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iSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
25. Yılı Kutlarken
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan
ve çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir
benzerinin, Avrupa ve Asya arasında tarih
boyunca bir köprü olan Istanbul gibi bir
metropolde de yapılmasını düşleyen bir sanayici
olan Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın önderliginde,
ondört fırma yöneticisinin de katılımıyla, 1 973
yılında kuruldu. lık Istanbul Festivali,
Cumhuriyetin SO yılının kutlandıgı 1 973 yılında,
I S Haziran ile I S Temmuz arasında
gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye
ile birlikte tüm ulusların müzik (orkestra
konserleri, oda müzigi, resitaller ve geleneksel
müzik), klasik bale ve çagdaş dans, opera, folklor,
caz/pop, tiyatro, sinema ve plastik sanatlar
dallarındaki yaratıcılıklarının en iyi örneklerine
programlarında yer vermeyi amaç edinmiştir.
Kuruluşundan bu yana her yıl ortalama SO
gösteriye yer veren Istanbul Festivali, programının
niteligi ve çeşitliligiyle, sayısı yıldan yıla artan bir
izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kuruluş amacına
ulaştıgının bir göstergesi ise, kuruluşundan beş yıl
sonra ve ilk başvurusunda ( 1 977) Avrupa'nın en
önemli festivallerinin üyesi oldugu Avrupa
Festivalleri Birligi'ne kabul edilmesidir.
2S. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali
I S Haziran - 8 Temmuz 1 997 tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Film gösterileri, Uluslararası Istanbul Festivali
programına ilk kez 1 98 1 yılında alınmıştır.
Izleyicilerden gördügü ilgi üzerine, film gösterileri
1 984'ten başlayarak Istanbul Festivali'nden ayrı bir
döneme, Nisan ayına kaydırılmış ve 1 98S'te Festival
programında, ilk kez biri "Uluslararası" digeri
"Ulusal" olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer
verilmiştir. Yıllar içerisinde sürekli bir gelişme
gösteren Film Festivali, 1 989 yılı başında, dünya film
festivallerinin koordinasyonunu üstlenen FIAPF
(Federation lnternationale des Associations des
Producteurs de Films 1 Uluslararası Film Yapımcıları
Dernekleri Federasyonu) tarafından "Özel Konulu,
Yarışmalı Festival" olarak tanınmıştır.
1 6. Uluslararası Istanbul Film Festivali 29 Mart - 1 3
Nisan 1 997 tarihleri arasında düzenlenecektir.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir
bölümünü oluşturan Tiyatro gösterileri, 1989
yılından beri Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın
üçüncü sürekli faaliyeti olarak
gerçekleştirilmektedir. Istanbul'da tiyatro

sezonunun sona ermesinden sonra, Mayıs ayında
düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali
programına, Türk (ödenekli ve özel) ve yabancı
tiyatro toplulukları en i}ti örneklerle katılmakta ve
bu gösteriler izleyicilerin büyük ilgisini
çekmektedir. 9. Uluslararası Istanbul Tiyatro
Festivali 1 9 Mayıs - 3 Haziran 1 997 tarihleri
arasında düzenlenecektir.
Daha önceki yıllarda Uluslararası Istanbul Festivali
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen
plastik sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve
uluslararası sergilere 1 987 yılında son verilmiş ve
bu tarihten itibaren çagdaş sanattaki son
akımların sergilendigi Istanbul Bienali, Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı'nın dördüncü uluslararası
nitelikteki faaliyeti olarak başlatılmıştır. S.
Uluslararası Istanbul Bienali 4 Ekim - 9 Kasım
1 997 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
1 986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul
Festivali programı kapsamında özel bir bölüm Caz
Müzigi'ne ayrılmıştır. Bugüne degin Keith Jarrett,
Ray Charles, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Jan
Garbarek, Modern Jazz Quartet, Manhattan
Transfer, Ornette Coleman, Wynton Marsalis,
David Sanborn gibi Caz dünyasının önde gelen
grupları ve caz ustaları Festival'e katılmıştır. Son
yıllarda caz izleyicisinin 1 OO.OOO'i aşması, bu
konserlerin ayrı bir Festival olarak
degerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. 1 994 yılında
Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla Uluslararası
Istanbul Caz Festivali bagımsız bir etkinlik olarak
düzenlenmeye başlanmıştır. 4. Uluslararası
Istanbul Caz Festivali 7 - 1 9 Temmuz 1 997
tarihleri arasında düzenlenecektir.
Caz'ın da ayrı bir etkinlik olarak ayrılmasından
sonra programını klasik müzik, bale, opera ve
geleneksel müzik dallarında yogunlaştıran
Uluslararası Istanbul Festivali'nin adı, Uluslararası
Istanbul Müzik Festivali olarak degiştirilmiştir.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 1992 yılında
UN ESCO'nun bir yan kuruluşu olan "lnstitut
International de Promotion et de Prestige"
tarafından "Trophee lnternationale des Arts et de la
Culture" ödülünü almıştır.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın girişimleriyle
başlatılan ve 27 Kasım 1 99S'te temeli atılan
Istanbul Kültür ve Kongre Merkezi'nin, 2000' 1i
yılların başında tamamlanması beklenmektedir.
Böylece Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, toplam
S400 kişilik kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük ve
en nitelikli kültür ve kongre merkezini de
lstanbul'a kazandıracaktır.

İSTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
Celebrating its 25th year
The Istanbul Foundation for Culture and Ares was
founded in 1 97 3 und er the leadership of Dr. Nejat

aroused great public interest. The 9th International
Istanbul Theatre Festival will take place 19 May- 3
June 1 997 .

F. Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a

In 1 987 the various national and international

festival of the arts, similar ro those held annually at

exhibirions in the field of visual arrs, formerly

cerrain times of the year in a number of European

arranged as part of the International Istanbul Festival

cities, to be held in Istanbul, a metropolis that for
centuries had formed a bridge between Europe and

programme, were discontinued, ro be replaced by the
Istanbul Biennial, the fourth international activity of

Asia. Thus, the 1 st Istanbul Festival was held from

the Istanbul Foundation for Culture and Arts,

1 5June to 15 July 1 97 3, on the 50th anni versary of

comprising of exhibitions devored ro the laresr

the foundation of the Republic of Turkey.

trends in contemporary art. The 5th International

From its fırst inception the Istanbul Festival has

Istanbul B iennial w ili take place 4 October - 9

aimed at including in its programmes the fınest

November 1 997.

examples of artistic creativity in the fıelds of music

Beginning from 1 986, a special seetion was

(orchestral concerts, chamber music, recitals and

dedicated ro jazz within the International Istanbul

traditional Turkish music), classical baller and

Festival. Si nce rhen the Festival hosred renowned

contemporary dance, opera, folklore, jazz/pop,

groups and masters of jazz, such as Keith Jarrett,

cinema, drama and visual ares from both Turkey and

Ray Charles, Mi les Davis, Dizzy Gillespie, Jan

abroad, as well as seminars, conferences and lecrures.

Garbarek, ModernJazz Quartet, Manhattan

Each year, si nce the year of i ts foundation, the

Transfer, Ornerre Coleman, Wynton Marsal is, David

International Istanbul Festival programme has

Sanbom and many orhers. In the last years, a jazz

included an average of fıfty events designed ro appeal

audience exceeding 100.000 was attracted and

to a great variery of tastes, resulring in a steady

enabled the event ro gain an independent identity.

annual increase in attendance fıgures. It succeeded in

Thus, in 1 994 the Board of the Foundation decided

achieving the high standards of quality it has set

to organise the event as a separate acrivity. The 4th

i tself, and this is proved by i ts acceprance in 1 97 7 as

International IstanbulJazz Festival w ili be held in

a member of the European Fesrivals Association. The

7 - 19 July 1 997.

25th International Istanbul Music Festival will be

W ith the announcement of a separateJazz Festival,

held 1 5June - 8July 1 997 .

the name of the International Istanbul Festival was

Film screenings were fırst included in the

changed to International Istanbul Music Festival

International Istanbul Festival programme in 1 98 1 .

which will carry on i ts activities as a specialised

From 1 984 onwards the Film Festival has taken

festival of classical music, ballet, opera and

place in April, quite independently of the

trad itional music.

International Istanbul Festival, and in 1 985 a

In 1 992, the Foundation was awarded the "Trophee

national and an international competition were

Internationale des Arts et de la Culrure" by lnstitut

included in i ts prograrnme. International Istanbul

International de Promotion er de Presrige of

Film Festival, which developed continuously, was

UNESCO.

offıcially recognised by FIAPF (Federation

In 1 986 the Foundation iniciared a project that w ili

Internationale des Associations des Producteurs de

furnish Istanbul with a contemporary culture and

Films) as a "Competitive, Specialised Festival" at the

congress centre locared on a 66-acre site at the

beginning of 1 989. The 1 5th International Istanbul

district of Ayazağa. The ground breaking ceremony

Film Festival w ili take place 29 March - 1 3 April

of the Istanbul Culture and Congress Centre was

1 997.

held on 27 November 1 995. The project initiated by

The theatrical contribution, which had originally

IFCA w il! be complered in the early 2000's and

formed one branch of the International Istanbul

furnish Istanbul with a culture and congress centre

Festival, was re-organi sed in 1 989 as the third

w ith a rotal seat capacity of 5400.

regular activiry of the Istanbul Foundation for
Culture and Arts. The International Istanbul Thearre
Festival is held in May, immediately after the end of
the Istanbul theatre season, with a programme
comprising the fınest examples of the works of both
foreign and Turkish theatre companies, and has
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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu,

Fatih Özgüven

gerçekle�mesine katkıda bulunan tüm Bakanlık,

Favori Multimedya
Ferhat Balamir

Kurum ve ki�ilere te�ekkür eder.

Fida Film
Foto!!rafhane (Aylin-Muommer Yonmoz)

The Board of che Istanbul Foundation for Culture and Ares
would like co chank che following Ministries, institutions,
companies and individuals for cheir generous support in
realising the 9. lnternationallstanbul Theatre Festival.

Sayın !smail Kahraman, Kültür Bakanı
Sayın Prof. Tansu Çiller, Dı�ı�leri Bakanı
Ba�bakanlık Dı� Tanıtım Ba�danı�manlı!!ı
Dı�i�leri Bakanlı!!ı Kültür l�leri Genel Müdürlü!!ü
Ba�bakanlık Gümrük Müste�arlı!!ı
Gümrükler Genel Müdürlü!!ü
Geçici Muafiyetler Şube Müdürlü!!ü
TEK Genel MüdüriU!!ü
Türk Hava Yolları Genel MüdUriU!!U
TRT Genel Müdürlü!!ü
Istanbul Valili!!i
Istanbul Büyü�ehir Belediye Ba�kanlı!!ı
Istanbul Büyük�ehir Bel. Kültür l�leri Daire Ba�kanlı!!ı
Beyo!!lu Belediye Ba�kanlı!!ı
IETT Genel Müdürlü!!ü
Ahmet Levendo!!lu
Aksanat (Kadriye Kulin)
Aktif Da!!ıtım (Yusuf Köse)
Alitalia
Alman Kültür Merkezi (Kurt Schorf)
Alphagraphics (Hasan Tümerkon)
Altınçizme Elektronik Org. ve Tic. Ltd. Şti.

Gazete Pazar
Haydar Karabey
Hürriyet Gazetesi
Imaj TV Video Yapım Şti. (Cemal Noyan)
lnterpan Reklamcılık A.Ş. (Mustafa ltbok)
Istanbul Büyük�ehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Istanbul Devlet Tiyatroları
!talyan Kültür Merkezi (Adelio Rispofi)
Kanal D
Kenan l�ık
Kenter Tiyatrosu
KBA Bilgisayar Animasyon (Kerem Kurdo�lu)
Leyla Gencer, Devlet Sanatçısı
Link Multimedya (Cüneyt Birol)
Mahmut Karaman ve Ekibi
Magic Tanıtım ve lleti�im A.Ş. (Ayhan Tezcon)
Medya Text Internet & Multimedya (Noci Bo/tacı)
Mepa (Cem Apo)
Milliyet Gazetesi
Mimeray (Erol A�okoy)
Nadir Bekar
Neslihan Gücüm
Netwise (Ipek Cem)
NTV

Number 1 TV
Ofset Basımevi (Deryo Beşikçi)
Osman Wöber
O!!uz Ya�argil
Oto Basımevi (Asım Mondocı)
Paul McMillan
Pınar Besen

(Necdet Altmçizme)

Polipak Cleaning Co.

Amerikan Basın ve Kültür Merkezi

Promoshop (Sedot Altun)

Ann Uysal

Radikal

Art Productions (Do�on Olguner)

Reklami� (Mehmet Süzen)
RPM Radar

Arsen Gürzap
Aslı Badur Saniıman
Ate� Gümrükleme AŞ (Cem Ertaş)
Atilla Aksoy
ATV
Ay�e Ece
Ay�e Karamustafa
Bakiye l�ıklar
Ba�ak Sigorta (Ali Akşener)
BEK Tasarım
Betül Mardin
Borusan Makina
Bozkurt Kuruç
Bülent Erkmen

Sabah Gazetesi
See U Free Cards (Aykut Altm)
Serdar Elektrik
Şehnaz Tahir
Şenol Demiröz
Show TV
Sibel Arslan
Star TV
Suna Malıara
Tekor (llkhon Çetinsu)
The British Council Istanbul (Martin Fryer, Leyla Tonguç)

Cemal Mutver
Cevat Çapan
Cumhuriyet Gazetesi
Deniz Kunkut

The Marmara, Istanbul (Bülent Şenses, Neslihon Mesuto�lu)
Tipograf (Osman Tülü)
Yeni Yüzyıl
Ye�im Demir
Yıldız Kenter
Yurdaer Acar

Doııan Tekeli

Yurdaer Altıntaş

Do!!u� Ses Müzik l�ık Hiz. Ltd. Şti.
Duran Ofset (Oktay Duran)

Yurdagül Altınöz

Enver Kenar

Veysel Dursun

Veli So!!ancı

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
9. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin
gerçekle�tirilmesinde büyük destek sa�layan
Kurumsal Sponsorları'na
te�ekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to its Corporate Spansors
for their generous contribution towards
the realisation of the
9th International İstanbul Theatre Festival.

------- ---------- --------- --·mM

Türk Umlted Şirketi

---
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MARMARA
ISTANBUL

@

RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Festival Spansoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culrure and Arrs
is grareful ro irs Festival Spansor for irs generous
conrriburion rowards the realisarion of the
9rh I nternational İstanbul Thearre Festival .

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
9. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin
gerçekleştirilmesinde büyük destek saglayan
Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful ro its Sponsors
for their generous conrribution rowards
the realisation of the
9th International İstanbul Thearre Festival.

�

SANKAPiTAL
"""'

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne
destek olan basın kuru luşlarına
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
is grateful to the following newspapers
for their generous contribution by prov i d i ng free
space for the annonuncemenrs of the
İstanbul Fesrivals in 1 99 7 .

Cumhuriye(

�Milliyet
RADiKAL

YEN1YüZYil

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
i s grateful to its Television Sponsors
for their generous contribution by providing
free space for the annonuncemenrs of che
İstanbul Festivals in 1 99 7 .

ll
a

star

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
1997 yılı etkinliklerinin duyurularını
ücretsiz yayın layarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına teşekkür eder.
The İ stanbul Foundation for Culture and Ares
is grateful to the following radio stations
for their generous concribucion by providing
f ree air time for the annonuncemencs of the
İstanbul Festivals in

1997.

AÇIK RADYO

ENERJI FM

NUMBER ONE FM

RADYO D

RADYO FOREKS

RADYO 2019

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
1997 İstanbul Festival Dostları'na
teşekkür eder.

AdnanArduman
EdaArduman
LeylaAtalık
Füsun Berkol
Ömer Berkol
Anahid Bozacıyan

Special thanks.

The Istanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful
to the "1997 Friends of
İstanbul Festivals".

Rıza Oğuz Bozkurt
Ahmet M. Ertegün
Orhan Göymen
Nurcan Günel
Müjdat Günel
Servet Harunoğlu
Tayfun İndirk�
Dr. Kazım İspahani
Nevra ispahani
GülKaya
HalukKaya
Bedros Kazan
SilvaKazan
İlhan Kefeli
NihaiKefeli
AsımKocabıyık
Z. Nurhan Kocabıyık
Frank Monstrey
Petra Monstrey
Nihan Teker
Tuncan Tontaş
Alper Utku
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Leyla Pekcan
Tezcan Yaramancı
Mihrinur Yaramancı
Jak Kamhi
TüliKamhi

1BANAT MEDENiYETi; MEDENiYET iNBANLIGI BESLER"

i'

�trı;.\llallk.

TiYATRO F"EBTiVALi1NiN

L BPDNBDRLARINDAN
BiRI CILMAKT...N DNUR OUYAR.

Her Tiyatro Oyunundan Sonra
Mutlaka
"Işıklar Yanar"

-

-

Tiyatro, tüm sanat dallan gibi insaniann yaşam kalitesini geliştirir,
yaşamı aydınlatır.
Daha güzel yaşanacak bir dünya amaçlayan ve sanatla dost olmayı
bir yaşam felsefesi kabul eden Renault, İstanbul Festivalleri
"Kurumsal Sponsoru" olarak tiyatro sanatına da destek veriyor.

RENAULT
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Hep sahnede olmak nedir, çok iyi biliyoruz ...
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Milliyet dünyayi masan1za getiriyor!
Türkiye gelişiyor, Türkiye dünyaya açılıyor.

geniş bir yelpazede derin analizler, makaleler

Ve Milliyet, finans dünyasına büyük katkılar

ve değerlendirmeler The Wall StreetJournal'la

saglayacak The Wall Street }ournal'ı masamza

size ulaşacak. Siz de her pazartesi uluslararası

getiriyor. Üstelik Türkçe olarak! Daha iyi

finans piyasalarının nabzını Milliyet'le tutun!

rekabet edebilmek, daha güçlü olmak ve
güneeli yakalamak için. Uluslararası piyasalar
dan ekonomi ve politika haberlerine, reklam
dünyasından Avrupa Birliği haberlerine kadar

�M.illiyet

Herkes
onu okuyor!
Her gün büyük bir ilgi ve güvenle izlenen Sabah,
özellikle çevresini etkileyen, yenilikleri takip eden ve
toplumda kamuoyu lideri olarak tanımlanan kişiler
tarafından en çok okunan gazete konumundadır.
Sabah'ın, toplumu çok yakından ilgilendiren, politik,
sosyal, ekonomik ve uluslararası konulara; daima
ısrarlı ve yansız bir yaklaşımla açıklık getirdiğini
herkes biliyor ve onu okuyor.

"Türkiye'nin en iyi gazetesi..."

•

Işte,
YeniY�··

•••

İşte sizin gazeteniz.
Genç, kentli, kültürlü, çok farklı.

Bakış açısı geniş.
Görsel yapısı
aydınlık, batılı.

----�=1

Onu, her gün(*)

keyifle okuyun.

"Türkiye'nin en kaliteli gazetesi..."
(*) Oıma günü Cep TY, Oımartesi günü IQ Club, Pazar günü Cafe Pazar elderiyle birlikte.

t•yat o
kbtes·n
bay·
r
2Q.
..
...

�
E

Tiyatroya o kadar önem veriyoruz ki. .. Bu yüzden bir kültür gazetesi çıkardık!

spor,

film,
dizi,

eğlence,
'de izlenir. ..

Doğruyu yans1tmay1 amaçlayan sorumlu
habereilik anlay1ş1, herkesin beğenisini
kazanan dizileri, magazin
kaliteli

nur duyar.

SONSUZ
TESEKKURLER
••

•

İki yıl gibi kısa bir sürede sizlerin gösterdiği

o�anüstü ilgi ve destekle tam oniki şehirde;

İstanbuLAnkar&İzmjr,Bursa.Kayseri.G.Antep.
Adana Konya.Antaıva,Trabzon.İzmit ve
Eskizlıi['de yayma geçen, ençokrek!Bmalan
kanallar arasında albncı sıraya yOkselen ve yeni
yılda yerinde dumıayıp birçok "ilk''lere tekrar

imzasını atmaya hazırlanan bir numaralı kanalıruz,
1997 de kalitesi, müzi� ve çıtır açan

programlarıyla gençlerin bir numaralı kanalı
olmaya devam edecek. ..

Size 1997 yılında da yine
zevkle izleyebileceğiniz
bir kanal sunmak üzere
kollan sıvadık;
Düzeyli, dinamik ve kaliteli programlar,

gençlerin bir numaralı VJ'leri, sizler

tarafından yılın "Bir Numaralı" seçilen
müzik programlan, Dünya gençlerinin bir
numaralı kanalı MTV ile işbirlijprniz ve

Türkiye'nin bir numaralı sponsorlanyla
1997'de yine birlikteyiz...

KeskeYasarnNumberOneTVribiolsa
e NumberOneIV birKaraçan • Yelkentl· BagDrtakhihdır

SHOW

TV

SANATlN

YANINDA

Tiyatro
iki kalas bir heves''
'
değildir...
Televizyonculuk da
öyle.

''

SHOW
T.V.

