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Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Avrupa'nın birçok
kentinde yılın belirli dönemlerinde yapılmakta olan ve
çeşitli sanat dallarını içeren festivalierin bir benzerinin,
Istanbul'da da yapılmasını düşleyen Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı'nın önderliginde, 1973 yılında kuruldu. lık
Istanbul Festivali, Cumhuriyet'in SO. yılının kutlandıgı
1973 yılında, 1S Haziran - 1 S Temmuz tarihleri
arasında gerçekleştirildi.
Istanbul Festivali, ilk yıllarından itibaren, Türkiye ile
birlikte çeşitli ulusların degişik sanat dallarındaki
yaratıcılıklarının en iyi örneklerinin yanısıra
programında seminer ve konferansiara da yer verdi.
Istanbul Festivali 1977 yılında Avrupa Festivalleri Birligi
Üyeligi'ne kabul edildi. Uluslararası Istanbul Müzik
Festivali 27 yılda La Scala Filarmoni'den (Muti) New
York Filarmoni (Mehta & Masur) ve Concertgebouw
Kraliyet Orkestrası'na (Sawallisch), Orpheus Oda
Orkestrası'ndan lskoç Oda Orkestrası'na (Mackerras &
Hickox), Hilliard Toplulugu'ndan Tokyo Yaylı Çalgılar
Dörtlüsü'ne, Aldo Ciccolini'den lvo Pogorelich'e
Yehudi Menuhin'den ltzhak Perlman'a, Julian Lloyd
Webber'den Mischa Maisky'e Narciso Yepes'ten
Christopher Parkening'e Leyla Gencer'den Montserrat
Caballe'ye, Bolşoy Balesi'nden Amerikan Bale
Tiyatrosu'na dünyanın en önemli sanatçı ve
topluluklarını Istanbul'da konuk etti.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın Osmanlı
lmparatorlugu'nun kuruluşunun 700. Yılı kutlamaları
çerçevesinde gerçekleştirdigi bir özel proje de
Vivaldi'nin Beyazid Operasının sahneye konması oldu.
Kemancı, yönetmen ve müzikolog Fabio Biondi'nin
uzun çalışmaları sonucunda Vivaldi'nin dört buçuk
saatlik Operası iki buçuk saate indirildi ve Bayezid'in bu
versiyonu, dünyada ilk kez 27. Uluslararası Istanbul
Müzik Festivali'nde Aya Irini Müzesi'nde sahnelenerek
büyük ilgi topladı.
Başlangıç yıllarında Uluslararası Istanbul Festivali
programında yer alan film gösterileri 1984'ten başlayarak
Nisan ayında düzenlenen ayrı bir şenlige dönüştü ve
Uluslararası Istanbul Film Festivali adını aldı. 198S'te
Festival programında, ilk kez biri uluslararası (Altın Lale
ödülü), digeri ulusal olmak üzere iki yarışmalı bölüme yer
verildi. 1989 yılı başında, FIAPF (Federation
lnternationale des Associations des Producteurs de Films
1 Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu)
tarafından "Özel Konulu, Yarışmalı Festival" olarak
tanındı. 1996 yılında verilmeye başlanan "Yaşamboyu
Başarı" ve "Onur" ödülleri şimdiye dek Robert Wise,
Türkan Şoray, Gillo Pontecorvo, Michelangelo Antonioni,
Claude Sautet, Elia Kazan, Peter Greenaway, lstvan
Szabo, Muhterem Nur, Faruk Kenç, Bertrand Blier, Jerry
Schatzberg ve Abbas Kiarostami gibi yerli ve yabancı ünlü
sinema ustalarına ve sanatçılarına verildi.
Uluslararası Istanbul Festivali programının bir diger
bölümünü oluşturan Tiyatro, 1989 yılında Mayıs ayında
düzenlenen Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivaline
dönüştü. Bugüne degin çeşitli Türk topluluklarının
yanısıra Piccolo Teatro di Milano, Attis Theatre,
Beriiner Ensemble, Centre Dramatique National

D'Orleans, Royal National Theatre gibi dünyanın önde
gelen tiyatro topluluklarını ve Robert Wilson, Yuri
Lubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane Braunschweig,
Theodarus Terzopoulos, Heiner Göebbels, Andre
Willms, lan Holm, Diana Rigg, Alla Demideva gibi
sanatçıları konuk eden Tiyatro Festivali'nde 1997
yılından başlayarak "Onur" ödülü verilmeye başlandı.
Tiyatro Festivali'nin ödüllerini Giorgio Strehler (ltalya),
Yıldız Kenter (Türkiye), Yuri Lyubimov (Rusya) ve
Melih Cevdet Anday (Türkiye), Necdet Mahfi Ayral
(Türkiye) ve Robert Wilson aldılar.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 1999 yılında
gerçekleştirdigi bir diger ortak proje ise ünlü Yunanlı
Yönetmen Theodoros Terzopoulos ile l l . Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde dünya prömiyeri
yapılan Herakles Üçlemesi adlı sahne yapıtı oldu. Türk
ve Yunan sanatçıları biraraya getiren bu anlamlı proje
Japonya Tiyatro Olimpiyatlarına katıldı.
Daha önceki yıllarda yine Uluslararası Istanbul Festivali
programlarının bir bölümü olarak düzenlenen plastik
sanatlar dalındaki çeşitli ulusal ve uluslararası sergilere
1987 yılında son verildi ve bu tarihten itibaren çagdaş
sanattaki son akımların sergilendigi Istanbul Bienali
düzenlenmeye başlandı. 1989'da, genel
koordinatörlügünü Beral Madra'nın üstlendigi 2.
Bienal'in teması "Geleneksel Mekanlarda Çagdaş
Sanat"tı. 1992'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin yönetmeni Vasıf Kortun ise sergiyi "Kültürel
Farklılıklar" teması altında topladı. Küratörlügünü Rene
Black'un üstlendigi 4. Uluslararası Istanbul Bienali'nin
teması ORIENT/ATION olarak saptandı ve Bienal'e S 1
ülkeden 123 sanatçı katıldı. S. Uluslararası Istanbul
Bienali'nin küratörü Rosa Martinez'in, teması ise
"Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar Ve Diger
Güçlükler Üstüne" idi. Bu Bienal'de Istanbul 4S ülkeden
86 sanatçıya evsahipligi yaptı. 1999 yılında Paolo
Colombo'nun küratörlügünde "Tutku ve Dalga" teması
altında düzenlenen 6. Uluslararası Istanbul Bienali'ne 32
ülkeden S6 sanatçı katıldı.
1986 yılından başlayarak Uluslararası Istanbul Festivali
programı kapsamında özel bir bölüm caz müzigine
ayrılmıştı.l 994'ten itibaren ayrı bir şenlik olarak
düzenlenen Uluslararası Istanbul Caz Festivali, o
günden bu yana, Keith Jarrett'den Jan Garbarek'e,
Manhattan Transfer'den Wynton Marsalis'e; Dizzy
Gillepsie'den Modern Jazz Quartet'e, caz dünyasının
önde gelen isimlerini cazseverlerle buluşturuyor.
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 degiştirildi.
1997 yılında kuruluşunun 2S. yılını kutlayan Istanbul
Kültür ve Sanat Vakfı, her yıl Nisan ayında Uluslararası
Istanbul Film Festivali'ni, Mayıs'ta Uluslararası Istanbul
Tiyatro Festivali'ni, Haziran-Temmuz aylarında
Uluslararası Istanbul Müzik Festivali'ni, Temmuz ayında
Uluslararası Istanbul Caz Festivali'ni ve her iki yılda bir
Ekim-Kasım aylarında Uluslararası Istanbul Bienali'ni
düzenliyor.
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rheacre companies. The Theacre Festival hosced world

The İstanbul Foundation for Culcure and Ares was

renowned groups, companies and directors; inciueling

founded in 1973 under the leadership of Dr. Nejat F.

Piccolo Teacra Di Milano, AttisTheacre, Beriiner

Eczacıbaşı, who had conceived the idea of a festival of

Ensemble, Cenrre Dramacique National D'Orleans,

che ares, similar co those held annually at cereain times

Royal National Theacre, Robere Wilson, Yuri

of the year in a number of Eucopean cicics, co be held in

Lyubimov, Janusz Wiesniewski, Stephane

İstanbul. Thus, che Ist Istanbul Festival was held from

Braunschweig, Theodarus Terzopoulos, Heiner

15 June co 15 July 1973, on che 50th anniversary of che

Göebbels, Andre Willms, Ian Holm, Diana Rigg, Alla

foundation of the Republic of Turkey.

Demidava co name a few. Beginning from 1997

From i ts first inception che İstanbul Festival has aimed

"Honorary Awards" began co be presenced and Giorgio

at inciueling in its programmes the finesc examples of

Screhler, Yıldız Kemer, Yuri Lyubimov, Me! i h Cevdet

arciscic creacivity in all disciplines of are from both

Anday, Necdet Mahfi Ayral and Robert Wilson were

Turkey and abroad, as well as seminars, conferences and

awarded since then.

leccures. The Istanbul Festival was accrediced as a

Anorher unique IFCA pcojecc of 1999 was realized in

member of European Festivals Associacion. In 27 years,

cooperation with the renowned Greek Theatre direccor

che Festival has hosced world renowned arei ses & groups

Theodoros Terzopoulos. The result of this collaboracion

from La Scala Philharmonic (Muci), New York

was the Heracles Trilogy, which made ics world

ı Ith Incernacional Istanbul Theacre

Philharmonic (Mehta & Masur) ro Royal

premiere at che

Concercgebouw ürehescra (Sawallisch); from Orpheus

Festival. This projecc brought Turkish and Greek acrors

Chamber Ürehescra (Kremer) co Scoccish Chamber

cogerher and has been caken co the Theacre Olympics in

ürehescra (Mackerras & Hickox); from Tokyo Sering

Japan.

Quarcet co Hilliard Ensemble; from Aldo Ciccolini co

In ı987 che various national and incernarional

Ivo Pogorelich; from Yehudi Menubin co Iczhak

exhibitions devoted co the laresc crends in

Perlman; from Julian Lloyd Webber co Mischa Maisky;

concemporary are were disconcinued and che 1st

from Nareiso Yepes co Chriscopher Parkening; from

İstanbul Biennial was held. The concept of che 2nd

Leyla Gencer co Maneserrat Caballe; from Bolshoi

Incernacional İstanbul Biennial in ı989, coordinared by

Ballee co American Ballee Theacre.

Beral Madra was "Concemporary Are in Tradirional

Wirbin the concexr of che 7rh Cencennial celebrarion of

Spaces". The rheme of che 3rd Jncernacional İstanbul

the Founding of the Onoman Empire, Vivaldi's

Biennial in 1992 was "Producrion of Cultural

Bajazed opera was seleeceel for an exclusive

Difference" under the directian of Vasıf Kore un. The

performance. World famous violinisr, direccor and

cheme of the 4rh International İstanbul Biennial

musicologist Fabio Biondi brought this lengthy opera

curated by Rene Block was ORIENT/ATION and

co a powerful rwo and a half hour performance.

abouc ı 23 areises form 5 ı councries exhibited their

Attraccing a great dea! of attencion, this world premiere

works. The ı997 Biennial's curacor, Rosa Marcinez

version of Bajazed was sraged at che Hagia Eireni

chose che cheme as "On Life, Beaucy, Translation &

Museum for the 27ch International Music Festival.

Other Difficulties". The theme of 6th lncernarional

From 1984 onwards film screenings included in the

İstanbul Biennial was "The Passian and che Wave" and

International İstanbul Festival programmes began co be

56 artİsrs from 32 councries exhibired their works at

organİsed as a separare acrivity in April as the

the 1999 Biennial curared by Paolo Colombo.

International İstanbul Film Festival, and in 1985 one

Beginning from 1986, a special seccion was dedicated

national and one incernarional (Golden Tu! ip)

ro jazz wirbin the lncernational İstanbul Festival. From

competitive seccions were included in its programme.

1994 onwards the evenc began ro be organİsed as a

In 1989, ir was officially recognised by FIAPF

separare accivicy. Since chen the Incernarional İstanbul

(Federation Internationale des Associations des

Jazz Festival hosted many masters of jazz, from Keith

Producceurs de Films) as a "Comperirive, Specialised

Jarrett co Jan Garbarek; from Manhattan Transfer co

Festival". Beginning from 1996 "Lifetime

Wyncon Marsalis, from Dizzy Gillespie ro Modern Jazz

Achievement" and "Honorary" Awards began co be

Quarcer.

presented co local and international cineasres, accors

With the announcemenc of a separare Jazz Festival, che

and accresses such as Robere Wise, Türkan Şoray, Gillo

name of the International İstanbul Festival was changed

Poncecorvo, Michelangelo Anconioni, Claude Saurer,

co Incernarional İstanbul Music Festival which carries

Elia Kazan, Peter Greenaway, Isevan Szabo, Muhrerem

on its activities as a specialised summer festival of

Nur, Faruk Kenç, Berrrand Blier, Jerry Schaczberg and

classical music, ballet, opera and craditional music.

Abbas Kiarosrami co name a few.

The İstanbul Foundation for Culrure and Ares which

The rheacrical concriburion, which had originally

celebraced 25th year of ies esrablishmenc in ı997,

formed one branch of the International İstanbul

organİses the Jncernational İstanbul Film Festival in

Festival, was re-organised in ı 989 as a third regular

April, the Incernacional İstanbul Theacre Festival in

activity of the İstanbul Foundation for Culture and

May, the Incernational İstanbul Music Festival in June

Ares. The International İstanbul Theacre Festival is

July, the Incernarional İstanbul Jazz Festival in July

held in May, with a programme comprising the finesc

and the Jncernational İstanbul Biennial in the aurumn

examples of che works of borh foreign and Turkish

every two years.
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Doç. Dr. DiKMEN GÜRÜN
Uluslararası istanbul Caz Festivali Yönetmeni

Kültür Merkezi Danışmanı
DOGAN TEKELi
Grafik ve Yayın Danışma Kurulu
Graphic Design and Publications
Advisory Commitee

YURDAER ALTINTAŞ
BÜLENT ERKMEN
PAUL McMILLEN
Tanıtım Danışma Kurulu
Public Relations Advisory Commitee

BÜLENT ERKMEN
ARHAN KAYAR
PAUL McMILLEN
CEMAL NOYAN
AYHAN TEZCAN

Direcror of the International İstanbul Jazz Festival

Hukuk Işleri Danışma Kurulu

GÖRGÜN TANER

Legal Advisors

Uluslararası istanbul Bienali Yönetmeni
Direcror of the I nternational İstanbul Biennial

N. FULYA ERDEMCl
Mali ve Idari Işler Yönetmeni
Director, Finance and Administration

ASUMAN BAYRAM
Basın ve Halkla Ilişkiler Yönetmeni
Director, Press and Public Relations

ESRA NILGÜN MIRZE
Spansorluk Yönetmeni
Direcror, Spansorship

ÖMÜR BOZKURT
IKKM Proje Koordinatörü
ICCC Project Coordinator

NILÜFER KONUK

ASLI BAŞGÖZ
ESAT BERKSAN
NILGÜN GENÇ
Mali Işler Danışmanı
Financial Advisor

SACIT BASMACI
idari Işler Danışmanı
Administrative Affairs Advisor

RIFAT ÖKTEM

ULUSLARARASI iSTANBUL TiYATRO FESTiVALi
INTERNATIONAL İSTANBUL THEATRE FESTIVAL
Danışma Kurulu
Advisory Committee

ESEN ÇAMURDAN
Prof. Dr. CEVAT ÇAPAN
Prof. Dr. ZEHRA iPŞiROGLU
Prof. YILDIZ KENTER
Prof. Dr. ÖZDEMIR NUTKU
ZEYNEP ORAL
TUNÇ YALMAN
Prof. Dr. AYŞEGÜL YÜKSEL
Yönetmen
Director

Yardımcılar Assisranrs
AYNUR ATAKUL
ILGIN ERARSLAN
AYŞE DRAZ
KAGAN GÖZEN
IDIL KARTAL
ORHAN KOLUKISA
ANN MUSSER ERCAN
ESRA ÖZKAN
MERIÇ SOYLU
GÜLTEN ZORBOZAN
SAVAŞ BARUTÇU

Doç. Dr. DIKMEN GÜRÜN

Sponsorluk Spansorship

Yönetmen Yardımcısı

Yönetmen Direccor
ÖMÜR BOZKURT

Assiseant Director

KOZA GÖKBUGET
Departman Sekreteri
Deparcınem Secrecary

ANI HADDELER
Teknik Sorumlular
Technical Supervisors

BOZKURT KARASU
Yönetmen Yardımcısı Assistant Director
NILÜFER KONUK, Yüksek Mimar Archiceet
KEMAL YIGITCAN
GÖKHAN URULU
Konuk Ağırlama
Hospiral iry

ÜSTÜNGEL INANÇ
ŞEBNEM SÜNNETÇIOGLU
Nakliye ve Gümrük
Transporcarion and Customs

CEM KENAR
Basın ve Halkla Ilişkiler
Press and Public Relarions

Yönetmen
Director

ESRA NILGÜN MIRZE
Yönetmen Yardımcıları
Assistant Direccors

ZELIHA KAYA
NILGÜN SARAÇOGLU

Yardımcı Assistant
SELIN AYSAY BAKAL
Mali ve Idari Işler
Finance and Admin istration

Yönetmen Direccor
ASUMAN BAYRAM
Yönetmen Yardımcısı Assistant Direccor
ABDULLAH KARADENIZ
Muhasebe Accounting
ŞEBNEM GÖÇMEN KURT
BAŞAK SUCU
Arşiv Archives
AYDAN ÖZSOY
EMINE ŞAHIN YEŞIL
SIBEL ÖZKAN
Arşiv Fotoğrafları Arehive Photographs
SAYGUN DURA
LEVENT YALINAY
Santral Operacor
MEHTAP YILDIZ
Yardımcı Hizmetler Services
HASAN SAYAN
AZMI AKSUN
ADEM KALAÇ
SÜLEYMAN ÖZDEMIR
PERlHAN ARIBULAN

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS
Istanbul Kültür veSanat Vakfı Yönetim Kurulu, 12. Uluslararası

Bülent Bilgin (Atatürk Kültür Merkezi Müdürü)

Istanbul Tiyatro Festivali'nin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm

Bülent Erkmen

bakanlık, kurum, şirket ve kişilere teşekkür eder.

Cemal Noyan

The board of che Jsranbul Foundation for Culrure and Ares would !ike
co rhan k che fallawing Minisrries, insricmions, companies and
individuals for cheir generous supporr in realising che
12rh lnrernacional Istanbul Theaue Festival.

