Veel emoties zijn gekoppeld aan een plaats
De plaats van geboorte
De plaats waar je naar toe gaat
De plaats waar je thuis komt
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Dit project is tot stand gekomen door medewerking van de
Turkse ambassade via de Stichting Haarlem Emirdag,
de Gemeente Haarlem en het Ruigrokfonds.

Deze catalogus is een uitgave van KZOD
ter gelegenheid van de uitwisselingsexpositie van
kunstenaars uit Emirdag (Turkije) en Haarlem

Verder is dit project een vervolg op de samenwerking
met het Haags Historisch Museum en het Stedelijk Museum
in Eskisehir zonder welke deze expositie en uitwisseling
niet mogelijk was geweest.
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Vijf Turkse kunstenaars uit Emirdag zijn aanwezig en presenteren hun werk uit het
herkomstgebied waar veel Turkse Haarlemmers vandaan komen.
Acht kunstenaars vanuit Nederland tonen hun terugkomst met werk, geïnspireerd op een
bezoek dat zij in oktober brachten aan Eskisehir en Emirdag.
Deze expositie in De Waag en de bijbehorende catalogus vormen onderdeel van een lange
serie exposities en contacten. Drie exposities werden georganiseerd in samenwerking
met de Stichting Haarlem Emirdag: in de Kloostergangen, Philharmonie en De Waag.
Vervolgens was er een uitwisselingsexpositie in samenwerking met het Haags Historisch
Museum en een expositie in het Stedelijk Museum van Eskisehir samen met 13 plaatselijke
kunstenaars. Tenslotte een samenwerking in Emirdag in het cultuurcentrum aldaar
met 5 plaatselijke kunstenaars die wij nu als KZOD hebben uitgenodigd in De Waag.
Alle exposities waren onderdeel van een project met als thema ‘Herkomst en Bestemming’,
‘Tulpen en Lelies’ en ‘Sila en Gurbet’.
Veel emoties zijn gekoppeld aan een plaats. De plaats van geboorte of een plaats waar
je naar toe gaat. We veranderen constant van plaats en emoties. Heimwee en verlangen
begeleiden ons. Migratie is een concrete maatschappelijke vorm, waarmee ook heel veel
emotionele aspecten verbonden zijn.
De Turkse begrippen hiervoor hebben een nog sterkere emotionele lading. Het gaat om
de Turkse begrip “sila”, hetgeen de oorsprong aanduidt, het startpunt, de bron, daar waar
het is begonnen. Daar tegenover staat het begrip “gurbet”, hetgeen een duiding is voor
heimwee, lijden, verdriet, verlangen. In veel Turkse poëzie zijn deze begrippen terug
te vinden. Uiteindelijk vormen “sila” (de plaats van vertrek) en “gurbet” ( de plek van
aankomst) niet af te wenden elementen van het leven en de continuïteit daarvan.
Er zijn reeds contacten gelegd met de Turkse gemeenschap in Brussel, zodat het project
ook in die richting voorgezet gaat worden.
We hopen hiermee zeker ook bij te dragen aan meer onderling begrip, respect en vooral
ook hieruit nieuwe inspiratie te vinden bij de verdere ontwikkeling van kunst en
verspreiding daarvan.
Namens KZOD
Leo van Velzen
Er zijn tot nu toe vier catalogi uitgekomen, waarop werken van de verschillende exposities te zien
zijn (o.a. op de website www.kzod.nl).

Colofon:
Vormgeving en omslagillustratie: Steven Blad, www.steven-blad.nl
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Vertaling: Muharrem Tektaş
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Özkan Akgün

Özkan Akgün

ozkan.akgun@hotmail.com

1971 Bulgaristan / Silistre doğumlu.

Geboren in 1971, in Silistre te Bulgarije.

1998 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi / Resim bölümünden mezun oldu.

Hij is afgestudeerd aan de Eskisehir universiteit
richting lerarenschap in 1998.

1998 yılında İlk görev yeri olan Emirdağ Lisesinde
göreve başladı.

Bij Emirdag Lisesi begon hij als leraar in 1998.

2001 yılı itibari ile Emirdağ Anadolu Öğretmen
Lisesinde görev yapmaktadır.

Sinds 2001 werkt bij Leraren lyceum in Emirdag.
Tijdens zijn studie jaren heeft hij projeckt prijzen
gewonnen.