TÜRKiYE'NiN GÖZIEBEGi

Bilgi, düşünce ürünüdür... Bizim için
bankaalık da öyle. Bilgi gibi bankaalık da
hayattan beslenir; hız. esneklik, çeviklik
ve deneyimle büyür; gelişir.
Bankaalık, elbette okulunda öğrenilir.
Fakat. bir bankanın öyle bir özelliğe daha
gereksinimi vardır ki onu hiçbir okul
öğretemez: Yetenek!
Yetenek, bir bankanın bütün özellilderini

Yetenek

başanya dönüştüren benzersiz bir değerdir.
Bu nedenle Bank Kapital'den hizmet

alanlar, kendi yetenelderini de göz ardı

etmeyen bir bankayla çalışmanın avantajianno
oldukça iyi bilir.

değerlidir.
Bilgi için:
4) �

BANKAPiTAL
...
Büyükdere Caddesi

No:

,

114 Esentepe, 80280 istanbul Tel: (212) 211 66 61/303 Faks: (212) 211 65 58

i yi s e y i r l e r d i l e r .

BASAK SiGORTA
.

T

C

ZIRAAT BANKASI ORTAKLIGIOIR

MultiMedia
AÇIK HAVA EKRANI

MultiMedia, size dünyanın en gelişmiş

LED

teknolojisi ile

üretilen panosundan sesli ve görüntülü olarak her türlü animasyon,
grafık, video, klip ve canlı yayın yapma olanağı sunuyor.

MultiMedia,

28

m2 'lik

dev

ekram

ile

İstanbul'un

en

kalabalık uğrak noktası olan Taksim meydanı'nda ...
Siz de hergün yüzbinlerce insan ile gözgöze gelmek istiyorsamz

MultiMedia'yı seçin ...

76 76

Epica,
aslında Magic'in
69. ödülü...

İnsanlık adına,
iletişimin doğru ve etkili kullanımı adına
bir yılda 69 büyük ödül. ..
Bulunan 67 Kayıp İnsan, Kristal Elma ve Epica.
•Epica 96'da kendi kategorisi dışında yarışmasına ragmen Magic,
Kayıplar Otobüsü ile Interactive & New Media dalındafinalist oldu.

"Acıkhava çarpar"

DIŞARIDA HAYAT VAR.

GöZLE GöRÜLEBiLiR BiR FARK YARATMAK iÇiN
KENTiN EN GÜZEL BILLBOARD YERLERİNİ SiZiN iÇiN SEÇTİK

İNTERPAN

REKLAMClLIK VE HALKLA ILIŞKILER A.Ş.

ELMADAG CAD. ELMADAG APT. NO: 12/4 ELMADAG-lSTANBUL TEL: 232 97 56- 246 14 42

·

FAX: 232 67 23

Güzel istanbul'un kültür ve sanat yaşamına destek
veren küçük bir ayrıntı olmaktan dolayı çok mutluyuz.
'SEE YOU FREE CARD' BIR 'ALTIN VANDERLEE' KURULUŞUDUR.

�9u��e:�g�Bd���

Gayret Sokak 3/2 Gayrettepe istanbul

(90-212) 274 55 40-41 213 27 80-81

I>a..ği"ti iii.
İletişim Hiznıe"tleri A.Ş

•

•

Iletişimin
en güzel biçimi;
sanata, sanatçı/ara
ve sanatsever/ere
hizmet ve menin
-ınurunu duyuyoruz.
AKTiF DAGITIM İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Okmeydanı/İST.
Perpa Tic. Mrk. Kat: 1ı No. ı742
Tel: (2ı2) 222 72 72 (PBX)
Fax: 222 27 10
Fax: 384 27 42
ANKARA Tel: (3ı2) 384 27 38
Tel: (232) 464 38 32
İZMİR
Fax: 464 37 31
BURSA
ı �-��!.L....l.L.L..--Tel: (224} 2
� '--"'-l

İstanbul Kültür ve
Sanat Val<fının
hizmetlerine l<atl<ıda
bulunmaktan gurur
duyuyoruz.

YENiBOSNA,34520 BAHÇEL iEVLER/ iSTANBUL
TEL: (0212) 551 90 00 FAX: (0212) 551 90 03

The Royal National Theatre
is extremely grateful to

Coopers
& Lybrand

for its support of the theatre's tour of

King

Lear

to Istanbul 21-23 May 1997

[z.t_tJiJ [rWJ{r kiitU�
:
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Kazancı Yokuşu

J:JftU �wvı� da'---

64/4

Cihangir 80060 Istanbul

"(0212) 244 58 28
244 40 25
� (0212) 249 84 78

1

•

• •

Modern Türk tiyatrosunun kurucusu
Muhsin Ertuğrul, tüm yaşamını
sanata adadığı gibi, 600'e yakın
inceleme ve denemesiyle tiyatro
düşüncesine de büyük katkılarda
bulunmuştu.
Eczacıbaşı Vakfı,
Muhsin Ertuğrul'un
ölümünün 10. yıldönümünde
yayınladığı Benden Sonra
Tufan Olmasın! adlı
anılarından sonra,
doğumunun 100. yılı
onuruna, tiyatro
düŞüncelerini de
Gerçeklerin Düşleri
adlı bir başka
anıtsal yapıtla
sanatseveriere
sunuyor ...

istanbul Festivalleri
internet'te
ABD http://www.istfest.org
TÜ RKIYE http://www.istfest-tr.org
E-mail: film.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
mu sic.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Internet sayfalarını hazırlayan NETWISE'a ve
sagladıgı Internet hizmetleri için SUPERONLINE'a
teşekkür eder.
İstanbul Foundation for Culrure and Ares
wou.ld like ro thank
NETWISE as homepage provider and
SUPERONLINE as the Internet Service Provider.

OTH ELLO
William Shakespeare

Othello: Erkekler Dünyasında Yalnız Bir Yabancı

Koreografi Choreography:

Çeviren ve Derleyen: Sibel Arslan

lmıael lvo,johann Kresnik

Yöneten Direction: johann Kresnik

"Othello gecedir. Uğursuz, zorba bir varlıktır. Gece aşık olur
gündüze. Karanlık gün ışığını sever, Afrikalı tapar beyaz kadına.
Penelope Wehrli
Desdemona, duruluk ve aynı zamanda çılgınlıktır Othello için. Bu
Giysiler Cosrumes: Claudia Rannow
yüzden bu kadar çabuk kapılır kıskançlık rüzgarına. Güçlüdür,
Dramaturji Dramarurgy:
görkemlidir, herkese hükmeder, maiyetindekilerin önünde yiğitçe
Hansjürgen Pul/em
dikilir. Savaşlar, zafer boruları, sancak, şan şeref onun içindir. Sayısız
Müzik Music: Livio Tragtenberg
zaferin kahramanıdır. Birçok madalya kazanmıştır. Işte bu Othello bir
Koreografi Asistanı Assistant
siyahtır. Kıskançlık bu kahramanı bir canavara dönüştürür, siyah adam
Coreographer: Ana Mondini
zenci oluverir. Sanki gece ölümün işaretidir.
Yapım Production: TheaterhaUJ
Stuttgart in Kooperation mit dem Deutıchen
Othello'nun yanında Yago, heyelanın kıyısındaki bir uçurumdur.
National Theater Weimar, Tanztheater
Onun kulağına hep birşeyler fısıldar. Art niyet, körlüğün danışman ıdır.
IJTTJael lvo, Tour Management: ECDTOPLA
dance productions in Koproduktion mit
Karanlık rehberlik eder siyah adama. Geceye ışık gibi gelir ihanet.
STŞPS'96Internationaleı Tanzfeıtival
Kıskançlık, körün köpeği olarak yalanı seçer. Masum beyaz kadın için
Scbweiz (Migro.ı KıJ/turprozent)
zenci Othello ile kalleş Yago'dan daha kötüsü ne olabilir? Gölgelerin
Dansçılar Cast: lımael lvo, Umberto da
vahşeti bütünleşir. Güneş tutulmasını sağlayan iki beden, günışığını
Si/va, Kiko Mortira, Renato Fernarukı,
Virgis Puodziunaı, Swn Seeger, Andreaı
karartma komplosunu kurar, biri inleyerek, diğeri sırıtarak." Viktor
Schönfeld, Lukaı Tiedje
Hugo böyle tanımlamış Othello'yu.
William Shakespeare'in 400 yıl önce yazdığı "Othello", lsmael lvo ile
Yer Venue: Atatürk Kültür Merkezi,
Büyük Salon
Johan n Kresnik'in çalışmasında, sözler yerine bedensel anlatırnın
Atatürk Culrural Centre, Gtand Hall
ağırlık kazandığı dans tiyatrosu formunda yeniden yorumlanıyor. 1985
Tarih Dare: 19.05.1997
Saat Time: 20.30
yılından bu yana Berlin'de yaşayan Sao Paolo doğumlu dansçı ve
Tarih Date: 20.05.1997
koreograf lsmael lvo, 1 994 yılında Johan n Kresnik'le birlikte
Saat Time: 21.30
ı-------1 gerçekleştirdiği "Francis Bacon"la yılın en başarılı dans tiyatrosu
seçildikten sonra 1996'da koreografısini yapıp oynadığı "Othello" ile
çıktığı turnelerde olağanüstü büyük bir başarı kazandı.
"Othello"nun yönetmeni Avusturyalı Johann Kresnik, klasik bale
MADDELER
dansçısı olarak Graz, Bremen, Köln ve New York'ta gerçekleştirdiği
SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin değerli
katkılarıyla gerçeklqtirilmijtir.
çalışmalardan sonra Almanya'da ve uluslararası tiyatro ve operalarda
We are grateful to TORK HENKEL
rejisör olarak çalışan başarılı bir koreograf. Kresnik'in koreografık
KİMYEVI MADDELER SAN. VE
tiyatrosu, klasik dansı bozarak, sahne üzerinde sarsıcı ve büyüleyici
TIC. A.Ş. for their valuable contribution.
durumlar yaratmayı amaçlıyor. Metnin resme, resmin devinime ve
"İıtanbul'da Berlin"
sözün yeniden et ve kana dönüştüğü Kresnik'in dans tiyatrosunda
WW\!\ UJ etkinlikleri,
şiddet en kaba, en yalın şekilde gösterilerek toplumsal eleştiri boyutu
��mnouı KOLTOR BERLIN
kazanıyor. Erkek ve şiddet fantazilerine yönelen Kresnik, bunları
ETKİNLIKLERI VE
yüceltmeden, güzel bir forma sokmadan ortaya koyuyor.
YONETIM LTD. ŞTI.,
GOETHE INSTLTUTlsmael lvo, bedensel ifadenin gücüne inanıyor. "Neden dans
LSTANBUL ile ISTANBUL
ediyorum? Sahne üzerinde duyumsadığım o büyülü an olmasa,
KOLTOR VE SANAT VAKFI
insanlara bir şey öğretmeden onlarla iletişim kurabildiğim o an
tarafından ortaklaıa gelipirilmiı ve
olmasa dans etmezdim. Ruha değil bedene inanıyorum. Benim evim
gerçeklqtirilmi.jtir.
The "Berlin in Istanbul" project haı heen
bedenim. Ve bedenimi daha duyarlı kılmaya çalışıyorum. Dansçıdan
developed and realised by BERLINER
seyirciye giden farklı bir yol bulmayı deniyorum. Iletişim olanakları
KUiTURVERANSTALTUNGS
bence bedende gizlidir. Bedeni tümüyle anlamadan onunla diyalog
GmbH, GOETHE INSTITUT
kurmak çok zor." Kendini belirli bir dans tekniğiyle kısıtlamak
ISTANBUL and the ISTANBUL
FOUNDATION FOR CULTURE
istemediği için bedeninin kendi tekniğini bulması gerektiğine inanıyor.
Sahne Tasanmı

Stage Design:
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lvo için "Othello" yıllardır gerçekleştirmek istedigi bir proje.
"Yalnızca siyaha boyalı bir adam, aynı durumdaki bir siyahın neler
duyumsuyabilecegini gerçekten bilebilir mi? Gençligimden beri
Othello'yu yapmak istiyordum. Çünkü bir siyahın bu role makyajla
ulaşılamayacak bir duygu otantikligi getirebilecegine inanıyorum. Bu,
beyaz ırkçıdır, anlamına gelmez, sadece deneyimleri daha farklıdır."
Dramatik olanı dansta yaratmayı amaç edinen lvo "Othello"da
Shakespeare'in diyaloglardaki anlatım gücünü bedende aramayı ve
bedenle ifade etmeyi deneyerek bu alandaki başarısını kanıtlıyor.
lsmael lvo ile Johann Kresnik, "Othello"da sonuçta yabacıların bir
kenara itildigi düşünsel ve politik mekanizmalara yaklaşabilmek için,
oyunda yalnız erkek oyuncuları oynatarak bunu sanatsal araçlarına
referans olarak alıyorlar. Onlar için bu oyun, toplumsal
temizlenmenin süregelen öyküsüdür.
Othello'yu basitleştirmiş kavramsal bir dille anlatmaya çalışırsak hem
yumuşak hem vahşidir, hem emir altında hem bagımsızdır, hem
insanlara güvenir, hem de güvensizdir. Bir savaş adamı, bir kahraman,
bir gezgin ve bir zencidir. Geçmişte tutuklanmış ve esir düşmüştür.
Erkeksidir, herşeye hakimdir, özgür ve bagımsızdır, ama bu özgür
adam sonunda, eı:ı başarılı yıllarında, diger türlerini çok iyi bildigi bir
tür tutukianma ya da kölelik gibi bir şeye, evlilige karar vermiştir. Bu
genç kızda bulduklarını yaşamı boyunca tatmamış gibidir. Üstelik genç
kız da görünürde kendi gibi karşıtlıkları barındırmaktadır. Kız onu zor
bir insan olarak görüp ondan biraz ürkmüştür, ama o bir erkek gibi
dua eden, bir çocuk gibi aglayan bir insandır.
lvo, oyunda entrika ve kıskançlık çatışmasının yanısıra, farklı bir
çerçevedeki konumu şans olarak degeriendiren bir yabancının toplum
içindeki konumunu vurguluyor. Bu yoldaki ilk duraklardan biri,
Othello'nun yükseliş yolunu açan görkemli zincir halatlardır. Böylece
o hem gözlemci hem de gelişen olayların başkişisi oluyor. Üç kez
atlıyor ateş çemberinden. Bu atlayışlar cesaret, direnç ve kendine
güveni simgeliyor. lvo, bedensel anlatımıyla, insani acıların portresini
tüm şiddetiyle çiziyor. Her devinim, her jest bedeninin gücünde hayat
buluyor. Bedeninden fışkıran sınır tanımaz enerji çevresindeki
dansçıları da aydınlatıyor.
Elisabeth dönemi tiyatrosunda oldugu gibi tüm rollerin erkek
dansçılar tarafından yorumlandıgı koreografıye, Brezilyalı saksafoncu
Livio Tragtenberg'in dogal gürültülerden, nefeslere, elektronik
müzige dek uzanan farklı seslerden yarattıgı tını örgüsü eşlik ediyor.
lvo'nun gözünde Othello, toplum içinde başarıları alkışianan bir
yabancıdır. Desdemona ise Othello gibi bir yabancıyla macera arayan
bir kadın. Onunla bilinmeyene giden yola girer. Othello'yu kendi
çevresinden çıkıp uzaklara gidebilecegi bir kapı olarak kullanır.
Othello'ya onun rengini görmedigini söyler. Aslında ütopik bir aşktır
bu. Othello toplum içinde kendine önemli bir yer edinmiştir, yabancı
olmasının getirdigi avantajlardan yararlanır. Desdemona'nın babası
dışında bütün toplum onun evliligini onaylar. Othello'nun
Desdemona'ya duydugu aşk, somut bir aşk degil, bir idealdir.

• Shakespeare's tragedy
"Othello", written 400 years ago
is recreated as dance thearre here
by choreographer and dancer
Ismael Ivo and director Johann
Kresnik. But it is not only
Shakespeare's "Othello" that is
performed on the stage.
Siruations and tableaux which
seek ro explore the hisrorical
roots of the blacks in Venice, are
created. Ismael Ivo is not
presenring a tragedy of jealousy,
but portraying the erotic realiry
of a masculine sociery. In rhe ali
male cast of "Othello" Johann
Kresnik builds a world, an arena
which reflects the double
meaning of harmony as well as
the hypocrisy of the seducer. In
this arena Othello is a s tranger
who apparendy claims ro be
accepted by the public only to be
rejected by them at the end. The
choreography of Ismael Ivo, who
takes great risks on stage, is
deseribed in theatrical circles as
"the breathtaking performance of
a wizard who knows no bounds. "
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Franca Rame 1 Dario Fo
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Füsım Demirel
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DEVLET
TIYATROLARI'nın değerli

ijbirliğiyle gerçekle;tirilmi;tir.
We are grateful to STA TE THEA TRES
for their valuable cooperatiort.

Dario Fo öykü aniatıcısı dedesinden etkilenerek başlar tiyatroya.
Franca Rame ünlü bir tiyatrocu ailenin kızıdır ve Fo' nun profesyonel
meslek yaşamına başladıgı 1 952-1 953 yıllarında tanışır onunla, aynı
sahneyi paylaşırlar. Dario ve Franca yıllarca tiyatronun, sanatın,
politikanın estetigin aktif militanı olarak çalışırlar. Yaratma
mücadelesini birlikte sürdürürler. Hiçbir sansür ve engel onları
yıldırmaz, sanatsal başarı ve kariyederinden hiçbir şey eksiltmez.
Tiyatrosuz bir an bile yaşayamazlar. Önceleri fars ve vodvil oyunlar
oynarlar. 1 968 gençlik hareketi onlardaki politik aktiviteyi hızlandırır.
Alternatif bir tiyatro toplulugu oluştururlar. 1 973'e gelindiginde
topluluk dagılır ve Fo ile Rame görüş ayrılıkları nedeniyle yeni bir
tiyatro kurarlar. Ancak yaptıkları tiyatroya hiç bir zaman politik
tiyatro tanımını koymazlar. Çünkü özünde Commedia dell'arte'nin
tüm ögelerini barındıran, gençliginde Eduardo de Filippo
tiyatrosundan ve Toto'dan çok etkilenen Fo'ya göre yaptıgı Halk
Tiyatrosudur. Çünkü onların dilini, şiddeti, açlıgı, sevgiyi, cesareti,
onuru, varoluşu konuşmaktadır.
Çogunlukla fars yazmayı sürdüren Fo'nun oyunlarında sözler,
söylenmek için degil oynanmak için yazılır. Ve o yıllarda Franca, oyun
dışındaki tüm zamanlarında politik aktivitesini sürdürür. 1 977'de öyle
bir an gelirki "Aktristlik yapmak bana yetmiyor, makyaj yapmaktan da
nefret ediyorum" dediginde Dario sadece "Haklısın" diye yanıtlar ve
sekiz gün sonra tek kişilik kadın oyunlarının bir kısmını getirerek,
"Franca, bunlar senindir. Ama gerçekten meslek degiştirmeye
niyetliysen o başka"der.
Oyunlar feminizmin sıcak
yaşandıgı yıllarda
ltalya'da ve tüm
Avrupa'da büyük başarı
saglar. Kadın oyunları
feminist hareket içinde
meydanlarda, salonlarda,
çadırlarda, fabrikalarda
yüzlerce kez oynar. Ve
!talya sınırlarını aşarak
dünyanın pek çok
ülkesinin seyircisiyle
buluşur.
Fo oyunlarının çogu
öylesine yalın ve
anlaşılabilir ki, çeviride
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hiçbir müdahale ve uyarlama gerekliligi dogmaz. Sadece onun ne
anlatmak ve ne şekilde aktarmak istedigini kavramak yeterlidir. Fo
tiyatrosunun ilk amacı eglencelidir. Bunu akılcılık ve bilinçli seyirci
kitlesi oluşturmak izler. Bu amaca hizmet etmek için halk
geleneklerinin oyun düzenini kullanır. Yani ironi ve fantastik ögelerle
beslenen oyuncular aracılıgıyla yaşam gerçegini aktarma yolunu seçer.
Böylece bilinçli ve bilgili bir kamuoyu yaratıp yaşamın gerçek yüzünün
aniaşılmasını saglar. Onun seyircisi sadece oyunu seyretmeye gelmez.
Oyunun aksiyonuna bir biçimde katılır. Fo tiyatrosu yaşam
gerçegindeki bir durumdan yola çıkarak düşüncesini söyler. Sorun,
kamuoyunda o durumla ilgili tartışma yaratmaktır. Bu durumu uzun
bir söylev ya da uzun duygusal anlatımlada degil, fantastik ögelerle
beslenmiş eglenceli bir üslupta sunar.
Seyircisiyle diyalog kurmayı başarabilen ender sanatçılardandır Fo ve
Rame. Onlara göre duvara oynamak degil, seyircinin reaksiyonlarını
alabilmek, oyunun gelişimini ve güçlenmesini saglamak önemlidir.
Seyirci onlara ritmi, tempoyu yarım uyakları fısıldar; bir durum
üzerindeki yararsız ısrarlar konusunda ya da bir cümlenin kısaltılması
için uyarır. Fo tiyatrosu için seyirci her zaman bir turnosol kagıdını
ifade eder.
"Kadınlardan Konuşalım" 199 1- 1992 sezonunda yazıp sahneledikleri
oyunlardan oluşan bir başlık. Fo ve Rame'nin 44 yıllık ortak sanat
yaşamının ürünü olan seksen civarınadki oyunları arasında iöncelikle
kadın sanatçı olmanın duyarlılıgı olsa gerek, kadın oyunlarını seçtim.
Çünkü bu oyunlarla tanıştıgım ögrencilik yıllarımda önce kadın sanatçı
olmanın onurunu ve keyfini bana yaşatan bu oyunlardır. Sonra
araştırdıgımda anladım ki, !talya dışında yetmişin üzerinde ülkede
oynanan Fo-Rame oyunlarının büyük bir kısmı yine kadın oyunları.
Kırkdört yıllık bu iki usta sanat kışkırtıcısının yapıtlarını ülkemize
taşımak onaltı yıl önceki düşümdü. Düşler zaman içinde
gerçekleşebiliyor. Bugün de pek çok tiyatro ögrencisi amatör ve
profesyonel sanatçıyla düşlerimi paylaşmanın keyfini yaşıyorum.
Sahneyle buluşabilen yeni bir oyunla daha Dario'yu, Franca'yı ve
tiyatro severleri selamlıyorum.
(D.T. program kataıo�undan alınmı�tır.)

