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Hiç kuşkusuz hikayesi en bol topraklardan birisi: Anadolu... Güçlü, doğurgan,
mutlu hikayelerin ev sahibi... Araştırmacıların iştahla, heyecanla üstünde çalıştığı
hala temiz, hala özgün ve özel toprakların adresi. Tarihin yapraklarına nice yaman
hikayeyi sığdırmış, yenilerini yazmaya hazır, istekli Anadolu... Yeni sayfalar da
mutlu hikayelerle dolu olsun isteğimiz. Dostluğa, uluslararası kardeşliğe açık bir
duruş sergilemedir bizimki. Sevgiye, birlikte yaşamaya, kültürler arası alışverişe
açık, kapıları herkese açık bir milletin çocukları olarak; toleranstır bizi birbirimize
yakınlaştıran, herkesi kendimiz gibi görmemizi sağlayan.
Anadolu’da, bir çok medeniyetin buluştuğu ana parçada, kültürler arası geçişe
şahit, bilinen en eski tarihi betimleyen topraklardan çıkan hikayeleri paylaşmak
adına bu sergiyi hazırladık. Adı: Tolerans...
Bu topraklardan çıkan hikayeleri hepimize mal etmek için çizgisiz, ünlemsiz bir
sergi olsun istedik. Sergilenen eserlerin en az birisi birimizin ruhuna dokundu bir
zaman. Sadece içinde yaşayanların fark edebileceği küçük detaylarda saklı olan
inançlarımızı, örf, adet, gelenek, göreneklerimizi merak edenlere anlattık. İki
kişilik sofraya konan fazladan bir dilim ekmek, her gün aynı saatte gelse de yine
de dört gözle beklenen sütçünün güğümü gibi Anadolu’nun insani değerlerini
seramik eserler aracılığıyla aktardık.
Ülkemiz sanatçılarından destek alarak gerçekleştirdiğimiz sergimizde bizi biz yapan
değerlerden biri olan toleransın hepimize yol göstermesini istedik. Kalpleri
yumuşattık. Yollar açılsın diye...
Ve şimdi paylaştığımız bunca bilginin ardından sizleri Anadolu’ya davet etmek
istiyoruz. Çünkü biliyoruz; yolu Anadolu’dan geçen her gönül toleransı seçer.
Çünkü biliyoruz; tolerans tüm yolları açar, açık kapıları ve kalpleri korur. Bu sergi
bir fırsat bizim için. Ortak değerler üzerinden oluşmuş, ortak amaca dönmüş bir
fırsat. Tüm dünyayı Anadolu’ya, toleransa davet etmek için... Bugüne kadar
ulaşmış bir toprak destanının gölgesi belki. Paylaşmaya dair, tolerans ile...
Işık Gençoğlu

Işık Gençoğlu küratörlüğünde "Anadolu Topraklarından Hikayeler 1: Tolerans Sergisi
Seattle ve Houston'dan sonra 3. kez İstanbul'da Galeri 5’te izleyicisi ile buluştu.
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