Ýmece Evi

2-5 Aðustos-Keçe Atölyesi

Keçe Atölyesi 2-5 Aðustos 2010 Yünlerimizi iþliyor,pratik eþyalar yapýyoruz. Neden Keçe ?Keçe
koyun yününün en pratik þekilde deðerlendirme,kullanýma sokma yöntemi. Koyun yününü birleþtirdi
sonra istersen küpe,kolye istersen yatak,kilim,örtü,kepenek yap.
Bu tamamen ihtiyaca ve kiþinin istekliliðine baðlý.
Bunun bizim için önemi þu; artýk keçe neredeyse yapýlmýyor.
onun yerini sentetik elyaflar aldý.
Ve tabiki koyun yününü çoban biriktiriyor,biriktiriyor...
kafasý bozulursa yakýyor.
çünkü alýcý kalmadý!!!
Halbuki eskiden battaniyeler,yorganlar,yataklar dahi yündendi.
Atýn üstüne keçeyi-heybeyi attýnmý yörüðüde,türkmenide biner üstüne doðadaki iþlerini hallederd
...

denecek þey çok..
peynir gibi,yað gibi,tarým gibi,inþaat gibi pek çok geleneksel üretim
bilgisi yok oluyor. bizimde derdimiz bunlarý tekrar hayata geçirip ihtiyaçlarýmýzý satýn almak
yerine üretmeye dönmek deðilmi?
Sanýrým önce yapmak lazým.
Keçeyi,peyniri,yaðý,...neyin zamaný geldiyse.
Þehirde belki çok düþünüp,çok konuþup,çok plan yapmaktan
&ldquo;yapmayý&rdquo;,&rdquo;dokunmayý&rdquo; unuttuk?Bekleriz;ATÖLYE ÇALIÞMALARINDA
KULLANILACAK RENKLÝ VE BEYAZ SAF KUZU YÜNÜ VE DÝÐER MALZEMELER YÖNETÝCÝ TARAFINDAN KARÞILANACAK
OLUP, ATÖLYEDE; TEPME VE ÝÐNE KEÇE, TAKI, ÇANTA, ÞAPKA GÝBÝ AKSESUAR, YASTIK, MÝNDER, PASPAS
GÝBÝ EV DEKORASYON ÜRÜNLERÝ VE TABLO YAPIMI ÖÐRETÝLECEKTÝR.4 gün sürecek olan atölyeye katýlým
konaklama ve beslenme hariç 50,TL&rsquo;dir. Ve bu malzeme bedeli direk Yaþar Ustaya teslim
edilecektir. Konaklama, beslenme Ýmece Evinde yapýlacak olup katýlým bedeli gecelik kiþi baþý 3
öðün yemek ve alkolsüz içecekler dahil 50TL dir. Atölyeye kýsmi katýlým mümkün olup, tamamýna k
tavsiye edilir. Kayýt ve ilave bilgi için; imeceevi@gmail.com veya 0286-7526043
05524142363 Yaþar Cengiz
Çinarhttp://www.facebook.com/profile.php?id=1056556304http://keceustasi.blogspot.com/1953
Mersin doðumludur. Almanya ve Özbekistan'da Ekonomi Müþavirliði görevlerinde bulundu. Halen
Hazine Müsteþarlýðý&rsquo;nda Þube Müdürü olan Çýnar, Türkiye Büyük Millet Meclisi &ldquo;Gelen
El Sanatlarý Üretici ve Sanatkarlarýnýn Sorunlarý&rdquo; konulu Araþtýrma Komisyonu&rsquo;nda
Danýþman olarak çalýþmýþtýr. Keçecilik sanatýný Konya&rsquo;da Mehmet Girgiç ve
Afyonkarahisar&rsquo;da Yaþar Kocataþ ustalardan öðrenmiþtir. Türkler tarafýndan dünyaya
tanýtýlan, ancak ülkemizde kaybolmaya yüz tutmak üzere olan geleneksel keçeciliðin yeniden
canlandýrýlmasý amacýyla keçe resim çalýþmalarýný sürdürmektedir. Keçeciliðin baþta huzurevleri
kreþler olmak üzere çeþitli kurumlarda öðretilerek canlandýrýlmasý, Türk insanýna yeniden tanýt
yaygýnlaþtýrýlmasý, yeni kullaným alanlarý yaratýlmasý ve uluslar arasý boyutta tanýtýlmasý
konularýnda çalýþmalar yapmaktadýr. Sanatçý, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taþýyýcýsý" ünvanýna
sahiptir. cinaryasarcengiz@yahoo.com 0532 783 20 65

http://www.imeceevi.org
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