
Kültür ve Sanat Kultur und Kunst 

Elveda "Art Bridge' 
'Sanat Köprüsü' başlığıyla Köln'de bulu-

nan Galerie NY TN'nin ev sahipliğinde, 18 
Mart 2011 tarihinde, açılışını Köln 
Başkonsolosu Mustafa Kemal Basa ve 
Bölge Belediye Başkanı Helga Blömer 
Frerker'in yaptığı 'come together' adlı sergi 
1 Nisan'da sona erdi. 

Sergiye ev sahipliği yapan Nuray Turan, 
sergiyle amaçlarının zor durumda olan 
kadınların sorunlarına dikkat çekmek 
olduğunu belirtti. Resimlerinde de hüzünlü 
kadın portrelerini işlediğine dikkat çeken 
sanatçı yaptıkları sanatsal faaliyetle toplu-
mun dikkatini bu konuya çekmede resmin 
önemine dikkat çekti. Sergide ayna 
tasarımları ve resimleriyle Nuray Turan, 
fotoğrafçı Stefan Braun ve resim sanatçıları 
Aydın Muşkara, Gönül Şen�Menzel, Seba 
Uğurtan ve Pınar Selimoğlu'nun eserleri 
sanatseverlerin ilgisine sunuldu. 

Kadınlar günüyle ilgili ilginç bir yaklaşımı 
olan ve kadın olarak bu konuda bizzat 
tecrübelerini aktaran sanatçılardan birisi de 
Gönül Şen�Menzel. Ona göre Türk kadını 
çok renkli, ciyak ciyak.' Resimleri ise onun 
ifadesiyle 'Bunlar Türk kadınının çığlığı, 
güçlü.' Resim sanatında kadının aldığı yeri 
şu örneği vererek dile getirdi: 'Bir defasın-
da Alman gazetecilerden birisi bana eser-
lerimden birinde bulunan küçücük ördeğin 
neden kocaman ayakları olduğunu sor-
muştu.' Bu sorunun yanıtını heyecanlı 
geçen konuşmanın seyrinden dolayı tam 
giremedik, fakat onu tanıyanların bu 
sorunun yanıtını bildiğinden eminim. 
Halihazırda Paderborn Üniversitesi'nde ileri 

seviyede resim sanatına 
vakıf öğrencilere ders 
veren sanatçı kıpır kıpır, 
yerinde duramayan birisi. 

Yaptığı eserlerde 10, 20 
metre gibi çok büyük 
yüzeylere resim yapan 
sanatçının eserlerinden 
birisi 15 yıl kadar önce 
Museum Ludwig tarafından 
satın alınmış. Gönül Hanım 
bu manzara resminin şu an 
SPD Merkezi'ne ödünç verildiğini ve orada 
bir duvarı süslediğini belirtiyor. Eserlerin-
den birinin de Deutz'daki Stadthaus'un ve 
daha başka topluma açık binaların 
duvarlarını süslediğini de ifade etti. Sergide 
bulunan eserleri kıvrak çizgiler, canlı 
renklerle kadını tasvir etmekte. Genel 
hatlarıyla resimlerde görünen canlı kadın 
portreleri. Şen�Menzel'in kendisinin ve 
eserlerinin enerji ve renk dolu olmasından 
dolayı eserlerini görenler onun kastettiği 
çığlıkların ızdıraptan değil belki canlılıktan, 
kendisini güçlü hissetmekten ve hatta 
sevinçten kaynaklandığı hissine kapılıyor. 

Sanatçılardan Stefan Braun, eşi Meral ile 
birlikte katıldığı Finnisage'da, nadiren 
tanımadığı insanların fotoğraflarını çekti-
ğini, kişinin karakteri hakkında resimlere 
öncelik verdiğini belirtti. Devamen, insan-
ları incelerken tamamen farklı yönlerinin ön 
plana çıktığını ve arka planda olanın 
görünür olduğunu dile getiren sanatçı 
çalışma esnasında karşısında bulunan 
insanla daha detaylı bir iletişime geçtiğini 
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ifade etti. Genelde somut eserlerinde ifade 
etmek istediği ruh halinin izleyici tarafından 
kolaylıkla anlaşıldığını, fakat bunun soyut 
eserlerde biraz daha kişisel olabildiğini ve 
bundan dolayı bakanın anladıklarının bazen 
çok farklı olabildiğine de dikkat çekti. 

Sergide her sanatçı, kadını farklı açıdan 
ele almış. Biri duyguları ön plana çıkarırken 
diğeri şen, bir diğeri hüzünlü motifleri 
seçmiş. Zaten kadınları tarif ederken onları 
belli kalıplara dökerek �bu bir kurban rolü 
de olsa� dar bir alana hapsetmek yapabile-
ceğimiz en büyük haksızlık değil mi? 