• The day you go to see this
play shouldn't be just any odd
day. Especially not, if you are a
woman. Choose a day when
you've had a fıght with your
morher or daughter, or
preferably both. Your morher
doesn't neccessarily have co be

alive, eicher. Ir can be a day, for
instance, when you canfront a
phocograph of hers- come off che
wall or in your imagination- and
you eecall that "She wouldn't
have a single word uttered in her
presence about sexualicy ! " and
you hold her responsible for all

your unhappiness. It can be a
day, too, when you'ce i n
particular crouble with your

husband or your !over and you've
consumed a bottle of whisky and
two packs of cigarettes,
preferabl y all three. Like the sart
of day, the morning after which

you'li be hating all men (and all
women!) and pledge co devare
yourself only co your career an/or
your li etle one. One of these
days, when you go to this

play ...don't be bewildered. Don't
ger scartled or be sad. Even if

deep inside you chere's an ache,
just laugh out loud. Share your
laughter with the "Fat Waman "
and especially with that
"Woman Alone". Perhaps ic's
you standing at che window
opposi te . . . Who knows?
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Müzik Music: Dominic Mutdowney
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Körlükten Gerçekleri Görmeye
Michael lgtıatieff(Çeviri: Pınar Besen)

"Lear"in konusunu sormak yaşamın ne anlama geldigini sormakla aynı
şeydir. Bu oyun, salt yaşam üstüne bir oyun. "Lear"in taşıdıgı anlamlar
yaşımıza, ne denli yaşamış oldugumuza baglıdır. Oyunu ilk kez 16
yaşında izledigimde, vahşet temasını işledigini düşünmüş olmalıyım. Bu
prodüksiyondan bellegimde yer eden, "Dışarı, pis hain" sözleriydi.
Gloucester'in kör edilişi bana kışkırtma ile intikam, suç ile ceza, ya
da; Gloucester'ın yaptıgı ile çekmek zorunda bırakıldıgı acı arasındaki
vahşi orantısızlık gibi görünmüştü. Hiç bir konuda deneyimi olmayan
bir delikanlı için kör edilmenin korkunç bir biçimde betimlenen
aşırılıgı sarsıcı derecede ibret vericiydi. Insanların, başkalarının sergiledigi
zalimliklerden pek de farklı olmayan kendi vahşetlerine şaşırabileceklerini
hissediyordum. Kötülük gerçekten bir takım nedenlere dayanmayabilir.
"Kral Lear"i yirmili yaşlarımda tekrar izledigirnde benim için öne
çıkan çocukların ebeveynlerine karşı sergiledikleri nankörlüktü.
Oyuna bu bakış açısıyla yaklaşmamın sebebi, o dönemde yaşım geregi
aileme karşı aynı tavır içinde oluşumdan dolayı duydugum suçlulugun
tepkisidir. Oyun, bireyin kendisiyle hesaplaşmaya hazır olması
açısından sınırsız bir kapasite taşır. Ama benim durumumda kendimle
bir hesaplaşma söz konusu degildi, çünkü aslında Regan veya Goneril
gibi davranırken kendimi Lear ile özdeşleştiriyordum. Artık yaşlandım
ve şimdi kendimi haksız davranılan babayla degil, haksız davranılan
çocuklarla özdeşleştiriyor olmama şaşırıyorum. Yirmi yıl önce, bir
ogul olarak, Lear'in "Size her şeyi verdim" sözlerindeki acıyı
duyumsamıştım. Şimdi, bir baba olarak, Regan'ın yanıtının gücünü tüm
varlıgımla hissediyorum, "Ve iyi günde verdin!". Oyunun, yaşamda
kolayca başaramadıgımız bir biçimde, karşıtiarımızla ve adeta
benligimizi saran hastalıklı saplantılarımızla hesaplaşmamıza zemin
hazırladıgını düşünüyorum. Her büyük sanat aşırılıklar içermez, ama
bu oyun aşırılık alanında bir deneme. Doganın sınırsız gücüne rakip
olmak için Ingilizcenin ifade zenginligini ortaya koyuyor. Gençligimde
bu oyunu mümkün olabilecek en geniş ölçekle sahnelenmiş olarak
görmek isterdim. Iç mekanlar yetersiz kalıyordu: fırtına sahneleri
sanki mekan olarak Exmoor'u gerektiriyordu. Yurdumuzu, evimizi
yitirdigimizde içine yuvarlandıgımız çoraklıgın, boşlugun, vahşi ıssızlıgın
hiç bir prodüksiyonda yeterince verildigini görmedim. Ama, artık
böylesine geniş ölçekler düşlemek gereksiz geliyor bana. Oyunu,
oyunculara uzanıp dekunabilecek kadar yakın oldugumuz küçük bir
alanda, örnegin Cottesloe'da sahneleme seçimi, yapıtın aile
yaşamındaki bastırılmış şiddet olgusu üzerine kuruldugunu açıklar.
Oyun, kendilerini mutlu olarak nitelendiren ailelerde bile bastırılmış
hiddetin varlıgı üzerinedir. Ebeveynler ve çocuklar olarak karşılıksız
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sevmeyi ögrenmemiş olmamız, bu alandaki yeteneksizligimizle ilgilidir.
Dolu dolu sevmenin bize ögretecegi dersleri almakta genellikle geç
kalışımız üzerinedir.
Analar ve babalar, çocuklarının gitmelerine mutsuzluklarını gizleyerek
izin verseler, sevgilerinin çılgın yogunlugunu kontrol ederek onların
özgürlüklerini kabullenseler, o zaman ne oyunlarda ne de yaşamlarda
trajedilere yer olmazdı. Ama çocuklar onların kendi varlıkları pahasına
büyüyen hastalıklar gibidirler. Lear'in kıziarına kısır kalmaları için ettigi
şaşırtıcı lanetler, cinnet sonucu söylenen saçma sözler degildir; tüm
zamanlarda oldugu gibi "aile degerleri"ne baglılıgın örtmeye, gizlerneye
çalıştıgı ilkel öfkenin yansımalarıdır. Yaşlı adamların iktidarlarını
kaybetme fikrine karşı duydukları kızgınlık, çocuklarının cinsel
olgunlukları na karşı duydukları kıskançlık. Eger Lear yaşianmasına
gülebilseydi, kurtulabilirdi: Soytarının ona hatırlatmaya çalıştıgı gibi,
mizah yaşlılıga karşı tek çaredir. Ancak Lear'in büyüklügü- ve hatta
budalalıgı- onun uzlaşmaya yanaşmamasıdır. Etrafındaki diger kişiler Gloucester, Kent, Soytarı- yaşlandıkça kederli bir kabullenişe
ulaşmışlardır. Ancak Lear, yaşamla olan kavgası ve temel adaletsizlikleriyle
birlikte- yaşlandıkça daha da sertleşen bir yapıya sahiptir.
Kızlarının bakış açısına göre- ki ben bunu şimdi görüyorum- Lear
gerçekten de çekilmez bir ihtiyardır: hiddetli, aşagılayıcı, kah baskıcı, kah
sızlanan, şaşkın ve hasta ruhlu. Lear'in kızları edebiyat dünyasının en
acımasız canileri arasında yer alır, ama oyunu yeniden, sanki ilk kez
seyrediyormuş gibi izlemek istersek, aile kavgasının en üst düzeye
ulaştıgı anda kızların kapıları babalarının yüzüne kapatacaklarını ve
dostunu, savunucusunu kör etmek için birlikte hareket edeceklerini
unutmamız gerekmektedir. Yakınmalarının mantıgını yeniden
oluşturabilmek için kötülüklerini unutmalıyız. Çünkü onların da haklı
sebepleri var. Sevilmedi klerini bilirler ve babaları en temel hatalardan
birini işler: çocukları arasında seçim yapar. Oyun, ev ile vahşi arazi
arasındaki karşısavı yaratıyor ve kendi yaşamlarımızdaki güvenlik ve
tehlike, sahip olmak ve olmamak arasındaki kılpayı çizgiyi vurguluyor.
Ancak her iki durumda da düşüncelerimize bulaşan duygusallıktan iz
taşımıyor. Lear ancak evsiz kaldıgında, tehlike sınırlarını zorladıgında
ve çılgınlıktan sıyrılıp aklı başına gelmeye başladıgında, körlükten
gerçekleri görmeye dogru dehşet verici düşüşe geçtiginde ögrenmeye
başlıyor. Oyun, ev ve aile kavramlarını duygusallaştırmayı reddeder,
acıyı romantikleştirmeyecek kadar da zekidir. Lear, karşılıksız
sevmenin gücünü keşfederek çılgınlıktan akıllılıga ulaşır, ama ona bu
dersleri veren acılara katlanması zordur. Her şeyi ögrenir, ama çok geç.
Trajik olan ile yazgı arasında her zaman bir bag kurulur. "Lear"de ise
olanların hiç biri yazgı degildir. Oyunda, yaşamda oldugu gibi, trajik
olan, kişilerin kendi yokoluşiarını istemeden hazırlamalarıdır. Bu oyunu
izlerken en dogrusu, çılgın aile kavgalarının ortasında oldugu gibi, bu
yaşananların aslında ne denli gereksiz oldugunu düşünmektir. Kızlarının
kötülügünde ve yaşlı adamın çöküşe dogru gidişinde önlenebilirlik söz
konusu degildir: söylenınemiş bir söz, yapılmamış bir hareket sanki
felaketi önleyebilirdi gibi oynanmalı bu oyun, tıpkı kendi yaşamlarımızda
oldugu gibi, geriye dogru baktıgımızda gerekli sözü söyleyebilmiş
olsak o tek sözün bizi kurtarmış olacagını bildigirniz gibi ...
(Bu yazı RNTnin "Kral Lear" program broşUrUnden alınmıştır.)

• In London, Royal National
Theatre's "King Lear", which
opened at the Cottesloe, has been
the most talked about play of
1 997 so far. That this
production, hailed by a shower of
praises reaches Turkish audiences
through the Festival is, in itself,
an exeptional event. This "Ki ng
Lear" in which the king is played
by the famed actor lan Holm, is
already being named as 'the best
Lear i nterpretation of this
century'. The play which evolves
around the tragic story of the
legendary King Lear and his
three daughters, is one of
Shakespeare's masterworks.
Perhaps the most pertinent thing
to be said about it, is, in the
words of Michael lgnatieff:
"Asking what Lear is about i s
! i k e asking what life is about . . "
lt is the tale of how the aged Lear
d iscovers- or 'sees'- the meaning
and seeret of life only after losing
everything he owns and goiog
blind . . . A grear playwright, a great
theatre company, a great director
and a great actor . . . To be staged
in the uorivalled atmosphere of
the Haghia Eirene, rhe play is
not to be missed.

BiR ATA, KRALLI G I M !
M Y KINGDüM FOR A HORSE !
William Shakespeare'in
eserlerinden uyarlama
Adapred from the works of

William Shake.rpeare

Türkçesi

Translation:

Orhan Burian, Sabahattin Eyüboğlu,
Talat S. Halman, Berna Moran,
irfan Şahinba;, Mina Urgan,
Can Yiicel, Ba;ar SabunCil

Kurgulayan, yöneten
Adaptarion, direcrion:

Ba;ar Sabunctt

Özgün Müzik Original Music:

Selim Atakan

Giysi Tasarımı

Cosrume Design:

Türkan Kafadar

Koreografı

Choreography:

Selçuk Borak

Işık Tasarımı: llhan Oı·en
Oyuncular Casr: Arif Akkaya,

Murat Co;kuner, Murat Dal,
Burak Davudoğlu, Haldım Ergiivenç,
Ayhan KavaJ, Kemal Kocatürk,
Hüseyin Köroğlu, Şebnem K/istem,
Aslı Ongören, Ertuğrul Postoğlu,
Candan Sabımcu, Ersin Sanver,
Salih Sarıkaya

Yer

Venue: Muhsin Ertugrul
Sahnesi, Harbiye
Muhsin Ertuğrul Srage, Harbiye

Tarih Dare: 22, 23.05. 1 997
Saat Time: 2 1.30

iSTANBUL B OYOKŞEHiR
BELEDiYESI ŞEHIR
TIYATROLARI'nın değerli
i;birliğiyle gerçekle;tirilmi;tir.
\Ve are grateful to ISTANBUL
MUNIC/PAL THEA TRES for their
valuable cooperation.

Shakespeare'i Günümüze Taşımak
Dikmen Gürün

Istanbul Şehir Tiyatrolarının oynadıgı "Bir Ata, Krallıgım!", üzerinde
önemle durulması gereken bir çalışma. Shakespeare'in oniki
oyunundan alıntılarla ve beş sonesinden oluşturulmuş şarkıların
eklemlenmesiyle Başar Sabuncu tarafından kurgulanan oyun, iktidar
tutkusu -yaşam-ölüm temalarını "kolaj" sınırlarının dışına taşan farklı
bir boyutta işliyor. "Bir Ata, Krallıgım!"ı çarpıcı kılan da öncelikle
kurgulamada bu boyutun yakalanmış olması, ya da bir bakıma yapıtın
kendi dilini oluşturması. Oyun, salt bir tiyatro metni olarak ele
alındıgında, Başar Sabuncu'nun hareket noktası Shakespeare
eserlerinden yola çıkarak "20. yüzyıl barbarlığına dair bir masal"
oluşturmanın ötesinde Shakespeare kahramanları arasındaki ortak
paydaları yakalayarak onları düzenin içinde, düzene karşı tüm
çelişkileriyle irdelemektir de. Çünkü, iktidar tutkusu, yaşam, ölüm
gibi temaların altını bu çelişkiler ve bu çelişkilerle hesaplaşma süreci
çizecektir. Metinlerle, böylesi bir hesaplaşma "Bir Ata, Krallığım!"ı
oluşturan bölümlerin seçiminde iki temel noktayı öne çıkartıyor. Her
sahne kendi içindeki düşünsel bütünlügü diger sahnelere taşırken
"dil" ortak bir buluşma noktası oluşturuyor. Sözcüklerin sahneye
aktarımında bunlara yüklenen anlam, çarpıcı sahneleme biçimiyle
örtüşüyor. Özellikle ikinci bölümde bu örtüşme daha da netleşiyor.
Dilin kendi dinamigi ile sahne dinamigi arasındaki ilişki/çelişki,
yorumdaki dikey çizgiyi belirliyor.
"Bir Ata, Krallığım!" salt çeşitli oyunlardan seçilmiş sahnelerin
eklemlenmesiyle degil, oyun kahramanlarının kendi zeminlerinden
diğer zeminlere sıçramalarıyla da kotarılmış bir çalışma.
Lear/Macbeth/Cassius ve Claudius'un ya da bir başka sahnede
Hamlet!Macbeth/Richard/Ciaudius/Brutus ve Cadılar'ın aynı çember
içinde buluşmaları diyalog örgüsü incelendiginde temel sorunların,
sorgulamaların, göstergelerin altını çizmektedir. Odysseus'un düzen
üstüne sözlerini Claudius'un agzından dinlemek, Hamlet'i
dudaklarından dökülebilecek şu sözlerle izlemek "Ya çıban çıkarmışsa
kral? Her yanı/ çıbanlar içindeyse baştan ayaga?/Hele bu çıbanlar
patlayıverirse bir de/ kral dediğin, azgın bir çıban başı oluvermez
mi?/" ya da Cadılar ile Richard'ın şarkısı salt Richard'ın degil, tüm
gözü dönmüş, iktidar tutsaklarının yaşamdan, insanlıktan ne denli
uzaklaştıklarını belirler. Cadılar ve Soytarı birlikte ya da ayrı,
çarpıklıklarla hesapiaşmayı zorunlu kılmazlar mı oyun boyunca?
Dizelerin zaman ve mekan içinde bu şekilde yoğrulması "Bir Ata,
Krallığım!"ın yapısında önemli satırbaşları oluşturuyor.
Dönemin önemli Shakespeare eleştirmenlerinden biri olan Terry
Eagleton'a göre "Bir oyun baglı bulunduğu metni ne 'yansıtır' ne
'dışavurur', ne de 'yeniden üretir'; onu benzersiz ve indirgenemez bir
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bütünlüge dönüştürerek 'üretir' ... Sahneleme biçimi sadece metne
'aracılık etmez', tam tersine, salınelemenin görenek ve pratikleri,
metinsel gereçleri onların kendi içsel mantıkianna göre işler."
Yine aynı şekilde james Kavanagh'a göre bir Shakespeare metni
üstünde çalışırken amaç 'dogru' olanın ortaya konması degil,
karmaşık göstergelerle yüklü bir düşünsel yaklaşımın 'gerçek'lerini
yakalamaktır. Bu açıdan baktıgımızda "Bir Ata, Krallıgım!" da da
varılan nokta Shakespeare metinlerinden bölümleri yeniden
yorumlamak degil, o metinlerin düşünsel çizgide günümüze akışını
saglamaktır. Bunu yaparken, Başar Sabuncu gerçekligin bir başka
boyutunu yakalamış ve düzen ve karmaşa arasındaki çelişkiyi sahne
üstüne taşırken klasik ölçütleri zorlayan bir reji ile 'Shakespeare'in
çıplak söylemine ulaşmayı amaçlamıştır.'
Selim Atakan'ın özgün müziginde Shakespeare dönemini çagrıştıran
tarihseilikle modern bir yorumun örtüştügü görülüyor. Yer yer sert
mesajlar içeriyor, yer yer lirik. Her koşulda hareket ve müzigin
birlikteligi gözlemleniyor. Müzigin birebir oyunun içinde oluşu onu
bütünün ayrılmaz bir parçası olarak belirliyor.
(Cumhuriyet Gazetesi. 18 Şubat 1 997 tarihli yazıdan alınmıştır.)

• "My Kingdom for a Horse ! " ,
the last words o f Richard I I I , is
the title of this play, composed
of nearly a h undred extracts from
twelve Shakespearean plays and
fıve sonnets rewritten as songs.
The play is arranged within the
framework of the themes of lust
for power, life and death, and
aims to ereare a fable abouc the
barbarism of the 20th century.
This brutality is the most recent
manifestation of man's
boorishness, the savage core of
which has remained umamed
throughout the ages. The text is
shaped by exploring the plays,
and exposing both visible and
hidden ties becween the troupe
of Shakespearean characters. The
play seeks to purify the original
texts of Shakespeare's plays -

supposedly very well known � of

the embellished dust heaped
upon them by the Romantic age,
and to achieve a simple
Shakespearean discourse. The
conceprual approach which
dietates the style of acting and
the design, evolves directly from
Shakespeare's verse.

EVE REST MY LORD
(Birinci ve i kinci Perde) 1 ( Acts 1

&

2)

Sevim Burak
Yazarın Gölgesi Peşimizde

Konsept, Yönetim
Concept, Direction:

Naz Erayda, Bülent Erkmen

Müzik Music: Babür Tongur
Koreografi

Choreography:

Geyvan McMillen

Teknik Koordinasyon Technical
Coordination: Volkan Duran

Teknik Ekip Computer Team:
Oğuz Ya;argil, Serkarl Duran

Kostüm Realizasyon

Costumes:

Semiha Erba;

Ses Sound: StaraJ
Işık-Kamera Lighting-Camera:
Uğur Eruum

Kamera Asistan ı

Camera

Assistant: Burak Kanbir

Çekim Asistanları

Shooting

Assistants: Aslı Ozge, Emre Erkmen

Film montajı, ses kaydı

Edited

and mixed by: Hüseyin Sarı

Yapım
Ulaşım

Production: DKFY
Transport: Haldun Topa!

Oyuncular Cast: Ayla Algan,

Beklan Algan, Bilge Arat,
Neslihan Yurtsever, Sanem Oktar
Erdoğan, Burhan Okmen,
Kerem Kurdoğlu, Cenk Telimen,
Nadi Güler, Ovül Avkıran,
Mustafa Avkıran

Yer

Venue: Cihangir Parkı

Cihangir Park

Tarih Dare: 23, 24.05. 1997
Saat Time: 22.30
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KUMPANYA
bu yapımın
gerçekle;mesinde

katkıda bulıman
KOLEKSIYON
MOBiLYA ile ILTEK REKLAM VE
ILETIŞiM HIZMETLERI A.Ş. 'ye
tqekkür eder.
KUMPANYA is grateful to
KOLEKSIYON MOBILYA and
lLTEK REKLAM AND ILETiŞiM
HIZMETLERI A.Ş. for their
contribution towards the realisation of
this production.