Eğitmenlik süresi içerisinde proje başarı ödülleri
almaya hak kazanmıştır.

Hij heeft een aantal verschillende exposities deel
genomen.

Yurt içi yarışma katılımlarının yanı sıra meslek
hayatında katılım sağladığı sosyal projeler ve
çeşitli karma sergileri bulunmaktadır.

Untitled 1, 55,5 cm x 35,5 cm

Untitled 1, 57 cm x 41 cm
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Steven Blad

Steven Blad

s.blad@planet.nl
www.steven-blad.nl

De expositie “Terugkomst • Herkomst” waar
indrukken en ervaringen van kunstenaars die naar
Eskisehir en Emirdag zijn geweest centraal staan,
gebruik ik ideeën die gedurende het traject van
afgelopen jaar zijn ontstaan.
Een aantal ideeën ontstond in gesprekken met
Jacqueline van Rosmalen over een samenwerking
voor de installatie.
Objecten in kubusvorm, panelen waarin beeld
en tekst samen gaan en andere vormen, waarbij
tekst en beeld gecombineerd worden, kwamen als
ideeën voorbij.
Daarnaast zag ik bij het verhaal van Ebru Kalay
over geurherinneringen over de koperslagerij van
haar grootvader in Eskisehir beelden voor me, die
ruw en grofkorrelig zijn uitgevoerd.
Wat in mijn gevoel goed aansluit bij de sfeer van
de werkplaats van Kalay. Voor de uitvoering heb
ik gekozen voor de vorm, waarin de foto in stroken
wordt opgedeeld, die ik ook toegepaste in de
installatie “Aankomst 24 october 1963” die ik voor
eerdere exposities heb gemaakt.

Kalay’s Fire, Eskisehir (Turkije), fotobewerking.
Detail van installatie i.s.m Jacqueline van Rosmalen
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Nimet Çivrilli

Nimet Çivrilli

nimet.neva@hotmail.com
https://profile.live.com/cid-403f16270ce79f0d#!https://skydrive.live.com/peopletags.aspx?
cid=403f16270ce79f0d&sc=photos

1981 Emırdag dogumluyum,resme en cok merak
sardıgım zamanlarım orta okul zamanlarımdır,o
gunlerden bu yana sureklı olarak cızerım .. .
Lıse yıllarımda bu resım aşkı daha da
katmerlenerek bana daha başka adımlar
attırdı.1999
yılında
Denızlı,Pamukkale
Üniversıtesı Güzel Sanatlar Fakultesı Resim-İş
Eğitimi öğretmenliğini 1.lıkle kazandım,okulumu
basarı ıle bıtırdıkten sonra memletıme dondum ve
burda cesıtlı okullarda ögretmenlık yaptım. 2004
de evlendım. ıkı kızım var. Halk Eğitim Merkezınde
resım kursu vermekteyım..
Neden resım yapıyorsunuz? dıye bır soru geldı
bana;
resım yapıyorum cunkü Allah bana bu yetenegı
vermese nekadar dusunursem dusuneyım asla
resım yapamazdım. Hep hayal ettıgım hayallerımı
resımlerıme aktarmışımdır... Benım için en onemlı
amaç; hayallerimi acıga vurmak.
Sıla ve gurbet kavramları bende ne
çağrıştırıyor?
Sıla ve gurbet kavramı bende tek kelımeyle’’aile’’yi
çağrıştırıyor.Aile yanındaysa orası ‘sıla’, ’aile’
uzaktaysa orası’gurbet’dır.
Bu gezıden beklentılerım.
Farklı kulturlerı bı araya getırmenın verdıgı ,farklı
yerler gormek,sanatla ılgılı bırcok seyi, farklı
dostlarla, mekanlarda yasamak bende cok guzel
heyecanlar uyandıracaktır ve ordan döndüğümde
eserlerımde oraların kokusu mutlaka olacaktır ve
öğrencilerime dahada guzel ayrıntılar sunacagıma
inanıyorum. Baska guzel sergiler.