Sayın Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı
Sayın Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı
Sayın lsmail Cem, Dışişleri Bakanı

Cevat Çapan
Cüneyt Türel
ddf (U/vi Yaman, Adnan Bilgütoy, Serkan Cedetaş)
Devrim Nas
Doğan Tekeli
Do�uşSes Müzik Işık Hiz. Ltd. Şti.
Esat Berksan
Esen Çamurdan
Ferhat Balamir

Sayın Istemihan Talay, Kültür Bakanı

Fida Film (Ferruh Doğan Akdi/ek, Murat Akdi/ek, Se/mo Ya/aman)

Sayın Erkan Mumcu, Turizm Bakanı

Filiz Eren

Istanbul Valili�i
Istanbul BüyUkşehir Belediye Başkanlı�ı
Başbakanlık Başmüşavirli�i
Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu
Başbakanlık Gümrük Müsteşarlı�ı
Kültür Bakanlı�ı Müsteşarlı�ı
Kültür Bakanlı�ı Müsteşar Yardımcılıkları
Dışişleri Bakanlığı Kültür Işleri Genel Müdürlüğü
Dışişleri Bakanlığı Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdürlü�ü
Kültür Bakanlı�ı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı
Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlü�ü
Türk Hava Yolları Genel Müdürlü�ü
Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlüğü
Atatürk Hava limanı Mülki Idare Arnirliği
Istanbul Gümrükler Başmüdürlüğü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Işleri Daire Başkanlığı
Beyoğlu Belediye Başkanlığı
Şişli Belediye Başkanlı�ı
Atatürk Hava limanı Giriş Gümrüğü Müdürlü�ü
Atatürk Hava limanı Çıkış Gümrüğü Müdürlü�ü

Fuji Film (Mehmet C. Garan, Cem Sorp)
llana Navaro
Ingiltere Başkonsolosluğu, Istanbul (Peter Hunı)
Ingiltere Büyükelçili�i. Ankara (Sir David Logon, Hugh Mortimer)
lnsertStüdyo ve Film Yapım Tic. Ltd. Şti. (Ekrem Ak)
Sir John Tooley
Kenan Işık (IBŞT Genel Sanat Yönetmeni)
Kenter Tiyatrosu (Cengiz Özek)
Köksal Engür
Mahmut Karaman ve Ekibi
The Marmara, Istanbul (Neslihan Özyiği� Deniz Ergin)
Medya + (Erhan Toprakkıran, Trem Kılmç, Elif Kaya Ünal, Mustafa Göçmen)
Mimeray (Erol Ağakay)
Muammer Karaca Tiyatrosu Müdürlü�ü (Ahmet Yenilmez)
Nesligül Doğançay
Nil Adula
Nilgün Genç
Ofset Yapımevi (Derya Beşikçi, Sermet To/an, Tomol Küçükerol)
Oto Basımevi (Asım Mandacı)
Özdemir Nutku
Paul McMillen
Pınar Besen
Poligroup Ltd. Şti. (Şafak Gedikoğlu)
Promoshop (Sedat Altun)
Reklam Atölyesi (Toner Güven)
Reklam-Iş (Mehmet Süzen)
Remvision (Suat Korta/mış)
Rıfat Öktem

Atatürk Hava Limanı YolcuSalonu Gümrük Müdürlüğü

Sacit Basmacı

Gümrükler Genel Müdürlü�ü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlü�ü

Serdar Elektrik

Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
Abdullah Kaplan (IBŞT Müdürü)

Ses Tiyatrosu (Ferhan Şensoy)
Sinefekt (Cihan Boydur, Kerem Kurdoğlu)
Şahika Tekand
Şehnaz Tahir

Aksanat (Kadriye Ku/in)

TaksimSquare Hotel (Okan Duyar)

Aktif Dağıtım (Yusuf Köse)

TAL (IBŞT Tiyatro Araştırma Laboratuarı)

Akya (Soygun Duro, Levent Yolmoy)

TAV Tepe, Akfen, Vie Konsorsuyumu

Ali Taygun
Algoritma Bilgi Işlem San. ve Tic. Ltd.Şti. (Hasan Gören)

(Gürbüz Akdemir, Ferit Ocak/ı, Rıza Özal)
Tayfa (Dori Kiss, Güngör Türkömer, Ümft Ünal, Filiz Tavus Türkay, Mert Kunç)

Alman Kültür Merkezi (Rüdiger Bolz, Ekmel Kongol)

Teknik Film (Mahmut Özdeniz)

Altınçizme Elektronik Org. ve Tic. Ltd. Şti. (Necdet Altmçizme)

THY Tanıtma ve Halkla Ilişkiler Başkanlığı (Faik Akm)

Amerikan Basın ve Kültür Merkezi (Mary Ann Whitten)

THY Taksim Satış Müdürlüğü (Dilek Koç, Aynur Ersoy)

Arhan Kayar

THY Hat Yönetim Başkanlığı (Nesligül Doğançay)

Armada Oteli (Kasım Zoto, Mehmet Tansuğ)

TilbeSaran

Art Video Productions (Doğan 0/guner)

Tipograf (Osman Tülü)

Aslan Ruso

T olga Kalabak

Aslı Başgöz

Tunç Yairnan

Asya Nakliyat (Burak Güç)

Yekta Kara

Ateş Gümrükleme A.Ş. (Cem Ertaş)

Yıldız Kenter

Atilla Aksoy

Yetkin Dikinciler

Avcı MatbaacılıkSan ve Tic. Ltd. (Ahmet Avo, Mehmet Avo)

Yurdaer Altıntaş

Ayhan Tezcan

Yurdagül Altınöz

Ayşegül Yüksel

Viking Turizm (Simin Kocoş)

BEK Tasarım (Koğan Gözen, Zeynep Arman)

Wall Şehir Design (Şenol Yüksel, Besnur Koron)

Birlik Medya (Ergun Gürsoy, Ozan Korkut)

Zehra lpşiroğlu

British Council, Istanbul (Susan Bornes, Leyla Tonguç)

Zeynep Oral

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
12. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Kurumsal Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Am
would like to thank
the Corporate Sponsors
whose generous conrributions have made the
12th International İstanbul Theatre Festival possible.

KOÇBANK
BAYTUR

iNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

�

--THE--

MARMARA

HOTELS&
RESıDENCES

RENAULT

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
12. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde büyük destek sağlayan
Festival Spansor'larına teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike ro thank the Festival Sponsors
whose generous contributions have made the
l2th International İstanbul Theatre Festival possible.

Henkel

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
12. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'nin

gerçekleştirilmesinde destek sağlayan
Gösteri Sponsorları'na
teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank
the Performance Spansors
for rhe contriburion they have made to the
12th International İstanbul Theatre Festival.

-

EFE

-

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2000 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Basın Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike ro thank its
Press Sponsors for providing
complimenrary announcemenrs of
the 2000 İstanbul Festivals.

Cumhuriyet

�Milliyet

YENİBİNYIL

istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2000 yılı etkinliklerinin duyurularını

ücretsiz yayınlayarak
Istanbul Festivalleri'ne destek olan
Televizyon Sponsorları'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Cul ture and Ares
would !ike to thank its
Television Spansors for providing
complimentary announcements of
the 2000 İstanbul Festivals.

CNN

ilfl;l3

a-lV
-

Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
2000 yılı etkinliklerinin duyurularını ücretsiz

yayınlayarak Istanbul Festivalleri'ne destek olan
radyo kuruluşlarına ve
Yeni Medya Sponsoru'na teşekkür eder.
The İstanbul Foundation for Culture and Arts
would !ike to thank the following radio stations and
the New Media Sponsor for providing
complimemary announcemems of
the 2000 İstanbul Festivals.

AÇIK RADYO

RADIO MYDONOSE

RADYO OXI-GEN FM 95.9

RADYO FOREKS

TRT

t'OJ

turkport

Teşekkür ediyoruz.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı,
2000

İstanbul Festival Dostları'na

teşekkür eder.

Fatoş YaşarAgaik
ŞahnurAgaik
EdaArduman
AdnanArduman
Nairi Berberyan
Ara Berberyan
Mary Berkmen

Special thanks.

The İstanbul Foundation for

Culture and Arts is grateful
to the

({2000

Friends of

İstanbul Festivals".

Füsun Berkol
Ufuk Bişak

R. Oğuz Bozkurt
K. Murat Cinan
Yankı Çelikkanat
Alunet Dedehayır
M. Ahmet Ertegün
Ulviye Etaner
S. Şefik E taner
Simha Gökay
Vako Gökay
Zühre İndirkaş
Tayfun İndirkaş
Tüli Kanlhi
]ak Kamhi
N. Buket Kül
Leyla Pekcan
Burak Pekcan
Dilek Pelister
Erol Pelister
Ayşenaz Perran Pora
Şerif Pora
Nursel Poyraz
Tayfun Poyraz
Doğan Tekeli
Fatoş Terzioğlu
Mustafa Terzioğlu
Osman Tokat
M. Elisabeth Turhan
Nural Turhan
Füsun Üstün
Temiz Üstün
Pınar Üstün
A. Cüneyt Yüksel

Başarılı tiyatrocu, canlandırdığı karakterin
gözleriyle görür her şeyi ...
Biz de hayata sizin gözlerinizle bakarak,
sizin için çözümler üretmeyi sürdürüyoruz.

www. kocbank. com. tr

� KOÇBANK
12. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali Kurumsal Spansoru

Baytur
hedeflerini
21.yüzyılın
yapılanmasına
yöneltiyor...

BAYTUR. kurumsal yapısı, uzman kadrosu,
üstün teknolojisi, bilgi birikimiyle bütünleşen
deneyimi, yapısındaki kalitesi ile, hedeflerini

21. yüzyılın yapılanmasına yöneltiyor.
Dünyanın üç kıtasına yayılmış altyapı inşaatlarından,
ileri teknoloji gerektiren anahtar teslimi endüstriyel
tesisiere açılan geniş yelpazede, yüksek kaliteli üretim
için insana, teknolojiye yapılan yatırımların sonucu,

"BAYTUR Yönetim ve Inşaat Kalitesi" dünyaca onaylandı.

Öncülüğümüzden k1vanç duyuyoruz...

BAYTUR
"Kalite yapimizda var"
19
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INTERNATIONAL
iSTANBUL
THEATRE FESTIVAL

THE MARMARA HOTELS & RESIDENCE
12. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'nde
Oyunlarla Tiyatroseverleri Buluşturuyor ...

"Dram, trajedi, komedi... Hayat adeta bir tiyatro oyunu değil mi?
Hepimiz o sahnede kendimizi seyrederiz."
Yıllardır Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'ne kurumsal
spansor olarak destek veren The Marmara Hotels & Residences,
2000 yılında da The Marmara Istanbul, The Marmara Manhattan,
The Marmara Bodrum, Suadiye Residence ve Çamlıca Residene
ile birlikte aynı görevi üstlenmenin gururunu yaşıyor.

THE MARMARA HOTELS & RESIDEN
lnvites Theatre Lovers to the
12th International istanbul Theatre Festival...
"Drama, tragedy, comedy... All the world's a stage,
and upan that stage is p/ayed out the story of our /ives."
A proud spansor of the International istanbul Theatre
for many years, The Marmara Hate/s & Residences

-namely The Marmara Istanbul, The Marmara Bodrum,
The Marmara Manhattan, the Suadiye and Çam/ica Hes!Cle11Ce�;ıt:ı!
are happy to continue this tradition again this year.

�

---

T H E ---

MARMARA

HOTELS&
RESIDENCES

Türkiye'de ve dünyada hızlı hava taşımacılığının lideri

DHL,

en imkansız

gibi görünen şartlarda bile görevini eksiksiz yerine getiriyor

12. Uluslararası Istanbul Tiyatro Festivali'nin kurumsal spansoru DHL,
tüm tiyatroseverlere iyi seyirler diler.

Sözünüz= SözümüJ

Tiyatro ... Yeniden...

Milliyet, 12. Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali'ne
yeniden medya spansoru olmaktan gurur duyuyor. ..
Tüm tiyatrosever/ere iyi seyirler dileriz.

12. Uluslararası istanbul Tiyatro Festivali'ne
başarılar dileriz.

YENİBİNYIL
*GGrsel, Metin Deniz'in "CaliQula" isimli oyun için yaptıOı sahne ve kostüm tasarımlarından alınmııtır.

haber,
spor,
film,
dizi,

eğlence

r

TüRK

�

ni ç gın enç kana ı

KANALD

SHOW

TV

SANATlN VE

SANATÇlNlN

Televizyonda ilk'lerin
ve yeniliklerin öncü kanalı
SHOW TV
12. Uluslararası
Istanbul Tiyatro Festivali'ne
ve tiyatro sanatına
katkıda bulunan
tüm kişi ve kuruluşlara
başarılar diler.
.

SHOW
T.V.

TÜRKIYE'NIN GÖZBEBEGI

YANINDA

'lar1m1z1
Istanbul
Kültür ve
Sanat
Vakfi'na da
sunuyor
olmaktan
mutluluk
duyuyoruz.
•

MEDIA+
Büyükdere Cad. Mastak Iş Merkezi No: 41

Kat
Teı,

2. 80670 Mastak Istanbul
1212) 286 05 00 Faks, 1212) 276 90 17

e-mail: media+@bbdomedta.com.tr

L.E;�l..E;KL.E;.R
K.A"Pl�A
BI.R.AKI.R.

TELEFONDU, FAKSTI, INTERNET'li DERKEN DÜNYANIN
HIZI "S E S S INIRI"NA DAYANDI. ILETiŞiMiN YENi
TEKNOLOJiLERLE BiRLiKTE ULAŞTI�! HlZ VE GÜVENLiK
GÖNDERlLERiN VE PAKETLER iN ULAŞTIRILMASlNA AYNI
ORANDA YANSIMADI.

AKTiF DAGITIM, HAYATIN

GERiSiNDE KALAN VE AKSAYAN BU ALANA YENi ÇÖZÜMLER
GETiRiYOR. BARKODLU iZLEME TEKNiKLERiNi VE
INTERNET OLANAKLARINI DA KULLANARAK DA�ITIM
iŞLEMLERiNi HIZLANDIRIYOR, GÜVENLiK KAZANDlRlYOR,
DENETLiYOR. DA�ITIM VE TESLiM RAPORLARINI INTERNET
ÜZERiNDEN MÜŞTERiLERiNE SUNUYOR. HER GEÇEN GÜN
HlZlNI VE DA�ITIM KALiTESiNi ARTTlRlYOR. BiLiŞiM
TEKNOL OJiSiNi EN ETKiN ŞEKiLDE KULLANARAK
ULUSLARARASI STANDARTLARDA HiZMET VERiYOR.

BiZ TESLİM EDERiZ

HESAP ÖZEILERI ·KREDI KARTLARI ·fATURAlAR· KATAlOGlAR

·

DAVETIYElER ·DIRECT MAiliNG

·

SOREli YAYlNlAR

·

I>a.ğı�ım

İletişim Hizmetleri A.Ş.
PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat:

tel:

(212) 222 72 72

faks:

(212) 222 27 ı O

11 No: 1742

Okmeydanı- Istanbul

e-mail: aktif@aktif.com internet: www.aktif.com

ÖDEMEli ÜRÜN OACITIMlARI

reklamcılık tic. ve san. ltd. şti.
Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sokak No:45 80496 Esentepe-iSTANBUL Tel: (212) 211 55 40 pbx Faks: (212) 211 67 46

hUp:/lwww.birlikmedya.com e-mail: birtikmedya@birlikmedya.com

TARİHİ YARIMADA'da
Cankurtaran - istanbul
Tel:(0212) 638 13 70 Faks: (0212) 518 50 60
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PıNA. fSA.urcH

Kazancı Yokuşu 64/4
Cihangir 80060 Istanbul
� (0212) 292 4111 pbx
<@ (0212) 2 49 84 78
tipograf@tipograf.com

www.tipograf.com

"Kuşaktan Kuşağa"
yeni bir kuşakla daha buluşuyor!
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın yaşam öyküsü

"Kuşaktan Kuşağa"nın ikinci baskısı çıktı. İlk kez

1982 Eylül'ünde, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kırkıncı
yıldönümünde yayımlanan

"Kuşaktan Kuşağa"da

Eczacıbaşı sadece kendi çocukluk, gençlik ve
öğrenim yıllarını, başarılada dolu iş yaşamını ve
topluma yönelik uğraşlarını değil, yeni Türkiye'nin
kuruluşunu, siyasal serüvenini, yaşadığı ekonomik
ve sosyal gelişmeleri de anlatıyor.

80 yıllık ömründe Türkiye'nin yeniden
doğuşuna tanık olan, Hitler'in Almanya'sında
öğrenim gören, Roosevelt iktidarının
başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde
yaşayan, Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde
kimya araştırmaları yapan, Türkiye'nin
demokrasiye geçtiği dönemlerde karma
ekonomi düzeni içinde görev alan ilk
sanayiciler arasına katılan Eczacıbaşı'nın
anılarında, her kuşaktan okuyucuyu
ilgilendirecek olaylar, yorumlar,
görüşler ve öneriler yer alıyor.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı'nın

"İzlenimler, Umutlar" ve
"Yeni Bir Türkiye" adlı yapıtlarından
sonra, sınırlı dil güncelleştirmeleri ve
ayrıntılı dizinler eklenerek ikinci
kez basılan

"Kuşaktan Kuşağa",

genç kuşaktan okurlarıyla
kucaklaşmaya hazır. ..

istanbul Festivalleri
1 nternet'te
•

internet http://www.istfest.org
E-mail: fılm.fest@istfest-tr.org
theatre.fest@istfest-tr.org
music.fest@istfest-tr.org
jazz.fest@istfest-tr.org
ist.biennial@istfest-tr.org
press.pr@istfest-tr.org

M E DEA
Euripides
Yöneten, Koreografı ve
Kostüm Tasarımı Direction,
Choreography and Coscume
Design: Dimitris Papaioannou
Görsel Tasarım Visual Design:
Dimitris Papaioannou-Nikos A lexiou
Müzik Music: Vincenzo Bel/ini
(çeşitli operalarından bir kolaj
a collage of various operas)

Işık Tasarımı Lighc Design:
Vasso Lactaridou
Ses Düzeni Sounds: Pavlos A vouris
Makyaj Make up: A ngelos Mendis
Yönetmen Yardımcısı Assiseane
Director: Tina Papanikolaou
Oyuncular Performers:
A rıgeliki Stellatou, Dimitris
Papaioannou, Grigoris Lagos,
Stavroula Siamou, Photis Nikolaou,
Yiannis Yiaples, Nikos Dragonas,
Nikos Kalogerakis, Hami/ton Monteiro,
Photis Spyros
Yer Venue: Atatürk Kültür
Merkezi, Büyük Salon
Atatürk Cultural Center, Grand Hall

Tarih Dare: 18.05.2000
Saat Time: 20.30
Oyun süresi 1 saat; ara yok.
1 hour; no inrermission.
• 1 6 yaşından küçük izleyiciler için
sakıncalı olabilir.
• This performance may be
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disturbing for children u nder 16.

Katkıları için TÜRK
HENKEL A.Ş. COGNIS A .Ş.'ye
tejekkiir ederiz.
:Jiii!Jim We would !ike to thank
TÜRK HENKEL A.Ş. - COGNlS A.Ş.
for sporısoring this performance.