ILTEK

Sevim Burak'ın yazıda peşinde oldugu tek tek cümleterin degil, bir
bütün olarak metnin cümle dizimini kurmak, onun devinimlerine
uyarak neredeyse iç müzik diyebilecegimiz ritmik bir harekete
ulaşmaktır. Bunda özellikle noktalama işaretlerinin, fıil çekimlerinin,
yazıyı oluşturan birimlerin tekranndan ve abartılmasından, yazının
yapı taşlarının öne çıkarılıp birer 'fetiş' haline getirilmesinden, böylece
okuyan gözün dikkat odagı olmasından yararlanır. Bir Sevim Burak
metninde, kimi sözcükler, metnin ritmiyle bir dalga hareketiyle şişip
kabaran, sonra yine sönen organizmalar gibi devinirler; başlarına
çeşitli şeyler gelir, büyük harile yazılır, kutu içine alınır, çekime
ugratılabilirler. Sözcüklerin kullanım sınırlarının aşıldıgı yerlerde,
Sevim Burak'ta, başka ögeler işin içine girebilir; bir tür 'kişileştirme'ye
ugratılmış alfabe harfleri boy gösterebilir, sayılar, uydurulmuş yazım
çizim biçimleri, diyagramlar, tıpkıbasımlar, çizimler, cankurtaran
yelegi giyme talimatnameleri sahne alabilirler(... )
Everest My Lord'daki 'yazarın gölgesi' gerçekte onun bütün
metinlerinde her an peşimizdedir. Her an büyük bir göz gibi satırları
tarayan bir gölgedir bu; kimi sözcüklerin üzerinde durur, sanki
düşünür, onları tekrarlar, abartır, kimilerini öne dogru iter. Eşya
neredeyse canlanır, bilincin bir parçası, kimi zaman bir kişi haline
gelir: "Bir şişe kulüp," üzerinde, "ellerini kavuşturmuş kızgın bakıştarla
seyreden babası." ( ... )
(Tehlikeli) bir genelierne yapacak olursak, Sevim Burak dünyası
malzemesinin büyük bir bölümü iki boyutlu olarak algılanan ve
hatırlanan bir dün'dür. O bu 'hatırlama' malzemesine belli bir 'duygu
yükü' atfetmekten çok, oyunsu bir şeyle, bu malzemenin boyutlarıyla
oynamak, perspektifleri bozmak, düzlemleri bir deste iskarnbil kagıdı
gibi karıştırmak, iki boyutlu bir resme yer yer, ansızın kağıt üstünde
üçüncü bir boyut katmakta ilgilenir. Karanlık eveilik oyunları, eviçinde
geçen 'tarassut'lar bu Göz'ün özellikle büyüleyici buldugu etkinlik
alanlarıdır. Eviçi imparatorlugunun saçma'sı Sevim Burak'ın sayıp
dökme listelerinde her an başköşeye oturur; Göz, eşikten eşige,
kayareasma yolalır, Söz tekrarlana tekrarlana anlamı görecelendirir,
aşındırır, tekerlemeye, masala, saçmaya, gerçeküstüne karışır,
metinde, kendi küllerinden, yeniden dogar. (... )
(Fatih Özgüven'in Everest My Lord-Işte Baş, Işte Gövde, Işte Kanatlar'ın yayınlanışı dolayısıyla
28 Haziran 1 984'de Cumhuriyet gazetesinde çıkan "Sevim Burak'ın görOnUrdeki kUIIiyatı
tamamlandı. .." başlıklı yazısından derlenmiştir.)

73

EVEREST MY LORD'U IZLEME KI LAVUZU
Oyun, Sevim Burak'ın Adam Yayınları'ndan çıkmış "Everest My Lord
- Işte Baş Işte Gövde Işte Kanatlar" ( 1984) kitabında yeralan "Everest
My Lord - Roman 3 Perde" başlıklı metnin 1. ve 2. perdelerinin
oyunlaştırılmasından oluşmaktadır.
Bir yazarın yazdıklarını "yeniden okuma" çalışması olan bu oyunda,
metnin parçalı yapısı dogrultusunda yeniden kurgulanan yazı, film, ses,
ışık ve oyun parçalarının görsel-düşünsel ilişkileri aranmaktadır.
Oyun, Cihangir Parkı'nda ve parka bakan birbirine bitişik iki yapının
cephesinde gerçekleşecektir.
1 . Perde, parkın içinde, oyun "kişileri"nden beşini temsil eden vitrin
mankenlerinin, altıncı oyun kişisi olan Yazarın Gölgesi tarafından
"canlandırmaları" üzerine kurulur. Oyuncu isimlerinin (Lady, Lord,
Sucu, Başvekil gibi) referansları dogrultusunda giydirilmiş cansız
oyuncular, Yazarın Gölgesi'nin, metnin bütününü okuyan kendi
"kaydedilmiş" sesine, bu sesi yeniden yorumlayarak eşlik etmesi
yoluyla "canlandırılırlar".
2. Perde'nin ilk bölümü, binaların cephesinde oynayan, oyuncuların
filme kaydedilmiş -sekanslar halindeki- sessiz görüntülerinden oluşur;
_
oyuncuların kendileri de, pencerelerdeki "oyun noktaları"ndan bu
görüntüleri "seslendirirler".
2. Perde'nin ikinci bölümünde, ev içinde dolaşan Göz'ün gördükleri
ev dışına taşınır, bu yazı-ses-hareket ile yapılır, eşyalar evin üzerine
yazılır, metnin geri kalanı evin üstünden (pencerelerinden)
seslendirilir.
Yazıdaki ses, sesdeki metin, yazı-ses-hareket içindeki müzik aranır.
Bu, tek bir yazarın (Göz'ün) sekiz oyuncuya bölünmesiyle yapılır.

• The play is based on the

dramatizarion of Acts ı and 2 of
the text "Everesr My Lord- A
Novel in 3 Acts" included in the
book "Everest My Lord/ İşte Baş
İşte Gövde İşte Kanadar" (Everesr
My Lord/ Here is che Head, Here
is the Body, Here are the Arms) by

Sevim B urak ( ı 984- publ. by

Adam Yayıncılık) It is an attempt
to "re-read" the author's text, and
seeks the visual-incelleetual
interaction between fragments of
words, film, sound and light and
the playtext, reassembled
according to the text's own
fragmentary structure. The play
will be projectedi performed on
the faces of rwo adjacent buildings
overlooking Cihangir Park with
the audience sitring/ standing in

the park. Act ı is based on the

"animation" of five characters represenred by their "dummies"
by "the Writer's Shadow" , the
sixth. The inanimate characters
(dummies), white window display
mannequins dressed according to
the attributes of the characters
(Lady, Lord, Waterseller, Prime
Minister, ere.) are "animated" by
an acrress accompanying/
interpreting her own recorded
voice reading the text in its
totaliry. The first part of Act 2 is
based on the act of "giving voice"
to silent foocage (film clips) acted
by the actors who are themselves
standing in the windows of the
houses. In the second part of Act 2,
all that is seen by che Eye while
going around in the house is taken
outside. This is done by words,
sound and movemeot, the names
of things are "written" onto the
houses, the rest of the text is
voiced from out of them (the
windows). What the play seeks is
the souod wirbin the text, the
text(ure) wirbin the voice, the
music of words, sound and
movement. This is achieved by
dividing the aurhor's voice (the
Eye) into eight (players).
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HALDUN TAN ER KABARE
HALDUN TANER CABARET
Haldun Taner
Kurgu

Adapted by: Perhan Şeıısoy

Yöneten

Directed by:

Derya Baykal

Müzik Piyano Music Piano:
Alper Mara/

Dekor

Set design: Perhan Şensoy

Butafor: Ali Ortaköyiii
Işık Lighting: Hüseyin Vlaı
Koreograf Choreograpy:

Erdal Uğurlu

Oynayanlar Cast: Perhan Şeıısoy,
Rasim Öztekin, Levent Onsa/,
Ali Çatalbaj, Ayjeıı Aydemir,
Şükran Dedematı, Tilbe Salim, Özkan
Aku, Erkatı Ofiitıdi, Saygın Delibaj
Yer Venue: Taksim Sahnesi
Taksim Stage

Tarih Date: 24.05. 1 997
Saat Time: 2 1 . 30
Tarih Date: 25.05. 1 997
Saat Time: 18.30

Haldun Taner Kabare
Ferha1ı Şensoy

Haldun Taner bana:
- Sen kabarecisin !
dediginde on yedi yaşında)'dım. Kabare nedir, bilmiyordum. Okulda
arkadaşlarımı eglendirmek için taklitler yapıyordum. Bunlar bire bir
taklitlerden çok, yakıştırmalarla, güncel esprilerle bezenmiş
numaralardı. Yapa yapa giderek gelişen bir metin oluşmuştu. Her
seferinde bu metin içinde, güncel degişiklikler yapıyordum. Zamanın
Fransa Cumhurbaşkanı'nın Galatasaray Lisesi'ni ziyaretiyle
repertuarıma eklenen De Gaulle taklidiyle, giderek birbirine baglanan,
okuldaki aksaklıklar ve politik konulara taş atan bir monologa
dönüşmüştü benim taklitler. Muhalif ve gerilla bir gösteri olarak
geceleri yatakhanelerde yataklar kenara çekilip, bana boşaltılan bir
alanda, başka yatakhanelerden gelen izleyicilerle oluşan izdihamın
ortasında taklitlerimi yaparken, kimi zaman birinin panik halinde:
- Müdür!
demesi üzerine izleyiciler kaçışıyor, o an taklidini yaptıgım okul
müdürüyle burun buruna geliyordum. Meger müdür bey de
kalabailgın arkasından izliyormuş beni. Genetik kopyasıyla burun
buruna gelen müdür gülmesini tutamazken beni de azarlamadan
edemiyordu.
Yaptıgım gösterinin "kabare" oldugunu bana Haldun Taner ögretti.
Ben o yaşımdan itibaren Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun sürekli
izleyicisi oldum. Kabarenin devingenligi, güncelligi, siyasal yanı ve her
gün degişkenligi içinde havamı buldum. O tiyatroya skeçler yazarak,
"Haneler" oyunumu yazarak, tiyatro yazarı oldum.
Çocuk denecek yaşımda gözümü açıp, yolumu çizen ustam, babam
Haldun Taner'in aramızdan
ayrılarak ölümsüzlüge
kavuşmasının 1 O. yılında
yapılan gençlik agırlıklı bir
söyleşide, izleyicilerden
Taner'le ilgili sorular
sormalarını istedik. Pek
soru soran olmadı. Biz
anılar anlattık. Sessizligi
bozmak üzere sunulmuş
karanfil misali bir iki cılız
soruyla geçti gitti söyleşi.
Taner bir Istanbul
beyfendisiymiş, diye
düşünerek çıktılar salondan
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izleyiciler. Yeni yetme bir kuşa�ın Haldun Taner'in ardından başka
pek bir şeyi bilmedi�i gözleniyordu. Selim Ileri'yle birbirimize bakıp iç
geçirdi k.
Hem bu kuşa�ı böyle bir ince mizah ustasıyla tanıştırmak, hem de
ustama bir vefa borcu ödemek düşüncesi beni kemirir oldu. Insanın
ustası olması ne güzel, ustasızlık ne korkunç!
Taner'in düzyazılarından bir kabare kurgusu oluşturdum, kimi
öykülerini skeç haline getirdim, kimi skeçlerini seçtim, onun
düzyazıları ve gündelik konuşmaları içinde saklı, "Ben herşeye selam
veririm, a�açlara, çiçeklere kuşlara" gibi şiirlerini şarkı biçimine
getirdim. Haldun Bey bugün yaşasaydı buraya iki satır daha eklerdi,
diye düşünerek, satır aralarında, güncellik adına zaman zaman ben de
kalem oynattım.
Kimileri 1945'te yazılmış bu metinlerin, hala ne denli güncel ve taze
olduklarını, Haldun Taner'in önce insanı ve dünyayı, sonra Türkiye'yi
ve toplumumuzu ne kadar do�ru ve fılozofça analiz etti�ini şaşarak
göreceksiniz.
Taner'in deyişiyle:
"Bir düne bak
Bir bugüne
Hey gidi günler hey
Az gittik uz gittik
Bir de döndük baktık ki
Dostlar
Oldu�umuz yerdeydik."

• On the 1 Oth anniversary of the
death and immorcalisation of
Haldun Taner, my master and
"father", who opened my eyes
and gave me direction while I
was not much more than a child,
a discussion session was held. We
asked the predominantly young
audience to ask questions abouc
him. Not many ventured to do
so. We talked of our memories of
him. Like a few carnations, one
or two insignifıcant quesrions
were offered to break the silence,
yer the ralk withered away. The
audience left the hall wirh the
thought that Taner was a
"geneleman of Istanbul". It was
apparent that this new
gencration did not know much
else abour him. Selim Ileri and I
looked at each other and sighed.
The idea of incroducing this
gencration to such a master of
subtle humour, while at the same
rime paying my dues of loyalty
to him, became a nagging
preoccupation of mine. How nice
it is to have a master; bow
terrible not to!

PARK YAP I LMAZ
NO PARKING
"Hamlet Bir lsimdir" (Hazzlit - 1 778- 1 830)

Uyarlama Adaptacion:

BiLSAK Tiyatro Atotyesi

Bilsak Tiyatro Atölyesi

Yararlanılan Metinler Reference
"Yenilgiler Tarihi-cilt i " 1

Texts:

"The History of Defeats
Volume l " Orhan Alkaya

"Öiümsüzlük Ardında
Gılgamış" 1 "Gılgamesh
Immortalüy"

-

Beyond

Melih Cevdet Anday

"Bütün Yort Savullar" 1

"All Yort Savul" - Ece Ayhan

"Yanık Saraylar" 1

"Burnt Palaces" - Sevim Burak

"Yer Çekimli Karanfil" 1
"Carnation with Graviry" -

Edip Cansever

"Hamlet Makinesi Argonotlarla bir Kır Gezintisi"

1

"Hamlet Machine-A Landscape

with Argonauts" - Heiner Mü/ler

"Hamlet" - William Shakespeare
Dramaturji, Projeyi
Gerçekleştirenler Dramarurgy,
Realisation: Aylin Deveci,
Ayfe Dodanlı, M11rat Ergun,
Alp Girit/i, Ceysu Koçak,
Nihai G. Koldaf, Öykü Potuoğlu,
Cüneyt Uzun/ar, Tolga K. Yalçınkaya

Kurgu, Tasarım

Adaptation,

Design: Ceysu Koçak, Nihai G. Koldaf

Müzik Tasarım

Music:

Murat Ertel

Müzik Kumanda Sound
Technician: Ye/da Ul11soy

Işık Lighting: Mllstafa Kap
Yer Venue: Joy Port Club
Tarih Date: 25.05. 1 997
Saat Time: 21.30
Tarih Date: 27.05. 1 997
Saat Time: 18.30

Heiner Müller, "Hamlet Makinesi" adlı tiyatro metninde Hamlet'i
yürekli ve isyankar bir tiyatro adamının eliyle hırpaladı. Ona bugünün
dünyasından bir insanın inançsızlıgı, yenilgisi ve öfkesi ile saldırdı. Onu
aramıza indirdi. Onu bizi yargılamak, sarsmak, canımızı acıtmak için
kullandı. Yazdıgı metin, "Hamlet"i tanıyan, "Hamlet"i yaratan
kültürün yetiştirdigi seyirci için bir yeniden karşılaşma. Ama
"Hamlet"i biz ne kadar tanıyoruz? Hikayeyi ne kadar biliyoruz?
"Hamlet"i anlayabilmek için bu hikayeye ne kadar gereksinimimiz var?
Veya Müller karşı çıktıgı, kendi dünyası içinde varligını inkar ettigi bu
kişiye (bu isime) neden gereksinim duyuyor?
Müller "Shakespeare bizim oyunlarımızı bizim için yazdıgı sürece
kendimize varamadık demektir" diyor. "O çaglara tutulan aynadır.
Umudumuz artık yansıtamayacagı bir dünyanın varolması." Artık
Shakespeare'e gereksinim duyulmayacak bir çag. Ama çelişkimiz de
bu. Bugün herkesten çok ona uzatıyoruz elimizi. Kendi adlarımızı
degil onun koydugu bir adı telaffuz ediyoruz: "Hamlet".
Müller'in "Hamlet" metnindeki yarı düşsel yapı, anların, kişilerin,
durumların birbiri içinde çözülmesi, birbirinde erimesi, birbirini inkar
ederek kendini varedebilmesi; bizim yaşadıgımız bütünlügünü yitirmiş,
degişik düzlemdeki parçalı anlardan oluşan hayata koşut düşüyor.
Müller'inki, "Yaşanan bir çevreyi yok etmek, ve bir başka yerde ve
zamanda yeniden kurmak ve kurulan resmi -olmayan merkeze dönüş
biçiminde oluşturmak
strajesiydi. Biz de ona
bakarak kendi
oyunumuzu yazdık.
Oyunun genel
çerçevesini böylesi bir
kararsız bir dengeye
oturttu k.
Ancak Müller içinde
yaşadıgı kültürün yapı
taşlarını kullanarak
amaçladıgı yıkımı
gerçekleştiriyor. Bize
düşen kendi tuglalarımızı
yerleştirmek. Kendi
ritmimizde, bize özgü
biçimde.
"Hamlet" bir isim, hem
de yabancı bir isim. Ama
varolmak ya da
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• "Hamlet" is a name. A foreign

ekegin, bir çocugun...
Müller böyle bir ikilemin metni olacaksa, bunun iki tarafı olması
gerektilini ve her iki yanında da yer alabilirse eger, HamJet'in bu
oyunda bir yeri olabilecegini söylüyor. Cephenin iki tarafında d a... ve
üzerinde, üstünde. Sonra böyle parçalanmış bir kişiligin eylemsizliginin
kaçınılmazlıgını görüyor. Onun için tek çıkış yolu yıkım. "Umut
boşluk ve hiçliktir."
"Hamlet Makinesi" metninde HamJet'in aksine Ophelia'da, tarihi
kişiligine karşıt olarak, başkaldıran kadını görüyoruz. "Esaretin
aletlerini parçalayan" kadını. "Sokaga inen" kadını. Ophelia Müller için
"Yola çıkan"dır. Bizim görevimiz bu yola çıkış üzerine çalışmaktır.
Yoksa geri kalan her şey istatistikler ve bilgisayarlar için bir vaka
olarak kalacaktır. Bir yenilgi olan HamJet bunu asla gerçekleştiremedi.
Bu da onun suçu. Prospero ölmemiş olan Hamlet'tir. En azından o
asasını kırmıştır. Caliban ona şöyle karşı çıktı: "Sen bana dili ögrettin.
Benim bundan tek kazancım nasıl küfredilecegini ögrenmek oldu."
Bizim oyunumuzda ise bu yenilgi bir çeşit koro vakası. Koral bir
yenilginin tabloları yakaladıgımız. lçerdigimiz Calibanlıgımız ve
Hamletligimiz ve Ophelialıgımızla hayatın çeşitli anlarında yürüyoruz,
kendimizi tekrarlayarak, bu tekrarları bir ritüele dönüştürerek, hatta
bu dönüp durmadan neredeyse bir haz duyarak kendimizi yıkıma
götürüyoruz. Oyunda öyküleme yok. karakter yok, neredeyse olay
yok.

name, but "To be or not to be" i s
the problem of everyone; of a
woman, a man and a child . . .
Milller thinks che text of this
dilemma has to reflect the two
sides and i t w ili be possible for
Hamlee to take role in this play
only when he cakes place on
either side. Then he sees the
i nevicable passivi ey of this
alienated man. The only solution
for him is destruction. "There is
only hope in nothingness". This
failure has gained a choral
quality i n BTA's play. The
performance aims to reflect
different scenes of this social
failure. There is no story, no
characcer, almost no event in the
play.
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ROBERT WILSON J{( ı lll 1{ ı \\
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ÇALIŞMALAR: 1 96 7- 1 99 S
WORK: 1 967 - 1 99 5
Robert Wilson
Tiyatroyu farklı konumlarda insanların -ekonomik altyapı, din, politik
görüş- bir süre için biraraya geldikleri ve ortak birşeyleri paplaştıkları
Atatürk Culrucal Cencre,
bir forum olarak degeriendiren Robert Wilson, tiyatroda sadece
Concerr Hall
insanların degil tüm sanatların buluştugunu söylüyor. Wilson'un
Tarih Dare: 26.05.1997
Saat Time: 17.30
tiyatrosunu oluşturan bütünün, ya da "Çalışmalar 1967- 1995"in
�-------4
kökünde yatan, dil sanatı, görsellik, müzik, ses, suskunluk, dans ve
.. EFE DIŞ TICARET
resimdir. Sanatçının sahip oldugu vizyon, algılama gücü onun
ı=ı:ı= A.Ş. 'nin de�erli
� katkılarıyla
yaratıcıligının simgesi olarak belirlenir. Robert Wilson, dünya
gerçeklqtirilmi;tir.
tiyatrosunun; çagımız klasikleri olarak anılacak yaratıcıları arasında
We are gratefrd to EFE DIŞ TICARET
yer
alıyor. Bir 'dahi' olarak anılıyor. Ü nlü Fransız tiyatro adamı Roger
A.Ş. for their valuable contribution.
Planchon'un Wilson üstüne yıllar önce söyledikleri sanatçıyı bugün de
•.
AMERIKAN BASlN ve
en dogru biçimde tanımlıyor; "Wilson'a kadar herkes sahne imgesinin
Q KOLTOR MERKEZI'ne
sinemadan güçsüz oldugunu düşünürdü ... O bize bunun aksini
'lfl i;birli�inden dolayı tqekkür kanıtladı.
Sahne imgesinin sinema, resim ve fotograf imgeleri kadar
USIS
ederiz.
çarpıcı
olabilecegini
gösterdi. Hepimize cesaret verdi."
We are grateful to U.S.I.S. for their kind
cooperation.
Robert Wilson'un "Çalışmalar: 1967- 1995" kapsamında verecegi
konferans aynı zamanda dia ve çizimlerle desteklenecek. Anında
çeviri ile sunulacak bu 2.5 saatlik etkinligi yarım saatlik bir tartışma
bölümü izleyecek. Sanatçı yirmi yıllık bir süreçte geçirdigi aşamaları
"Ka Mountain", "Deafman Glance", "A Letter for Queen Victoria",
"Einstein On the Beach", "The CIYIL warS" ve "The Black Rider"
yapıtları ile sergileyecek. Sunumun bitiminde izleyiciler Robert
Wilson ile fikir alışverişinde bulunabilecekler.
Yer Venue: Atatürk Kültür
Merkezi, Konser Salonu

•

• Robert Wi lson's slide lecture
and demonstration, "Wark:

ı 967- ı 995 ", cansis ts of a two

and-half-hour presentation and a
30 mi nure discussion period.

