portrait, peinte par Samira en 
2006 avec son pied droit. 
 
Nizami Gəncəvi, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2006-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Portretə baxaraq çəkilib 
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17 Viktoria, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre 
Aquarelle sur papier, inspirée d’une photo publiée dans un 
magazine, peinte par Samira en 2003 avec son pied droit.  
 
Viktoriya, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz 
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir.  
Jurnalda verilmiş şəkilə baxaraq çəkilib 

 

 
 

18 La maison au bord de la mer, dimensions 30 x 43 cm, sans 
cadre  
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2002 avec son pied droit.  
 
Dənizkənarı bağ evi, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz  
2002-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir.  
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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19 La rose, dimensions 40 x 50 cm, sans cadre  
Aquarelle sur toile, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2017 avec son pied droit.  
 
Qızılgül, olcü 40/50 sm , çərçivəsiz  
2017-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 

 

 
 

20 Les chevaux azerbaïdjanais, dimensions 40 x 50 cm , sans 
cadre  
Aquarelle sur toile, inspirée d’une photo publiée sur internet, 
peinte par Samira en 2017 avec son pied droit.  
 
 
Azərbaycan atları, olcü 40/50 sm, çərçivəsiz  
2017-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
İnternetdən götürülmüş şəkilə uyğun işlənmişdir.   
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21 La déesse de la beauté, dimensions 30 x 43 cm, sans cadre  
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2003 avec son pied droit.  
 
Gözəllik ilahəsi, olcü 30/43 sm , çərçivəsiz  
2003-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir.  

 

 
 

22 Le pêcheur, dimensions 34 x 48 cm, avec le cadre  
Aquarelle sur papier, fruit de l’imagination de Samira, peinte en 
2002 avec son pied droit.  
 
Balıqçı, ölcü 34/48 sm, çərçivəli 
2002-ci ildə yağlı boya ilə işlənmiş, ayaq barmaqları ilə 
çəkilmişdir. 
Öz təxəyyülünün nəticəsidir 
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