Henkel

Medea
Dio Kangelari (Çeviren: Pınar Besen)

Edafos Dans Tiyatrosu, "toprak" adını taşımasına karşın, Dimitris
Papaioannou kendi Medea'sı için su öğesini seçmiş.
Dekoru oluşturan masalar ve sandalyeler sanki batık bir kentin
adacıkları. "Su ve düşler" . . . Tehditkar yansımalarla durgun,
melankolik sular bu denize ait: Argonot'ların denizi, Çanakkale
Boğazı, Hazar Denizi, büyücülüğün ve ödeşmenin denizi, çocuklarının
katili annenin sütü-su, aşık vahşi kadının dişilik sıvısı, Okyanus ve
Güneş'in torunu.
Edafos Dans Tiyatrosu'nun Medea'sı, Euripides'in trajedisinin
dramatik dansa dönüştürülmüş biçimi değil. Kadın kahramanın
intikamında odaklanmıyor. Argonot'ların seferi ve Kolkhis'teki
(Gürcistan) büyülü iksirlerden Korinthos'un kaygısız yıllarına,
ihanetten, çocukları katietmekten göğe yükselmeye kadar daha çok
mitin delaşıklığını çözüyor.
Koreograf, kahramanlarını Yunan mitolojisinden alıyor (aşk üçgeninin
üçlüsü; Tanrı, Güneş ve Argonot'ların korosu) ve onları kendi
biçimlendiriyor. Köpek: Güneş ve Köpek belki de aynı tanrının iki
yüzü. Biri güzel Apollon; ışığın, müziğin, gençliğin ve herşeyin
öngörülü gözlerinin önünde cereyan ettiği kehanetin Apollon'u; ve
diğeri büyücünün karanlık içgüdüsü olan sadık hizmetkar, yeraltını ve
eylemin kötü iplerini elinde tutuyor. Bu Medea, Köpek üç kere
havlamadan önce ihanete uğrayacak.
Hayvaniara yapılan göndermeler (Mısır mitolojisinde olduğu gibi)
Medea'nın yabani bir kuğu veya beyaz bir yarasa kostümü ve
tavuskuşu kuyruğu ile göründüğü diğer karakteriere de uymaktadır.
Suyun yüzeyinde düş ve kabus imgeleri örnek dünyanın bir kısmına
sahip çıkıyor. Mim, dans, müzik, resim hepsi birarada uyum içinde yer
alıyor. Dansçılar, soyut düşünce ve en dışarıdaki enerji ile dramayı
birleştiriyor.
Beliini'nin operalarından oluşan müzik olaya kendi lirizmini katıyor.
Edafos Dans Tiyatrosunun en büyük "artı"larından biri olan Angeliki
Stellatou, Medea'yı adeta trajik bir maskeyle yorumluyor;
hareketlerden ve içseslerden oluşan sessiz bir ses kutusuyla. Kaderi
umutsuzluk olan, parçalanmış bir kişilik. Açıklık, yoğunluk ve
damıtılmış hareketlerle giysisine ruh katıyor ve onu vücudunun
ayrılmaz bir parçası kılıyor. lason ile birieşirken mistik jestleriyle aşkın
karanlık kutsal bakiresi; ihanete uğradığında ise bir vatanı değil tek bir
sandalyesi olan bir sürgün; felaketin açık denizlerinde yapayalnız
hareket ederken ve oradan oraya göçerken ete ve kana dönüşen
ekmek ve şarap, simgeler arasında görsel bir nesne: bir potin, aşk
uğruna sakat kalmış bir kadının tahta bacağı ya da koltuk değneği.
Yıkım öncesi en vahşi erotik ihtirası ifade eden ve trajik öğeye
değinen sessiz bir kuğu şarkısı.
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Dimitris Papaioannou, potinierin-gemilerin üstünde etkileyici bir
lason'dur. Çekici kişiliği, özellikle sevişme sahnesinde ve açık denizde
felaketle karşılaştığı anda daha da belirginleşir.
Ve eğer güzellik, Poe'nun dediği gibi "ölüm nedeni" olmasaydı, her
karşı çıkış kendiliğinden önemsizleşirdi. Direnişin canlılığına ve
ta:z:.eliğine teşekkürler.
Dimitris Papaioannou sahnede büyünün görselliğini yaşatabilmek için
Medea'nın büyülerinin çoğunu gerçekleştiriyor. Pantheon'un trajik
kadın kahramanlarının gizemli dünyaianna kendi teatral yorumunu
katıyor.

• The work takes the mythology
on which the t ragedy was based
to focus our in cerest on the basic
love rriangle: the exotic witch
Medea, who for the sake of her
love betrays her father and rejects
her home counrry, the illustrious
Greek hero ]ason who returns
from the campaign of Argonaurs
with the Golden Fleece and
Medea and the daughter of King
Kreon Glauke, who ]ason is
courting for the royal wedding.
The Sun God is the fourrh
character of our performance as
an ancesror of Medea. The fıfth
character, the Dark God is the
servant and the wild instinct of
Medea, the opposite side of Sun
God, the darkness of Ligh r . The
five clıosen characrers are
presenred as archetypes. Medea
!ike a wild swan, ]ason !ike
Rudolph Valentino, Glauke l i ke
a memory of an i n nocent Berty
Boop. The Sun God ! i ke a
Caravaggio painting, !ike an
ancient Greek statue, and the
. clark servant ! ike a wild dog. The
stage conception is based on the
use of water. The music chosen
for this work is collage of
Vincenzo Bellini operas. These
areas some times light some
t imes majestic some times
i ntensively dramatic underline
the emotional roure of the
performance.

CAN
Can Yücel
Uyarlayan, Yöneten ve
Oynayan Adapted, Direcred and
Performed by Gerıco Erkal

Yaşamayı Yaşamak istiyorum

Sahne Donatımı Srage Design:
Su Yiirel

Genco Erkal tiyatroda 40. yılını yaşıyor, Dostlar Tiyatrosu 30. yılını.

Işık Tasarımı Lighr Design:
Ufuk Yıldız
Ses Düzeni Sound Design:
Yavuz Aytekin
Teknik Technical Direction:
1lker Geyik. Biilent Yıldız
Yönetmen Yardımcıları
Assistant Directors:
Hatice Yurtdum, Erkut Ertiirk
Yer Venue: M uamme r Ka ra ca
Tiyatrosu
Muammer Karaca Thearre

Tarih Date: 19, 20.05. 2000
Saat Time: 20.30
Oy un sü resi 2 saat 1 5 dakika;
2 pe rde.
2 hours I S minutes; 2 acrs.

Dikmen Gürün

Bu iki yıldönümüne de "Can" ile "merhaba" diyor Erkal.
Her şiirinde yaşamı soluyor, her şiirinde yaşamla hesaplaşıyor, her
şiirinde düşündürüyor, kimi kez gözleri yaşartıyor, kimi kez güldürüyor
Can Yücel. Ama hepsinde de fokur fokur kaynıyor. Sürekli taşıyor,
akıyor . . . Türkçeyi ustalıkla yağuruyor kendi üslubu içinde ve tüm
zenginlikleri kıvrak bir kalem darbesiyle seriyer boş sayfalar üzerine . . .
Dünyamızı zenginleştiriyor o sınır tanımaz diliyle . . .
Genco Erkal tiyatromuzun köşe taşlarından biri. Araştıran, i rdeleyen
bir tiyatro adamı. Bertolt Brecht, Nazım H i kmet ve Aziz Nesin'den
sonra bu kez de Can Yücel'i "yüksek sesle" kendince okumaya karar
vermiş. Çok da iyi yapmış . . .
Böylelikle "Can"da iki değerli sanatçı, tiyatro sahnesinde bir araya
geliyor. Can Yücel - Genco Erkal beraberliği şiirin tiyatroyla buluşması.
Kimi zaman dizelerin kucakladığı sakin dünyalar, kimi zaman da
dizelerden bir yanardağ gibi püsküren yaşamlar tiyatronun metin l erini
oluşturmaz mı? Burada da Can Yücel'in şiirlerindeki kabına sığmaz
zenginlikler tiyatro sanatının duruluğuyla buluşmuş. Bu buluşma
Genco Erkal'ın kurgusunda ve yorumunda gerçekleşiyor.
Güzel olan o ki, Genco Erkal'ın Can Yücel'i birebir canlandırmak,
onu oynamak gibi bir amacı yok. Erkal, şairin, zorlu dünyasında her
adımını titizlikle atarak dolaşıyor. Onun şiirlerini kendi algıladığı gibi
okuyor. Can Yücel'le bu ilginç buluşmayı üçüncü bir boyuta taşıyor.
Böyle bir çalışmada oyuncunun kendi kimliğiyle, o kimliğe bürünmese
bile karşısındaki kimlik arasında kurduğu iletişim önemli. Genco Erkal
şairin dünyasını elindeki zengin malzeme içinde boğulmadan, ustalıkla
ayrıştırarak sunuyor. Sahneye çıktığı andan itibaren de seyirciyi
avucunun içine alıyor.
Yaratıcılık ve teknik arasındaki
ilişkinin kaçınılmazlığı "Can"da bir
kez daha kanıtlanıyor. Seyirci iki
saat süresince, şiir yazım tekniğini
çok iyi bilen bir şair ve oyunculuk
tekniğini çok iyi bilen bir
yerumcunun beraberliğini gözlüyor.
Genco Erkal'ın Can Yücel'in
şiirlerinden ve çeşitli söyleşilerinden
yola çıkarak kurguladığı yapıt, birbiri
içine geçen parçalardan oluşan yalın
ve dinamik bir bütünlük taşıyor.
"Can" şairin öldükten sonra mezar
taşına yazılmasını istediği şiirle
başlıyor ve ardından Can Yücel'in
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içinde esen fırtınalar dile geliyor. Bu fırtınalar bir anlamda onun
hayata bakışıdır, onun hayatla boğuşmasıdır. I nsanı n insan olması için

• Genco Erkal is celebrating his
40th year on stage just as the

uğraşıdır, çabasıdır. "Bir karides, bir çupura, bir lüfer 1 Bir nefes 1 Insanlık
diye başlayan insan insan olsun diye bir heves 1 Nefesin bittiği zaman bile
bitmeyecek". I nsan, aşk, kent, doğa onun dünyasının ayrılmaz

Erkal commemorates these two

parçalarıdır. Oyunun birinci bölümünde toplanan şiirler Can Yücel'in

performance, "Can". Through his

dünyasının, şairliğinin yanı sıra onun politik kimliğinin de altını çizer.

poems Can Yücel thoroughly

Ne kadar vurucu ve doğurgand ı r "Aç" sözcüğü Can Yücel'in dilinde,

questions and breathes life; each

düşüncesinde, 1 2 Mart sonrası cezaevinde yazdığı dizelerde: "Açç!

poem overflows with the stuff of

Açç! Açç! 1 Açız çünkü, 1 Açız . 1 Hem de sade 1 Içerde değil 1 Güneşe,
Yeşile 1 Toprağa 1 Açık havaya, 1 Adam gibi çalışmaya, 1 Insan gibi
yaşamaya. 1 Sade içerde değil 1 Dışarıda da açız . . . 1 Onun için işte, 1
Sahnedeki kadına değil asıl, 1 Bu düzenin bozma asılıyoruz. 1 Açç! Açç! Açç!
Diye haykmyoruz. 1 Bize okul, Bize yol, 1 Bize fabrika aç! 1 Açç! Açç! Açç!"

life, making us contemplate,

. .

Dostlar Theatre reaches i ts 30th.
anniversaries with his new

laugh and sametimes even cry.
With his own unique style, Can
Yücel is a master of the Turkish
language. He ereares an

Sivas olayları, Susurluk kazası, cinayetler, baskı, sansür, onu can

overwhelm i ng sense of excess

evinden vuran olaydır. "Yan yana 1 Yan yana 1 Kanlı Sivas ilinde 1 Madımak

when he puts pen to paper, and

Otelinde 1 Alevlerin dilinde 1 Uyusun da büyüsün canlar nenni 1 .. "
I ki bölümden oluşan oyunda ayrım noktası Datça'dır. "Açtım ki
gözlerimi sabah olmuş Datça'dayım . . . " diye başlar ikinci bölüm. Sanki

ground-breaking fıgures of

şairin daha kendine dönük olduğu günlerdir bunlar, kendini ölüme

Turkish theatre. He is an artist

expands our world with this.
Genco Erkal is one of the

alıştırmaya çalıştığı, kanserle içten içe bir acıyla da olsa dalga geçtiği

who questions and explores.

günlerdir, karısının Akdeniz kokusunu içine çektiği, aşkı tartıştığı,

After Bertolt Brecht, Nazım

babasının özlemini duyduğu, ama yine de Bergamallları desteklediği,
n ü kleer santraliara d i rendiği, Ö DP milletvekilliği adaylığını "Kanser

Hikmet and Aziz Nesin, he has

olmuş bir ülkenin derdine 1 Ancak kanser/i bir şair 1 Doğru teşhis koyabilir
diyorum!" diyerek kabul ettiği günlerdir ve de ölümü kendine özgü
coşkuyla benimsediği günler . . . "Öyle kısrağa bindim ki kanser 1
Dörtna/o gidiyoruz 1 Gidiyoruz yapraklar/o ağaçlar/o 1 Nôzım'ın ormanına. "

Yücel "aloud" in his own way.

Oyunun hızlı akışı içinde söz ve hareket arasında belli bir ritm

the poet meticulously. He reads

now decided on reading Can
Genco Erkal doesn't aim at
acting Can Yücel. He wanders
through the exciting world of

yakalanmıştır. Zaman zaman kısa ve kesin hareketler "yüksek sesle

Yücel' s poems as he perceives.

okunınası zor" sözcüklerle bir denge kurar. Aynı denge, caz tınılan

Wandering through the world

taşıyan müziğin şairin dizelerindeki ritmle örtüşmesinde yakalanmıştır.

created by Can Yücel w i th

Su Yücel'in babasının

Genco Erkal, is a thought

dünyasını yansıtan

provoking and meaningful

çizgileri, renkleri her

experıence.

sahnede varlığını kanıtlar
ve özellikle Madımak
yangını sırasında ve şairin
Datça günlerinde öne
çıkar.
Can Yücel'in yarattığı
d ünyada dolaşmak,
düşünmek güzel, anlamlı
bir duygu . . .

İSTANBUL B ÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ'ne mekan tahsisi için
tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank the İSTANBUL
METROPOLITAN M UNJC/PARJTY
for kindly providing their ventte.

AŞK HASTASI
LOVESICK
Y. Kenan Işık
Yöneten Direcred by:
Y. Kenan lflk
Sahne Tasarımı Srage Design:
Nundlah Tuncer
Giysi Tasarımı Cosrume Design:
Duygu Tiirkekul
Müzik Music: Selim Atakan
Işık Tasarımı Lighr Design:
İlhan Ören

Telefon çalar . . .
Herhangi birinin telefonu! . . .
Bu herhangi biri bu kez bir oyuncudur. Ve sahnededir.
Arayan da annesidir . . .
Oyucunun k1z arkadaşi kendini vurmuştur.
Pardon . . .
Önce kalbinin yerini sormuş, sonra arkasmda sak/ad1ğ1 tabaneayi Çikararak
kalbine dayam1ş ve . . .

Efekt Special Effecrs: Hitay Daycan

Dilara - Kalbim! . . . neresi? Bütün gerçeği gizleyen karanlığın içindeki

Oyuncular Performers:
Murat Daltaban, Hikmet Körmiikçii,
Mehmet Avdan. Cem Karakaya,
Eray KiJseoğlu, Selçuk Soğukçay,
Ayla Algan, Yrlmaz Meydaneri,
Simge Selçuk. Cengiz Tangör,
Erol Babaoğlu. Ertuğrul Postoğlu,
Zeki Yıldrrmı, Ayça Telrrmak,
Şahine Hatipoğlu, Berrin Akdeniz.
Tuğrul Arseven, Asirhan Kandemir,
Burcıt Özbakir, Can Ertuğml,
Ezgi S. Yolcu, Emrah Özer/em,
Funder KiJseoğlu, İpek Değer.
Ufuk Karaali, Sibel Topa/oğlu,
Uskan Çelebi, YaJar N. Eyiiboğlu.

o ışık zerreciğinin kaynağı.
ll. Oyuncu - Kalbimin yerini sordu öyle m i ?
Saçma kalp! . . . (kalbinin yerini gösterecekken tereddüt eder. .) Kalp! ..
burası. Tabi canım sol tarafta olması lazım. Bir an şaşırdım ..
Oyuncu - Sadece
duyguların ı değil
organlarını da
toplamalısın. Bütünü
kavramımıza engel olan
bu yarım kalmışlığımız
bölük
pörçüklüğümüzdür. Şu

Koreografı Choreography:
Özkan Schulze, l'vftlstafa Kaplan

elim ancak bedenimin bir
parçası olarak vardır.

Asistanlar Assisranrs:
Şehnaz Bölen, Me/ike A ltrnbaran.
Özkan Schulze
Yer Venue: Muhsin Ertugrul
Sahnesi Muhsin Ertuğrul Stage
Tarih Dare: 20.05. 2000
Saat Time: 20. 3 0
Tarih Dare: 2 1 . 05 . 2000
Saat Time: 1 5 . 00
Oyun s üresi 2 saat 30 dak ika;
2 perde.
2 hours 30 minures; 2 acts.
İSTANBUL B 0Y0KŞEHİR
BELEDİYESİ ŞEHİR
TiYATROLARI 'na değerli
i;birliği için tqekkiir ederiz.
We would !ike to thank the İSTANBUL
M UN/C/PAL THEA TRES fonheir
kind collaboration.

Ben bu tiyatronun bir
oyuncusu olarak varım.
Tiyatro seyircisi ile birlikte toplumun bir parçası olarak var.

Yine telefon çalar. . .
Arayan yine oyuncunun annesidir..
Oyuncu k1z arkadaşmm intihanm gerekçe/endirrnek için prova yapmaya
devam etmektedir.
Sahnenin bir yerlerinden birkaç şair Çikip gelir . . .
Oyuncu - Yeni bir yol açana, sanat erbabına bir şey öğretene
adam derim ben. Geleceği görmek hayatı değiştirmek için yeninin
peşinde olmalı şair. Bunun içinde düş gücünde başka dayanağımız
yok. Ya mevcut durumu kabullenip, boyun eğeceğiz ya da
başkaldıracağız. - H üsnü-Aşk
Oyuncu - Ama baş kaldıralım da. Çünkü insanın. Tabiatta olan
herşeyden yararlanıp bugünü yapan benim. Aynı yöntemle geleceği
de yapabilirim. Düş gücüm olmazsa, Buna şiir olmazsa diyebiliriz. Şiir
olmazsa, doğayı doğru dürüst kavrayamayız. Kavrayamadığımız şeye
de müdahele edemeyiz. Tahrip edilebiliriz ancak. Görüp, işitilmeyeni
görüp işitmek, bilinmeyeni bilinir hale getirmek, Bizi kuşatan
çevrenin.
Güzelli k - Aşk Hastasına derdini sorma . . . Hem dertsize dert anlatılır
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m ı ? Felek beni ayrılığa esir etti ve ben susamışı ayrılıkla doyurdu.
Sinemdeki ateş savruldu. Bunun için feryat ediyorum . . .
Sense bana aşktan haber getireceğin yerde aynadan, sırda

bahsediyorsun. Ben dünya başımda dar derken, sen eflatun gibi laflar
ediyorsun .. Pervaneye merhemden söz edilirmi?
Ben ateşe doğru koşuyorum, sen yolda korku
var diyorsun . . . - H üsnü-Aşk
M uhabbet Oğulları - Kuyu, kar, kor, karanlık, korku, zulmet, zift,
katran bela . . . kuş, kan, karanlık, gam . . . Gök, barut, ateş, buz, dert . . .
Gu rbet, çiyan, yılan, can, cadı, çarmıh, kum ateş, alev, dil, gönül,
mu m, gemi . . . kuyu, kar, kan, karanlık . . . aşk ..