In 1981 ben ik geboren te Emirdag. Mijn interesse
in kunst was er al toen ik op middelbaar school zat.
Ik ben afgestudeerd aan Pamukkale universiteit,
afdeling schone kunsten, richting kunstleraar
in 1999. Daarna ben ik terug gegaan naar mijn
geboorte plaats en gaf les op verschillende
scholen. In 2004 getrouwd. Ik heb twee dochters.
Ik geef tekenlessen aan mensen bij een buurthuis.
Waarom schilder ik?
Ik maak kunst omdat ik talent van de god heb
gekregen. Wat ik in mijn hoofd fantaseer, schilder
ik altijd. Mijn belangrijke doel van kunst is dat ik
mijn fantasie kan openbaren.
Wat zijn de begrippen herkomst en bestemming
voor mij?
Deze twee begrippen roepen bij mij het woord
“Familie” op. Als je bij je familie bent, is het ‘sıla’
als je ver van je familie bent, dan is het gurbet.

Untitled 2
109 cm x 79 cm

Wat verwacht ik van het reizen naar Nederland.
Het genoegen van verschillende culturen bij
elkaar te komen. Vreemde plekken zien, met
vrienden zijn, zullen bij mij mooie en spannende
gevoelens oproepen. En wanneer ik terug ben, zal
ik de geuren die ik van Nederland meeneem, in
mijn werstukken gebruiken. Ik verwacht dat ik mijn
schilderijen nog mooiere details zal presenteren.
En nog leukere exposities…

Untitled 1
109 cm x 79 cm
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Adnan Durmaz

Adnan Durmaz

durmazadnan@hotmail.com
www.adnandurmaz.20m.com/index.html

1955 Emirdağ Tabaklar Köyü doğumluyum.Beş
yaşından bu yana çizerim.Toprağa odun parçalarıyla
bazan da parmağımla gökyüzüne çizerek resme
başladım. Ankara Üniversitesi- Türkoloji bölümülünü
biterdim. Dergilerde çizerlik yaptim öğrenciyken,
karma
sergilere
katildim,liseden
başlayarak
üniversite yıllarımda, daha sonra da öğretmenlik
yıllarımda aldığım ödüller oldu. Öğretmenler arası bir
resim yarışmasında aldığım
Lik ödülü ayrıca ankara üniversitesi öğrencileri
arasında aldığım birincilik ödülü gibi birkaç ödül
aldım. Aynı zamanda yazmakla da yoğun olarak
uğraşan birisiyim,altı tane yayınlanmış kitabım var.
Yıllarca edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra,emekli
oldum.
Resim yapma motivasyonunuz nedir, neden
resim yapıyorsunuz, resim yapmaktan amacınız
nedir. Başlangıçta istemim dışında gelişmiştir.
Ancak bu gün yaşamımın vazgeçilmez bir parçası
olan resim,benim için yalnızca kendimi ifade etmek
değildir.Aynı zamanda resim, insan duygularının
ifade edildiği en eski sanatlardan biridir. Topluma ve
insanlığa karşı bir görevdir benim için resim çizmek...
Sıla ve Gurbet kavramları sizde ne anlam
yaratıyori. Benim için insan her an gurbette yaşayan
bir canlıdır.Çünkü zaman sürekli akarken BİR an ,bir
önceki zaman parçasından ayrılıktır.Hayat zaman
içinde süren bir yolculuktur ve dün bu günden bu
gün de yarından farklı bir yerdeyiz. Belki de sanatsal
üretim bu sonsuz akıştan biriktirebileceğimiz en
büyük kazançtır insanlık için... Sila benim sevdiğim
herkestir,gurbet ise onlardan uzakta olmamdir.
Hollanda gezinizden neler bekliyorsunuz.
Hollandaya daha önce gitmedim.. Orada yaşayan
bizim buralı işçilerin anlattıkları beni asla
doyuramaz... Ben bir ülkenin,bir şehrin,bir köyün
hatta bir sokağın bile kendi kişiliği olduğuna
inanırım..bu bakımdan benim dünyamı kaçınılmaz
olarak ,özellikle de tanımadığım her şey,büyütecek
ve zenginleştirecektir. Bu anlamda dünyadaki
yanlışlara karşı bir karşıduruş olarak gördüğüm
sanatı, benim yüreğimde, Van Gogh un ülkesinde
bambaşka duyguların besleyeceğini biliyorum
12

