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Obed (1963-2005), den kurdisk danske billedkunstner, der kom til Danmark, som politisk flygtning i 1989 og
i 2002 for første gang i 13 år frit kan rejse tilbage til Kurdistan, Irak for at se sin familie og sit hjemland igen
... Dlers liv var svært og fuld af forhindringer, men hans liv var også som hans malerier; sprudlende varme,
uomtvistelige beretninger om livet og konstant udfordrende. Dler kæmpede hver evig eneste dag for at blive
en anerkendt kunstner i Danmark sideløbende med, at han altid levede med håbet om, at Kurdistan en dag

ville blive et frit og selvstændigt land. Dler levede et liv fuld af mod. Han døde af det. I kampen for den evige
retfærdighed, som altid var hans pejlemærke." Lillian Simonsen er en dansk journalist og aktiv i arbejdet for
kurdernes sag. Lillian Simonsen var gift med den dansk-kurdisk billedkunstner Dler Obed (1963-2005), som

hun skrev en mindebiografi over.

 

"Dette er en personlig beretning om Dler Obed (1963-2005), den
kurdisk danske billedkunstner, der kom til Danmark, som politisk

flygtning i 1989 og i 2002 for første gang i 13 år frit kan rejse tilbage
til Kurdistan, Irak for at se sin familie og sit hjemland igen ... Dlers
liv var svært og fuld af forhindringer, men hans liv var også som

hans malerier; sprudlende varme, uomtvistelige beretninger om livet
og konstant udfordrende. Dler kæmpede hver evig eneste dag for at
blive en anerkendt kunstner i Danmark sideløbende med, at han altid

levede med håbet om, at Kurdistan en dag ville blive et frit og
selvstændigt land. Dler levede et liv fuld af mod. Han døde af det. I
kampen for den evige retfærdighed, som altid var hans pejlemærke."

Lillian Simonsen er en dansk journalist og aktiv i arbejdet for
kurdernes sag. Lillian Simonsen var gift med den dansk-kurdisk

billedkunstner Dler Obed (1963-2005), som hun skrev en
mindebiografi over.
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