Bu kez telefonun nerede çaldığı, ve çalan telefonun kime ait olduğu pek
kestirilemez.
M uhabbet Oğulları - O gece . . . O karanlık gece bir n u r aynası oldu.
Sevgili sevgiliye yüzünü gösterdi ve iki soylu doğdu dünyaya.
Bir güneş biri ay.
Biri yasemin göğüslü bir kız, biri lsa'ya benzer bir oğlan.
Biri Güzellik, biri Aşk.
Kimileri Güzellik'e Leyla dedi, kimileri Şirin. Azra dedi kimileri
Aşk'a da Mecnun, Ferhat, Vamık.
Keder sihiri bozdu.
Felek isimler değiştirmek yok etmek için döndü durdu . . . - Hüsnü-Aşk
Oyuncu - Şiir benim için bir çile aracıydı. Ama sukut çilenin ta kendisi.
Beni terbiye ediyor. Dünyadan koparıyor. Dünya tutsaklıktan.
Köle Dilara - G ü l bahçesi yağmaland ı .
Kırıldı kalbirn belki yüz yerinden
Artık ne mutluluk haz veriyor bana
Ne de hüzünden şikayetim var.

Oyuncu hışımla çıkarken,
Karanlık . . .
Köle Dilara'nın belli belirsiz görüntüsü karanlığın içinde erirken,
hoparlörden (lsltılı, sesi yükselir.
Köle Dilara - "Gönül aynamı yitirdi m
Talihimin yüreğimine düşman . . . "

Karanlıkta patlayan silah . . .
Ve namludan fişkıran ateş parçacıkları . . ..
Belli belirsiz telefon sesi
Sarayda bir yer . . .
Sultan resmini yaptırmakta
Ressam - Avrupa binyıllık uykusundan uyandı. Yeni fikirler yeni
kavramlarla yeni bir çağ başlattı . . .
Sultan - Nedir o yeni kavramlar.
Ressam - Ö zgürlük, eşitlik, kardeşl i k.
Sultan - (Uzun bir sukuttan sonra belli, belirsiz dökülür
dudaklarından) Ö zgürlük . . . eşitlik. . . kardeşlik . . .
Köle Dilara - Bin dertle harap oldu gönlüm
Ne dosttan ümidim var ne de sevgiliden
Ne cennet var artık benim için ne de cehennem.
Oyuncu - I niitim de aynı şarkım da.
Köle Dilara - I niitim de aynı şarkım da.
Oyuncu - Şu sesinizin içinde eriyeceksin iz sanki. . .
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Telefon çalar.
Dördüncü çaliştan sonra . . .

• "Hi.is n ' ü Aşk" one of Şeyh

Oyuncu - (Derin bir acı içinde) Anne! . . . Anne! . . .

work composed of rhyming

Galib's poetic masterpieces, i s a

(Ardı, arkası kesilmeyen öksürükler ve oyuncunun avucuna bulaşmış

couplets that medi rates on the

kan . . . )

obstacles to anaining divine love

Oyuncu - Bu ıstırap kitabı burada bitti.

while drawing upon Islamic

Rengi siyaht1.. T1pk1 harfi oluşturan siyah mürekkep gibi: Sözün içindeki
anlami gizleyen . . .

mystical philosophy, Sufıism.
When compared to other works

D i lara - Aşk ele verir ruhu . . . Ruhun güçsüzlüğünü, Tıpkı

of classical Onoman l iterature,

Oyundaki o köle kız gibi.. Onun da adı Dilara'ydı galiba . . .

Galib's abstran symbols and

O neden öldürüyor ken d i n i . . .

subtlety of phrasing had a

Aşk! . . . Aşk yüzünden! . . .

revolutionary gualiry. Kenan

Karanlığın içinden fışkıran bir kızıllık . . .

Işık' s "Lovesick" bears strong ties

Ye yangın ı n dehşet veren uğultusu.
Sufı - (Ekolu sesi boşlukta yank1lamr) Ye ayın ondördü gibi Aşk hergece

with Galib's verses as a result of

binlerce yıllık, her bir gündüz dokuz gök mesafesinde yol katetti. lsa

richness of Galib's i magery, and

his urge to acknowledge the

gibi güneşe biniyordu.

to bring a sense of the poet's

Telefon yine çalar.
Seyirciler bu kez telefonlanm kontrol etmezler.
Çünkü çalan telefonun sahnedeki oyuncunun telefonu olduğu art1k
biliniyordur
Bu kez hiç kesilmez telefonun sesi . . .
Eğer oyuncu telefona cevap verebilseydi Annesi ona yemeğe geç
kalmamasim söyleyecekti.

delicacy of expressian to his own
work. With "Lovesick," Işık
journeys through the Iate 1 8th
century Onoman world and art
towards today's theatre and social
relations. He rries ro i nvestigate
w hat means to be an "arrist".
"Lovesick" focuses on a young
actor. This character is i mpacted
by Şeyh Gal ib and guestions his
own life through the poet's and
vice versa, thus bringing
historical, social and
psychological perspectives to the
concept of the artist. I n this
performance, it i s not a life or
lives that are truly being
examined, but rather art and the
artist's creative process.

B RECHT B U RADA VE Ş i M D i
BRECHT ICI ET MAINTENANT
Piyano Accompany at the
Piano by: Matthieu Gonet

Rilke'den Brecht'e Hanna'nın Ozanları

Sanatsal işbirliği
Artistic Collaboration: ju/ie Brorhen,
A licia B11stamente
Işık Tasarımı Light Design:
Benait Thiron

Sahne Tasarımı Schenography:
Lise-Marie Brorhen
Menajerlik Management:
A ldo Mig11el Grompone

dizeleri hemen aklına geliyor. Baladı bir şarkıyı seslendiriyormuş gibi
bu uçuruma atiarnaya cesaret eder? ( . . . ) Y o k mu atlamak isteyen?"
Bu dizelerin ona neler anımsattığını şu sözlerinden anlamak mümkün:

Hall

Tarih Date: 2 1 . 05.2000
Saat Time: 20.30
Konser süresi 1 saat 30 dakika;
a ra yok.
1 hour 30 minures; no intermission.

Katkıları için EFE DIŞ
TİCA RET A.Ş. 'ye teJekkiir
EFE ederiz.
We would /ike to thank
EFE DIŞ TİCA RET A.Ş.
for spomoring these peıformanres.
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1 9. Yüzyıl ressamı ve yergi ustası Wilhelm Bush'un "Max ile

Moritz"ini ve Schiller' i n "Dalgıç"ını ezberlemişti. Charybde'nin
yaşadığı fırtınayı gözümüzde canlandıran Schiller'in bu baladının
okumaya başlıyor: "içinizden kim, hangi şövalye, hangi soylu delikanl ı

Yer Venue: Atatürk Kültü r
Me rkezi, B üyük Salo n

..

Hanna Schygulla'nın yaşamında ozanlar her zaman önemli bir rol
oynadı.
Birçok Alman gibi, o da çocukluğunda burjuva ahlakını alaya alan,

Giysi Tasarımı Costume Design:
Sylvette Dequest

Atatürk Cultural Center, Grand

Ruth Valentini (Çeviren: Ayşe Ece)

"Tereddüt içindeki soyluların arasından fırlayıp gelen, hem korkusuz,
hem de duygusal olan bu çelik
yürekli delikanlı, tıpkı
çocukluğumda olduğu gibi şimdi
de tüylerimi diken diken
ediyor." Gerçek büyü n ün ancak
Rilke'nin dizelerinde
bulunabileceğini söylüyor.
"Tüm gözlerle görüyor
yaratıklar sınırsız olanı.. diye
başlayan Duino Ağıtları'nın
sekizincisini, anlatılamaz bir
duyarlıkla yüklüdür" diyen
Hanna şiiri kendi sözcükleriyle
tanımlıyor. "Şiir, birbiri ile hiç
ilgisi olmayan öğeleri bir araya
getirir; yapmak istediği şey, bize
bu birbiriyle ilgisiz görünen
öğelerin aslında bir bütünün parçaları olduğunu göstermektedir."
Ergenlik çağını n korkularıyla mücadele ederken dini inançlarını da
sorguluyor: " H esap verme günü gelince ne yapacağımı düşünerek
beni korku içinde kıvrandıran o tehdit dolu sözler üzerine çok
düşündüm. Evrenin temeli olan güzelliği aradım durdum. imdadıma
ozanlar yetişti; duaların yerini şiirler aldı. Tek bir dizenin verdiği haz,
bu kötülüklerle dolu, otomatikleşmiş dünyadaki varlığı mın temel
nedeni oluyor." Bugün, o benzersiz sesi Bertolt Brecht'in
"Baal"indeki şarkıları seslendiriyor. Brecht'in şarkılarını söyleyen
Hanna, bu kez çok sevdiği bu ozana kendisi de birşeyler söylemek
istiyor: "Benim yeni Tanrım, G üneş'tir. Katolik inancıdan sıyrılır
sıyrılmaz, gençliğimin geçtiği kentin ortasında akan nehrin kıyısında
uzanmak, güneş ışıklarının altında bir an önce erirnek için bisikletime
atlayıp hızla yola koyuldum. Varlığı ve boşluğu işte orada buldum.
Bedenim, suyun içinde bütün ağırlığından kurtuluyor, sırtüstü
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uzanıyorum, suya gökyüzünün de, tıpkı bugüne dek senin dizelerinin

• Hanna Schygulla is one of che

yaptığı gibi benimle beraber, bedenimin her noktasına temas ederek

most imporranr acrors of the new

yüzdüğünü görüyorum."

German cinema. She has worked

Hanna Schygulla, bir şiirin paylaşılması gerketiğini düşünüyor.

for many years w i t h d irecrors

Senaryolarını Gabriel Garcia-Marquez'in yazdığı "Miss Forbes'un

such as Wenders, Schlöndorff,

Mutlu Yazı" ile "Düş Görebildiğim için Mutluyum" adlı filmierin

Scola, Saura, Ferreri, and Von

çekimleri için Küba'da bulunduğu sırada diyalogların yazıl ı olduğu

Trorra. When Passbinder first

sayfaları okurken sayfaların kenarlarında kimin yazdığı belli olmayan

saw her, before she had even

dizeler görmüştü. Içlerinden bazıların ı anımsıyor; aklına şu dize

performed in films, he was

geliyor: "Yarın beni unutacak olsan da, dün için sana teşekkür

convi nced she was desri ned for

ederim."

srardom and she became one of

" Bu rada ve Şimdi" adlı oyun için hazırlanırken Bertolt Brecht'in
şiirlerini bir kez daha incelemiş:

h i s srock acrors. In the thearre

"20. yüzyılın ozanları arasında

she has worked with lumi naries
such as Peter Stei n , George

beni en çok etkileyen Brecht

Tabori, and Klaus-Maria Grüber.

olmuştur. Şarkılardaki kısacık

She has been sing i ng since 1 99 5 .

cümlelerini ve aklımda yer eden

When B recht's name i s

bölük pörçük dizelerini
düşününce gözlerimin önüne bir

declares rhar she grew up on his

menrioned, Hanna Schygulla

çağdan bambaşka bir çağa mesaj

wriri ngs, "Wherher i n Capitalise

taşıyan haber güvercinleri

or Communisr Germany, his

geliyor. Brecht'le konuşuyor,

works were m y companion. No

Weill ile Eisler'in müziğiyle şarkı

wall built in the world could

söylüyor, kendimi güçlü

ever be more solid or provocarive

hissediyorum. Evet, en sonunda

than his geni us. " Whar might

artık kendimden söz etmeyi

this legendary w ri ter be

başarıyorum. "Koltuk

whispering ro her roday)

değnekleri" adlı şiirinin benim

Schygulla responds

şiirim olduğunu düşünüyorum:

question saying that with the

"Bir adım bile atamadan geçen

accompan i menr of Kurt Wei l l

sekiz yıl. Gittiğim o ünlü doktor

and Hans Eissler's music, slıe i s

sordu: " N eden koltuk

searching for " B recht's Songs"

değnekleri?" Ona "felç

wirbin his utterances. She

ro

this

yüzünden" dedim. ( . . . ) Artık

imagines the reply is to be found

iyileştim; yürüyorum, bir
kahkaba beni iyileştirdi. Ama ne
zaman bir koltuk değneği

wirbin his own words. Matthieu

görsem sendelerneye başlıyor,

i nrerpreter.

birkaç saat boyunca zorlukla
yürüyorum. Aslında ben, çok içe
kapanık biriydim; sahneye çıkma
düşüncesi bi� beni korkudan
felç edebilirdi. Brecht sayesinde
artık böyle korkularım yok.
Ozanlar olmasa halimiz ne
olurd u ?"
2 Mart 2000 Nouveı Observateur

gazetesinden kısaltılarak alınmı�tır.

Goner provides che piano
accompan i menr for this powerful

FiŞNE PAHÇESU
THE CHERRY ORCHARD
Anton Çehov, Perhan Şensoy
Yöneten Directed by: Perhan Şensoy

Sinemanın Makinisti Samuel Beckett

Şarkılar Songs: Bu/at Okucava

Perhan Şensoy

Sahne Tasarımı Stage Design:
Perhan Şemoy
Giysi Tasarımı Costumes Design:
Şanda Ztpfi
Işık - Efekt Light Design - Special
Effects: Hiiseyin Ula;
Dans Dance: Natali izkiibarlas
Butafor: Ali Örtaköyliioğlu
Yönetmen Yardımcıları
Assistants Director: Pmar A lsan.
E/if Durdu, Or[ım Kaptan
Oyuncular Performers:
Serap Ciinaydm. Perhan Şemoy,
üvent Ümal, Derya Baykal Şemoy,
Özge Çatıkka;. Ece Erdoğu;.
Şiikran Oedeman, Tarık Papuçcuoğlu.
Rasim Öztekin. Celal Belgil,
Baykal Kent, Ali Çatalba;,
Orhan Ertiirk, Erkan Üçüncü;
E/if Durdu, Nata/i izkiibarlas,
Ebru Soyuerden, Saygm Delibaj,
Resul Okkan, Özkan Aksu,
Orpm Kaptan, Pmar Alsan
Yer Venue: Ses Tiyatrosu
Ses Theaue

Tarih Date: 22,23.05. 2000
Saat Time: 20.30
Oyun süresi 2 saat 1 O dakika;
2 perde.
2 hours 1 0 m inutes; 2 acts.

Ters çevirince içine kar yağan yarım küre oyuncaklardaki gibi kar
yağıyor Moskova'ya. 20 Ekim 1 903, saat 1 7. 1 5 . . . Uzun paltolu iki adam,
yanyana ve ağır ağır yürüyorlar, karın içinden. Onlar mı kameraya
yaklaşıyorlar, kamera mı onlara yaklaşıyor çaktırmadan, bunu tam
algılayamıyorsunuz, iki adam bize yaklaşıyorlar, birden tanıyorsunuz
onları; Anton Pavloviç Çehov ve Konstantin Sergeyeviç Stanislavski.
Moskova Sanat Tiyatrosu'nda prova edilmekte olan "Vişne Bahçesi"
oyununun provasından çıkmışlar, gergin ve suskun, yanyana yürüyorlar,
oyunun yazadarıyla yönetmeni, her ikisi de burunlarının dikine bakarak.
Küs gibiler. Birden konuşuyor Stanislavski:
- Sıradan bir adam için bu bir trajedidir!
Bir kavgada son sözü söylemiş gibi, noktalıyor cümlesini. Çehov
gülümsüyor, hiçbirşey demiyor, çıkıp gidiyor iki adam, kameranın
çerçevesi nden.
Tam 200 gün sonra, 1 O Mayıs 1 904 sabahı, yanıt veriyor Çehov,
elindeki gazeteyi usulca katiayıp masanın üstüne koyarak.:
- Afışlerde ve gazete duyurularında, nedense oyunu m ısrarla "dram"
olarak adland ı rılmış. Benim bu kimi zaman gereğinden neşeli, kimi
zaman gereğinden hüzünlü suratım, insanları hep yanıltıyor.
Stanislavski, eserimi yeterince okuyamamış, "Vişne Bahçesi" tam bir
güldürüdür, hatta farstır!
Belki de kamerarnana söylemektedir bunları Çehov . . .
Güldürünün dört başı bayındır bir tanımlaması da yoktur aslında.
Nedir güldürü? Siz nelere gülersiniz, güzel bir soru! Gerilla FM
radyolarda, sakız çiğner gibi angio-türkçe konuşan ve sesinden fıstık
gibi olduğu düşünülen kızların, kahkahalı dakikalar bölümlerinde
anlattıkları, ödül kazanan en gülünecek öykülerin, neresinde
gülünecek, hala çakmış değilim.
Nedir yani güldürü? Aristofanes'in oyunlarından, Hollywood
sululukianna dek, herşey giriyor bu güldürü sandığının içine. Jean
Genet'nin kabusengiz düş dünyası girmiyor mu sanki? Boris Vian çok
gıcıkça yerini almış değil mi bu sandığın dibinde? Sandığın menteşelerine
oturmuş, gitar çalıyor Bertolt Brecht! Eski püskü bir sandık bu, Pierre
Henri Cami, içten içe sandığı kemiren bir tahta kurdu!
Güldürüyü amerikanca tanımlayanlar, kahramanların mutlu sona
ulaştığı eserler, gibisinden bir dosya adı bulmuşlar konuya. Mutsuz bir
son, gülünç olamıyor mu? Gol yemiş kalecinin, dut yemiş bülbülengiz
suratı ve hali tavrı ve kendisi için "mutsuz son" olan golü afiyetle
yedikten sonra şizoid durağanlığı sizi güldürmüyor m u ?
Kimse mutlu sona ulaşamaz b u vişne bahçeli fılmde. Bayan
Ranevskaya da, Lopahin de, First de, hepsi gol görmektedirler, çok

69

özenle korudukları, vişne ağaçları arasında oluşmuş kalelerinde.

• "So whar is a comedy' From

Filmimizin Çehovengiz kahramanlarının yaptıkları yanlışlar sonucu

Ariscophanes' plays co

ulaştıkları son, acılı ve aı'abesk değil, tam tersine gülünçtür. Mutlu

Hollywood's silliness, everything

olmayan gülünç bir sona ulaşılamaz mı yani ? Kısa öyküleri dönüp

can be a part of this dusty tirne

dönüp okunduğunda, ki Çehov konusunda bu hep yapılmalıdır,

warn trunk called comedy. Isn ' t

Çehov bize güldürü anlayışının ipuçlarını vermektedir; hüzünle fars,

Jean Genet's nightmarish dream

alay ve beklenmedik, birbi riyle çok fena yumak olmuşlar.

world i n this trunk' Hasn't Boris

20. yüzyılın başları, Ekim devrimine çeyrek kala, Çarlık Rusya'sından

V ian irritatingly taken his place

ayrıntılar tarar kamera, kameramanın arkadaşı bir Borodin müziği.

at the borrom of the trunk'

Böyle başlıyor gecikmiş jenerik. Filmin oynandığı sinemanın suskun

Bercolt Brecht is sirting on the

makinisti Samuel Beckett, hergün yeni bir dikkatle izliyor, neredeyse

hi nge of i ts !id, playing the

ezberlediği bu filmi, sanki daha hiç görmemiş gibi. . . Köleliğin kaldırılması

guirar1 Ir' s a tanered old trunk,

hiçbir şeyi çözümlememiş, köylü her zamanki yoksulluğunu

and Pierre-Henri Cami is a

sürdürmekte, sokaklarda öğrenci gösterileri çığ gibi büyümektedir.

woodworm secretly gnawing

Bakuninciler, Tolstoycular, Marksistler, Marksist-Leninistler, Bolşevikler,

away on i t .