Ik ben geboren in Emirdag, in het dorpje Tabaklar
in 1955. Sinds mijn vijfde jaar teken ik. Met een
stukje hout op de aarde of soms met mijn vingers
in de hemel tekenen. Ik ben afgestudeerd aan
Ankara universiteit, Turkse Taal-en Letterkunde
in 1984. Toen ik een leerling was heb ik voor de
tijdschriften geïllustreerd, nam deel aan diverse
groepstentoonstellingen. Vanaf de middelbare
school tijdens mijn studie jaren op de universiteit en
later toen ik leraar was heb prijzen gewonnen. Ik won
de eerste prijs lerarenkunst wedstrijd.
Tegelijkertijd ben ik schrijver, er zijn zes boeken van
mij die gepubliceerd zijn. Na vele jaren leraarschap
ben ik nu gepensioneerd .
Mijn motivatie en mijn doel van het kunst maken.
Oorspronkelijk ontwikkelde het tekenen, schilderen
buiten mijn wil. Ik had geen potlood en papier. Maar
nu is het onmisbaar in mijn leven. Schilderen is een
oude kunst, die vertaalt de gevoelens van mensen.
Schilderen is een opdracht voor mij voor de mensen
en het publiek.
Herkomst-bestemming. Voor mij zijn mensen
wezens die leven in ballingschap. Omdat de tijden
en de omgeving telkens veranderen. Het leven is een
reis door de tijd, gisteren was anders als vandaag.
Morgen zal het ook anders als het vandaag was.
Sila is voor mij, iedereen die ik lief vind. Gurbet is
voor mij, ver van die mensen zijn.
Wat verwacht ik van Nederland. Eerder ben ik nooit
in Nederland geweest. Wat mensen over Nederland
vertellen die in Nederland wonen en werken, is
niet genoeg informatie voor mij. Ik geloof dat de
steden, dorpen, zelfs de straten van elk land een
ander karakter hebben. Daarom denk ik dat reizen
naar Nederland gaat mij groter en rijker maken.
Ik weet dat ik in het land van van Gogh heel andere
gevoelens zal koesteren.
Terwijl een heel leven een stof deeltje in ongelooflijke
oneindigheid is, welke leven op een enkele pagina
zou worden beschreven?

Untitled 1
50 cm x 58 cm

Untitled 2
88 cm x 89 cm
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Semsettin Edeer

Semsettin Edeer

sedeer@anadolu.edu.tr

1966 yılında Emirdağ’da doğdu. 1989 yılında
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş
Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1992’de
aynı üniversitenin Resim-İş Eğitimi yüksek
lisans programını tamamladı. 1996’da Anadolu
Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Resim
Programında Sanatta Yeterlilik çalışmalarını
tamamladı. 2008 yılında doçent ünvanı aldı. Halen
aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Dokuz kişisel sergi ve çok sayıda karma sergilere
katılmıştır.
Figüratif resmin insanı ön plana alan biçimsel
kaygıları, ele aldığım sanatın genel kapsam alanını
oluşturur. Özelliklede son zamanlarda portre
ve ifade üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktayım.
Teknik ve malzemenin olanaklarını kullanarak
birbirini mümkün olduğunca tekrarlamayacak yeni
biçimler arayışındayım.
Yaşam kavgasının getirdiği zorluklar nedeniyle
kendi vatanından, kendi memleketinden ayrı
kalmak, uzaklaşmak birey olarak insan üzerinde
psikolojik ve sosyolojik açıdan olumsuz etkiler
bırakacaktır. Ancak bir taraftan da küreselleşen
dünyanı bir gereği olarak kültürlerin kaynaşması,
etkileşmesi anlamında olumlu taraflarını da
görmek gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim üyesi
olduğum için Hollanda gezisi ve sergisinde
edindiğim
deneyimlerimi
öğrencilerimle
paylaşmayı düşünüyorum. Özellikle dünya
sanatına çok büyük katkıları olan Flaman
ressamların orijinal resimlerini görmek zaten başlı
başına önemli bir deneyim. Bunun yanında Çağdaş
Hollanda sanatını yerinde, kendi mekanları içinde
görmek, günlük yaşantısını kısa süreyle de olsa
hissetmek, Türkiye ile karşılaştırmak açısından
önemli bir kazanım olacağını düşünüyorum.
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Semsettin Edeer werd geboren in 1966 in Emirdağ.
Studeerde af aan de Anadolu Universiteid, faculteit
kunsteducatie, afdeling Schilderkunst in 1989.
In 1992 voltooide hij zijn master aan deze
universiteit. In 1996 Anadolu University,
Instituut
voor
Sociale
Wetenschappen
Programma schilderkunst, voltooide werk
M.Phil (Master of Philosophy). Ontving de titel
van professor in 2008. Momenteel werkzaam
als docent in dezelfde instelling. Hij heeft acht
solotentoonstellingen gehad en nam deel aan tal
van groepstentoonstellingen.