Wirh ı so slides of theatre

producrions, sola performances,
scuplture and drawings, Mr.
Wilson traces the development
of his career over the past two
decades with references to such
works as "Ka Mounrain",
"Deafman Glance", " A Lerter for
Queen Victoria", "Einstein on
the Beach", "The CIVIL warS"
and "The Black Rider.". At the
conclusion of the presenration,
the audience can explore specifıc
ideas with Mr. Wilson during a
question-and-answer period.

Metinler Texts: Rainer Werner

Fassbinder, Jean Claude Carriere,
Peter Harıdke, Heiner Mü/ler,
Charles Baudelaire, Thomas Benıhard,
Jules Supervielle,Jean Richepin,
Berceuse C11baine, Sharns Nadir

Ses Sound: Jerome Vivat-Bianc
Işık Lighting: Benoit Theron
Saç, makyaj

Hair Stylist, make

up: Lena Karatchevsky-Volk

Artistik lşbirliti

Artistic

Collaboration: C!aude Stratz

Yapı m Production: Taormina Arte,
Aldo Miguel Grompone, Roma
Ortak Yapım

Coproduction:

Comedie De Geneve

Yer Venue: Atatürk Kültür
Merkezi, Büyük Salon
Atatürk Cultural Centre, Grand Hall

Tarih Date: 26.05 . 1 997
Saat Time: 21.30

SANK
APiTAL
-

BANK KAPITAL
T.A.Ş. 'nin de'gerli
katkılarıyla gerfeklqtirilmijlir.
We are gratefu! to BANK KAPITAL
T. A.Ş for their val11ab!e contrib11tion.

Hanna Schygulla Yorumluyor
(Çeviri: Ay1e Ece)

Günümüz Alman sinemasının en önemli oyuncularından biri olan
Hanna Schygulla, Alman yönetmenlerin başyapıtiarına imza atmıştır:
Bu yönetmenler arasında Straub, Schlöndorff, Wenders, von
Trotta'yı sayabiliriz. Hemen hemen bütün filmlerinde Schygulla'yı
oynatan Fassbinder, bu tutkusunu açıklarken Schygulla'nın oynadıgı ilk
filmi çekmeden önce "onun bir gün bütün filmlerinin starı olacagı"
hissine kapıldıgını söylemiştir. Birlikte yirmi film çektiler: "Effi Briest",
"Petra von Kant'ın Acı Gözyaşaları", "Aşk Ölümden Soguktur"...
Canlandırdıgı unutulmaz Maria Braun karakteri, Schygulla'ya dünya
çapında ün kazandırdı ve ona uluslararası sinemanın kapılarını açtı.
Ferreri'nin "Piera'nın Öyküsü" adlı tilmindeki rolü ile 1 983 yılında
Cannes Film Festivali'nde ödül aldı. Kazandıgı bu önemli ödülden
sonra Saura, Godard, Wajda, Deville, Branagh, Scola gibi
yönetmenlerle çalışmaya başladı.
24 Ocak 1 996, Cenevre. Hanna Schygulla sahneye çıkıyor. Kollarını
sahneye dogru uzatıyor, omuzlarında siyah tüylerle bezenmiş boga
yılanını andıran bir etol. Piyano'da Jean-Marie Senia. Şarkı sözlerini
hep sevdigi sanatçıların dizelerinden seçiyor: Fassbinder, Jean-Ciaude
Carriere, Peter Handke, Heiner Müller, Baudelaire, Superville...
Şöyle bir şey söyleyerek onu bir mit haline getirebilirdik:
"Uluslararası ün kazanmış çok az sayıda Alman kadın oyuncu vardır:
.
Marlene Dietrich ve Hanna Schygulla". Dietrich ve Schygulla'nın ikisi
de uluslararası ün elde ettiler, ama aralarındaki tek benzerlik bu olsa
gerek. Hanna, kendisinden yaşça büyük olan Dietrich'in kazandıgı
uluslararası başarının ona cesaret verdigini kabul ediyor ancak onun
tersine, star olmayı reddediyor. Sinemanın ona artık pek ilginç teklif
götüremedigi bir dönemde, yarım yüzyıllık bir yaşamın ortasında, tam
ellisine merdiven dayamışken yaşamında yeni bir sayfa açılıyor.
Konser boyunca iki ozan ön plana çıkıyor; aslında Hanna bu ezanların
dünyalarını sık sık eleştiriyor: bir yandan Fassbinder'in umutsuzlık
çıglıgı, diger yandan Jean-Ciaude Carriere'in yaşam sevinci.
"Fassbinder'e göre tek gerçeklik umutsuzluktur". Hanna Schygulla,
yönetmenin bazı metinlerinin Fransızca uyarlarını kendisi yazıp,
yepyeni müzikler eşliginde bize bu metinleri tanıtıyor. Yönetmenin
yayımlanmamış bazı yazılarını da seslendiriyor. Örnegin, yönetmenin
on üç yaşındayken yazdıgı bir metinden yola çıkarak, oyuncu
Schygulla olarak kendisinin oluşturdugu şiiri de seslendiriyor. Bu
metinde Fassbinder kendisini, başka bir ögrencinin tek bir silgi
darbesiyle silebilecegi bir üçgenin iki kenarının kesişme noktasına
benzetiyor.
Hanna Schygulla, sahnede bütün oyunculuk yetenegini sergiliyor, her
bir şarkıda başlı başına bir oyun çıkarıyor, gözlerimizin önüne
yönetmenin dünyasını getiriyor. Her şarkı, oyuncu ile yönetmen
arasındaki uyurnun ortaya çıktıgı bir ayine dönüşüyor. "Insanları
şaşırtan ve sarsan şeyler aslında çok gereklidir; çünkü zamanın
yarısını hep uyanmayı düşleyerek geçiren, ama bir türlü uykudan
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kopamayan bizleri aniden onlar uyandırır." diyen Hanna Schygulla
başka yetenekleriyle başbaşa bırakıyor bizi. Onun farklı yorumla
seslendirdigi birbirinden güzel şarkılarını dinlemek büyük bir keyif!
Rainer Werner Fassbinder onu şöyle algılıyordu: "Hanna, herşeyden
önce sürekli arayış içindedir; hiçbir zaman tatmin olmaz. Insanların
onu tanıyıp tanımamaları onun için önemli degildir. Kendini tanıma ve
neler yapabilecegini görme istegi bütün bunlardan çok daha
baskındır."
Jean-Ciaude Carriere ise, Schygulla'nın sürekli kendini yenileyen bir
sanatçı oldugunu söylüyor: "Hep daha ileriye gitmek istiyordu, sanki
bir şeylerin olmasını bekliyordu. Kendisiyle ilgili yeni bir şeyler
ögrenmek istiyordu, ama ne ögrenmek istedigini bilmiyordu; oysa
ben biliyordum: Sahnede şarkı söyleyen hoş bir kadın olmak
istiyordu ..."
(Program katalo!undan alınmıştır.)

• Hanna Schygulla, an eminem
actress of contemporary German
cinema, has taken part in the
master works of such German
directors as Schlöndorff,
Wenders, Margharita von Trotta,
as well as those of Godard,
Wajda, Deville, Branagh and
Scola. She has impressed Turkish
audiences w ith the character she
portrayed in Erden Kıral's "The
Blue Exile". But the portraits
Schygulla has drawn as Rainer
Werner Fassbinder's favourite
actress in more than 20 of his
fılms, have been, without a
doubt, unforgettable. The role of
Maria Braun gave Schygulla
worldwide fame and she was
affırmed as the most important
actress, since Marlene Dietrich,
that Germany has offered the
i nternational arts arena.
Schygulla shows her gifts on
stage as well as on the screen. In
this special event of the 9th
International Istanbul Theatre
Festival, where Schygulla will
i ntetpret the works of such
art is ts as Fassbinder, Jean Claude
Carriere, Peter Handke, Heiner
Müller, Baudelaire and
Supetville, she will be
accompanied on the piano by
Jean-Marie Senia, who also
composed the music. A
performance not to be missed .

Si MYAC I
THE ALCHEMIST
Paulo Coelho'nun romanı ve
Mevlana'nın şiirinden alıntılarla
kurgulayan Adapred ro srage
from the Paulo Coelho's novel and

"Simyacı"ya da Tiyatronun Büyüsü

...

Zeynep Oral

Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun, birçok dile çevrilen, satış rekorları
kıran eseri "Simyacı", ilk kez geçen mevsim tiyatroya uyariandı ve
Paris'de seyirci karşısına çıktı. Bu tasarıyı gerçekleştiren, Mehmet
Türkçesi Translation: Genco Erka/,
Leman Girit/i
Ulusoy ve Fransa'daki toplulugu "Theatre Liberte"ydi.
Yöneten Dircror: Mehmet Ulusoy
Türkiye'de, Özdemir Ince'nin çevirisiyle Can Yayınları tarafından
Tasarım Design: Duygu Sağıroğlu
yayınlanan kitabı okudugumda, Mehmet Ulusoy'u "cezbedecek"
Müzik Music: Kudsi Erguner
özellikleri yakalarnarnam olanaksızdı.
Gölge oyunu tasvirleri
Serüven tutkusu.. .Düşlerin peşinden koşmak... Kendi ortamından
Shadow play: Mimi A rsenec-Soudie
kopup farklı deneyimlere sürüklenmek ve bu yolla
Işık Lighting: Ufuk Yıldız
degişmek...Zamanda ve mekanda sınırları zorlayan yolculuklarla
Yönetmen yardımcıları
kişiligini geliştirmek... Gerçeklerden soyutlanarak, gerçegi
Assistant Directors: Şafak Eruyar,
aramak ... Bilinenle bilinmeyenin içiçeligi ve degişebilirligi. .. Yerel
Jale Karabekir, Erkut Erliirk
kültürlerin derinligine inerek evrensel olana ulaşmak ... Şiirsel bir dil...
Teknik Ekip Technical Crew:
Bülent Yavuz, 1/ker Geyik
Ancak bu çok sessiz, neredeyse fısıltıyla anlatılan öyküyle Mehmet
Oyuncular Casr: Genco Erka/,
Ulusoy'un nasıl buluşacagı, içimde merak konusuydu...
Tii/ay Çimenser, Emre Kınay
Paris'deki oyunu, "Simyacı"nın Fransızca prodüksyonunu izlemek
fırsatını buldum.
Yer Venue: Taksim Sahnesi
Taksim Stage
Ye bir kez daha anladım ki, Mehmet Ulusoy, her metne sezgiler
Tarih Dare: 2 7.05. 1 997
aracılıgıyla yaklaşıyor, sözcükler aracılıgıyla degil. Metin, neredeyse bir
Saat Time: 2 1 . 30
"bahane": Sanatçının kendi içinde taşıdıgı ve sahnede yeniden
Tarih Dare: 28.05. 1 997
Saat Time: 18.30
yaratacagı dünyayı gerçekleştirmesi için bir "bahane".
1-------i Eserdeki özü dışa vurmak için eserdeki özellikler yetmiyordu
Mehmet Ulusoy'a. O, içinde yaşadıgımız dünyayı, tüm çelişkileri,
karmaşası, çok yönlülügüyle sahneye taşımak için önce yer küreyi
sarsacak, parçalayacak, neredeyse atomlarına ayıracak, sonra yeniden
bir düzen, kendi düzenini
getirmek için bir taş işçisi, bir
nakkaş gibi çalışacaktı.
Bu nedenle Coelho'yla
Mevlana'yı buluşturuyor; dünle
bugünü, Dogu'yla Batı'yı
harmanlıyordu ...
Artık sahnede izledigimiz, yalnız
Endülüslü çobanın serüveni
degil, kendi destanını yaratmak
isteyen insanoglunun
serüvenidir. lnsanoglunun kendi
alın yazısını yazmasıdır.
Sessiz, sakin, neredeyse fısıltıyla
anlatılan bir öykü mü dedim?
Güldürmeyin beni. Mehmet
Ulusoy'da hiç olası mı bu!
Mevlana' s poems by: Richard Soudie,

George Pouget
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Sözel gerçeklikle görsel gerçekligin kah uyumunu kah çelişkilerini bir
arada yoguran yönetmen, herşeyden önce kendi birikimleriyle
besleniyordu ve yaratıyordu. Bu birikimde, düş gücünün rolü
büyüktü.
Oyun boyunca soluk soluga kıtaları katettik, denizleri aştık, çölleri
geçtik. Kum fırtınalarına yakalandık. Haydutlada savaştık. Develeri,
atları sürdük. Güneş olup yandık, rüzgar olup uçtuk. Ve sonunda
piramitlere ulaştık.
Bu yolculugu gerçekleştirmemizi saglayan Mehmet Ulusoy'un tiyatro
dehası, sahnedeki üç oyuncunun gücü ve Kutsi Erguner'in müzigiydi. ..
Mehmet Ulusoy'un birçok oyununu izleyenler, bilirler ki, onun
kendine özgü bir tiyatro dili vardır.
"Simyacı"da da elbet yine bu dili kullanıyordu. Bu dilin tüm zenginligi,
karmaşası, şiiri, çelişkileri, gümbürtüsü ve büyüsü yine yerli
yerindeydi. Beni etkileyen, oyunlarının hemen hemen tümünü görmüş
biri olarak, "artık bu dili ezbere biliyorum" dedigim anda bile Mehmet
Ulusoy'un yine kimi buluşlarla beni şaşırtabilmesiydi. Kimi hedefi on
ikiden vuran, kimi daha az ya da farkedilmeden geçen buluşlar...
Kutsi Erguner'in "Simyacı" için hazırladıgı müzik, Batı'dan, Uzak
Dogu'dan, Magreb'den izler taşıyan; çöllerin, rüzgarın, savaşların,
insan ilişkilerinin renklerini vermekle kalmayıp, "kulak görür, göz
işitir" dedirten etkileyici bir müzikti.
Üç oyuncudan biri Genco Erkal'dı.
Anlatıcı, derviş, usta, çingene kadın, falcı, Salem Kralı Melkisedek,
Ingiliz gezgin ve simyacı girip çıktıgı rollerden birkaçıydı ...
Genco Erkal'ın aynı oyunda farklı rollere girip çıkması ve bunu
ustalıkla gerçekleştirmesi, artık neredeyse alıştıgımız bir olay. Burada
farklı olan, anlatıcı rolünü de üstlendigi için, canlandırdıgı her role,
anlatıcının da tavrını, yaklaşımını, yorumunu katmasıydı. Kah çok
uzak, kah eleştirel, kah igneleyici, mizahi, kah rolle örtüşen bir tavır.
Bu yaklaşımlarla roller üstüste bindiginde, sonsuz bir dinamizm,
beden, ses ve mimik dillerinin yogun tırmanışları, en yalından
groteske ulaşan geniş bir yelpaze çıkıyordu ortaya.
Genco erkal seyirciyi, oyun içindeki oyunlar labirentinede soluk
soluga koştururken; söyledigi her sözün, taşıdıgı anlamdan çok daha
geniş bir alanı kaplamasını da saglıyordu.
Paris'te izledigim "Simyacı"nın öteki iki oyuncusundan burada söz
·
etmeyecegim. Çünkü Fansa'daki prodüksiyon, Uluslararası Istanbul
Tiyatro Festivali'ne gelirken, yalnız dilini Fransızca'dan Türkçe'ye
çevirmekle kalmadı, iki oyuncusunu ve tasarımersını da degiştirdi.
Istanbul'da izleyecegimiz "Simyacı"da Usta rolünde yine Genco Erkal,
çeşitli rollere giren Kız'ı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun iki
oyununda (" 1 2. Gece" ve "Kısasa Kısas" oyunlarında) begeniyle
izledigim ve bundan böyle nasıl gelişecegini müthiş merak ettigim
Tülay Çimenser; Endülüslü çobanı, oglanı ise Emre Kınay oynuyor.
Istanbul prodüksiyonun bir kazanımı da Duygu Sagıroglu'nun, benim
dünyamda, bir başka "tiyatro büyücüsü"nün tasarımları.
Paris'te izledigim "Simyacı" oyunundan geriye bende kalan, beni hiç
terketmeyecek olan tiyatronun büyülü anlarıydı. Bu nedenle
Istanbul'da Dostlar Tiyatrosu'nun "Simyacı"sını da umutla
bekliyorum.

• "The Alehem ise", che novel by
che Brazilian auchor Poulo
Coelho - recently very popular i n
Turkey a s i n many other
councries - cakes flighc on stage
chanks to che combined genius of
Mehmet Ulusoy, the " theatre
wizard", Kudsi Erguner, the
music master and an actor of the
caliber of Genco Erkal . The
strivings of an Andalucian
herdsınan to overcome seas,
storms and desercs, and hosti l i ty
in order to search for che creasure
under che pyramids, or to ereare
his own legend, curns inco a
universal advencure when
combi ned wich che words of che
great philosopher, Mevlana. "The
Alchemisc" depiccs a rewricing of
his desciny, chereby making i t
come crue. Imaginacion, fantasy,
reality, cales, mychs - boch
abscracc and concrece - che laws
of nature, the variable states of
man and earth, and of course
love, add spice to this advencure.
This production, praised last year
in France, is now i n Istanbul.
Moreover, in Turkish!
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Marivaux ile karşılaşmayı uzun süre ertelemiştim. Fakat meslegimin
kilit noktalarında, onun tiyatrosuyla yüzleşme arzum giderek arttı.
Shakespeare'in "Fırtına"sıyla karşılaştıgımda yanımdaydı. Corneille'in
"lllusion"unun şekillenmesi sırasında beni izledi. "Memoires"
projesinde (ne yazık ki gerçekleşmedi), Goldoni etrafında dolaşırken
onu yine önümde buldum. Bugün Marivaux burada. "Köleler Adası"
gibi küçük bir metinle. Bize ilettigi o son derece gerçekçi hoşgörü
mesajı, ütopyasıyla. Aydınlıgı, insanlıgı, oyun ve diyalektigin karşı
karşıya geldigi dünyasıyla. Hükmetmenin getirdigi kibirle, aşkın zaferi
arasında kararsız kalan efendilerin ve hem onu güçlendiren hem de
onunla çelişen hizmetkarların dünyası. Uşaklar, Marivaux tiyatrosunda
uzun süre efendilerin "maymun"ları olarak degerlendirilmiştir;
davranışları onları yönetenlerin deforme, grotesk hatta bazen komik
bir aynası gibidir. Oysa, Marivaux, tüm komedyalarında bize bunun
tam tersini söyler. Uşakların kişisel bir mevcudiyeti vardır,
efendilerini taklit etmelerinin sebebi kendi gereksinimleri ya da
arzularını tatmin etmektir, yine de bunu ancak efendilerinin
gereksinimleri ve kaprisleri dogrultusunda gerçekleştirebilirler.
Arlecchino'nun da dedigi gibi "Köleler Adası"nda, hizmetkarlar
efendilerinden daha bilgedir. Daha eglenceli ve gülünç görünmeleri,
gülünçlügün, bilgeliklerini özgürce ifade edebilmenin tek yolu
olmasından kaynaklanmaktadır. Efendiler istemeden, hizmetkarlar ise
bilerek gülünçleşir.
Uşakların davranışlarının laubali, hatta bazen saygısız olmasına ve bu
iki olgunun "Köleler Adası" ve "Mantık Adası"nda fazlasıyla öne
çıkmasına ragmen, Marivaux'nun tiyatrosu sosyal hak arayışı ya da
toplumsal eleştiri çevresinde yapılanmaz.
Ben Marivaux'yu daha çok insanların belirli
bir toplum içindeki varoluşun altında yatan
mantıga, kadınların ve erkeklerin yaşamak
istedikleri, ancak hiç yaşamadıkları, yine de
sezgisel olarak içlerinde taşıdıları Aşk ve
Gerçek'i gerçekleştirmelerine yönelik bir
arayış içinde görüyorum. Kişilerin içinde
bulundugu hüzün, neşe, belirsizlik, zalimlik
gibi tüm durumlarda sorulan soru hep
aynıdır: Yalan ve Dış görünüş'ün hükmü
altındaki bu dünyada Gerçek, başarıya
ulaşabilir mi? Zalimlik ve Degişkenlik
tarfından yönetilen bu dünyada Aşk, başarı
kazanabilir mi? Kendimize karşı dürüst
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olarak Hayatta kalmak mümkün müdür? Marivaux'nun efsanevi
köleler ve mantık adalarını yaratmasının sebebi yolsuzluga karşı
çıkmak degildir, "iyicil vahşi"nin masumiyetini; Rosseau'nun yapacagı
gibi varolan kanunları, bilimi ve sanatı yadsımak için yaratmıştır. Bunu
yapmaz, yapamaz çünkü Fransız Ihtilali henüz uzaktadır ve ışıklar
henüz kayalıkları aşmaya yetmez. Söz konusu olan köklü bir degişim
değildir, hizmetkarlar sonsuza kadar efendilerinin yerinde kalmaz ve
yeni bir düzen kurmazlar. Onun "Köleler Adası" bir egitim
kolonisine, bir mantık "kliniği"ne benzer, fakat aynı zamanda efendiler
ve hizmetkarlara özgü bir bilinçlenme yolculuğunun da sembolüdür.
Bu yüzden ideal bir gösteride, bu metnin ardına kazazedelerin adaya
ayak basar basmaz küçüldügü ve mantıklarını geri kazanma sürecinde
tekrar eski büyüklüklerine eriştikleri "Mantık Adası" ve diger bir
düşündürücü ütopya olan "Yeni Koloni" adlı metinleri eklerdim.
Marivaux'nun, bu deneyim sonucunda kişilerin eski rollerine
döndüklerinde birbirlerine saygı ve anlayışla yaklaşacagını düşledigini
varsayarsak da, hizmetkarlar efendilerinin rolüne, o ana kadar hizmet
ettikleri bu kişilere pişman olma fırsatını vermek için bürünürler.
Marivaux'nun toplumdaki sınıfların ortadan kalkmasından çok, sosyal
-------ı adaletsizliğin getirdigi mutsuzlugun sona ermesini düşlediğini,
düşünebiliriz. Marivaux, çok sevdigi yazar Shakespeare'in "Fırtına"sını
çagrıştıran (bu yüzden oyunda bu bagı görülür kılmak için, başka
denizler ve kazalardan gelen "bizim" Fırtına'mızın gemisi olacak)
efsanevi adalarındaki konaklamanın ardından, efendiler ve
hizmetkarlar, kalp ve mantık, söz ve gerçek arasındaki yeni anlaşma
üzerine kurulu, kişinin rahatça kendisi ve iyi olabilecegi bir topluma
ulaşmıştır.
Aslında bir serap olan ütopya: "Köleler Adası"nın hizmetkarları
Atina'ya döndüklerinde kandırıldıklarını mı düşünecekler? Filozof
büyücü Trivellino'nun korumasından uzakta, kendilerini yine o eski
zor durum içinde mi bulacaklar? Düşledikleri şu ideal toplum, "kayıp
cennet" e gerçekten benzeyecek mi? Marivaux, ilahi bir belirsizlik
içinde, bu soruların hiç birine cevap vermez. Fakat biz, onun (ve
bizim) gerçekte önem verdigi noktanın, seyircinin, insanların yeni bir
oyun sayesinde cömert ve mantıklı hale dönüşebildigini izledikten
sonra, verilen dersi anlaması oldugunu görebiliriz.
Tiyatro içinde tixatro, komedya içinde komedya.
Marivaux'nun kişileri yaşça olmasa .da teatrel olarak hep gençtir,
çünkü Aşk'a ve Gerçek'e ulaşma imkanını yakalamalarını saglayan,
engelin kalktıgı o gizemli an geldiginde yaşamaya başlarlar. Dünya ve
toplum için ideal başlangıcı yaşarlar (ya da "yeniden" yaşarlar). Fakat
onların gençligi ve yaratma gücü yanıltıcıdır, yaptıkları "şaşırt"malar,
aslında varolan düzeni en ufak şekilde degiştirmez. Herşey, oyun ve
gereksinim, tiyatronun özgürlügü ve gerçek hayatın sabitliği arasındaki
sıkı baglam içinde zaten mevcutmuş gibi görünmektedir. Ama oyun
sırasında, ay güneşin yerine geçer, roller degiştirilebilir, başka bir
kılıga bürünülür ve maskeler takılabilir. Herşey sebesttir, çünkü
içtenligi sahtelikten ayırmak neredeyse imkansızdır ve masaisı
özgürlügün, ütopik gençligin ilahi hafıfligi sadece tiyatroya
bahşedilmiştir. Marivaux tiyatroyu yüceltir, keşfeder, gücünü kutsar
ve onu kuşkulu hale getirir. Bir düşten, bir bilinçlenme yolculuğu