Menşevikler . . . Çarlığın bardağını taşıracak damladan önceki damlalar,

Those w h o defıne "comedy" i n

hızla bardaktaki yerlerini almaktadırlar . . . "Vişne Bahçesi"ni işte o

a n American way have found a

sıralarda yazdı, düzenden çok insanla ilgilenen Doktor Çehov.

folder for it labelled "works

- Ne kadar kötü yaşıyorsunuz, sayın insanlar!

where the heroes have a happy

diyordu, 20. yüzyıla adım atan vatandaşlarına.

ending . " Can ' t an unhappy

Göz alabildiğince bir vişne bahçesinin içindeki evde oturan

ending be funny? Doesn 't the

kahramanlarımız, mutluluk trenini kaçırmış ve fakat treni yakalamak

face of the goal-keeper who has

için hiçbir çaba göstermeyen, insancıklardır.

j usr conceded a goal, with i ts

Filmin burasında birden kahkahalar atıyor, makinist Samuel Beckett,

expressian fırst !ike a sputtering

sinemada hiç kimse gülmüyorken. Tüm izleyiciler başlarını çevirip, pis

bird that has lost i ts voice, and

pis bakarlar makine dairesine, sanki bütün s inema Stanislavski'nin
avukatı . . . Hiç de gülünç değildir, Trofımov'un sözleri . . . Neye
gülüyor, bu gök gözlü, dik saçlı, sinir makinist?
Acı gerçeğin karşısında oturup, gözünü ona d i kip, hiçbir şey yapmayan
bir doğululuk, gülünç değil mi yani? Koskoca vişne bahçesi, ata evleri,
ünleri, herşeyleri satılır, Ranevskaya'nın, Gaev'in. Tüm bunları, daha
önce Lopahin satın alır. Ancak eskiden reçel yapılan vişnelerin, reçel
reçetesi yitirildiğinden, ne işe yarayacakları bilinmemektedir. Bir artı

rhen larer is washed i n

·

schizophrenic srill ness once the
"unhappy ending" has been
accepred , make you laugh' No
one ach ieves a happy ending i n
this "cherry orchard" film. All of
the characrers, Ms. Ranevskaya,
Lopahin , and First, see a goal slip

değer değildir artık vişne bahçesi. Aristokrasi tasını tarağını toplayarak

past their well-prorecred goal

terkeder vişne bahçesini. Tası ve tarağı unutmamakta dikkatli olan
aristokrasi, evin sittin yıllık uşağı First'i unutur, taşınırken.

F .Ş.

First arkalarından bakar, kanepeye uzanır, resim donar.
Ne "TH E END" yazısı, ne bir şey . . . Suskunluk olur sinemada. Filmi n
bitip bitmediğinin tam aniaşılmadığı sırada, sinir makinist salonun
ışıklarını yakar. Kimse alkışlamaz.
i zleyiciler şaşkın, birbirlerine bakarlar.
- N' oluyor? der izleyicilerden biri.
- Adamı unuttular! diye yanıtlar onu, dikkatli bir izleyici.
- O adam n'apıyor orda? diye sorar meraklı bir izleyici. Dikkatli
izleyici de tam bir yanıt bulmazken soruya, makine dairesinin salona
bakan küçük penceresini açar, kafasını uzatır, d i k saçlı, gök gözlü, sinir
makini st:
- Godot'yu bekliyor!
- Godot kim?
- Hiç kimse! diye sırıtır sinemanın makinisti Samuel Beckett.
Sinemada panik olur.

posrs among the cherry trees . "

lO T Ü R K I Y E

TURKEY

TiYATRO STÜDYOSU

Ll LUAN
William Luce
Çeviren ve Yöneten Translated
and Directed by: Ahmet Leveudoğlu
Oynayan Performed by:
A liye Uzunatağan
Işık Tasarımı Light Design:
Ip! Kasapoğlu
Giysi Yapımı Costume Design:
Dilek Hani/

Lillian Hellman Söylencesi
Ahmet Le·vendoğlu

Yirminci yüzyılın Amerikasının önde gelen oyun yazarlarından.
Hol lywood'un "büyük dönemi"nin doruktaki senaristi. Ö zyaşamını
anlattığı anı kitaplarıyla "en çok satan" kitapların yazarı. Gençlikten
ölüme dek sol eğilimli "eylemci". Siyasal örgütlerin destekçisi.
Ulusunun siyasal arenasında bir "kadın kahraman". Yarım yüzyıl

Yönetmen Yardımcısı Assistant
Director: Serda Konde/er

boyunca Amerika'nın kültürel ve toplumsal yaşamında egemen bir

Yapım Yardımcıları Production
Assistants: Murat Ktlır Turgut Laleli

kişilik, giderek bir söylence. Senatör McCarthy'nin başına çektiği
"hain kızıllara" yönelik cad ı avının yürütme organı olan Temsilciler

Yer Venue: Aziz Ne sin Sahnesi
Aziz Nesi n Stage
Tarih Date: 23 ,24,25.05. 2000
Saat Time: 20. 3 0
Oy un süresi 2 saat ; 2 perde.
2 hours ; 2 acrs.

Meclisi Amerika Karşıtı Eylemler Sorgulama Komitesi'nin isteklerine
boyun eğmeyen ve bu tarihsel sorgulamadan yengiyle çıkarak "yolunu
yitirmiş bir yönetime onurla karşı koyuşun" simgesine dönüşen kişi.
Polisiye roman türünün öncüsü, 1 930'1u yıllar Amerikasının "gözde
çocuğu" Dashiel Hammett'la sürdürdüğü otuz yıllık çalkantılı aşk ise,
Lillian'ın yaşam öyküsünün öteki ekseni.
Tümü sahnelenmiş 8 oyun ve 2 oyun uyarlaması, hepsi "çekilmiş"
I S film senaryosu, 3 anı kitabı, Hellman'ın yazı alanında geride
bıraktıklarının başlıcaları. Oyunlarından ikisi (Küçük Tilkiler, Kırık
Oyuncaklar) sahnelerimize oynanmış. Senaryolarından çoğunlukla
1 940'1ı yıllarda çevrilmiş filmierin birçoğunun sinemalarımızda
gösterilişini de "eski kuşaklar" anımsıyor.
Lillian'ın, genç yaşlarında başlamış, ama onu hiçbir dönemde herhangi
bir parti yanlılığına götürmemiş olan "siyasal" serüveni, orta yaşlarında
uluslararası arenaya da sıçramış. 1 938'de ispanya Iç savaşı döneminde
"Krallığa bağlı" güçleri destekleyen eylemiere katılmış. Aynı yıl Alman
malı ürünlerin ABD'nin sokulmaması yolundaki yazarlar girişiminin
destekçisi olmuş. Stalin Rusyasına iki kez gitmiş. Buna ilişkin olarak
oyunumuzda şunu söyleyecektir: "( . . . ) Şurası doğrudur ki ben de,
benim gibi pek çoğu da, Sovyetler Birliği'nde gerçekte olup
biteni n ayırdına epey geç vardık ( . . . )" Yaşlı yıllarında ise
Vietnam savaşı karşıtı gruplara destek verdiği biliniyor.
1 988'de "Tehlikeli Dosyalar ( . . . )" adlı kitabı için araştıma
yapma amacıyla yazar Herbert Mitgang FBI'a
başvurduğunda, bu örgütteki Hellman dosyasının 37
sayfasının "incelenemez" olduğunu öğreniyor. Ulaşabildiği
bölümlerden birinde, "(Hellman'ın 1 940'1ı yıllar başlarında)
Komünist Partisi'ne aşırı yakınlığı olduğu" tanımı yer
alıyormuş. Hellman'ın "eylemciliği" Feminizm hareketinden
bilerek uzak durmuş. Onu "bayat olay" diyerek aşağılamış
da. Ne var ki bu yaklaşımı, Feminizm olgusunun incelemecisi
Timothy Ervin'e göre "feminist olmayan feminizm"dir.
Ervin, feminizme yönelik tüm küçümsemelerine karşın
Hellman'ın "yapıtlarının da, yaşantısının da, onun
feminizminin yansımalarını taşıdığını" savunuyor.
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Hellman'ın kişiliği üzerinde kimi gölgeler de yok değil. Çok kişi onu

• Lillian Hellman. One of the

"doğru ve gerçek olandan çok 'kendi istediği biçimde tanınmakla

faremost playwrights of

ilgilendiği" yönünde ağır biçimde eleştirmiş. Çok sayıda eleştirmen,

twentieth century America. Top

ayrıntılı açıklamalarla onun anı kitaplarında gerçekleri çarpıttığını ve

screen w ri ter of Hollywood's

özellikle "Pentimento"da kimi öyküleri ve anekdotları düpedüz
uydurduğunu ileri sürmüş. Ö zetle, kuşku götürür yanları var Lillian'ın

"great years". Aurhor of best
seliers by way of her memoirs. A

kişiliğinin.

left-incl i ned activist from youth

Seksenine merdiven dayadığında, tekerlekli iskemieye tutsak,

to deat h . Supporter of pal irical

neredeyse hepten kör, ağırlığı ancak 35 kilo çeken Lillian'ın, yine de

organ isations. A heroine in the

üniversitelerde konferanslar verdiği, yolculuklara çıktığı oyunlarının

narion's pal i r ical arena. A

yapımiarına karıştığı ve siyasal örgütler etkinliklerini -telefonla da

command i ng presence in

olsa- sürdürdüğü anlatılıyor, çeşitli kaynaklarda. Bunların yanısıra,

America's cultural and social life

William Luce'un yazdığı oyunumuzu aşama aşama gözden geçiriyor,

for half a century anel evennıally

denetliyor. Bu işi artık gözleriyle yapamadığın dan, ses bandından

a myth. Indiviclual who stood up

dinleyerek yapıyor. Yazar Luce'a

against rhe House of

son sözleri şunlar olmuş: "Bu

Representatives Committee on

benim sesim. Teşekkür ederim."

Un-American Activities which

Ancak 1 984'te yaşamdan ayrılan

organİsed the wi tch hunt led by

Lillian, oyunun 1 1 Ekim 1 985'te

Senatar Mc Carrhy against the

Cleveland Play House'da

"red trairors" and who thus

sahnelenişine yetişememiş.

became a symbol of noble

Oyunu izleyen eleştirmenlerden

deflance of government run

Marianne Evett onu şöyle

amok. The stormy love affair she

tanımlamış: "Coşkulu, onurlu ve

bad witb Dashiel Hammett, the

zeki bir kadının portresi."

pioneer of detective novel and a

lzleyeceğiniz oyun, bugünkü

"favorite boy" of America's

dünyanın egemeni ABD'nin 20.

tbirties, is the other mainserearn

yüzyılda içinden çıkardığı, hem

in Hellman's life srory. "Lill ian"

eylemci, hem yazar, hem

i s the tale, written for the stage,

"kişilik" olarak toplumda önemli

of a person who throughout her

yer edinmiş bir birey üzerine.
Ancak ilginçtir ki, kahramanının

life stood up against selfıshness,

bu özelliklerinden belki daha
çok, onun Dashiel Hammett'la
yaşadığı fırtınalı aşk öyküsüne
odaklanır görünümde, oyun. Bu
da, Hellman'ın hep önem vermiş
olduğu "nasıl tanınacağı"
konusunda yaşamının son
demlerinde yaptığı seçim olsa
gerek.
Yine de, önemli olan, oyunun
-bir Hellman uzmanının
değerlendirilmesiyle- "yaşamı
boyu bencilliğe, haksızlığa,
sömürüye karşı çıkmış" bir
insanın öyküsü olması. Tiyatro
Stüdyosu'nun onuncu yılında
Lillian'ı sahneliyor olmasının
nedeni de bu.

i n j ustice anel exploitation.

H l RÇ l N KIZ
THE TAMING OF THE SHREW
William Shakespeare
Yöneten Directed by:
Lindsay Power
Tasarım Design:
Ashley Martin-Davis

Işık Tasarımı Light Design:
Peter Mumford
Müzik Music: Gary Yershon
Kostüm Costume Supervisor:
Alise McArthur
Oyuncular Performers:
Stuart M<Quarrie. Kathet·ine Gı·ice,
Co/in McComıack. john Lloyd
Fillirıghcmı. Simon Coates,
Nicholas B/ane, Maxwell Hutrheo11.
Sam Throughton. Ryan Pope,
}o Stone-Fewi11gs. Louis Hi/yer,
Christopber Wilkimon, Morıica Dolan,
Charlotte Randle. Anwen Hugım-l?oberts
Yer Venue: Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Muhsin Ertuğrul Srage

Tarih Dare: 2 5 , 26. 27. 05. 2000
Saat Time: 20.30
Oyun s üresi 3 saat; 2 pe rde
( I ngil izce, Türkçe elektronik üst
yazılı.)
3 hours; 2 acts. (English, Turkish

Kadınlar . . . Erkekler . . . C insel Politika
Derleyen: Ani Hadde/er

William Shakespeare'in "H ırçın Kız" adlı komedyası resmi olarak
1 623 yılında basılmış. Bazı söylencelere göre 1 594 yılında yani oyunun
yazılı metni basılmadan önce "H�rçın Kız adlı Hoş Bir Hikaye" adlı bir
oyun oynanmış. Bu oyunun yazılı metnin bir ön taslağı olduğu veya
tam tersine yazılı metnin oyunun kötü bir kopyası olması
ihtimallerinin yanısıra, o dönemin eleştirmenleri 1 594 yılında sahne
alan oyuncuların metni son radan aralarında topariayıp kağıda dökmüş
olabileceklerini düşünmüşler. Bugün birçok eleştirmen kötü kopya
ihtimali üzerinde mutabık kalmış ve oyunun yazılış tarihini 1 592
olarak saptamışlardır.

"H�rçın Kız"ın üç ana öyküsü değişik kaynaklara dayanmaktadır. H ı rçın
bir kadınının kocası tarafından 'yola geti rilme' teması antik dönemde
Sokrates ve karısı Xanthippe'nin ilişkisini anımsatır. Bianca'nın birçok
talibi olması üstüne kurulan alt metinse ilk olarak Aristoteles'in "/
Suppositi" adlı eserinde işlenmiş. Ö n oyun ve Epilog'da yer alan ve
oyunun ana aksiyonunun
merkezindeki Sly, geleneksel
halk tiyatrosunun kandırılan,
sarhoş prototipidir.
Bu açıdan bakıldığında oyun,

elecrronic s.r.)

geleneksel Ingiliz mizahı ve zarif
ltalyan tarzının bir karışımı. Öykü

Katkıları için THAMES
WATEI?'a tejekkiir ederiz.
We would !ike to thank
THAMES \fiATER for
spansoring these performanres.

italya'da geçşede Shakespeare'in
asıl yansıtmak istediği Elizabeth
dönemi Ingiltere'sindeki yaşam
ve düşünce.
Uzun yıllar Royal Shakespeare
Company - RSC'de çalışan
Lindsay Posner'ın "internet"
çağıyla örtüşen güncel yorumu
bir anlamda RSC'nin tarih
içindeki gelişiminin bir
yansıması.

Kadınlar . . . Yirminci Yüzyıl
Ortalıkta ilişkilerini bir kavgaya dönüştüren erkeklerle kadınların
arasındaki bir cinsiyet savaşı olduğu izlenimi dolaşıyor. Oysa gerçekte
erkeklerle kadınlar birbirlerinin en kötü taraflarını değil en iyi tarafını
arama çabası içindeler . . . Cinsel düşmanlık doktrininden kendini
kurtaran kadınlarla erkekler birbirini cinsiyetlerinden arınmış birer
birey olarak görebilir . . . Cinsiyet savaşı yalnızca bir mit. Kadınları
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ekonomik açıdan bağımlı ve zayıf kılan kurumsallaşmış, her yanı

• As part of the "Britain -

sarmış bir ayrımcılık türü.

Turkey 2000" projecr, the 1 2 th

Kate Figes, Because of her sex

International Istanbul Thearre

Erkeğin dünyası devletse, kadının dünyası eşi, ailesi, çocukları,
evidir . . . Kadınlarla erkekler birbirine saygı duymalı ve birbirlerinin
alanına giren şeyleri yapmaya kalkışmamalıdır.
Adoi( Hitler ( 1 934)
60'1ı yıllarda benim kuşağırnın gençliğinde tarihte ilk kez namuslu
kadınlar denizci gibi küfretti, sarhoş oldu, gece eve gelmedi, kısacası
erkek gibi davrandı. Eksiksiz cinsel özgürlük arıyordu k . . . bir sabah

Festival h os ts one of B ritain's
world-renowned thearre groups,
the Royal Shakespeare Compzı.ny.

Of all Shakespeare's plays, "The
Taming of the Shrew" is
probably the one most
guaranteed to raise hackles and
spark off debate (alrigbt,

uyanıp gerçeği farkettik.

arguments) - whicb is no doubt

Kadın da at gibidir: içinde aynı anda birbirine karşıt iki istek vardır.

been rediscovered and

Camille Pag/ia ( 1 993)

the seeret of i ts populari ty. I t ' s

Bir taraftan kendini tamamen kapıp koyvermek ister. Diğer taraftan

reinterpreted by one generatian

da ansızın fırlayıp üstündeki adamdan kurtulmaya can atar.

after anather, playeel as a
misogynist's character and a

DH Lawrence, Woman in Love

fem i n ist rracr and, in the case of

Erkekler . . . Cinsel Politika

one famous off-screen

Bütün erkekler çocuktur deyip geçmeyi reddediyorum. Bazı
erkeklerin benimle eşit olduğunda ısrarlıyım.

Bigid Brophy

parrnership, a close reflection of
the ir own home life . How do you
! i ke your sbrewsl Bad-tempered
grouch bead i ng for a well

Erkek, istediklerini zorla kabul ettirdiğinde ve diğerlerini kendi

deserved sp i nsterhood 1 Basicall y

amaçlarına ulaşırken kullandığı bir alet olarak gördüğünde kendini

nice-gir! frustrated by spoilt

daha da erkek hisseder.

sibling ' And what about

Bertrand de jouvenel

Perrucbio - is he whip-cracking

Erkekler maçoluk kavramının çorak siperlerinde yapayalnız kaldılar,
dışarı çıkmaya korktukları gibi kimseyi içeri de almıyorlar. Sürekli
birinin o havalı duruşlarının ardında, kendi içinde kilitli kalmış yalnız
bir adam olduğunu göreceği
korkusuyla yaşıyorlar. Bunun
doğurduğu öfke ve çaresizliği
paylaşabilmeleri çok zor.
Anlayabilenler için maço erkeğin
dili, birilerinin içinde sıkışıp kaldığı
o kasıntı d u ruşu aşıp ona ulaşması
için bir çağrıdır.

Harold C Lyon jr., West Point
subaylarından
Delikanlılık felsefesi pek zavallıdır:
aslında daha iyisini yapabilecekken o
hiç değişmeyen, bira lekesiyle dolu,
cinsiyetçi, maço havayı taşımak.

Sean O'Hagan
RSC Program dergisinden derlenmiştir.

macho man, or really a caring
sharing type who sees through to
the 'real' Kare and ceaches her to
! i ke herselfl And how should
that wrerched fınal scene be
playedi If you tbink Li ndsay
Posner's new RSC production of
"Shrew" needed a big screen co
bring it i nto the twenty-fırst
century, wai t ci l l you see this rumour has it that Perruchio
comes to wive it wealth i ly on the
Internet.