Güvercinler 1
acryl op doek, 2006
50 cm x 50 cm

Figuratief schilderen is mijn eerste doel in mijn
schilderkunst. De laatste tijd ben ik met portretten
en uitdrukkingen bezig. Met mijn techniek en
materiaal ben ik op zoek naar nieuwe vormen en
figuren.

Güvercinler 1
üzerine akrilik, 2006
50 x 50 cm

Door het gevecht van het leven, mensen die
ver van hun geboorte land leven. Ver van je
moederland leven laat zowel psychisch als
sociologisch negatieve druk op de mensen achter.
Maar we moeten ook de positieve kant zien. De
wereld globaliseert, culturelen smelten samen.
Ik ben een leraar, mijn ervaringen van het reizen
naar Nederland zal ik met mijn mijn leerlingen
delen. Vlaamse en Nederlandse kunstenaars die
heel belangrijk in wereld kunst zijn en hun originele
werkstukken kunnen zien is al een fantastische
ervaring. Daarnaast moderne Nederlandse kunst
kunnen zien en het dagelijks leven van Nederland
voelen. Om met Turkije te vergelijken.

Duiven
acryl op doek, 2006
50 x 50 cm
Güvercinler (turunculu) tuval
üzerine akrilik, 2006
50 x 50 cm
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Anneloes Groot

Anneloes Groot

a.groot16@kpnplanet.nl
www.anneloesgroot.nl

De reis naar Turkije was voor mij een verrassende
ervaring. Met andere kunstenaars en ook enkele
van Turkse afkomst een land te beleven is
bijzonder in de zin van saamhorigheid wat je als
zelfstandig beeldend kunstenaar toch niet vaak
meemaakt.
Het enthousiasme van de groep en de gastvrijheid
van de Haagse en Turkse musea en alle
betrokkenen was groots.
Enkele schetsen onderweg gemaakt.

Plein in Emirdag
aquarel
50 cm x 35 cm

Eskisehir
aquarel
50 cm x 35 cm
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Ria van Kooten

Ria van Kooten

galerieZ@online.nl
www.riavankooten.nl

Turkije, 17 t/m 27 oktober 2012
Wij liepen in het land, in het dorp, door de straat
van de Turkse Haarlemmers die 50 jaar geleden
gekozen hebben voor een leven in Haarlem.
Het was bijzonder,
zo rustig en stil, het eind van de wereld.
Elke straat liep uit op het niets ...
het oneindige land tot aan de horizon.
Aan het eind van de weg komen koeien onze
richting uit. Ze lopen achter elkaar aan door de
enige lange straat.
Is dit de hoofdstraat?
In de goot ligt de drab van gisteren.
Het regent net niet, maar de straat is nat.
Verder uitgestorven, want de bevolking is op het
kerkhof om de overledenen te gedenken voor het
Offerfeest.
Het is amazing te bedenken dat jonge Turken hier
zijn geboren en opgegroeid.
Een dorp zonder toekomst.
Het is duidelijk te zien aan de huizen wie hun
toekomst hebben gezocht in Haarlem.
Zij brachten geld mee om hun huizen te verbouwen
of nieuw te bouwen.
De kleur lila is in: lila hekken en lila luiken,
abrikoos en roest/rood zie je ook veel.
De koeien passeren ons gelaten op weg naar hun
boerderij.
Wij lopen naar het eind, de ruimte naar het niets.
Vreemd,
je voelt een verbondenheid ...
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Jacqueline van Rosmalen

