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Yorum Yap Tavsiye Et Yazdır Kaydet

hamburg da kadin portreleri

Resimlerimde de kadınların

özgürlük ruhunu, mücadelesini

yansıtmaya çalışıyorum

Almanya'nın Hamburg kentinde haziran ayında 11. kez yapılacak Altona

Festivali (Altonale) kapsamında ''Kadın Portreleri'' adı altında sanatçı Nurşen

Özkan'ın resimleri sergilendi.

Serpil Çalışkanoğlu'na ait ''Sermer'' adlı iş yerinde açılan ''Kadın Portreleri''

sergisine çok sayıda Türk ve Alman sanat sever ilgi gösterdi.

Hamburg Eyaleti Kültür Bakanlığı ve Altonale organisazyonu tarafından her yıl

geleneksel olarak düzenlenen festivale ''Kadın'' konulu çalışmasıyla katılacağını

belirten Özkan, ''Genelde kadın motifi ağırlıklı çalışıyorum. Kadınların her

ülkede ezildiğini görüyorum. Kadınlar bugün dünyada her alanda cinsel,

ekonomik ve toplumsal hayatta şiddete maruz kalmaktadır. Resimlerimde de

kadınların özgürlük ruhunu, mücadelesini yansıtmaya çalışıyorum'' dedi.

Genelde yağlı boya çalıştığını ifade eden Özkan'ın sergisinde 29 adet kadın

portresi yer alıyor.

Sergi 11 Temmuza kadar açık kalacak.

Bu haber 105 defa okundu.
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Anket

» Hangi takımın taraftarısınız

» Diğer Anketler

Berlin'de kadınlar açlık grevinde 06:32

Đlgili Haber Tüm Đlgili Haber

 Vizesiz Almanya

 ustaların buluşması

 Hamburg da Skandal !

 Merkel'den Vatandaşlığa Çağrı

 Beust, hep birlikte Almanız

 Oturuma karşılık Ajanlk Teklifi

 Denizler, HAAK-Bir’de anıldı

 Axel-Springer de meslek eğitimi fırsatı

 Sanayiciler Konsolosluğu terkettiler?

 Dil öğrenmek kimin tavsiyesi?
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çokk güzel
gerçekten çok güzel bu tür aktivitiler bende orda idim güzeldi tam bir
kadın portresi kadınlarda çok güzel hoş ve şıkti özelliikle pembe elbiseli
bayan ve uzun boylu olanı hoş sexy ve çok şıktı.

Gön.: Misafir , 22:09   29 Nisan 2009

Cok güzel
Gercektende tam kadin portresi olmus...Tüm kadinlar cok hos
gözüküyorlar...

Gön.: Misafir , 23:32   27 Nisan 2009

Diğer Hamburg Haberleri :
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Axel-Springer de meslek
eğitimi fırsatı

SPD Altona binasına
saldırı

Đmtiyazlı ortaklık fikri
emperyal bir düşünce
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