� � Bu gösteriler "Britain
Turkey 2000" etkinlikleri
kapsammda gerçeklepirilmipir.
These performances have been ı·ealised within
the framework of "Britain-Turkey 2000".
"""'� - -·� -�--

���=��� The

THE BIVTISH
COUNCIL,
���=��� Council İSTANBUL'a
değc>rli ijbirliği i[in tqekkiir ederiz.
We wo11/d /ike to thank THE BRITISH
COUNCIL, iSTANB ULfor their kind
contribution.

��===�� British

SAHTE K i M L i KLER
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(ASRlN ENTRi KASI)

FAKE IDENTITIES 5 (INTRIGUE OF THE CENTURY)
Ümit Ünal, Kerem Kurdoğlu
Yöneten Direcced by:
Kerem Kurdoğlu
Müzik Music: Ayje Tiitiincii
Koreografı Choreography:
Öviil A ı•kmm
Sahne ve Giysi Tasarımı Scage
and Coscume Design: Naz Erayda
Düzenleme Arranged by:
Ayje Tiitiincii. St��p Keskineı·,
Orç11n Bapiirk, Cem Akdoğan

"Kendin Gibi Olmak" Üzerine
Kerem Kurdoğlu

"Ben kimim?" diye soran biri, nasıl bir cevap bulmayı u mmaktadır?
Başkalarının beni kim olarak tanıdığıyla benim aslında(!) kim olduğum
arasındaki fark, hayatımızın en temel endişelerinden birin i n kaynağı
değil mi? Nasıl göründüğümüz veya nasıl görünmeyi arzuladığımız
dışında gerçek(!) bir kimliğimiz var mı? Yoksa kimlik dediğimiz şey,
sonucunda olumsuzlandığımız davranışlarımızdan uzak durmayı,

Müzik Kayıt Music Record:
Levent Büyük, Stüdyo 18 Hard Disk

sonucunda olumlandığımız davranışlarımızı kullanmayı öğrendiğimiz

Editing Edicing: Samhan Erim

Peki "samimiyet" dediğimiz şey nedir? istediği gibi görünmeyi
başarmış bir kişinin rahatlığı mıdır sadece? Ya da takınılan maskeyle

Asistan Assis tane: Sima Can

bir şartlı, şartsız refleksler; bilinçli, bilinçsiz stratej iler toplamı m ı ?

Fotoğraflar Phocographs:
Fethi İzan, Ütopya

'doğal' ve 'sonradan edinilmiş' yetenekierin uyum içinde olması mı?

Oyuncular Performers:
Murat Daltaban. Özden Çiftçi.
Aslı Öngören. Kemtı Kurc/oğlu

oluyor? Belki de 'yetenek', onay gördüğümüz becerilerimizin
gelişmesiyle açıklanabilmesi nedeniyle, yani maskenin bir parçası

Şarkıcı Oyuncu
Singer 1 Performer: S11na Sımeı·

varlığımız taşıdığımız genetik kodlar m ı ? Eğer bu doğruysa, kahtımsal

Yer Venue: Istanbul Sanat Merkezi,
K umpanya Sahnesi

varedebilme mücadelemizin uyumlu bir çözüme ve başanya ulaşması

Istanbul Are Center, Kumpanya Srage
Tarih Dare: 26. 29.05. 2000

Saat Time: 20.30
Tarih Dare: 27. 28.05. 2000
Saat Time: 1 5 . 00
Oyun süresi 1 saat 25 da ki ka ;
a ra yok.
1 hour 2 5 mi nures; no i n rermission.

Bu durumda 'yetenek', kişilikten ayrı bir 'öz potansiyel' tanımı mı

olduğu için, hesap dışı bırakılmalı. Maskenin parçası olmayan tek
özelliklerimiz ve 'yatkınlıklarımız'la, kendimizi sosyal olarak
mıdır bizi 'kendimiz gibi' h issettiren ?
'Kendin olma' duygusunun yitirilmesi niçin özellikle içinde yaşadığımız
bu çağa ilişkin bir sorun ? Bunu endüstriyel üretimdeki yabancılaşma
ile açıklamak çok mantıklı görünmüyor. Eğer bu yaklaşım doğru
olsaydı, kimlik sorununun 1 9. yüzyıl bireyini de kemiriyor olması
gerekmez miydi? Yoksa kemiriyor muyd u ? Bazı düşünürlerin iddia
ettiği gibi, modernizm sonrasında "emek-üretim" paradigmasından
"bilgi" paradigmasına geçmiş olmamızda mı kabahat? Bilgi de bir çeşit
'kristalize emek' değil mi? Yeni üretim teknikleri sonucunda, gündelik
edimlerimizle onların somut sonuçları arasındaki ilişkinin
hissedilemez hale gelmiş olması (yani aslında "emek-üretim"
paradigmasının görünmez hale gelerek varlığını sürdürmesi), bir
açıklama olabilir m i ? Bütün bu açıklama yaklaşımları çok 'ekonomist'
değil m i ? Yine de sorunun tarihselliğinin bir nedeni olmalı.
(. . .)
Delikanlı: Kim bu peki?

Adam bir an düşünür, kendi fotoğrafını hiç tanımadan uzun uzun
inceleyerek:
Adam: Sizin kapınıza bırakıldı, sizin tanımanız lazım . . .
Delikanlı'nın cep telefonu çalar. Delikanlı telefonu açar.
Delikanlı: Buyrun ?

Biraz dinler.
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Delikanl ı : Bir dakika. Sormam lazım. (Adam'a döner.) Bakar mısınız?
Ben deri ceketli, 35 yaşlarında, kır saçlı biri miyim?
Adam: Hayır. Değilsiniz.
Delikanlı: (Telefona:) Kusura bakmayın, değilmişim. (Dinler.) Rica
ederim. (Telefonu kapar.)

Tarif edilenin tıpkı Adam olduğunu farkederler. Şaşırırlar, te/efona,
birbirlerine vs. bakarlar. Korkar/ar, ne diyeceklerini bilemez/er.
Adam: Kadın sesi miydi?
Del ikanlı: Evet, bayandı.

Adam ani bir telôşa kapı/ır.
Adam: Bana beş dakika müsaade edin, halletmem gereken bir mesele
var.
( . . .)
Kadın: Gördünüz mü? Siz kendini bilmez bir genç adamın tekisiniz.
Kendinizi tanımadığınız için, hayatınıza giren insanları da
tan ı ya m ıyorsu n uz.

Delikanlı tam bir şey söyleyecekken Kadın sesini yükselterek onu susturur.
Kadın: Benim kızım, başarılı, h ı rslı, prezantabl, dinamik, ekip
çalışmasına yatkın, I ngilizce bilen ve
tercihen bilgisayar kullanabilen,
seyahat etmesine engel olmayan,
askerliğini yapmış ve 28 yaşını
aşmamış genç işadamı tipinden
hoşlan ır bir kere . . .

Delikanlı tam bir şey söyleyecekken
Kadın sesini daha da yükse/eterek onu
susturur.
Kadın: .. tabii ikinci bir dil tercih
nedenidir.

Delikanlı patlar gibi:
Del i kanlı: Ama ben tam öyleyim .

. .

Kadın hayal kırıklığı içinde onu şöyle
bir süzerek:
Kadın: Siz m i ?
Delikanlı: Yes! Und o u i . Hatta si.

Heyecanla çabuk çabuk konuşarak:
Delikanl ı : Sırasıyla ltalyan i l kokulu, Alman lisesi ve I ngilizce i ktisat
bölümlerinde okudum. Fransa'da master yaptım. Evet, henüz besteci
olarak varlık gösteremedim ama iş idaresi üzerine yazdığım iki kitap
ülkemizde ve Amerika'da liste başı oldu. Beni yirmibirinci yüzyılın
iktisatçısı olarak yorumlayanlar çıktı. Tabii hiç çalışmasam bile bana
ve müstakbel çocuklarıma yetecek kadar param olduğunu
beli rtmeliyim. Şu sıralar mali durumum bozuk. Çünkü kızınıza
kendimi beğendireceğim diye babamı küstürdüm, evden ayrıldım
filan . . . Ama şu an dönsem yine babamın gözbebeği olurum. Çünkü
ben babamın tek oğluyum. Dev bir sanayi imparatorluğunun tek
varisiyim.

Kadın hayranlıkla:
Kadın: Babanız kim?
(. . .)
Genç Kız: Bakın, ben bu kendilerine doktor süsü veren yaratıkların
yanlış yaptıklarını nereden biliyorum . . .
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Adam: Nereden biliyorsunuz?

• Four people i n r roduce

Genç Kız: Biraz düşünün . . .

rhemselves and "disclose" rheir

Adam: Bir içgüdü olabilir m i ?

idenr i r ies w each orher.

Delikanlı: B i r sezi. . .

However, rhe identiries

Kadın: Nereden biliyorsunuz?

consrandy shifr . The characrers

Genç Kız esrarlı bir gülümsemeyle:

meer each O[her again as

Genç Kız: Hafızamızı kaybetsek bile bir takım kişilik kırıntıları kalmış

d i fferem people who keep

olmalı beynimizdeki şu gri kıvrımların arasında . . . Ben geçmişte belli ki

changing rheir places in l i fe.

doktordum . . . Ruh doktoru yani . . . Yoksa yapılan yaniışı nereden

There are amusing li nks macle

bileceğim . . . .

berween rhe everyday idemiry

Adam gayet ciddi:

problems of rhe average person

Adam: Uyduruyor olamaz mısınız?

and rhe philosophical guesrions

Genç Kız parlar, neredeyse Adam'ın tepesine çıkarak:

abour rhe aurhenric iclemiry of

Genç Kız: Uydurmak m ı ? Tabii. Tabii ki uyduruyorum. Herkes sürekli

an i n d ividual. A choreography

uyduruyor beyefen di. . . Siz şimdi hafızanızı kaybetmiş olmasaydınız, şu

i n fluenced by body codes

an 35 yaşlarında, evli, bir çocuk babası bir adam olsaydınız, yine

replaces mise-en-scene wirh a

sürekli kendiniz hakkında bir takım yalanlar, teoriler, hayaller

concepr of movemem. Ir is a

uyduruyor olacaktın ız . . . Yanılıyor muyum?

conremporary performance

Adam korkuyla gerilemiştir, hayır manasında başını sa/lar. Genç Kız ortada
kaplan gibi gezinerek, anfide ders veren bir hoca havasında:
Genç Kız: Hayatta kendimize biçtiğimiz rol kadar varız hanımlar

derecrive swries and musical

beyler . . . Uydurduğumuz şeyler gerçek kişiliğimizdir . . . Uyduruyorum
o halde varım . . .
Adam ürkek ama alaycı:
Adam: KI işe . . . Ağıziara sakız olmuş aşı n mış, berbat ki işeler bunlar . . .
I nsan lise sıralarında böyle hikmetler yumurtlar.

inspired by absurd rhearre, farce,
rrad i r ions.

ÖNC EKi GÜNLE R Ölüm, Yıkı m & Detroit lll
THE DA YS BEFORE Death, Destruction
istanbul Kültür v e Sanat
Vakfı'nın kurucusu Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı'nın anısına.
As a tribuce to Dr. Nejat F.
Eczacıbaşı, founder of the İ stanbul
Foundation for Culture and Arts.
Yapımcı Producer: Change
Performing A rtJ
Ortak Yapımcılar Co-Producers:
Lincoln Center Festival New Yark,
Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali,
MC93 Bobigny - Paris
Yöneten Directed by: Robert \'(li/son
Müzik M us i c: Ryuichi Sakamoto
Metin Text From: "Önceki Günün
Adası" "The Isiand of the Day
Before" Umberto Eco ve Ton Şiirleri
Tane Poems Christopher Knowles
Koreografı Choreography:
Suzushi Hanayagi
Kostüm Cos tumes:Jacques Reynaud
Işık Tasarımı Light Design:
A ). Weissbard
Sahne Tasarımı ve Görüntüler
Set and Images: Peter Bottazzi
Ses Sound: Peter Cerone
Video Video: Christopher Kondek
Aksesuar Props: Ham Thie�nann
Sahne Amiri Stage Manager:
Suejane Stoker
Oyuncular Performers:
lsabella Rossellini
Ve and: Elelira Bottazzi, Francis Bouc,
Andri Gingras, Meg Harper, Makram
Hamdam, Marianna Kavallieratos,
Christopher KnOUJ!es, Restu
Kusumaningrmn, Brian Nishii, Fernando
Nogueira, A rco Renz, Elisabetta Rosso,
Heiko Semt, Ines Somellera, Carlos Soto,
Kamerorı Steele, Tassy Thompson
Konuk sanatçılar Special guests:
Semiha Berksoy ve and Dechen Shak
With the Participation of
Yetkin Dikinciler ( Istanb ul Devlet
Tiyatros u'nun izniyle) Devrim Nas ve
Şahika Tekand'ın kat ılımıyla
Yapımcı Producer: Franco Laera
Prodüksiyon Amiri Producing
Director: Elisabetta Di Mambro
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant: Leslie Baker
Tur Menajeri Company Manager:
Marta Peloso
With the Collaboration of Teatro
Communale di Modena ve and CRT
Artificio M ilano'nun işbirli�iy le

&

Detroit III

Ölüm, Yıkım ve Detroit l l l
Robert Wilson (Çeviren: Ani Haddeler)

"Önceki Günler: Ölüm, Yıkım & Detroit lll" apokaliptik tarih, düşünce ve
düş gücünün içinden geçen bir çizgiyi izleyerek yıkım ve tekrar
oluşumun evrelerini inceliyor. Eski ve yeni zaman içinde yolculuk
ederek ikinci binyılın mahşer görüntüleri, birinci binyılda meydana
gelenleri yansıtıyor.
Oyunun yapısı; anlatım, felsefe ve belleğin, açıklama tekniğiyle iç içe
örülmesiyle oluşturuldu.

"Önceki Gün/er"in çeşitli katmanlardan, sabitleştirilmiş imgelerden,
metinlerden ve seslerden oluşan çoğul yapısı üç yaz boyunca
Watermill Merkezi'nde gerçekleştirilen atölye çalışmaları sırasında
ortaya çıktı. Bu merkez, yeni sanatsal yaklaşımları desteklemek,
gençlere üretim ve araştırma fırsatı vermek ve sanat yönetmeni
Robert Wilson ve çağdaşlarının çalışmalarını sergilemek amacıyla
1 992 yılında Southampton Long Isiand'da Robert Wilson tarafından
kuruldu. Watermi l l'in çizdiği profil, Robert Wilson'un eserlerine
taşıdığı yenilikçi anlayışla aynı: değiş i k tarzları birlikte kullanmak ve
disiplinlerarası kolektif çalışmayı desteklemek. Watermill
çalışanlarının ortak çabaları sonucunda bu yapıt proje aşamasından
prodüksiyon çalışmalarının son evrelerine kadar getirildi.
Mahşer projesi ile ilgil i çalışmalar i l k olarak 1 996'da Bölüm A atölye
çalışması sırasında yapıldı.
Bu çalışma, değişik kaynaklara dayanarak oluşturulan oyunun metinsel
ve görsel araştırması için geniş bir altyapı hazırladı. Ayrıca Robert
Wilson'a da skeç ve diagramların yaratımında esin kaynağı oldu.
Çelişkili bir mantık çerçevesinde geliştirilen belirli sahneler arasında
paraleller kuruldu. ilk atölye çalışmasından sonra oluşturulan proje
dosyası geniş bir görüntü yelpazesi, metin, düşsel anlatımlar ve
Robert Wilson'un sahne tasarımlarını içeriyor.
Bu kitap, 1 997'de Bölüm B atölye çalışmasında gerçekleşen 1 2 sahnenin
temelini oluşturdu. Her sahnenin tasarlanış sürecinde apokaliptik
tarihler ve mitler, koreografinin ve hareketin soyut katmanlarını
oluşturuyordu. Sahne akışının son hali, yönetmen yardımcıları ve
dramaturgların titizlikle kaydettikleri aksiyonlada bağdaşıyor. I kinci proje
dosyası sahne tasarımı ile ilgili çeşitli

Yer Venue: Atatürk Kültür
M erkezi , Büyük Salon

Atatürk Cultural Cenrre, Grand Hall

Tarih Dare: 27.05. 2000
Saat Time: 20.30
Tarih Dare: 28.05. 2000
Saat Time: 1 5 . 00; 20.30
Oyun süresi 1 saat 45 dakika; ara
yok . ( ltalyanca, Türkçe elektronik
üst yazılı.)
1 hour 45 minures; no inrermission.
(ltalian, Turkish elecrronic s.r.)

modeller, sahne akışını sunmanın
yanısıra, yapıtla örtüşecek film, video
ve dialar için farklı önerileri ve görsel
malzemeyi içeriyor.
1 998'deki Bölüm C atölye
çalışmasında önceki yıllarda
oluşturulan sahnelemeler, metin ve
ses düzeni daha detaylı ele alınıp
tekrar birleştirildi.
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Umberto Eco'nun "Önceki Günün Adası" adlı eserinden kesitler alınıp

• "The Days Before" is conceived,

Christopher Knowles'un şiirlerini de içeren diğer metinlerle

designed and d i rected by Robert

birleştirildi.

Wilson. It is a journey through

Bu metinler aksiyon ve görüntülerden bağımsız olarak ele alındı ve

the spaces explored in Umberro

böylece anlatırncı olmayan teknikler aracılığıyla değiş i k bir okuma

Eco's text. In this srory, a

biçimi geliştirildL Oyununun müziklerini yapan Ryuichi Sakamoto'nun

shipwrecked man, Roberto, from

ses düzeni prodüksiyonun ilerleyen aşamalarında sürekli yenilendi.

the 17 th century, searches

Söz konusu 1 2 sahne tek bir çizgi üzerinde gelişen bütün bir

endlessly for the meridian, the line

h i kayeden çok mahşerden esinlenen öykülerin hareket eden
tablolarını sunuyor.

yesterday, where on one side i t is

that separates taday from

Prologda oyun u n sunuşunu yapan Horoz ve Baykuşun simgesel

stili the day before. "The Days

karakterleri mahşer günü hakkında zıt düşüncelerini dile getirdikleri

Before" conrains two acts and

sahnelerde tekrar karşımıza çıkıyor.

twelve scenes. Between each scene

Horoz, mahşerin ve dünyanın sonunun nasıl olacağını öngören bir

is a Knee Play or enrr'acte. For its

ermiş, Baykuş ise mahşerin gerçekleşeceğinden şüphe eden yalnız bir

imagery and ideas, it draws upon

fıgür.

Western mythologies of the

"Önceki Günler", Umberto Eco'nun "Önceki Günün Adası"nda mekanlar

Apocalypse. As a piece i n

arasında yapılan bir yolculuk. Bu öykü, 1 7. yüzyılda bir gemi
kazasından kurtulan bir adamı n sürekli meridyeni, yani bir tarafın ı n

conrinuous development, it

h e p bir önceki g ü n olduğu, bugünü dünden ayıran çizgiyi arayışını

desrruction and reconstruction.

anlatıyor. Ne pahasına olursa olsun çizginin ötesindeki adaya ulaşmayı

Past, present, and furure coexist

isteyen bu adam son denemesinde başlangıç noktasına geri dönmek

tangibly. The music is composed

ister.

conrai ns elemenrs of both

by Ryuichi Sakamoro. His score
for Bertolucci's film "The Last
E mperor" had won him an Oscar,
a Grammy, and a Globe Award
for best soundtrack. "Little
Buddha", "Wurhering Heighcs" ,
" Forbidden Colors", "Snake Eyes"
are some of his renowned film
chemes. The famous model and
accress Isabella Rosellini made her
ci nemaric debuc wich Paolo and
Vitrorio Taviani's "Il Pracro". She
received a Golden Globe Award
namination for her role in "Crime
of the Century" and an E mmy
Award namination for "Chicago
Hope". Semiha Berksoy, a prima
donna of the Turkish opera is che
special guest accress of "The Days
Before".

