Tübingen'de suyun üzerine resim çizildi, izleyenler şaşırdı

Birlikte yaşama kültürünü dile getirmek amacıyla "Sanat Birleştirir" sloganıyla hareket
eden "Süddialog" Platformu ile Tübingen Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği sergide
Hollanda'dan ünlü ebru ve hat ustası Dr. Mehmet Refii Kileci'nin birbirinden güzel eserleri
sergileniyor.

Tübingen Kültürhalle'de 22 Eylül Cumartesi aksam
18.00'e kadar açık olacak sergide, sanat severler hem
gezip hem de hoşlarına giden tabloları satın alabilecekler.
Alman, Türk ve birçok yabancnın beğeni ile izlediği ebru
sanatının farklı bir teknikle yapılışına hayret eden bir
Alman sanatsever, "Böyle bir sanat şeklini hiç görmedik,
suyun üzerine resim çiziliyor denilse inanmazdım, ama
bu sergide bunu gördük, gerçekten çok ilginç." şeklinde
konuştu.
Serginin açılışını yapan Tübingen Belediyesi Birinci
Belediye Başkanı Michael Lucke ve
Başkanı Michael Lucke, "Türk sanat kültürünün bir
Zollernalb Bölgesi Milli Egitim Müdürü
Herr. Wiegant ve sanat severler ebru
parçası olan ebru ve hat sanatının bizlere tanıttırdığı için
yapılışına hayret ettiler
Tübingen Internationaler Studenten Derneği'ne teşekkür
ederiz. Gerçekten çok ilginç bir teknikle yapılıyor. Bizleri sanat çatısı altında birleştirdiği
için ayrıca teşekkür ederiz. Lernstube gibi adından sıkça söz ettiren ve eğitime önem
veren bir kurumu bünyesinde bulunduran Internationaler Studenten Derneği ile farklı
çalışmalara da imza atacağımıza inanıyorum." dedi. Türklerin ilk kez kentlerinde böyle bir
sergi düzenlediğini ifade eden Lucke, "Bu hafta başlayacak olan Tübingen Uluslararası
Kültürler Haftası'nda bu tür etkinlikleri gerçekleştirerek, ilimizde bulunan farklı halkların
kültürlerini tanıma fırsatı bulacağız. Etkinliklere bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Süddilalog Platformu Başkanı Vedat Güneş ise sanatın evrensel dilini kullanarak ve bu
dille toplumun bütün kesimlerini kucaklayıp onlarla diyaloğa geçmek istediklerini dile
getirdi. "Zaman gösterdi ki Almanya'da yaşayan toplumlar iç içe yaşasalar da
birbirlerinden uzak ve ayrı dünyaların insanları olarak hareket ediyorlar. Bu ayrı hareket
eden insanları hiç de olmasa sanat çatısı altında birleştirmek istedik. Onun için
sloganımızı "Sanat Birleştirir" olarak seçtik. Sanatın evrenselliği ile birbirlerine uzak olan
kesimler, birbirlerini daha iyi tanıyacaklar ve toplumlar arasında var olan önyargıların
kalkacağına inanıyoruz." diyen Güneş, "Sanat Birleştirir" projesine destek veren
Tübingen Belediyesi Başkanı Michael Lucke'ye de teşekkür etti.
Öte yandan ebru gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış toplayan ebru ve hat ustası Dr.
Mehmet Refii Kileci, Belediye Başkanı Michael Lucke'ye bir tablo hediye etti. Kilerci,
Almanya'ya ebru ve hat sanatını sevdirmeyi planladığını söyledi. Ebru sergisi bu hafta
boyunca Tübingen Kültürhalle salıdan cumaya kadar 15.00-18.00, cumartesi ise 11.0016.30 saatleri arasında açık olacak, sergiye bütün vatandaşların davetli oduğu belirtildi.
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