Jacqueline van Rosmalen

jlvanrosmalen@xs4all.nl
www.kzod.nl

17 Oktober 2012. Met een groepje KZODleden verheug ik me enorm op de Turkijereis
naar Eskişehir en Emirdag, vanwege de
uitwisselingstentoonstellingen en opening daar.
Helaas, nog onderweg met het busje van Leo
naar ons verblijf in Eskişehir, lees ik tijdens de
autostop op mijn mobieltje het berichtje dat mijn
schoonvader is overleden.
Dat betekent dat mijn avontuur in Turkije van korte
duur zal zijn. En de (geur)herinneringen van daar
zich mengen met emoties en (geur)herinneringen
die toen nog in de toekomst lagen.
In de aanloop naar de expo. “Terugkomst/
Herkomst”, had ik mij al voorgenomen om
de geurherinnering van Ebru Kalay aan de
koperslagerij van haar grootvader als uitgangspunt
voor het eindproject te nemen.
De koperslagerij in Eskişehir bestaat nog steeds,
overgenomen door haar oom Ramazan Kalay.
Dus een bezoekje lag voor de hand, daags na
aankomst. Ebru’s herinnering is nu gedeeltelijk
mijn (geur)herinnering geworden. Een bijzondere
ervaring.
Het hele smeedproces werd door Ebru’s oom in
zijn werkplaats “Kalay Bakır dünyası Ramazan
Kalay” heel sympathiek voor ons reisgroepje
uitvoerig gedemonstreerd. De typische geur van
koper, verbrande watjes en kolen, vermengt zich
in mijn herinnering, door de uitvaart van mijn
schoonvader in de Sint Andreaskerk, Kwintsheul
een aantal dagen daarna, met de geuren van
wierook, dat bijna net zo doordringend is

20

“Up Close And Personal” (detail, installatie i.s.m. Steven Blad)
de geurherinneringen
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Afke Spaargaren

Afke Spaargaren

afke.spaargaren@quicknet.nl
www.kunstmetstip.nl

Ik heb me in Turkije laten inspireren door een 17
meter hoge rotswand, die in het dorp Yazilikaya
staat, ook wel Midasstad genaamd.
Het is een monument uit de 6e eeuw voor Christus,
ten tijde van de Phrygiërs en bevindt zich 72 km
ten noorden van Afyon en 107 km vanaf Eskisehir.
Toen wij er waren stond het monument geheel in de
steigers. Ik heb desondanks de inscripties en de
uitgehouwen motieven van de muur kunnen zien.
Vlakbij de façade stond een bronzen beeld van
Koning Midas, die zeer tot mijn verbeelding sprak,
en ik ben op zoek gegaan naar o.a. ezelsoren en
wuivend riet, die in de mythologische verhalen
over koning Midas een rol spelen.
De legendarische “Golden Touch” van Koning
Midas speelt de hoofdrol.

Tegelplateau van Koning Midas
230 cm x 150 cm x 5 cm
Collage/Acryl op doek/zand uit Midasstad
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Muharrem Tektaş