*

İTA L YAN KÜLTÜR
:��·.:.��ı ��. MERKEZi, İSTANBUL 'a
değerli işbirliği ifin tqekkiir
ederiz.
We would !ike to thank THE ITAL/AN
CULTURAL CENTER, İSTANBULfor
their kind contribution.
'"''""

i DEAL B i R KOCA
AN IDEAL HUSBAND
Oscar Wilde
Çeviren ve Yöneten Translated
and Directed by Gerıcay Giiriin
Sahne Tasarımı Stage Design:
Nilgiin Giirkan
Giysi Tasarımı Cosıume Design:
Sevim Çavdar
Asistanlar Assistanıs: İnci Tiirkay.
Şencan Giileryiiz

Oscar Wilde'ın Ölümünün Yüzüncü Yılında ideal Bir Koca
Şakir Eczacıbaş ı

Oscar Wilde, yüz yıl önce, 30 Kasım 1 900'de ölmüştü. Mart 1 89S'te
Wilde'ın eşcinsellikle suçlandığı Queensberry Davası başladığı sırada,
son iki yapıtı Ideal Bir Koca ve Ciddi Olmanm Önemi (The lmportance of
Being Earnest) Londra'da oynanıyordu. Suçlu bulunan Wilde, iki yıl

Müzik Music: Gaye Akçıl

dayanılmaz koşullarda hapis yatmış, bu yüzden sağlığı çok bozulmuş,

Işık Tasarımı Light Design:
YükJel A ymaz

dönmernek üzere Ingiltere'den ayrılıp ölümüne dek yaşadığı

bir daha oyun yazamamıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra, hiç

Efekt Special Effects: Aytekin Saday

Fransa'da, cezaevindeyken tanıdığı bir idam mahkumunun duygularını,

Oyuncular Performers:
Kemal Bekir, Şahnaz Çakıralp,
A rsen Giirzap, Can Giirıap,
i/kay Saran. Nurseli idiz, Kazım A kıar

davranışlarını dile getirdiği 654 dizelik Reading Zindanı Türküsü'nü (The
Bal/ad of Reading Gaol) yayınlanmıştı yalnızca.
Wilde'a göre, " I nsanoğlu bir kuklad ı r eyleme geçi nce, ama bir

Yer Venue: M uhsin Ert ugr ul
Sa hnesi Muhsin Ertuğrul Srage
Tarih Dare: 29, 30.05.2000
Saat T ime: 20.30
Oyun s üresi 2 saat 1 5 dakika;
3 perde.
2 hours 1 5 m i n ures; 3 acrs.

gibi, Ideal Bir Koca'da d a eylem, hareket hiç yok gibidir. Kişiler

ozandır, b i r şeyi dile geti rince". N itekim, tüm oyun larda olduğu
karş ı l ı kl ı d u rup ya da oturup yaln ızca söyleşirler. Söz, konuşma,
I rianda' n ı n I ngiltere I m paratorluğu ' n u n egemenliği altı nda
bulunduğu dönemde yetişen I riandalı yazarların çoğu n u n , Synge,
Yeats, öze l l i kle Shaw ve Wilde'ın l ngilizler'e karşı kullandıkları b i r
silahtı. i riandalı yazarlar I ngiliz d i l i n i kullan ıyorlardı v e ellerinde
I ngilizler'le savaşabilecekleri başka hiçbir şey yoktu. Konuşma
ustalığı ancak Sokrates' l e karşılaştırı lan, Shaw'a göre, "Çağı nın,
belki de bütün çağların en büyük konuşmacısı" olan Wilde da
n ü kteleriyle, paradokslarıyla, özdeyişleriyle I ngiltere'nin yerleşik
d üzen i n e, tüm geleneksel i l ke ve inançlarına, b i r bakıma I ngilizierin
simge old uğu her şeye saldırıyor, Victoria Çağı ' n ı n ikiyüzlü lüğü nü,
tutuculuğunu, d üzmeceliğin i dile getiriyordu. Bu nedenle de
komedilerinde konu ö rgüsüne hiç önem vermiyor, "Sanatçıdan
beklenen özgü n l ü k konu n u n değil,
konuyu ele alış biçiminin
özgün l üğüdür; buluş yapanlar düş
gücü b u l unmayanlardır" diyordu.
Toplumsal ve ahlaksal açıdan
geleneksell ikle yen i l i kçiliği
tutucul u kla başkaldırıcılığı çatıştırıp
Victoria dönemindeki soylu ve
kentsoylu s ı n ıfın ı n yaşayışını,
onların davranış ve i nançlarını
alaylı bir biçimde yansıtabileceği
sahneler oluşturmak Wilde'a
yetiyordu. Wilde'ı yakından tanıyan
ozan Richard Le G al l ienne, "Sonu
gelmekte olan Victoria Çağı'nda
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yaşayan i nsanların kend ilerine gülmelerine, belki de gülrnekten

• Accord ing to Shaw, Oscar

ölmelerine yol açtı o!" demişti.

Wilde was "rhe biggesr speaker

Wilde'ın komedilerindeki kişilerden hiçbirinin kendilerine özgü,

of his e ra and perhaps of all eras . "

beklenmedik bir kişil i kleri, belirli, özel bir psikolojik yapıları yoktur.

Wilde used a paradoxical

Başkişilerin hepsi yüksek sınıftaki grupların temsilcisidirler ve üç tipe
indirgenebilirler: "Victoria Çağı ahlakı"nı simgeleyen Lady Chiltern

language full of niceries and

gibi "erdemli", "günah işleyenler"e karşı acımasız, "iyi" kadınlar;

foundarions of England 's social

onların karşısında Lord Goring gibi, özgürlükçü, yenilikçi, estetikçi,
"Victoria Çağı ahlakı"na karşı çıkan, "Yaşamın amacı, varsa eğer,

system, i rs crad i rianal principles

idioms in order to shake rhe

and beliefs, in shorr, all of rhar

insanı baştan çıkaracak şeylerin ardına düşmektir" diyen, Wilde'ın

which could be considered

kendisini simgeleyen, parlak kişiler. Bir de Bayan Cheveley gibi,

quinressenrially English. I n

"geçmişi" bulunan, "günah" işleyen, skandallar yaratan, soylu

doing s o he exposed rhe

hanımlarca aşağı görülen, ama onlardan daha ilginç, daha çekici,

hypocrisy, conservarism, and

dünyaya daha gerçekçi bakan, bir açıdan kadın haklarını savunan

superficial i ry of Victorian

bayanlar.

England. This is wby he never

Wilde'ın komedilerinin hepsinde, kişilerden birinin herkesten

placed grear imporrance upon

sakladığı bir giz vardır. Gizledikleri şeyin bir skandal yaratmasından

the acrual plor of his plays

korkarak yaşarlar. Sir Robert, nasıl zengin olduğunu gizlemekte ve
bunun ortaya çıkmasını önleyebileceğini sanmaktadır. Oysa, Bayan

from rlıe arrisr is not rhe story,

saying, "The originaliry expecred

Cheveley'in dediği gibi, "Hiçbir insan geçmişini geri satın alabilecek

b ur rhe way the story i s rol d . "

kadar varlıklı değildir." Sir Robert ise, şöyle der: "Korkunç günahlara

W ilde was canrenred wirh

çağrılar vardır, boyun eğebilmek için güç ve cesaret gerektiren. Tüm

ereari ng see nes rhar sarired che

yaşamını bir an uğruna ortaya koymak, neyin varsa hepsini bir atılım

l i fesryle, behavior, and beliefs of

için risk etmek. . . Güçsüzlük bunun neresinde? Gerçekte, olağanüstü,

rhe Victorian arisrocracy and

korkunç bir cesaret gerektirir bu . . . "

bourgeoisie, rhereby revealing

Bu kişilerin bir şeyler gizlemek zorunda kalmaları, o nedenle

the social and ethical conflicts

sorunlarla karşılaşmaları, suçluluk duygularına kapılmaları, Wilde'ın o

berween conservarive

yıllardaki kendi durumunu yansıtır. Wilde, eşcinselliğini herkesten
saklayıp evliliğini yürütmeye çalışıyor, yaşamını suçluluk duygularıyla

rrad i t ionalisrs and progressive

sürdürüyordu. Bir süre sonra, içindeki çatışmaya dayanamamış, bir
içgüdüyle Queennsberry Davası'nın açılmasına olanak vermişti.

Gallienne, a poet close to W ilde,

Ideal Bir Koca ve Ciddi 0/mamn Önemi, oynandıkları tiyatrolar dolup

W ilde, the people living during

taşarken, biletler aylarca önceden satılıp tükenmişken, Queennsberry
davasının yarattığı skandaldan ötürü sahneden kaldırılmışlar, Wilde'ın

were able ro laugh ar rhemselves,

ölümüne dek oynamamışlardı.
Shaw, Saturday Review dergisinde, Ideal Bir Koca üstüne şöyle
diyordu: "Oscar Wilde, I ngiltere'nin en kapsamlı oyun yazarıd ı r. Her
şeyle oynar o: Akılla, felsefeyle, oyunculada ve izleyicilerle, tüm
tiyatroyla . . . "
Wilde'ın kendisi, yaşadığı dönemin bir "simgesi" olduğunu söylemişti;
oysa o, Victoria Çağı'nın değil, birçok yazarın belirttiği gibi, "Yirminci
Yüzyıl dünyasının bir kişisi" idi. Thomas Mann, Nietzche'yle Wilde'ın,
"Victoria Çağı'nın düzmece burjuva ahlakı'na karşı çıkan ilk Avrupalı
düşünürler olduklarını söylemişti. Wilde, Yirminci Yüzyıl'da
gerçekleşecek toplumsal gelişmeleri, özgürlükler için girişilecek
devrimleri sezmiş, özell i kle sanat alanında yaşanacak patlamaları
görmüş, bunları oyunlarında, denemelerinde, Dorian Gray adlı
romanında dile getirmişti. Borges'a göre, "0, neredeyse hep haklı
çıkmıştı."

revolurionaries. Richard Le
summarised this way, "Thanks ro
rhe end of the Victorian period
maybe even die laughing."

H E P AŞK VARDI
LOVE HAS ALWA YS BEEN
Yazan Wrirren by: Yıldız Kenıer

Hep Aşk Vardı

Yöneten Direcred by:
Yıldız Kenter. Mehmet Birkiye

Yıldız Kenter

Dekor Stage Design:
Os11ıan Şengezer
Kostüm Tasarımı
Costume Design: Çolpan İlhan
Koreografı Choregoraphy:
Oral Yazm

.. .

Oyuncu olarak, konum, ilgi odağım hep " Insan" oldu. Doğal. Bu
yüzden "Anı" türü yazın'a farklı bir ilgi duydum. Aslında her tür
yazıda yazarın kimliği, kişiliği, bütünün orasında burasında çıkıverir
ortaya ..
Geçmişi durmadan anımsarız, yeniden yaşarız. Geçmişi anlatırız, bu
defa oynayarak yaşarız. Şu an durduğumuz noktada, şimdi, geçmiş,

Yönetmen Yardımcısı
Assistant Director: Yeşim Koçak

gelecek hep var.

Oynayanlar Performers:
Yıldız Kenter, Engin Hepileri

Sağdan soldan gelen dürtülerle biraz da, anılarımı yazma hevesine
kapılınca, oyuncu aç gözüm ağırbastı, oyna, oyna, oyna..

Yer Venue: Kente r Tiyatros u
Kemer Theatre

Tarih Dare: 30, 3 1 .05: 1 . 06.2000
Saat Time: 20.30
Oyun s üresi 2 saat ; 2 perde.
2 hours; 2 acts.

Sevgili Ülkü Tamer, SO. Yılımı, "Bir çılgının SO yılı" diye, kendime pek
yakıştırdığım bir cümleyle, özetleyivermişti.
Bu yaptığım da, Ülkü'nün tanımına çok yakışıyor aslında.
Yaşam-ölüm arasındaki bir çizgide, 1 920 de annemin Türkiye'ye
gelmesinden, 2000'e kadar, Türkiye'nin sisiice bir panoraması önünde
üç kadın . . . Tek gövdede üç kuşak . . . Olga Cynthia, Ayşe Yıldız,
Fatma Leyla.. Üç yaşam, üç kavga, üç aşk . . .
Iyi ki hep Aşk vardı . . .

Dönüp baktım arkama
Avare çocukluğuma
Aşktı, gördüğüm arda.
içtiğim her yudumda
/sırdığım lokmada, varlıkta, yoklukta
Havada, suda, yaprakta, aldığım her solukta
Se/ôm durmuşum aşka.
Dönüp bakınca arkama
Ince uzun yoluma
Yalan/arım, doğru/arım
Günahiarım sevapiarım
Pul pul işlenmişti, Hep Aşkla ..
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• As an acrress, my subject, my
concern has always been "the
human being." Natural. This is
why I had a particular incerest i n
the "memoir" genre. I n fact, i n
every writing genre, the idenrity
and the personali ey of the w ri ter
reveals i tself here and there.
W e always remember and re-live
the past. We look for the past, i n
this case, by acting. The presenr,
the past, and the fucure are all
incorporated in this very
moment. With a variety of
motivations, and also the desire
to write m y own memoir, my
hungry acrress' -eye could not
resisc: perform , perform ,
perform . . .
Tread i ng the line becween life
and death are three women, set
against the backdrop of Turkey's
foggy panorama -span n i ng the
years from 1 920, when my
morher fı rst arrived i n Turkey, to
the year 2000 . . . Three
generations in one body . . . Olga
Cynrhia, Ayşe Yıldız, Fatma
Leyla . . . Three lives, three fıghts,
three loves . . . Fortunately, love
has always been . . .

D U M RUL i LE AZRAiL
DUMRUL A N D AZRAEL
Murathan Mungan
Yapımcılar Producers:
UImiararası istanbul Tiyatro Festivali.
Hebbel Theafer - Berlin, 5. Sokak
Tiyatrosil
Oyunlaştıran ve Yöneten
Adapred and Direcred by:
Mustafa Avkıran
Sanat Yönetmeni Art Director:
Naz Erayda
Koreografı Choreography:
Övül A vkıran
Müzik Music: Engin Yöriikoğlu, Sema
Oyuncular Performers:
Öviil Avkıran, Murat Da!taban,
Alptekin Serdengeçti, Sema,
Engin Yöriikoğlu
Proje Asistanları Project
Assiscanrs: Emin Giirsoy, Evren Erbatur
Fotoğraflar Phoros: Fethi izan
Yer Venue: Aziz Nesin Sahnesi
Aziz Nesi n Srage

Tarih Dare: /, 2.06. 2000
Saat T ime: 20. 3 0
Tarih Dare: 3 , 4. 06. 2000
Saat T ime: 1 5 . 00
Oyun s üresi 1 saat 20 dakika;
ara yok.
1 hour 20 minutes; no intermission.
Bu oyunun provaları için mekanlarını
tahsis eden iSTANBUL B ÜYÜKŞEHiR
BELEDiYESi ŞEHiR TiYATROLARI
- TAL'e (Tiyatro A rapırmaları
Laboratuarı) tejekkiir ederiz.
We would /ike to thank the iSTANBUL
M UN/C/PAL THEATRES - TAL
(Theatre Research Laboratory) for kindly
providing their studiosfor the rehearsals of
the production.

Azrail'in Anlattığı
Murathan Mungan

Eski masallardaki söylencelerden yola çıkarak yeni hikayeler yazmam
yeni değil. Cenk Hikôyeferi, Kırk Oda, Laf Masal/ar, bu kaynakların
izinden giderek kendi masallarımı, hikayelerimi, söylencelerimi
uydurarak oluşturduğum kitaplar . . .
Yazarlığımın bu kanalında, ham ve ilkel olanın modernliğin i yeniden
adiandırma diyebileceğim bir malzeme değerlendirme tutumundan
söz edebil i rim.
Bilindiği gibi, "Deli Dumrul", bir "Dede Korkut" h i kayesidir. Benim,
geleneği yaşatmak adına geleneksel olandan yararlanma, buradan
giderek ulusun kültürün izini sürme gibi kaygılarım hiçbir zaman
olmadı. Geleneğin, bu gibi tasarlanmış gözetilmiş tutumlarından çok,
kişisel olanda içkin olduğuna inanırım. Üzerinde yaşadığınız
coğrafyanın kültürünü özümsemişseniz, sahip çıktığınız m i rasa bir
evrim kazandırarak onun doğal sürdürücülüğünü kendiliğinden
üstlenirsiniz. Kaldı ki, bu konuda yalnızca Anadolu kaynaklarına değil
tüm dünya kaynaklarına açık bir ilgi duymaktayım. Yazarlığımın temel
sorunsaliarına uygun düşen masalları, kanavaları, kendi ternalarım ve
motiflerimle kişisel kılmaya, bunların içini kendi malzememle yeniden
döşemeye çalışıyorum.
Sonuçta, bir "Dede Korkut" hikayesi zaten vardı r ve sizden bağımsız
olarak orada d u rur. Ö nemli olan, onu size yeniden yazdırtan şeydir.
Metni yenileyerek tazeleyen ve sizin kılan, kişisel dünyanızın temel
malzemesidir.
Farklı disiplinlerin, çağınızın malzemesiyle zenginleştirerek size
kazandırdığı "okuma" gücü, eski bir metnin, "altmetnini"
okuyabilmenizi, yeniden, yapılandırdığınız metinle onu "bu gözle"
başkalarına "okutabilmenizi", hatta ona yeni bir "altmetin"
döşemenizi sağlayabilir. Benim için yeniden yazma s ü reci, masalın
zamanıyla, yazarın zamanından yepyeni bir zaman yaratmaktır.
Bir tiyatro festivali program kataloğuna yazdığırnın bilincindeyim ama,
benim yazdığım bir hikaye, bir oyun değil. Bunu özellikle belirtmek
istiyorum.
Arkadaşlarım, bir oyunu değil, bir h ikayeyi sahneliyorlar. Bunu böyle
söylemek, ayrıca hoşuma gidiyor. Kendime seçtiğim bir ilke olarak,
hikayelerimi, ne kendim oyunlaştırıyorum, ne başkalarının
oyunlaştırmasına izin veriyorum. Bir hikaye olarak ama, tiyatro
grameri içinde sahnelenmesi hoşuma gidiyor. Bu çeşit disiplinlerarası
çalışmalar bana her zaman ayrı bir heyecan veriyor.

