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VERNISSAGE: NUREL AYS HANDARBETE  

- en del av den alevitiska folkkulturen

Nurel Ay kommer från 

Gaziantep i Turkiet. 

NÄR: Lördag 16 september kl 18 

(utställningen pågår till den 29/9)

VAR: Stora salen S:ta Eugenia 

katolska församling
Aleviter är en minoritet i Turkiet som få i Sverige känner till. De har lyckats överleva, 

trots förtryck. I kulturen är sång, poesi och hantverk centralt.

Under denna utställning visas hennes

broderier och handarbeten. På

vernissagen berättar trubaduren Asik

Mustafa Zengins dotter Solmaz om sin

far och om alevitisk folkkultur, och

traditionella sånger framförs. Under

utställningen visas även ikoner av

Lennart Asp.



Lennart Asp

har lärt sig måla ikoner

under ledning av fader

Johannes i Hagsätra.

Lennart har arbetat med

konst, hantverk och

teater bland annat som

illustratör, serieteckna-

re, skribent, bokbind-

are och teatermaskör.

Nurel Ay
är pensionerad speciallärare från Gaziantep.

Hon är gift, har två döttrar och ett barnbarn.

När jag såg hennes många fina broderier

frågade jag henne varför broderier och att sy är

så viktigt i hennes liv.

- Broderier är en del av en folkkultur i hela

världen som kvinnor gjorde och fortfarande

gör med otroliga färger, budskap, blommor,

mönster och abstrakta saker. De broderade i

detalj sin glädje, kärlek och bekymmer

konstnärligt och broderierna liknar varandra i

alla hörn av världen. I mitt land broderar

fortfarande unga flickor för att inreda sitt nya

hemmed broderier när de blivit gifta.

Varför började du ägna dig åt den här

konstarten?

- Min mamma hade arbetat som broderi- och

sylärare i många städer under -30 talet innan

hon gifte sig. Hon lärde naturligtvis ut det till

döttrarna också. Jag studerade och började

arbeta som lärare i specialklasser för döva och

stumma elever. Vi hittade ett språk mellan oss.

Då jag lärde känna eleverna kändes det som

att det bara fanns kärlek och förståelse som vi

broderade mellan oss. Jag vet att det enda på

jorden som löser alla typ av problem är kärlek

och förståelse.

Jag är 74 år och sedan tjugo år är jag sjuk

i Polymyositis. Det är en mycket ovanlig in-

flammatorisk sjukdom som försvagar musk-

lerna. Under sex år fick jag ingen diagnos.

Jag blev helt handikappad, bara säng-

liggande. Tills jag träffade en kvinnlig

läkare som diagnostiserade min sjukdom.

Ingen trodde att jag skulle bli bättre, men

jag förlorade inte hoppet. Efter flera

månader började jag kämpa med nål och

tråd för att brodera. Broderiet fungerade

som terapi för mig.

- Jag tror att skapande arbete kan skapa

fred inom en själv och fred mellan

människor. Idag ha den patriarkalt styrda

världen blivit ett helvete för hela

världens folk med klimatförändringar,

svält, krig och intolerans. Kanske

maktens män måste lära sig att brodera

vackert i stället för att producera de bästa

vapen för att döda? säger Nurel och

skrattar.

Lennart Asp

Alevism
är en filosofi som grundar sig på

jämlikhet, tron på medmänniskor,

rättvisa, tolerans för andra åsikter,

kvinnors jämlika plats i samhället och

en sekulariserad inställning till religion

i stället för sharialagar. Aleviter är en

minoritet (20 miljoner!) som få i Sver-

ige känner till. I Turkiet har alevismen

anhängare bland kurder, turkar och

araber. De har lyckats överleva trots

all typ av förtryck i århundradena.

Aleviter tog hand om och räddade

många armenier under det armeniska

folkmordet 1915 och senare, speciellt i

Dersim-området. I kulturen är sång,

poesi och hantverk centralt.