Muharrem Tektaş

mmtektas@gmail.com

Emirdağ ve Hollanda arasinda kuvvetli bir bağ
var. 60´li yillarda başlamiş bir bağ. Türkler ve
Hollandalilar birbirlerinin kültürünü oğrenip
kaynaştilar. Bu güzel bir olay. Resimlerimde,
Türkiye-Hollanda cok kullandiğim bir konu.
Haarlem sanatcila derneği bana Emirdağ ve
Eskisehirde resim sergisi teklifini getirdiğinde,
doğduğum yerde sergi
acmak beni cok
heyecanlandirdi ve mutlu oldum. Hemen kabul
ettim.
KZOD sayesinde bu iki sergiyi gerceklestirdik.
Sanat , farkli uluslarin birbirini taniyip, dostluklarin
ve barisin sağlanmasinda cok onemli yer alan bir
unsurdur.
Atatürkün dediği gibi “ sanatsiz bir toplumun hayat
damarlarindan biri kopuktur”
Muharrem Tektaş Emirdağ’da doğdu. Yedi
yaşında ailesi ile birlikte Hollanda’ya geldi.
Den Haag’da ilkokula gittikten sonra ailesi onu
Türkiye’ye gönderdi. 1976 yılında Afyon Lisesi
yatılı bölümüne girdi.
1983 yılında Bursa Uludağ üniversitesi veterinerlik
bölümüne başladı.
1989 yılında bu eğitimi bırakarak Hollanda’ya geri
döndü. 1997 yılında Den Haag Kraliyet Güzel
Sanatlar Akademisi resim ve grafik bölümünü
bitirdi. 1998 yılından beridir resim öğretmenliği
eğitiminden sonra okullarda resim öğretmenliği
yapıyor. Birçok kişisel ve grup sergileri açtı. Ayni
zamanda aktör olarak çalışıyor.
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Tussen Emirdag en Nederland is er een hele sterke
band. een band, die eind jaren 60 is begonnen.
Turken en Nederlanders hebben elkaar en elkaars
cultuur leren kennen. Dat is het mooiste wat er is.
Nederland -Turkije is vaker terugkerend thema bij
mijn werkstukken.
Toen ik door KZOD (Kunst Zij Ons Doel,
kunstenaarsvereniging in Haarlem) gevraagd
werd, om als Haags-Turkse kunstenaar voor de
exposities zowel in Emirdag als in Eskisehir, was
ik heel enthousiast en blij. Het was voor mij zo
bijzonder, omdat Emirdag mijn geboorte plaats is.
Ik zette me volledig in. Dankzij KZOD hebben we
die twee mooie exposities gerealiseerd.
Na vele jaren als kunstenaar gewerkt te
hebben, kom ik er steeds meer achter, dat kunst
verschillende culturen bij elkaar brengt. Zorgt
voor de vrede en verbroedering. Dankzij de
internationale kunstuitwisselingen leren mensen
veel van elkaars samenleving.
Zoals Ataturk het mooi verwoordt: “Gemeenschap,
die geen kunst heeft, is een van zijn levens aderen
gebroken.”
Muharrem Tektas is geboren in Emirdağ (Turkije).
Op zevenjarige leeftijd komt hij met zijn familie
naar Nederland. Hij gaat in Den Haag naar
school, maar in 1974 stuurt zijn familie hem terug
naar Emirdağ .
In 1976 wordt hij toegelaten tot het Lyceum van
Afyon, een internaat. Zijn eerste tentoonstelling
heeft plaats in deze school. In 1983 verhuist hij
naar Bursa om diergeneeskunde te studeren.
In 1989 breekt hij zijn studie af en gaat terug
naar Den Haag. In 1997 studeert hij af aan de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten,
richting grafiek. Sinds 1998 geeft hij schilderles.
Daarnaast werkt hij ook als acteur.

Koffiedik lezeres
Olieverf op doek
1995

Adacal
Olieverf op doek
2012
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Leo van Velzen

Leo van Velzen

lvvelzen@planet.nl
www.leovanvelzen.nl

Ontwikkeling !?
Toen ik begin jaren 70 het dorp van onze
huisvriend Recep naderde was het winter en het
dorp was slechts bereikbaar via het treinspoor.
Gewaarschuwd voor het gevaar van de wilde
honden liepen wij over de sneeuwvrije baan van
het spoor. Het dorp bleek te bestaan uit lemen
nederzettingen, die voor een deel ingegraven
waren in de grond, waardoor op enige afstand het
dorp nauwelijks zichtbaar was. Slecht het huis van
de moktar had een schuin aflopend rood dak en
was daardoor zichtbaar. In de jaren die volgden
werden overal de veel grotere ‘Duitse huizen’
gebouwd.
Dat waren de huizen van de eerste gastarbeiders
waarmee de droom van het bijeenbrengen van
de volledige familie vorm gegeven werd. Grote
vierkante villa’s met rode daken. Soms ontbrak
het dak nog en staken de metalen kabels omhoog,
klaar om een volgende etage op vast te zetten.
En nu in de 21ste eeuw staan de dorpen vol met
deze huizen en staan ze vaak en voor een zeer
groot deel van het jaar LEEG. Soms nog bewoond
door teruggekeerde oudere migranten, maar de
huizen zullen nooit de functie krijgen als groot
familiehuis, waar de verschillende generaties
elkaar kunnen ontmoeten. Voor mij vormen ze het
symbool van veel dromen en illusies.

Ontwikkeling
110 cm x 75 cm
Olieverf op doek

In de 21ste eeuw worden de steden in snel
tempo opgebouwd met grote flats en torenhoge
kantoorpanden. De steden groeien de pan uit
en Istanbul en omgeving herbergt een aantal
bewoners gelijk aan de hele Nederlandse
bevolking. Zo ook andere stedelijke centra in
Turkije. Hierover gaat mijn schilderij.
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Connie Vlasveld