97

düşüncesinden, bir ütopyadan yola çıkar ve onu içinde yaşadıgı
toplumun şartlarına uyarlar. Onu neredyse gerçege dönüştürür,
uçurumun kenarına vardıgımızda, kalbimiz ve ruhumuzla durmak ise
bize bırakılmıştır.
Metamorfoz, degişim. Hareketin şiiri. Kelimenin büyüsü.
Marivaux'nun komik bir yazar degil, bir komedya yazarı oldugunu asla
unutmamalıdır. Metamorfoz, bir kılık degiştirme, bir maskedir. Onun,
Comedia Deii'Arte'nin dogaçlamalarından yazılı metne giden süreçte,
Arlecchino'ya sempati duydugu söylense de, bu yaratıcı güzergah,
dramatik ve spiritüel degişim, maskenin kişiye dönüşümü içerisinde,
kişiye, dogaya, mantıga ve duyguya özgü olanın ne ölçüde yer aldıgını
sormak gerekir. Tiyatro'nun iki kitabı ve Goldoni'nin reformunu
doguran Mondo arasındaki bariz farkları nasıl gözardı ederiz?
Mantıkilgın "teatral zaman"ında ve Marivaux'un çözümlemesinde, aşk,
inkar, nefret ve isyan yap-boz'unda herşeye ihtiyaç vardır: söze,
harekete, bakışa... Hatta gerçek keturoluk buradadır, Marivaux,
keşfedilecek bir dünya sundugu kişilerini bir şekilde yabancılaştırır.
Zalimligin yanında self-eontrol (oto kontrol), nezaketin yanısıra
terbiye (politesse) de vardır, ama hor görme yoktur. Belki de bu
"Köleler Adası" yolculugu sonunda efendiler daha insancıl daha
dürüst olacaklardır; belki de hizmetkarlar, efendilerinin kalplerinin
kendilerininkinden farklı olmadıgını göreceklerdir; belki. Işte bu,
yazarın önemli oyunlarından biri olan bu metnin alt üst edici
yeniligidir. Ve bir kez daha karşımıza, Marivaux'nun ilahi �elirsizligi
çıkar.

• In the "Isiand of Slaves", as in
all of Marivaux' comedies, the
servants are wiser than their
masters. They are more
emertaining, and appear funnier,
because that "funniness" is the
only way of expressing their
wisdom freely. The masters
become unwillingly funny,
whereas the servants are
consciously so. In this play
Monsieur, Madame, and their
servants, Arlecchino and Silvia,
who are saved from a shipwreck,
take refuge on the Isiand of
Slaves, ruled by a wise man. He
is a spokesman for freedom,
equality and brotherhood, long
before these concepts become the
maxim of the French Revolu tion.
When they arrive on the island,
they are urged to change their
clothes. Monsieur puts on the
dothes of Arlecchino, and
Madame wears Silvia's. Mter
i nevitable disputes between the
rivals, (the servants and their
owners) they become acquainted
with each other's personalities
and are ' forced to recognise the
common point of humanity in
themselves. The i nterpretation of
the great master George Strehler,
one of the foremost stage
directors in the world, in a way
re-shapes (and thereby exalts) the
fine framework of Marivaux'
work, in this "youthful" play.
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Maria Callas
Yıldız Kenter

Destanları hep tutku peşinde koşan insanlar oluşturur... Üstün
insanlar ... Atatürk gibi, Muhsin Ertu�rul gibi. .. Leyla Gencer ve daha
niceleri gibi ..
Daha sahneye adım atar atmaz destaniaşmaya başlayan kişilerinden
biri de, Yunan asıllı opera sanatçısı Maria Callas...
La divina... llahe... Tanrıça... Bu sıfatiara layık görülen, böyle anılan bir
"insan"... Inanılmaz enerjisi, ö�renme çalışma merakı, aşkı, inanılmaz
yetenekleri, muhteşem sesi ile ve korkutucu sanatçı ihtirası ile Maria
Callas...
Ye... Doruktaki ürkütücü yalnızlı�ına, sahip çıkan tek kişi kabul etti�i
Aristotle Onassis ... Bir kariyer ... Bir erkek .... Ye zikzaklar, çaprazlada
yüklü bir trajedi. Komik, acı, hüzünlü ...
Terence Mc Nally'nin Maria Callas için çoşkuyla yazdı�ı bir aşk
mektubu ...
Maria Callas'ın adını Konservatuarda ö�rencilik yıllarımda duymuştum
tabi. Ama onu bir bursla ilk Londra'ya gitti�imde tanımaya başladım.
Sonra onun yakın bir takipçisi oldum.
Opera sanatına tutkum konservatuar öncesine, nerdeyse çocukluk
yıllarıma uzanır. Lilly Pons'un Türkiye konserini ailece radyodan
dinledi�im akşamı hiç unutamam.
Konservatuarda beş yıl şan e�itimi gördüm. Madam Böhm'le daha sonra
da sevgili hocam Muazzez Gökmen'le çalıştım. Tutkum hep sürdü.
Elviro de Hidelgo'nun da konservatuarda oldu�u dönem de bir iki
dersine dinleyici olarak girmiştim. Amacım Şan bölümünü de
bitirmekti. Ama Tiyatro Bölümünden mezun olur olmaz girdi�im sıkı
çalışma temposu, derslere devamımı engelledi. lste�imi
gerçekleştiremedim. Ama opera sanatına tutkum hep sürdü.
Bu arada Maria Callas'ın "gerçek bir trajedi" olarak niteliyebilece�im
yaşamı, INSAN; KADlN Maria ve ola�anüstü SANATÇI Callas ikilemi. ..
Mesle�ine duydu�u tükenmeyen taptaze merakı, araştırmacılı�ı.
inanılmaz çalışma enerjisi, ürkütücü sanatçı ihtirası, Maria Callas'ı
yapan herşeyi. .. Ye sonra, giderek Callas'ı tüketen korkunç bir
çabayla, bir savaş vererek çıktı�ı inanılmaz doruklardan, onu alaşa�ı
eden Maria'nın çaresiz Aristotle Onassis aşkı... Hep izledim...
Eliili yıllardan altmışlı yıllara kadar uzanan ve onu dünyanın en büyük
opera sanatçısı yapan performansiarına 1 965 yılında birden ara verdi.
Herşeye yeniden bir ö�renci gibi en baştan başlamak, yeni bir çalışma
sistemine girmek istiyordu.
1 97 1 'de Amerika'nın en önde gelen konservatuarında bir sömestr
ders vermeyi kabul etti. Usta sınıfı dersleri. Master Class. Yüzlerce
başvuru arasından seçilen 25 ö�renciye verdi�i bu dersler inanılmaz
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·bir ilgi gördü, büyük bir heyecan yarattı. Pekçok tanınmış kişinin de
katıldıgı bu derslerin biletleri geniş bir izleyici kitlesi tarafından kapış
kapış alındı. Ve bu derslerin önemli bir kısmı kasete alındı. Dinledim
çogunu. Callas'ın konuşmasından, entonasyonundan, tempo ve
ritminden ve özellikle de dilindeki hafif ama renkli kırıklıktan, ve de
sık sık vurgulamak için yineledigi Yunan kökenli "Ee" lerinden genel
müziğini ve koreografisini görmeye çalıştım.
"Besteci notaları yazar, ama o notalara anlamı, müziği biz koyarız".
Tıpkı tiyatro gibi ... Yazarın sözlerine anlamı, müzigi ve koreografiyi
oyuncu getirir.
"Ellerinizi eger arkalarında bir düşünce, bir duygu, bir ruh yoksa,
sakın kımıldatma"
Tuhaf gelebilir belki ama öylesine dogru ki.
"Besteci Tanrı'dır. Siz onun kölesisiniz. Işiniz ona hizmet etmektir.
Dinle, müzigi dinle ... Herşey müzigin içinde ... Konumun, kim oldugun,
duyguların"
Tiyatroda da aynen böyle. Böyle olmalı. Oysa oyuncular genellikle
nedense yalnız kendi söyleyecekleriyle ilgilenir onu düşünür,
karşısındakini dinlemez bile bazen. O zaman aksiyon-reaksiyon
oluşmaz, nüans "detay" çıkmaz, sahne inşaa olmaz, büyümez... Metin
kıraat edilmiş olur. Onu herkes yapabilir. Oysa metnin kelime kelime
çözülmesi, oyundaki tüm baglantıların kurularak deşifre edilmesi
gerekir. Doğru müziğin, ona bağlı olarak da gereken hareketin,
koreografinin oluşturulması için.
Lady Macbeth, Tosca, Norma, Am ina, Leonora, Medea v.b. gibi nice
rollerde çok az şarkıcının sahip olduğu geniş, zengin ses skalasıyla
inanılmaz, ürkütücü doruklara çıkma cesaretini gösterdi Callas.
Mesleği için yaktı, tüketti ateşini, ışıgını ...
Ve elliüç yaşında, biraz da Maria'ya yenik düşerek, gencecikken hayata,
başarılara, aşkına ve acılara veda ederek çekip gitti bu dünyadan.
Her oynadıgım kişiyi iyi tanımaya, anlamaya sonra da o kişiyi kendi
içimde arayarak parça parça ele geçirip özdeşleşmeye özen
gösterdim ... Çünkü ne olursa olsun bu kişileri seslendirecek onlara
can, ruh, heyecan, hareket getirecek olan saz bendim. Seslendirdigim
her parçayı, bu bir tek, ama çok sesli enstrümanımla yorumlamak
zorundaydım.
Her yeni rol gibi Callas'da, belki her zamankinden biraz daha fazla,
korkuttu beni... Gene bir yapayalnızlık, gene bir boşlukta kalmışlık
duygusu ... Ama çalıştıkça çalıştıkça gene her zaman oldugu gibi
korkumu dengeleyecek bir garip haz, bir heyecan duymaya başladım
bu savaşten. Zaten oynamak Callas'ın da deyimiyle savaşmaktı.
Kazanmak zorunda oldugumuz bir savaş.
Mc Nelly'nin teksti başta da belirttiğim gibi, bir aşk mektubu. Ama
heyecanlı, buruk, asi, kıskanç resitatifler, belkantolar ve iki muazzam
arya (tirad) ile yüklenmiş bir tiyatro metni. Tüm bunları benim sazım
çalacak ve savaşı kazanacak ... Mı?...
Medea'nın deyimi ile Hodato tutto a te "Herşeyimi verdim senin
için". Ben de bu müzigi çalabilmek, bu savaşı kazanabilmek için her
zamanki gibi herşeyimi verdim. Hodato tutto a te...
Bir yerde bu da yetmiyor biliyorum ...
Ee, bu iş biraz da öleceğini bile bile hiç ölmeyecekmiş gibi .. Ee.. !
•••

• Legends are always made by
people who pursue a passion .
Exrraord inary people . . . Like
Atati.i.rk, Muhsin Ertuğrul, Leyla
Gencer and many orhers . . . One
of rhese people, who srarred ro
become a legend the moment she
ser foor on srage, is Maria Callas,
che opera singer from Greece,
who has proved worrhy of such
accolades as "La Divina" and
Goddess. Maria Callas, wirh her
unbelievable energy, her
curiosiry ro learn, her devation ro
work, her loves, her incredible
ralenrs, her magnifı.cenr voice
and her rerrifying arrisric .
ambirions . . . and . . . Ariscode
Onassis, the only person who she
accepred as having a daim ro
share her frighrening loneliness
ar the peak of her success . . . A
career . . . A man . . . and a rragedy
full of ups and downs and
connecring fares. Funny, birrer,
sad . . . A love lerter Terence
McNally wrote with passian for
Maria Callas.
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Sayın Heiner Mü/ler, Alman tarihi ve özellikle Alman Nasyonal Sosyalizmi
üzerine birçok yazmız var. Sizce bu çok tipik bir Alman Tiyatrosu konusu
mudur?

Mao Tse-Tung, "Saldırdıgı sürece Nasyonal Sosyalizmi yenmek
mümkün degildir", derdi. Rezervleri olmayan, boşluga, boş alanlara
saldıran ve salt hareketten ibaret bir olgu bu. Bu saldırı Moskova
kapılarında durduruldugunda, kendi de bitti. lik durak bile sonu oldu.
Peki Auschwitz milli bir konu sayılmaz mı? Bu konuyu tiyatroda ele almak
mümkün mü?

Bu zor tabi...: Hitler'in cografya bilgisi zayıftı herhalde, çünkü o,
'edepli' bir Avrupalı'nın ancak Afrika, Asya ya· da Güney Amerika'da
yapmaya cesaret edebilecegini Avrupa'nın ortasında yaptı. Toplu
katliamlar sömürgelerde geçerlidir, ama Avrupa'da degil. Hitler'in
farkı buydu ...
...Sorun Yahudilerleydi. Onlar toplumun bir nevi günah keçileriydi.
Ne de olsa toplumun kapitalistleriydi onlar ve Sag ya da Sol olsun,
antikapitalist enerjilerin karşısında duruyorlardı. Ortaçagda yalnız
Yahudiler faiz uygulayabiliyorlardı, çünkü lncil'e göre bu hrıstiyanlık
ahlakına ters düşüyordu, dolayısıyla ilk bankaları ve kredi
merkezlerini onlar kurabildiler. Sonuçta Yahudiler en ideal yedek
düşman oldular. Bir başka önemli neden de Nasyonal Sosyalist
hareketin başlarda antikapitalist bir enerji taşımasıydı. Önceleri, yani
1933'1erde SA'nın büyük bir bölümünün eski Alman komünistlerden
oluştuguna dair belgeler bile vardır. Bu nedenle Sol enerjinin büyük
bir bölümü Naziler tarafından yutuldu. Ordu Girit'i işgal ettigi zaman
Karl Korsch'un Brecht'e yazdıgı bir mektubunda dedigi gibi: "Yıldırım
harekatı sıkıştırılmış Sol enerjidir". Bunu söylemek tuhaftır, ama
Nasyonal Sosyalizm aslında Alman işçi sınıfının en büyük tarihi
atagıdır.
Bunda ciddimisiniz?

Şöyle de diyebiliriz: Yıldırım Harekatı ya da Hareket Savaşı, 1848'de
başarısızlıkla sonuçlanan devrimden sonra Alman işçi sınıfının
sömürülen olmaktan çıkıp avcı statüsü ne geçmesidir. Savaşa gittiler
ve kendileri avcı oldular. Her barda bu konuşulur. Savaş anıları en
büyük özgürlük deneyimleriydi. Savaş devrimin yerine geçti, tıpkı
günümüzde yabancılara karşı yapılan saldırıların yine
sonuçlandırılmamış bir devrimin yerini alması gibi.
Yahudiler yedek düşman oldular, çünkü gerçek kapitalistler hep
gerekliydiler, ne de olsa onlar savaşı finanse ediyorlardı. Onlar
Hitler'in arkasında duruyorlardı, dolayısıyla onlara ulaşmak
olanaksızdı ... Şu anda Dogu'da olup bitenler Alman sanayisinin öteden
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beri düşüydü. Önce Hitler'i denediler ama başarılı olamadılar. Ancak
şimdi savaş amaçlarına ulaştılar: Do�u artık ayaklarının dibine serildi;
hem pazar, hem işgücü olarak. Daha 1943'de Madrid ve Londra'da
Alman, Ingiliz ve Amerikalı sanayiciler düzenledikleri gizli
konferanslarda savaş sonrasında Do�u pazarını nasıl bölüşeceklerini
tartışıyorlardı, çünkü bunun artık Hitler'le olamayaca�ını seziyorlardı.

Almanlarm bu kadar saldırgan olmalarmı nasıl açıklarsmız?

Buna belki tarihi-ekonomik bir açıklama getirmek gerekir: Almanlar
her zaman geç kalmışlardır; özellikle dünyanın paylaşımında. Büyük
Frederik yerel savaşlarını sürdürürken Fransızlar'la Ingilizler dünyayı
paylaştılar, Almanlara sömürge kalmadı. Bu nedenle Alman
Kapitalizmi Avrupa'nın en dinamik, en yaratıcı ve üretim kapasitesi en
muazzamı oldu, ancak periferisi eksikti. Sanırım daha sonraki toplu
katliamların gerçekleştirilmesinde kullanılan teknolojinin tarihi
ekonomik açıklaması da bu olsa gerek. Sömürgesi olan ulusların
saldırgan birikimleri bütün dünyaya yayılır. Almanya'da ise bu birikim
ülke içinde yo�unlaştı .
... Ayrıca Batı Almanya'nın sanayi mucizesi de Auschwitz'in bir
sonucudur. Bütün büyük Alman kuruluşları Amerikan ve Ingiliz
endüstrileriyle işbirli�i yaparak Auschwitz ve benzeri toplama
kamplarını kendi çıkarları için çalıştırdılar . ... Buna Nazilerin
ola�anüstü propaganda mekanizmalarını da katmak gerek. Halkın
büyük bir bölümünü Yahudilerin haşere oldu�una inandırmayı
başardılar. Oysa Alman halkının ço�unlu�unun kamplarda neler olup
bitti�inden haberi yoktu. Zira Batı'nın süper güçleri, Hitler belki
SSCB'yi yerle bir edebilir umuduyla bu bilgileri açıklamaktan
çekindiler. Hitler onlar için uzun bir tasma ile tutulan Alman kurt
köpe�iydi; komünistleri ısırması bekleniyordu, ancak kudurdu�unda
onu öldürmek zorunda kaldılar.
Nasyonal Sosyalizmi Hitler'e indirgemek çok tehlikeli değil mi?

