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Örtünme, güzellik ve kimlik algısı...
13 #ubat, 11:59'da eklendi, 13 #ubat, 16:27'de güncellendi

Özgürlü"ün Çehreleri
Azeri bir foto"raf sanatçısının objektifinden dünyanın her yanından kadınların ba!ı
örtülü ve açık foto"rafları.

Azeri sanatçı Alexandra Kremer-Khomassouridze, 'Özgürlü"ün Çehreleri' adlı sergisi
için dünyanın her yerinden, farklı meslek ve ya! gruplarından 50 kadının ba!ı açık ve
kapalı foto"raflarını çekti.

Kremer-Khomassouridze, 2011'de Bakü'de gördüklerinden esinlendi"ini söylüyor. "22
yıl önce Azerbaycan'dan ayrıldı"ımda, örtünenlerin sayısı azalıyordu. Özellikle genç
kadınlar, çok kültürlü ya!amı benimsediklerini göstermek için jean ve mini etek
giyiyorlardı"

"22 yıl sonra döndü"ümde, genç Azeri kadınların tekrar çar!afa girdiklerini görünce
!a!ırdım. Özgürlü"ün farklı insanlara farklı göründü"ü yeni bir Bakü bulmu! gibiydim."

"Özgürlü"ün Çehreleri, benim bu görü! ayrılıklarını, örtünme ve örtünmeme
özgürlü"ünü yorumlama !eklim."

"Arapça hijab sözcü"ü örtünme anlamına geliyor. Batıda en yaygın kullanımı, ba!ı ve
boynu örten ancak yüzü açıkta bırakan kare bir e!arp. Niqab ise gözleri açıkta bırakan
bir örtünme biçimi, ancak gözler için ayrı bir örtü olabiliyor ve e!arpla birlikte
kullanılıyor."

"$slami örtünme biçimlerinin en kapalısı burka, tüm yüzü ve vücudu kapatıyor."

Sanatçı foto"rafları çekerken zor ve duygusal anlar da ya!amı!. "Kimse stüdyodan
geldi"i gibi ayrılmadı. Aramızdaki sohbetler, ben dahil hepimizde iz bıraktı. Davet
etti"im kadınların bir kısmı resimlerinin çekilmesini kabul etti, bir kısmı ise reddetti"
diyor.

"Bazıları a"ladı ve bir daha asla örtünmeyece"ini söyledi. Bunun tam tersi tepki verip,
hep örtüneceklerini söyleyenler de oldu."

Alexandra Kremer-Khomassouridze, Azeri, Gürcü ve Rus kökenli, Moskova do"umlu bir
foto"raf sanatçısı. Gençli"inin ço"unu geçirdi"i Bakü'yü memleketi olarak görüyor.

Özgürlü"ün Çehreleri sergisi 3 #ubat 2015'te Londra'da ba!lıyor. Sergi, Azerbaycan'ın
sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan festivalin bir parçası.
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Mutlaka Denemeniz Gereken 10 Hibrit Lezzet
Sene olmu! 2015 siz hala annanenizin yemeklerini mi
yiyorsunuz? Biraz yaratıcı olun ve ça"ın gerek...
Toyota aracılı"ı ile
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