Connie Vlasveld

connievlasveld@telford.nl
www.connievlasveld.nl

We hebben op twee plaatsen in Turkije
geëxposeerd, Eskesehir en Emirdag. Op beide
plekken heb ik foto?s gemaakt. In Eskesehir in het
glasmuseum en in Emirdag op straat.
Deze foto’s heb ik gecombineerd tot 1 beeld.
Van twee één gemaakt. De foto’s zijn deel van
mijn persoonlijke weergave van de ervaringen in
Turkije.
Ik heb gekozen om met het cijfer twee te
gaan werken, als symbool van de band en de
uitwisseling tussen Turkije en Nederland.
Ook de beleving voor en achter de camera houdt
met het cijfer twee verband.
Weer een mooi passend gedicht erbij:

‘Kom terug.’
Als ik die woorden eens zó zacht kon zeggen
dat niemand ze kon horen,
dat niemand zelfs kon denken
dat ik ze dacht...
en als iemand dan terug zou zeggen
of desnoods alleen maar terug zou denken
op een ochtend:
‘Ja.’
Toon Tellegen
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Ismail Yiğit

Ismail Yiğit

ismailyigitismail@gmail.com

1987 yılında Antakyada’da doğdum. Ilkokulda
hesap abakűslerinin renkleri beni cezb ederdi .
Almanya’da ikamet eden ablamın getirdiği renkli
boya kalemleri benim resime ve resim yapmaya
sevgimi tetikledi. Çocukluğumda yaptiğim
resimleri hala özenle saklarım.
2004 yılında akrabalarımın yanına Emirdağ’a
geldim. 2005 yılında Muharrem Tektas’la
taniştiktan sonra, ondan bir yil boyunca resim
dersleri aldım. Istanbul’da duvar resimleri yaparak
hayatımı kazanmaya çaliştim. Halen Emirdağ,
Istanbul , Antakya üçkeninde gurbeti yasayarak
resim çalişmalarima devam ediyorum.
Sanatımla
amacım
gecim
kaynağımı
sağlayabilmek ve arkamda őlűmsuz eserler
bırakabilmek. Benden sonraki nesillere sanatı
tanıtabilmek ve yaşatmak isterim.
Hollanda’dan beklentilerim: Hollandaya daha
once hic gitmedim. Oradaki modern sanati
gorebilmek ve kendi calısmalarımı gorduklerimle
zenginlestirmek isterim. Ayrıca Hollandalı
sanatcılarla tanışmak isterim.
Sıla: Doğup
geliştiğim yer.

buyudugum

şehir.

Kültürüyle

Gurbet: dogdugum yerden uzak olan her yer
gurbettir.

Ik ben geboren in 1987 in Antakyada’da. Toen
ik op basisschool zat, boeide de kleuren van de
kraaltjes van het telraam mij enorm. Kleurige
kleurpotloden die mijn zus in Duitsland woont,
meenam, activeerde mijn liefde voor kunst en
tekenen schilderen. Tekeningen en schilderijen
die ik als kind gemaakt heb, bewaar ik nog steeds
zorgvuldig.

Bergen van heimwee
Acryl op papier, 2011
40 x 30 cm

In 2004 kwam ik naar mijn familie in Emirdag. Na
ontmoeting met Muharrem Tektas in 2005, nam ik
schilderlessen bij hem voor een jaar.
Ik verdiende de kost met het maken van
muurschilderingen in Istanbul. Momenteel maak
Ik nog steeds kunst in de driehoek Antakya,
Emirdag, Istanbul. Neem deel aan diverse
groepstentoonstellingen.

Gurbetin Daglari
Kağit üzerine Akrilik, 2011
40 x 30 cm

Mijn intentie is om met mijn kunst in mijn
levensonderhoud te voorzien en onsterfelijke
werkstukken achter laten. Ik wil graag kunst aan
volgende generaties proberen te introduceren.
Mijn verwachtingen van Nederland: Ik ben nog
nooit eerder in Nederland geweest. Ik wil graag de
moderne kunst in Nederland zien en wil graag mijn
eigen werstukken verrijken met mijn ervaringen .
Ook wil ik Nederlandse kunstenaars ontmoeten.
Sıla: Plek waar ik geboren en getogen ben en
cultuur waar ik in gegroeid ben.
Gurbet: Ballingschap: plek die ver weg is van waar
je geboren ben.
Niet-brandbaar lampen
inkt op papier, 2011
60 x 50 cm
Yanmayan lambalar
Kağit üzerine çini mürekkebi, 2011
60 x 50 cm
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