Bunun ayrımını iyi anlamak lazım. Gaz odalarında kullanılan gazı, onu
uygulayanlar icat etmedi. Onu Alman sanayii üretti ve ne için
üretti�ini de biliyordu. O kişiler ölmedilerse, bugün ya emekli oldular
ya da halen Alman endüstrisinin en üst mevkilerinde bulunuyorlar.
Anılan yalnızca SS üniformaları içindeki canavarlardır, di�er
canavarlardan pek söz edilmez. Ben de SS'Ierin veya ordunun suçsuz
oldu�unu iddia etmek istemiyorum ama ba�lantıları iyi görmek
gerekir. Toplama kampları Alman endüstrisinin tekni�ini verdi�i ve
denedi�i en büyük laboratuarlardı.
Ingilizler Hintlileri toplarının a�ına ba�larlardı, çünkü o sırada daha
gelişmiş başka teknikleri yoktu. Churchill ise Mısır'da makinalı tüfe�in
yerel halk üzerindeki ilk denemelerini bizzat izledi. Yeni teknikler hep
azınlıklar üzerinde denendi ve uygulandı, yeter ki bir gün ço�unluk
olmasınlar diye. Modern öldürme teknikleriyle ilgili ne varsa bir gün
mutlaka denenecektir. Japonya'da atom bombasının kullanılması
askeri yönden tümüyle anlamsız ve ve gereksizdi, ama SSCB için bir
çeşit göz da�ı niteli�indeydi. Esas sorun, Auschwitz'in eşi�i atlama
çekimserli�ini ortadan kaldırmış olmasıdır.
Benim için "la grace", yani merhamet önemli bir kavramdır. Anlattık/armızı
dinlerken kendime soruyorum: Böyle şeylerin yaşanabildiği bir dünyada
merhamet ve umuttan nasıl söz edilebilir?
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Bu güzel bir soru. Auschwitz bu yüzyılın bir modeli ve eleme
yönteminin temel prensibi. Herkes yaşayamaz; öyleyse elenir... Çıkış
noktası olarak Auschwitz'in eleme için bir model oluşturduğu alınırsa,
buna politik bir yanıt vermek mümkün değildir. Belki yalnızca dini bir
yanıt bulunabilir. Medeniyetimizin en büyük sorunu, Auschwitz'e bir
alternatif bulamamış olmasıdır.... Öldürme teknikleri soyutlaştıkça,
çekinme eşiği düşer. Ben bir insanı bıçaklayabileceğimi
düşünemiyorum, ama her an bir insanı silahla vurabileceğimi
düşünebilirim; artık sadece bir düğmeye basmak yeterli, ve
öldürdüğün insanları görmezsin bile. Körfez savaşı ile ilgili yayınlar
bunun doruk noktasıydı, tümüyle soyut, tümüyle soyutlaştırılmış bir
savaştı.
Bütün bilgisayar oyunları Auschwitz için bir antreman niteliğinde.
Artık Auschwitz öylesine içimize sinmiş ki, farkına bile varamıyoruz.
... Konrad Wolfun bir filminde bir yanıtı vardır. Yaşlı bir toplama
kampı esiri, cesetleri fırınlara sürme görevi ona verildiğinden,
ölümden kurtulur. Bu işleri kamplarda zaten hep tutuklulara
yaptırırlardı. Ve bu insanlar her gün aynı kararı vermek zorunda
kalırlardı: ya bu işi yaparsın, ya da ölürsün. Böyle bir durumda nasıl
davranılır? Bugün de en temel soru budur. Bu sorunun da yanıtı
yoktur; herkes kendiyle ve kararıyla yalnızdır.
(Berliner Ensemble'ın program katalotundan alınmıştır).

• The Breche Classic, "The
Resistible Rise of Arturo Ui"
which deals wirh class
consciousness is sraged, in
Heiner Müller's inrerprerarion,
like a Verdi opera. Müller is not
all that inceresred in che cruelty
in the play. "We all know what
an awful creature Hitler was. To
st ress this for the 1 OOr h time in
the model of Hitler' s rise would
have no affect . " Rather, he finds
the Mafia's presence, which has
in our day re-emerged, more
inreresring. He states that the
play is extremely pertinent ro che
present from the po int of view of
the li nk between the Mafia and
politics. "The Mafia infiltrates
i neo politics and this has
accelerated since the unification
of Germany. Had the play been
staged in 1 988, it might have
been primarily associated with
Stalin. Instead today it offers a
much wider scope of
association." Brecht's great
hisrorical Nazi-gangster
producrion has evolved into a

grand rheatrical event after 5 4
years, in the interpretation of
Heiner Müller, the theatre
genius who died two years ago.
In the post-Socialist world of our
time, the reflecrions of waves of
nationalism and racism are quite
obvious in "Arruro Ui".
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Quo Vadis?
İskender Altın

Nereye gidiyoruz... Sık sık sorduğumuz bir sorudur bu. Içinde bir
olumsuz yargıyı taşır. Bu soru aydınların sorduğu veya sorması
gereken bir soru değildir. Aksine sorunlarla karşılaştığı andan itibaren
herkesin sorduğu bir sorudur. Bu sorunların ağır toplumsal sorunlar
olması gerekmiyor. Aksine gündelik sorunlar bu soruyu
sordurabilmektedir. Sorunların içeriği karşısında, kişisel
davranışlarımız sorunları birebir etkilemektedir. Gelişen tüm
olaylarda alınan tavır, bizim üstünde durduğumuz.
Fizik deneylerinde yapılan bir deneyin önce hangi şartlar altında
gerçekleştiği açıklanır. N.Ş.A. altında demek herşeyin normal
şartlarda olduğunu gösterir. Oysa bizim deneyimiz/oyunumuz Özel
Şartlar Altında gelişmektedir. Deney/oyun için seçilen
malzemeler/elementler bizim için önemlidir. Bu oyun tamamen bir
mekanda otobüs'ün içinde geçmektedir. Böylece deney/oyun'un farklı
basınç kuralları altında gerçekleştiğini anlıyoruz. Otobüs bir ülke
ve/veya düzenin birebir küçük bir örneğidir. Cisimin hızı, değişirliliği
deney için çok önemlidir. Katkı maddeleri -oyun kahramanları
sadece sıfat olarak anılmıştır; Akıllı, Akılsız, Kadın, Erkek, Sorumsuz,
Gençkız, Gençerkek, Köylü, Sanatçı. O zaman bu şartlar,
deneyi/oyunu tasadayana şu belirleme hakkını veriyor. Olaylar
herhangi bir ülkede geçebilir. Bu yaklaşım aslında, herhangi sözcüğü
kadar pür değildir. Deneyin tarafı olarak bilgimizin dışında bir ülke
anlatmamız olanaksız. Onun içinde bu oyun/deneyde anlattığımız
kendi ülkemiz. Otobüs'ün nereye gittiği (doğal olarak belirsizliğe)
sorusundan çok; yukarıda isimleri sayılan kişiliklerin (Toplumun
küçük bir özeti) "belirsizliğe" (faili belli belirsizliğe) karşı tavırları daha
çok önemlidir. Bu tavırları daha çok önemlidir. Bu tavırlar;
görmezlikten gelme, yoksayma, komplo, taviz, uzlaşma, işbirlikçilik,
kraldan çok kralcılık, isyankarlık, boşverme, yüksekten bakma vs. vs.
Toplumun küçük bir özeti olan bu insanlar, olaylar karşısındaki bu
oyun/deneydeki tutumları; toplumsal çıkmazlarımıza bir mikroskop
altında bakış açısı
kolaylığı ya da görme
kolaylığı sağlıyor.
Bütün bunları anlatırken
estetik seçeneklerimizi
insan malzemesine
kişiliklere/oyunculuğa
yüklemeyi tercih ettik.
Sorunlar karşısında
tutumlarımız, belki

I J Z r-------,-seçtiklerimizi çagrıştırır umuduyla... Oyunun otobüste geçmesi reji
• "The Bus" is a play on all

açısından çok önemli. Mekan çogaltma olanagının olmaması
oyun/deneyin temel çözüm noktasını, hareketi getirdi. Sadece oyunun
bir mekanda olması, kişilikleri hareketleri-davranışları açısından da,
farklı kılmak gerekliligini getirdi. textin içindeki olayların giderek
şiddetlenmesi ve cinai bir hal almasını anlatmanın yolunun; olayları ve
kişileri zıvanadan çıkarmak oldugunu, deneyin sonuçları açısından
gerekli bulduk.
Anlattıklarımız; oyunun temel başlıklarını ve yolumuzun ana hatlarını
belli etmek içindir. Düşündükleri niz, soruların ız, alkışiarın ız ise
başarımızın, deney/oyunumuzun sonuçlarının, geçerli olup olmasının
göstergesi olacaktır.
Iyi seyirler...

scear clear of any individual

(AST program bro�UrUnden alınmı�tır.)

danger you've made

people who, insread of standing
up againsr the rorrenness of a
palirical regime, choose ro roe
the line rhus avoiding individual
rrouble. Ir's abour those who,
rather rhan renewing a bursr
water pipe, arrempr ro block the
leak with chewing gum. Your
water pipes may be your own
concern only. However, if in
adjusring ro rhe regime so as ro

compromising a life sryle, rhen a
shorr and ordinary bus trip on a
clark and rainy nighr might one
day turn your life into an inf'inice
nightmare.
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Çağdaş Bir Dans Dili Yaratmak
johannes Odenthal (Çeviren: Koza Gökbuget)

�------
lspanyol asıllı koreograf Cesc Gelabert dans dünyasında çagdaş bir dil
yaratma arayışı içerisinde olan bir sanatçı. Çalışmalarını yönlendiren
üç temel düşünce şöyle incelenebilir.
METIN OLARAK KOREOGRAFI
Vaslav Nijinski'yi dans ederken gösteren fotograflara baktıgımızda,
Cesc Gelabert'in hareketlerinin de mekana adeta kazındıgını algılarız..
Güçlü bir siluet, plastik bir görünüm ve estetik bir ifade. Elin tek bir
hareketiyle beden biçimlenir, bedenin bükümüyle mekan boyutlanır
ve farklı bir anlam kazanır. Bir başka deyişle; beden metni yazar,
dansçı bu dili kullanır. Sözcükler bedenin uzuvlarıdır, gramer mekanla
olan ilişki, ritm ise hareket.. Metin aynı zamanda dansçıyla arasına
belli bir mesafe koyar ve dansçı bu metni yeniden yorumlayarak
'yazar.' Koreografıye böylesi bir yaklaşım aynı zamanda çagdaş dans
anlayışının kırılarak, bir anlamda dansçının kendini ifade etmesi olarak
da algılanabilir. Bu tavır, yüzyılın başında hangi rolde olursa olsun
temelde hep kendini anlatan lsadora Duncan'ın teknigini
anımsatmaktadır. Burada, söz konusu olan sanatçının emprovizasyon
yoluyla oluşturdugu kişisel tekniklerin giderek dans olgusuna yeni
açılımlar saglamasıdır. Kişisel devinim bir andan digerine geçişte
özgürlügü destekleyicidir. Wim Vandekeybus ve Mark Tompkins
böylesi 'otantik' yapıtlar sahneleyen koreograflardır. Dans tiyatrosu
dansçıların kişisel ustailkiarını dramatik etkiye ulaşmak için stilize
ederek vurgular. Bu açıdan baktıgımızda, Cesc Gelabert'in yeni
prodüksiyonunda 'metin' üzerine ısrarlı olması sebepsiz degildir.
Sanatçı, çagdaş bir deyişe
ulaşabilmek için klasik ve modern
koreografı metodlarını birlikte
kullanmaktadır. Bu açıdan
Dominique Bagouet'in temsil ettigi
Fransız geleneginin yanında yer aldıgı
söylenebilir. Cesc Gelabert'in
koreografıleri solo çalışmalarından
ve mekan kullanım biçiminden
etkilendigi Gerhard Bohner'in
izlerini de taşır. Bu alanda en önemli
adımı ise 1898'de Hebbel
Tiyatrosu'nda Vaslav Nijinski'nin
motifleriyle kendi bedeninde
hesaplaştıgı 'Vaslav' adlı gösteri
sırasında attı.

SEMBOLLERIN DEGIŞIMI
Cesc Gelabert farklı sanatsal gelenekiere aşinadır. 1 988'de Martin
Gropius binasındaki antik Roma heykelleri sergisinde sundugu
"Salome"den bölümler mekana yaşam katarken onun Akdeniz
kültüründen ne denli etkilendigini de gösteriyordu. Tüm
koreografileri tarihsel bir perspektifi yansıtırken günümüzün öyküye
referans oluşturan hareket ve mimik dilini de kapsar. Cesc
Gelabert'in koreografilerinde tarihi semboller günümüze taşınır. Bu
geçiş sürecinde bellek ile insanlık kültürü arasında bir baglantı
kurulur. Cesc Gelabert Iber-Akdeniz kültürüne derinden baglı
olmasına karşın Dogu'nun sembollerini ve mimiklerini de
özümsemiştir. Efi bir lspanyol boga güreşçisinin mitini inceledigi
'Belmonte' adlı koreografisi bu özelligin altını çizen bir örnektir.
Ayinsel biçimlerle, ölüm tematigiyle işledigi geçmişe yönelik
pathoslarla bezeli koreografisi, dansçı aracılıgıyla ve çagdaş bir
biçimde günümüze taşınmaktadır. Katalan koreografın bugünkü
beklentisi açıktır; dansçının metinle yüzyüze gelmesi. Cesc Gelabert'e
göre nesnelligin bu düzlemde ele alınması çagdaş koreografi için
kaçınılmazdır. Ama, metnin her zaman· dansçının kendi yaşam
deneyimiyle tekrar yorumlanan bir malzeme oldugununu da
unutmamak gerekir. Nesnel biçim ile öznel yorumlama yeni
koreografi anlayışının ana hatlarını oluşturur. Birey geçmişindeki
görüntüleri, ifadeleri belleginde barındırdıgından ve yeni imgelere açık
oldugundan bunları birarada hisseder, yaşar. Ortaya çıkan koreografi
bu ikilemler, bu degişimler üzerine kurulmuştur. Ortaya konan yapıt
düşleri, gündelik yaşamı, tarihi pekiştiren resimlerden oluşan bir
bütündür. Cesc Gelabert'in yapmak istedigi, 'doga' ile 'kurgu'
arasındaki çelişkiyi göstermek ve böylelikle izleyiciyle ortak bir düşü
paylaşabilmektir.
KURGU OLARAK KIMLIK
Cesc Gelabert'i modern ve postmodern kimlik sorunu yakından
ilgilendirir. Var olmakla temsil edilmek, kimlikle rol, gerçekle görüntü
arasındaki ilişkileri irdeler. Son çalışmaları 'Muriel's Variation' adlı
solo gösterisi ve 'Armand Dust' işte bu soruları ele alır. Cesc
Gelabert kimdir? Dançı ne yapar? Koreografi nedir? Bu tür sorular
kişiliklerin ve klişelerin, tutkunun ve sıradanilgın tartışılmasında
önemlidir. Cesc Gelabert'in koreografilerinde anahtar motif
'tutku' dur. "Hareketi tarihi yarışların iddialı at arabalarına benzetirim.
Yarışçının üzerinde durdugu vagon ana yapıdır. Atlar tutkudur.
Dizginler istegi simgeler. Dizginleri kontrol eden ise ruhtur. Arabayı
çeken atlar arzudur, tutkudur, ihtirastır ama tutku dogrudan kontrol
edilemez, bu olanaksızdır." Tutkuya yönelik hesaplaşmaları Cesc
Gelabert'i ortaçag düşünürlerine, Raimundus Lulius'a, Aquina'lı
Thomas'a kadar götürdü. Sanatçı günümüzde mistik degerieri çagdaş
yaşamın gerçekleriyle karşıkarşıya getirmeyi amaçlamaktadır.
"Armand Dust"' da Cesc Gelabert koreografisini bir solo dans ile
başlatır. Içine dönük, kendini ruhuna adamış, yalnız bir kişidir. Ancak
beden buna isyan eder, bacagındaki titreme meditasyonunu bozar, iç
dengesini yitirir. Bedeninden yükselen bu dürtüye karşı koymak için
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tüm gücünü ortaya koymak durumundadır. Dürtüler karşısına kadın
olarak da çıkar.
Cesc Gelabert'in dans figürleri mecazi düzlemdedir; Dansçılar insanın
tutkularını temsil eder. Rolleri belirleyen bu özelliktir ve hareketin
temeli bunun üzerine oturtulur. Cesc Gelabert zaman zaman kesişen
dört solo dansıyla diger buluşmaların çıkış noktasını belirler. Aynı
zamanda bu ögeler giderek birbirleriyle karışarak, farklı bir boyutta
sanki reklam spotlarına, skeçlere, kendi kendini alaya alan
görüntülere dönüşürler.
"Günümüzdeki karmaşaya karşı koyarak çagdaş koreografı nasıl
oluşturulur?" sorusunun karşısında iki tema önem kazanır. Yorum
olarak imgelerin dışında kalan var oluşa bakar. Bu durumda,
koreografı, günümüz dünyasında var oluşun tüm karmaşıklığı ile
yaşandığı zemini oluşturur.
(Bu yazı program dergisinden alınmıştır.)

• The programme in two parts
to be presenred by Companyia de
Dansa Gelabert-Azzopardi under
the choreography of Cesc
Gelabert - dancer and
choreographer of Spanish origin

·

is a production of the Hebbel
Theatre, Berlin. The fırst part,
" Armand Dust 2 " , inspired by
many places in various periods of
history, deals with the
encounters of d ifferent
characters. They are rivals, and
whoever has the power, rules.
Who is Armand Dust? Is he
every one of these characters?
The second part, "Thirst" is a
recounting of passion. What

would life be like wirhout greed,
and what good would the rhroat
be wirhout thirsr? A delicare
piece of dance theatre.

O SALI
THAT TUESDA Y
Wolfang Borchert
Çeviri

Translations: Ebrl2 Sonuç

O Salı

Oyunlaştı ran-Yöneten-Işık
Tasarımı Adapcacion-Direccor

Mustafa Avkıran

Lighcing Design: Mustafa Avkıran

Yarm/ann getireceği

Çevre, Giysi Tasarımı

Endişe de olsa
Ben yarma: evet! diyorum.

See,

Costume Design: Naz Erayda

Koreografi

Öviil Avkıran

Choreography:

Müzik Music: Alper Mara/
Psikodramatist

Wolfang Borchert
Sevgili rejisörüm;

Phsychodramatist: Deniz Altınay

Yukandaki sat�rlan Borchert'in Toplu Eserlerine sonsöz yazan Bernhard

Prodüksiyon Yönetmeni

Meyer-Martwitz yazısma önsöz olarak seçmiş. Işte ben de, dünden beri

Produccion Direccor: Hakan Bilgin

aramızda gezen metni çevirirken hep bu sab�rsızlığı hissettim. "Evet de
Borchert, evet de bir kez de yaşama" diye gırtlağma yapışasım geldi.

Oyuncular Casc: Alper Mara/,

Ketnal Kocatiirk, Kubilay Karslıoğlu.
Murat Daltaban, Oktay Dal,
Öviil Avkıran, Yetkin Dikinciler

Süpevizör Supevisor:

Bülent Erkmen

Yer Venue: Zarifı
Tarih Dare: 1, 2.06. 1 997
Saat Time: 2 1.30
5. SOKAK
TIYA TROSU bu
yapımın gerçeklejmesinde
katkıda bulıman HAYAL
KAHVESI'ne tqekkiir eder.
5th STREET THEA TRE is grateful to
HAYAL KAHVESİ for their
contribution towards the realisation of
this production.

Dünyaya öyle açık gözlerle bakıp, onu öylesi ya/m bir dille anlatan genç
adamın. Neredeyse (lziki bir acı duydum, gördüklerine karşm elinden hiçbir
şey gelmemesinden, bu savaş hastasmm. Bernhard Meyer-Martwitz
sonsözünde Borchert'in lsviçre'de bir kilise hastanesinde, ailesinden
annesinden uzak son günlerini anlattıktan sonra bir Alman gencinin,
Borchert'in ölümünden sonra yazann annesine yazdığı mektuba yer
veriyor. Bu mektubu seninle paylaşmak istedim (çevirmen görevine döner
bu kez sırf kendi ve arkadaşı Mustafa için): "Görünen o ki, bizim kuşağm
başma gelmeyen kalmayacak. Evet Bu konuda da haklı çıkti. Başımıza
gelmeyen kalmadı. Onun ölümüyle bizi saran boşluk daha da sonsuz/aşti.
Karanlığı kısa bir an parçalayan o ışık hüzmesi-söndü. Gece oldu yine.
Eskisinden daha da karanlık bir gece. Ben anamı, babamı kaybettim.
Savaştı. Ve ben askerdim. Geri döndüğümde, ölmüştü/er. Yabancı insanlar
gömmüştü onları. Ağlamadım. Acıyı hissetmedim bile. Olan olmuştu.
Herkes ölmüştü, herşey yıkılmıştJ, herkes evsiz barksızdı. Çok acı çekmiştik
biz, daha faz/asmı hissedemezdi. Biz vedasız kuşak. Ah bu ifadesini nasıl
da severim. Bu sözlerinden dolayı kardeş ilan etmiştim zamanmda onu.
Onun ölümü hayatta beni etkileyen bir ölüm. Derin, çok derin etki/edi beni.
Aniden bir parça koptu içimden. Gidiverdi birden.
Kopup aynldı benden. Ve ellerim yetersiz kaldı, onu
tutmak için. Böyle şeyler yazılmaz. Yazmamalı insan
böyle şeyleri. Ancak tek başıma kat/anarnıyorum
artık bunlara. Bir insanla konuşmam lazım. Benim
kaybettiğimi kaybetmiş bir insanla. O ve ben
birbirimizle hiç karşılaşmadık. Bir mektup, bir kart,
bir hikaye kitabı. Hepsi bu. Wolfang benden size
bahsetmemiştir bile belki. Bilemem. Ancak gereği de
yoktu. Benim için onu okuyabiliyor olmak yeterliydi.
Birden ürkerek farketmiştim-Yalnız değilsin. Bir insan
daha var. Senin gibi acı çeken. Bir insan. Bu beni
mutlu etmişti. Bana kuvvet vermişti. Duygusal
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değilim. Bizim kuşak duygusal olmak için çok fazla zorluk yaşadı. Biz
veda/aşmayı öğrendik. Herşeyden ve habire. Biz ağ/amayız kader sil/esini
indirdiğinde. Biz hiç ağlamadık. Çocukken de ağlamadık biz. Biz
küfrederiz, bağırırız, içten içe kanarız. Ama ağlamayız biz. Hiç kimse bizi
ağlarken görmedi. Hiç kimse. Ama biz zavallı bir kuşağız. Biz gözyaşlarını
hiç bilmeyiz.... Ona veda etmek çok zor. Küçük ciltli kitabı duruyor önümde
masanın üzerinde. Açmıyorum. Açamıyorum. Korkuyorum, birikmiş
gözyaştarımın altında çökmekten. Hayır yalnızca bakmakla yetiniyorum.
Niye okuyayım ki? O-benim içimde. Kalbi benimki gibi atıyor aynı.
Kelimeler ne ki bununla karşılaştırıdık/arında? Veda etmekten
korkuyorum."
Kolay gelsin, Mustafa!
Ebru
Nisan 1 99 7

Veda etmekten oldum olası ben de korkmuşumdur. Birinden, bir
evden, bir kentten ayrılmak her zaman yormuştur beni. Bu
yorgunluk, bir dünya yorgunlugu olmuştur sonra... Bu yorgunlugu
dindirebilecek bir uyku da yoktur, sonsuz bir dinlenme, dinginlik
yoktur... Uyuyamadıgında uyanık kalınır herşeye, her zaman ve
yorgunluk koşarak gelir ve seninle uyanık kalır. Sallanır dünya
ayaklarının altında dalga dalga, sallanır dünya. Açlıktan belki de...
Saliandıkça yorgunluk, yorgunluk artar... ayaklarının altında sallanır
yorgunluk, dalga dalga. Bir dünya yorgunlugudur, yorgunluk. Uyunur
ve beklenir, bir tren beklenir, tekerleklerini saymak için, atlanır sonra
trenin önüne, tramvaya ve gidilir... Gidilen yer bilinmez gri bir sarının
içinde... gidilir. Bir yolda gidilir, bir yola gri bir sarının içinde girilir ve
gidilir bir yol boyu, uzun uzun gidilir uzun bir yol boyu, düşe kalka
gidilir uzun uzun yol boyunca bilinmez gidilen yer ve gidilir, gidilir
uzun uzun.
Veda etmekten korkulur, sigorta yaptırmamışsan ve yakınlarını
sevindirmemişsen gidişine, gidilir çogu kez.
Bu gidiş uzun uzun yol boyu griliginde, tramvay sarısıyla, gidilir. Sürer,
gider. Yorgunluk tarafından asılmış olanlar da gider. Masalara,
sandalyelere, hayata asılırlar, giderken. Bir başkasına, birilerine,
kendine, kendi bedenine, asılırlar.
Sisifoooos!
Insan bedenine baglıdır, kuklanın ipierine baglı oldugu kadar, kendi
bedenine baglıdır kendi sandıgı bedenine ipleri, etleri ve kemikleri,
beyni ile gider, gider, gider...
Beşbin yılında bir köstebek başını çıkarır topraktan ve şöyle der;
Agaçlar hala agaç
Kargalar hala ötüyor
Ve köpeklerin hala bacakları var
Sornon balıkları ve yıldızlar
Yosun ve deniz
Ve sivrisinekler;
hepsi aynı kalmış.
ve zaman zaman da
bir insan çıkıyor karşınıza...
Köstebegimiz bizim, kara şeytan komigi gözleriyle dünyayı gören
köstebegimiz, yedi tane.
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· Bir harabeyi seçerler başlarını çıkarmak için topraktan kendi
harabeleriyle, asılı kaldıkları bedenleriyle.
Onarmak isteyerek harabeleri-harabe tarlalarında! ...
Bu tarlanın içinde gören gözleri, kara gözleri ve dilleriyle...
Bedenleriyle tümüyle.
Bedenleri sertleşmiş, bir kaya gibi olmuş topragın altında toprak gibi,
hakiki toprak gibi, toprak gibi kokarak, ekşi.
Uzaklardan bakarken birdenbire yakınlaşırlar, bir dil aracılıgıyla, yaralı
-yaraları görünmeyen, bir savaş yarası dilde- s ve z'leri söyleyemeyen
bu yüzden de alay edilen bizim zavallı -ne güzel ki zavallı
Sisifoooos'larımız. Konuşurken herkesin güldügü s ve z'lerine ve
onların da karşılık verdigi; yazıklar olsun, yazıklar olsun, demek
bizimle alay ediyorsun ha, teessüf ederim, teessüf ederiz...
Teessüf edip giden, yürüyen uzun yol boyunca giden bizim
köstebeklerimiz, yol grisinde, gri yol boyunca.
Bir yere, birine, bir kente ulaşmayı isteyen bizimkiler, hayır diyen
bizler, ülkemizi seven, topragı seven bir köstebek misali uzun uzun
yol yürürüyecekleri yolda tren bekleyiciler ya da tramvay ve yorgun.
Yol gri, bir tren bekliyor, bir tramvay ve trenin tekerleklerini sayıp
tramvayın önüne atlıyor, ardında kalıyor.
Yol gri, adam, yalnız, yol gri, tramvay sarı, adam yalnız yürüyor, veda
etmiyor, sigortasız, o Salı.

• "That Tuesday", based on
shorr stories of the renowned
German author Wolfgang
Borcherr ( 1 92 1 - 1 947), recounts
the war, as would be expected.
But is it just the war? After a
war, carrying invisible i nj uries,
seven of the wounded try to
recreate their existence day by
day. Their wounds wi l i heal in as
much as their pasts are made
clearer and they become
reconciled to themselves. War
permeates this process from
beginning to end. A process
which lies between observing
war and fıghting i t , between the
spectator and the acror, between
the play and reality. All of that!

KUVAYi M i LLiYE
KURTULUŞ SAVAŞl DESTAN I
STRUGGLE OF THE NATION
THE EPIC ON THE W AR OF INDEPENDENCE
Nazım Hikmet
Yöneten

Direccor: Ergin Orbey

Giysi Tasarımı Costume Design:

HüJeyin Mumcu

Inanmış Bir I nsanın Destanı
Cevat Çapan

Edebiyat tarihinin başlangıcından beri destanların (epik şiirin) en
belirgin özelliği kahramanlık olaylarını, insanın yiğitliğin i dile getirmek
Özgün Müzik Original Music:
olmuştur. Ancak ilk dönemlerinde doğrudan doğruya kaba kuvveti,
Can Atilla
kan dökücü lüğü, olağanüstü güçler karşısındaki hayranlık yaratan
Koreograf Choreography:
insan di rencini öven bu destanlardaki kahramanlık kavramı da insanın
Binnaz Oorkip Aydan
ve
toplumların evrimiyle değişmiş, toplumlarda başat olan insan
Yarumcular Cast: Kerim A/;ar,
değerlerinin,
ilkellikten uygarlığa geçerken önem kazanan aklın,
RiiJiü A1yalı, Sema AybarJ,
Nurşen Girginkoç, Alpay lzbırak,
sağduyunun, sevginin, adalet duygusunun, eşitliği n, zorbalığa karşı
Erol Kardmci, Bozkurt Kuruç,
savaşımının sözcülüğünü etmek destanların asal amacı olmuştur.
Cenıii Ozbayer, Beyhan Saran,
Işte Nazım Hikmet Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin
Baykal Saran, E/çin Şanal,
Çetin Tekindar Ozden Aktürk,
Destanı'ndan Kuvayi Milliye ve Memleketimden Insan Manzaraları'na
Murat Şikel, Mehmet Sipahi,
böyle bir anlayışla başlamış ve bu yapıtlarıyla ep ik şiir türünün
Ertan Şanal, Çağdaj Yurdakul,
dilimizdeki en başarılı örneklerini vermiştir. Bu yapıtların ilkinde Türk
Atilla Çoban, Hilal DurJUn,
Senem Kalender, Dilara Keyf,
şiir geleneğinin birçok özelliklerini özümseyen şair gerçekte bir
Veda YurtJever, Leyla Aykan, Banu
bütün ün parça1 arı o 1 arak tasar1 ad ığı son iki yapıtında d aha çok çağdaş
Cine/, Bülent Çiftçi, Şebnem Dokurel,
aniatı
ve gösteri sanatlarından da yararlanarak şiirsel anlatımını roman
Ebru Ekmekçiba1ı, Na/an Erkovan,
Erdinç Gülener, Uğur Kelq,
ve sinema sanatının ayrıntı ve kurgu özellikleriyle de
hmet Numanoğlu, Sibel Türkoğlu,
zenginleştirmiştir. Bu özelliklerine bakarak Kuvayi Milliye'ye de,
Cengiz Uzun, Murat Yatman,
Memleketimden Insan Manzaraları'na da birer senaryo gözüyle
Ozan Yıldırım, Mahmut Akyol,
Serhat Güdiil, Ozerk Tozkaran,
bakabiliriz. Gene belki bu yüzden aslında birer sahne oyunu olarak
Mine Bajaran
f------j tasar1 anmamış o 1 an bu yapıt 1 arın sah neye d ah a ko 1 ayca
uyarlanabileceğini düşünebiliriz.
Yer Venue: Atatürk Kültür
Merkezi, Büyük Salon
Nazım Hikmet'in yukarıda adını andığım yapıtlarından ve bazı başka
Atatürk Cu!tura! Cenrre, Grand Hall
şiirlerinden
daha önceki yıllarda da sahne gösterileri düzenlenmişti.
Tarih Dare: 2, 3.06. 1997
Yanılmıyorsam bunların hemen hemen hepsi tek kişilik gösterilerdi.
Saat Time: 21.30
f------j Oysa Devlet Tiyatrosu'nun Ergin Orbey yönetiminde sunduğu Kuvayi
-....ı! TC KOLTOR
Milliye bu destanın görkemine yaraşır bir oyuncu kadrosuyla
� BAKANLIGI DEVLET
karşımıza
çıkıyor. Sahne üzerinde caniandınimak üzere tasarlanan bu
TIYA TROLARI'nın değerli iJbirliğiyle
oyunun içeriğini destanın başında şairin kendisi özlü bir biçimde dile
gerçeklqtirilmiJtir.
We are gratefu/ to THE STATE
getiriyor.
Işık Tasarımı

Lighring Design:

Er1en Tunççekiç

THEATRES for their valuable
cooperation.
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Onlar ki toprakta karınca,
suda balık.
havada kuş kadar
çokturlar;
korkak.
cesur,
cahil,
hakim
ve çocukturlar
ve kahreden
yaratan ki onlardır,
destanlarımızda yalnız onların maceraları vardır.

• Nazım Hikmet's " Kuvayi
Milli ye" ("Struggle of the
Nation"), which he started
writing in 1 93 9 in the Istanbul
House of Detention, continued
during the years 1 940-4 1 in the
prisons of Çankırı and Bursa, and
fınally completed, is part of his
monumental work
"Memleketimden İ nsan
Manzaraları" ("Human Sights
from my Country"). First begun
under the name " Kurtuluş Savaşı

Nazım Hikmet bu girişle destanının kişilerini ve konusunu özetler.
Böylece bu destan-oyunun kişilerinin halk oldugunu ve oyunun olay
dizisinin bu halkın başından geçenler oldugunu sezeriz. Ancak yazar
ele aldıgı konuyu olanca genişligi ve derinligiyle yansıtmak için destanı
anlatırnın akışı içinde genelden tikele, bireyden topluma, yerelden
evrensele gidip gelmelerle kurgular. "Karayılan Hikayesi", "Yıl Yine
19 19" ve "lstanbul'un Hali ve Erzurum" ve "Sivas Kongreleri" ve
"Kambur Kerim'in Hikayesi", "Yıl 1920" ve "Arhaveli lsmail'in
Hikayesi", "Nurettin Eşfak'ın Bir Mektubu ve Bir Şiir", "Manastırlı
Harndi Efendi" ve "Ruşadiyeli Memet'in Hikayesi", "Muharebeler" ve
"Düşman Elinde Kalanlar" ve "Kartallı Kazım'ın Hikayesi", "922
Agustos Ayı ve Kadınlarımız ve 6 Agustos Emri ve Bir Aletle Bir
Insanın Hikayesi", "26 Agustos Gecesinde Saatler Iki Otuzdan Beş
Otuza Kadar ve lzmir Rıhtımından Akdeniz'e Bakan Nefer"
bölümleriyle savaş içindeki bir toplumun genel durumuyla birlikte o
toplumu oluşturan bireylerin kişsel sorunları, iç dünyaları, onların
yazgılarını belirleyen Istanbul'un siyasal konumu karmaşık bir
gerçekligin önemli ayrıntıları olarak gözler önüne serilir.
Ebette bu destan yalnızca çizdi!i manzaralada görsel olarak
canlandırdıgı bir olaylar dizisi degildir. Burada Nazım Hikmet şiirinin
gücünü oluşturan ritim zenginiitinden de büyük ölçüde
yararlanılmıştır. Kuvayi Milliye bu özellikleriyle senfonik bir şiire de
benzetilebilir. Bu nedenle sahneye uyarlanan destanın müzik eşliginde
daha da etkili olacagı tartışılamaz.
Kısaca Kuvayi Milliye'nin kendi halkını büyük insanlıktan soyutlamadan
seven, inandıgı insanlık degerierini iyiyle kötünün, haklıyla haksızın,
güzelle çirkinin, ezenle ezilenin çatışmaları baglamında dile getiren
büyük bir şairin yapıtı oldugunu korkusuzc söyleyebiliriz. Böyle bir
destanın sahnede ona yaraşır bir coşkuyla canlandırılışını görmeyi ben
kendi adıma sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum.
(D.T. program broşüründen alınmıştır.)

Destanı" ("The Epic of the War
of Independence") could only be
published in 1 968 under the
name "Ku vay i Milli ye". This
thirry year delay is symbolic also
of a h istory of repeated delays for
our country. Ergin Orbey's
directional approach is simple,
natural, stripped of all flourish
and exaggeration, and appeals to
the mi nd equally, or perhaps
more so than to the eye and the
heart. Orbey's direction has come
together with a very select cast
from the State Theatres in
" Kuvayi Milliye", in a happy
marriage for our theatre and our
poetry.
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DANS VE BEDEN
DANCE A N D BODY
Cesc Gelabert
Yer Place: Aksanat
Tarih Dare: 28 - 30.05 . 1 997

Bu çalışma iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Gelabert çagdaş teknikler üzerinde duracak ve
ikinci bölümde kendi koreografılerinden örneklerle yoruma agırlık verecektir. Katılımcı sayısı 20 kişiyle
sınırlıdır.

The workshop will be divided inro two parts. The fırst part will be a conremporary technique class taught

by Gelabert, followed by fragments from his choreographies taught to the participants also by Gelabert. The
emphasis will be on i nterpretation.
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"istanbul'da Berlin" etkinlikleri, BERLIN KOLTOR ETKiNLIKLERI VE YONETIM LTD. ŞTI. , GOETHE
INSTITUT-ISTANBUL ile ISTANBUL K0LT0R VE SANAT VAKFI tarafindan ortakla;a gelijfirilmi; ve

gerçeklqtirilmijlir.
The "Berlin in Istanbul" project has �n developed and realised by BERLINER KULTURVERANSTALTUNGS
GmbH, GOETHE INSTITUT-ISTANBUL and the ISTANBUL FOUNDATION POR CULTURE AND ARTS.
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AKSANA T'a i;birlif,inden dolayı tqekkiir ederiz.
We are grateful to AKSANAT for their valuable cooperation.
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SERLI N E R ENSEMBLE AFIŞLERI 1 949-89
POSTERS OF THE HERLINER ENSEMBLE 1 949-89
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi
Tarih Dare: 1 9 - 3 1.05 . 1 997
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Acarürk Culcural Cencre, Foyer

"lstanbul'da Berlin" etkinlikleri, BERLIN K0LT0R ETKiNLIKLERI VE YONET/M LTD. ŞTI., GOETHE
INSTITUT-ISTANBUL ile ISTANBUL K0LT0R VE SANA T VAKFI tarafindan ortakla;a geli;tirilmi; ve
gerçeklqtirilmi;tir.
The "Berlin in Istanbul" project has been developed and realised by BERLINER KULTURVERANSTALTUNGSGmbH, GOETHE INSTITUT-ISTANBUL and the ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS.
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BITM EZ TÜKE N M EZ SHAKESPEARE
SHAKESPEARE UNLIMITED
Sunan Presented by Prof Dr. Cevat Çapan
Yer Place: Aksanat Tiyatro Salonu Aksanat Thearre Hall
Tarih Dare: 24.05. 1 997
Saat Time: 1 1.00
.JI•• ····�1.111...
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AKSANAT'a ijbirliP,indm dolayı tqekkiir ederiz.
We are grale.fo/ lo AKSANAT for their valuable cooperation.

HALDUN TAN ER TIYATROSU
THE THEATRE OF HALDUN TANER
Katılımcılar ilan edilecektir Parricipants to be announced
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu Atatürk Cultural
Tarih Dare: 25.05. 1997
Saat Time: 14.00

Cencre, Concert Hall

PI CCOLO TIYATROSU'NUN SO YILI
50 YEARS OF PICCOLO THEATRE
Sunan Presenred by Mario Mallia Giorgelli
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu Atatürk Cultural Centre, Studio Theatre
Tarih Dare: 27.05. 1 997
Saat Time: 14.00

HEINER MÜLLER RETROSPEKT I F I
HEINER MÜLLER RETROSPECTIVE
Sunan Presented by Ho/ger Teıchke (Dramaturg 1 Beriiner En.remb/e)
Yer Place: Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu Atatürk Culrural Cencre, Studio Thearre
Tarih Dare: 3 1.05. 1 997
Saat Time: 14.00
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"lıtanbul'da Berlin" etkinlikleri, BERLIN K0LT0R ETKINLIKLERI VE YÖNETIM LTD. ŞTI., GOETHE
TNSTTTUT-TSTANBUL ile ISTANBUL KOLTOR VE SANA T VAKFl tarafindan ortaklala geli;tirilmi; ve
gerçeklqtirilmijtir.
The "Berlin in lııanbul" project haı been developed and realiıed by BERLINER KULTURVERANSTALTUNGSGmbH, GOETHE INSTITUT-ISTANBUL and the ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS.
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GÖSTERi YERLERi

VENUE ADDRESSES
Aksanat
İstik/al Caddesi, Akbank Binası
Beyoğlu
Tel: 0212 252 3500

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon, Konser Salonu, Oda Tiyatrosu
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall, Concert Hall, Srudio Thearre
Taksim
Tel: 0212 25 1 5600

Aya Irini Müzesi Haghia Eirene Museum
Topkapı Sarayı Dıj Avlusıt
Sultanah111et

Cihangir Parkı

Cihangir 1 Taksim

Joyport Club

Kore Şehitleri Caddesi No. 50
Zincirlikuyu
Tel: 0212 272 4730

Kenter Tiyatrosu Kemer Theatre
Halaskargazi Caddesi, 35
Harbiye
Tel: 02 1 2 246 3589
Muhsin Ertugrul Sahnesi Muhsin Erruğrul Scage
İ. B. Ş. Belediyesi Şehir Tiyatroları
Harbiye ·
Tel: 0212 246 0628129
Taksim Sahnesi Taksim Srage
Sıraselviler Caddesi
Taksi111
Tel: 0212 249 6944
Zarifı

Çukurluçqme Sokak 1 21A
Beyoğlu
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Armand Dust 2 - Susamak 1 1 2
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi
Bir Ata, Krallıgım! 66
Çalışmalar 1967- 1 995 82
Everst My Lord 70
Haldun Taner Kabare 74
Hanna Schygulla 84
Kadınlardan Konuşalım 58
Köleler Adası 92
Kral Lear 62
Kuvayi Milliye Destanı 1 20
Maria Callas - Master Class 98
O Salı 1 1 6
Othello 52
Otobüs 1 08
Park Yapılmaz 78
Simyacı 88

INDEX OF PLA YS

1 02

Alchemist, The 88
Atmand Dust 2
Bus, The 1 08

- The Thirst

1 12

Epic of the War of Independence, The 1 20
Everest My Lord 70

Haldun Taner Cabaret 74
Hanna Schygulla 84

Isiand of Slaves, The 92
King Lear 62

Let's Talk About Women 58
Master Class 98

My Kingdom for a Horsel 66
No Parking 78
Othello 52

Resistible Rise of Arturo Ui, The 1 02
That Tuesday 1 1 6

Work: 1 967- 1 995 82

1 28

FESTiVAL KATALOGU
FESTIVAL CATALOGUE
Baskıya Hazırlayanlar Editors
D I KMEN G Ü RÜ N UÇARER
KOZA G Ö KBUGET
Editör Danışmanı Editorial
AH MET LEVE N DOGLU

Advisor

Festival Afişi Festival Poster
YURDAER ALTINTAŞ
G rafik Tasarım Graphic
B Ü LENT ERKMEN

Design

G rafik Uygulama Graphic Applicarion
OSMAN T Ü L Ü (TIPOGRAF)
Baskı ve Cilt Priming
OFSET YAPIMEVI
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* 9· Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali
Için hazırlanan bu katalog,
Fatih Iş Merkezi, Harmanyolu Sokağı 2
Mecidiyeköy 80300 Istanbul adresindekl,
(0212) 275 99 So telefon ve (0212) 288 20 25 faks numaralı
0FSET FILMei LIK VE MATBAACı L I K SAN. VE Tic. AŞ
tarafı ndan basılmıştır.

Mayıs 1997, Istanbul

"Yereilikle

küreselliği birleştiren
tiyatroyu iş anlayışımız olarak
izlemeye çalışıyoruz. "

Tü rk Hen kel

A.Ş.