Laf Masallar kitabımda yer alan "Muradhan ile Selvihan ya da Bir Billur
Köşk Masalı" adlı hikayem, biri Fransa'da olmak üzere, iki kez, i ki ayrı
yönetmen tarafından sahnelendi; Cenk Hikôyeferi kitabımda yer alan

"Binali ile Temir" adlı hikayem, gene aynı biçimde iki ayrı tiyatro
topluluğu ve iki ayrı yönetmen tarafından farklı tarihlerde sahnelendi;
aynı kitaptan "Şahmeran'ın Bacakları" adlı h ikayem, yurtiçinde ve
yurtdışında olmak üzere birkaç topluluk tarafından sahnelendi. Bütün
bunlar, h i kayelerimde "dramatik olan" bir güç, sahnelerneye yatkın
bir "durum enerjisi", tiyatronun görsel ve işitsel araçlarına uygun bir
malzeme barındırdığını düşündürüyor.
"Dumrul ile Azrail", henüz yayınlanmamış olan bir kitabımın ilk
h i kayesi. Yedi Kapılı Kırk Oda kitabımda yer alacak olan bu hikayenin
genel seyri ve kanavası elbette özgün masalla benzerlikler gösteriyor
ama ben, bu hikayeyi Azrail'le dostluğu çok eskilere dayanan biri
olarak, bir kez de Azrail'in ağzından anlatmak istedim. Dumrul'un
köprüsünün asma köprüsü olmayıp, taş köprü olmasından başlayarak
bir dolu ayrıntıda "seçilmiş" değişiklikler yaptım. Elbette ananın,
babanın, yarin konuşamaları ve "gerekçeleri" benim için çok
önemliydi. Bana metni yeniden yazdıran birçok şey bu konuşmalarda
gizli. Yanı sıra, yazarlığımın temel izlekleri, önce yazdıklarımda da
karşınıza çıkan kimi temel sorunsallar doğal olarak bu h ikayede de
yer aldı.
Yazmaya başladığımda sonunu biliyor muydum? Evet, biliyordum
tabii ..
Üstelik daha önce, Geyikler Lanetler oyunumda, "i nsan kendi seçse de
sonunu gene de bilemez" diyen biri olarak..

25 Nisan 2000
"Dumrul ile Azrail" hakkında
M. B ilgin Saydam

"Deli Dumru l Boyu" bireysel boyutta ele alındığında her ölümlünün
yaşaması mümkün ve "gerekli" bir sarsıntının öyküsüdür. Bireyin
dünyaya, öznel gerçekliğin dış gerçekliğe, bi reysel erkin evrensel
düzene çarptığı; yeni bir iç-dış örgütlenme ve ilişki düzenlemesi
gereksiniminin ortaya çıktığı bir karşı laşmadı r . . . Mitler,
"eski/köhne", henüz "aydınlanma çağı"nı yaşamamış, "rasyonelleş-e
memiş" insanoğlunun, naif-çocuksu tarzda d ünyayı anlama ve
kavrama biçimi değildir . . . , öyküleştirilmiş "temel varoluş örnekleri",
yani evrensel geçerliliğe sahip yaşam kalıplarıdır ve her insan için
anlamlı mesajlar taşırlar. M itlerde, zamansallığın ve uzamsallığın
ötesinde, varlığı "her dem taze kalan", insana özgü temel eylemler,
çatışmalar, dünyayı/varoluşu kavrama ve anlamiandırma çabaları . . .
ifade edilir. M itlerde, "bireysel olan", "evrensel olan"la çakışır . . . Her
insan bir mit kahraman ı d ı r. Birey, kendi özgün yaşam yolunda
yürürken, kendi bireysel mitini de oluşturur . . . Yaşam, "zaman"la
mümkündür; "zaman"ın kendisidir. Ancak bilinç, -öznel zamanın
sonu olan- ölümün soğuk gerçekliğinde, zamanı durduracak ya da
geriye döndürecek, yani yaşamı sürdürecek çareler arar. Yine de
yaşanan her an, ölüme bir adım daha yaklaşmaktan başka bir şey
değildir. Bu açıdan bakıldığında, yaşam sonsuz bir yenilgiler
dizgesidir: Dumrul'a -öykünün başında tanımlanan büyüklenmeci
fanteziler paralelinde- ölümsüzlüğe ve tanrısaliaşmaya giden yollar
kapalıdır: Kendisi çok zayıf, rakibi ise gerçekten "tümgüçlü"dür . . .
Varoluşsal boyutta ele alındığında, ölümün getirdiği sonlulu kla

97

karşılaşmanın hemen tüm bileşenleri, Dumrul'un öyküsünde

• "Dumrul and Azrael, the

görülebilmektedir." (Saydam 1 997)

Angel of Death" is a co

Yukarıdaki alıntı, " Kitab-ı Dedem Korkut"daki "Duha Koca oğlu Deli
Dumrul Boyu"na atfen yapılmış birkaç saptamayı içeriyor. "Dumrul
ile Azrail"de ise bambaşka bir öykü var: Murathan Mungan'ın
Dumrul'u, Azrail'i ve diğerleri "asıl"larından oldukça farklı. Yani bir
·

"tahrifat"la karşı karşıyayız. Mungan, Dede Korkut'un söyleminden

çıkmış: Boy boylamakta 1 soy soylamakta, ancak, kendi boyunu 1
kendi soyunu.

Mitoloji, "yaşanmış"ın halen yaşanmakta olduğunu vurgulayan, "son
insan"ın "ilk insan"ı taşıdığını anlatan öyküler dizinidir. Yani hiçbir şey
geçmişte kalmamıştır: Günümüzde varlığını/geçerliğini
sürdürmektedir; geleceğe de aktarılacak, yeniden yeniden
yaşanacaktır . . . I nsanın tarihsizliği, mitolojinin içinde geçerliliği
olabilecek bir durumdur. Mitojenik insan, mitolojik insanın bir adım
ötesinde, mitolojinin olaylarının tam içinde değil, artık kıyısındadır ve
mitolojiyi nesneleştirmektedir. Dumrul'dan bahseden Dede Korkut,
Dumrul'un kendisi değildir; onu nesneleştiren, öyküleştiren, yani
onun yaşadıklarına aşina olsa da, hatta halen yaşıyor olsa da, bir
derece uzaklaşabilmiş zihnin taşıyıcısıdır. Bu nesneleştirme "mitojeni"
sayesinde artık başlamış olan tarih süreci üzerinde, kendisinden
öncesi olan, ve sonrası da olacak bir virgülün konmasıdır.

(Saydam 1 997)
Asıl'ı (her ne ise o) tahrif ederek (dolayısıyla yeniden
anlamlandırarak) kendimizi "mümkün" kılarız. Tahrif eyleminin
şahi kası san'atın tekelindedir; ve gerçek san'at "en asıl"a göbeğinden
ası l ı olan tahrifattır. Yakaladığını, ilk insanda ve dahi son insanda hep

aynı kalan "en asıl"a sürükleyen, yeni tahrifatlara (yeni öznelliklere 1
dünyayı yeniden "tamam" etme eylemlerine) zorlayan bir yaratıcı
şiddet eylemidir. M u rathan Mungan, "Dumrul ile Azrail"iyle
buluşanları ken d i öznelliklerine kışkırtıyor; kendi tarihlerine davet
ediyor . . .
-Saydam MB: Deli Dumrul'un Bilinci. Metis, Istanbul 1997

production by the I n ternational
Istanbul Thearre Festival,
Hebbel Theater, Berl i n and 5 t h
Street Theatre. Mustafa Avkıran
adapted to stage Murathan
Mungan's text reflecting upon
the myths of contemporary
theatre. This contemplation is
based on the re-construction of
myths i n their conremporary
guise. The performance also
draws from drama's earliest roots
in shamanic ri tual in order to
alter the function of words,
music and ciance while nurturing
a different understand ing of
theatre. The five acrors or
narrarors or characters i n
"Dumrul and Azrael"
simultaneously remind the
audience of the primal aspects of
acting.

MASU RCA FOGO
Yöneten v e Koreografı
Directian and Choreography by:
Pina Bausch
Sahne Tasarımı Ser Design:
Peter Pabst
Kostüm Tasarımı
Cosrume Design: Marion Cito
Müzikal Işbirliği
Musical Collaboration:
Matthias Burkert, A ndreas Eisenschneider
Marion Cito,
frene Martinez-Rios, Jan Minarik'in
işbirligiyle
In collaborarion with

Işık Lighrs: johan Defaere
Teknik Yönetim
Technical Direcrion:
Manfred Marczewski, johan Defaere
Sanatçılar Performers:
Regina Advento, Ruth Amarante,
Rainer Behr, Stephan Brinkmamı,
Raphaiflle Delarmey, Chrystel
Guillebeaud, Daphnis Kokkinos,
Beatrice Libonati, Dominique Mercy,
Jan Minarik, Cristiana Morganti,
Nazareth Panadero, Jorge Puerta
A rmenta, Anne Rebeschini,
julie Shanahan, Michael Strecker,
Fernando Suels, Aida Vainieri,
Michael G. \Vhaites
Yer Venue: Atatürk Kültür
Merkezi, Büyük Salon
Ararürk Culrural Cenrre, Grand Hall
Tarih Dare: 2, 3, 4.06.2000
Saat Time: 20.30
Oyun süresi 1 saat 45 da kika;
ara yok.
1 hour 45 m i nutes; no inrermission.
Katkıları için
VOLKSWAGEN'e
tqekkiir ederiz.
We would /ike to thank
VOLKS WAGEN for sponsoring these
performances.

Wuppertal

-

Lizbon

jose Sasportes (Çeviren: E rhan B alcı)

Pina Bausch'un tiyatro dünyası her zaman estetiğin, düşüncenin,
davranış biçimlerinin zıtlıkları üzerine kurulu bir evren oldu. Büyük
bir titizlikle seçilmiş, farklı kişiliklere ve farklı kültürel yapılara sahip
dansçıların, sanatsal yaratım sürecindeki katkıları, çok yönlü bir
gerçekliğin ifadesi olarak ele alınabilir. Pina Bausch'un dehası ve geçen
yıllar içinde edindiği deneyim, provaların dağınık görünümünü kendi
yöntemiyle topadaması ve sonuca ulaştırmasıyla kendini belli
ediyordu. Ekip üzerindeki hakimiyeti hem bütünde, hem de tek tek
kişiler üzerinde kendini gösteriyordu.
25 yıl önce topluluğuna mekan edindiği kent onun enerjisini
boşaltması için fazlasıyla küçüktü. Bu yüzden düş gücünü
besleyebileceği, enerjisini kullanabileceği ve dansçılarının açlığını
giderebileceği farklı mekanlar aramak zorundaydı. Bu nedenle, onun
Almanya sınırlarının dışına taşarak dünyanın çeşitli kentlerinde eser
sahnelemek üzere oluşturduğu artistik stratejisini yadırgamamak
gerekir. Pina Bausch l ı k
olarak 1 986'da
ltalyanların sıcaklığından
da etkilenerek Roma'da,
Teatro Argentina'da
Victor'u gerçekleştirdi.
Daha sonra, 1 989'da
bunu "Palermo Palermo"
takip etti. Ve ardından
gelen eserler Madrid'te

('Tanzabend //", 1 99 1 ),
Los Angeles'da ("Nur
Du", 1 996), Hong
Kong'da ("Der
Fensterputzer", 1 997) ve
son olarak Lizbon'da ("Masurca Fogo", 1 998) sahnelendi. 2000 yılı
için seçtiği mekan Budapeşte. Topluluk diğerlerinden farklı özellikler
bulduğu, göstergelerin ve anlamların örtüşmesinin daha karmaşık
olduğu şehirlerde uzun süre kaldı. Bu sürede dansçılar, yaşantılarını
ve gözlemlerini birbirlerine ilettikleri ortak bir alanda buluştular. Her
dakikayı fıltreden geçiren Pina Bausch, duyarlı bir gözlemci olarak
kendi özgün dilini yarattı. Bu noktadan sonra G luck, Stravinski ve
Bela Bartok gibi büyük bestecilerin müziklerini kullanmayı, zaman ve
uzam da sınırlanmış olmamak için terketti . . . Her yeni eser bir önceki
sınırları aşmak için yeni bir çaba oldu. "Kontakhof' ( 1 978) dan
başlayarak yaratılan bütün eserler bu arayış sürecinin ürünüdür. Ona
göre eser saatler boyu inşaa edilerek, hiç d urmadan dans ederek
yaratılmalıydı. Bu yaratım süreci Pina Bausch'un dansçılarını ve
kendisini kaçınılmaz olarak kendi bellekleriyle yoğun bir hesaplaşmaya
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itiyor ve bunun sonucu olarak da seyirci ile ortaya çıkan yapıt ile
farklı bir iletişim kuruluyor. Tanztheater Wuppertal'i sürekli izleyen

• German c horeographer Pina

seyircinin mutluluğu, bu çabanın yörüngesine oturmuş olmasıyla
açıklanabilir. Seyirciyle dansçıların her buluşması aile fertlerinin

Dance Thearre mesmerised

biraraya gelmesi olarak yorumlanabilir ve her yeni gösteri yeni bir

Fensterputzer" at the 1 Ot h

yapıta doğru atılan bir adım olarak algılanabilir. "Masurca Fogo" doğal

International Istanbul Thearre

Bausch and the Wuppercal
audiences w i th "Der

olarak bu dokunun içinde yerini almıştır. Pina Bausch ve ekibi, tropik

Festival two years ago. This year

Portekiz'in duyarlı havasını teneffüs ederek, bize onların, kendine

the renowned P i na Bausch and

özgü üsluplarını kabul etmek ve aşkı tartışmak olanağını armağan

her company return to the

etmişlerdir.

Festival wirh "Masurca Fogo . ' '

Pina Bausch'un Lizbon'la 1 989'da AKARTE buluşması sırasında

T h i s producrion, realised by

kurduğu yakınlık, onu EXPO 98'de bu kentle ilişkisi olan bir eser

Bausch w i t h i n the scope of a

yaratmaya kadar götürdü.

project called "People and

Eylül 1 997'de topluluk, Lizbon'da Ulusal Bale'nin stüdyolarında

C iries," is a rribure to Lisbon as

çalışmaya başladı. Pina Bausch'un yanında son yapıtlarının değişmez

well as elemenrs of Portuguese

sahne tasarımcısı Peter Pabst'ı görüyoruz, onun perspektifinin eseriere

culrure and colours. The

güçlü bir heyecan öğesi kattığı yadsınamaz. Bu kez topluluğun amacı
tamamen kentin içinde kaybolmaktı. Grup olarak veya tek tek kentin

actor/dancers of the company
presenr Pina Bausch's unigue

gecelerini ve gündüzlerini yaşayıp tenlerinde hissetmeleri

imagination with a perfect sense

kaçınılmazdı. Bu tür ilişkiler günlük çalışmalarına doğrudan

of humour and professionalism

yansıyordu. Pina Bausch'un Maria Jose Lancastre ve Antonio

accompanied by a score

Tabuccuhi ile saatler süren sohbetlerine, boğa güreşlerini izlemesine,

composed of fago, tango, jazz

Cabo Verdiana'lı küçük bir kızın vaftiz törenine katılmasına tanık

and pop. The flow of the

olduk; ya da kenti, kırları, deniz kıyılarını, nehir kıyılarını dolaşmasına.

performance is made even more

Bizim insanımızla kaynaştı, dostluklar kurdu. Ve bu kentteki esin

forceful by means of gianr

sürecinin değişik evreleri Fernando Lopes tarafından

i nıages, that seenı to be the

güncelleştirilerek, onun yaratma süreci dökümanter hale getirildi..

enormous and engulfıng waves of

Lizbon'dan Wuppertal'e döndüğünde, yapıt son anda verdiği isimle

the sea, projecred onto the

Masurca Fogo olarak Wuppertal Schauspielhaus'ta gösterime girdi.

movenıents onsrage. "Masurca

Masurca Fogo adı bir arka plan müziğinden alınmış olup

Fogo" pronı ises

açıklanmamış, bilmecemsi bir esintidir sanki. Onu tanımlamak için

seriking example of Bausch's

sahneye zorla dolan bir yakıcılık da diyebiliriz. Gösterinin ana teması
Lizbon'dur ama Masurca Fogo tanıtımında da belirtildiği gibi ein stück
von Pina Bausch, yani (bir Pina Bausch gösterisidir). Farklı tatların

says, " l anı nıore i n ceresred i n

to

be yer anather

focus as a choreographer, who
what nıoves people rather rhan

bileşimi, görüntüyü ve sesi içiçe yaşatma ustalığının sonucudur.
Seyredenleri hayran bırakmasının, şaşırtmasının nedeni de budur.
Fadolar ve mornalar Hong Kong'la ilgili gösterisindeki çarpıcı etkiyi

Wuppercal Dance Theatre

bu kez bir başka şekilde yaratır. Burada müzik Lizbon'un dışına

Lisbon Expo'98, and will provide

how they nıove. " Bausch and the
presenred "Masurca Fogo" at the

taşmaktadır. Peter Pabst'ın kayalıkianna rağmen sürekli dalgalar

ls ranbul rhearre-goers w ith a

halinde açık denizlere ulaşmaktadır. Pina Bausch'un eserinde zaman

g l i nıpse of a culnıre that is closer

zaman yeniden bulmak üzere Lizbon'u unutu ruz. Son eserlerinde
sanatçı bize insanların traji k ruh hallerini saptama olanağı verir.

to the Medi rerranean.

iletişimsizlik çağımızda yaygınlaşıyor ve bize dar alanlar bırakarak var
oluyor. Belki de bu iletişimsizlik çağında, Pina Bausch'un gözlem ve
yorumlarını içeren zengin dünyası yeni renklerle bize farklı açılımlar
sağlıyor.

GOETHE INSTITUT.

_Y

Bundan dolayı Masurca Fogo hiç bir zaman sadece Lizbon'un portresi

İSTA N B UL ile A LM A N A

olmayacak.

DIŞ IŞLERI BAKANLIG/ 'na

Pina Bausch her zaman olduğu gibi içinde herkesin herkesi tekrar
görmek istediği bir ayna olacak.

değedi ijbirliği için teıekkiir ederiz.
\Ve wotdd /ike to tharık GO ETH E
INS'(JTUT. iSTANB UL anel
GER1\1AN M INISTR Y OF FOREIGN
A FFAIRS for their kirıci contribution.
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ATÖLY E Ç A L I Ş M A S I

\\' O R K S H O P

DANS ÇALIŞMASI
DANCE WORKSHOP
Atölye çalışmasına katılım ücretsizdir. Çalışma profesyonel dansçılara açıktır. Katılımcı sayısı sınırlıdır.
Başvurular doğrudan Festival ofisine yapılacaktır.
Parricipation in the workshop i s free of charge. l t i s open to professional dancers. The number of participancs
is limited .. Applications are to be made d i rectly to the Festival offıce.

Eğitmen I nstructor: Tanztheater Wuppertal Dansçıları
Yer Place: Aksanat
Tarih Date: 30, 3 1 . 05 ; 0 1 . 06.2000
Saat Time: /0.00 - / 1 . 3 0
<-fE*·'·t.Sh Aıolye çalıpna/arının gerçeklejebifmesi ifin mekanını tahsis eden A KSANA T'a lejekkiir ederiz.
We woufd !ike to ıhank A KSANA T for kindfy providing ıheir studio for the workshops.

iÇSEL BiLiNÇLE N M EYi HAREKETE G EÇ i RE N
S E S V E BEDEN ÇALIŞMASI
SO UND AND MOVEMENT EXPLORATION TO
TRIGGER INNER A W ARENESS
Atölye çalışmasına katılım ücretsizdir. Çalışma profesyonel oyunculara ve oyunculuk dalında eğitim
görenlere açıktır. Katılımcı sayısı sınırlıdır. Başvurular doğrudan Festival ofisine yapılacaktır.
Parricipation in the workshop is free of charge. lt is open to professional actors/actresses or studenrs in the fıeld
of acting. The number of parricipancs is limited .. Applications are co be made directly co the Festival offıce.

Eğitmen Instructor: Andrei Serban
Asistan Assistant: Zijan Uğurlu
Yer Place: Aksanat
Tarih Date: 28, 29, 30, 3 1 . 05 ; 1 , 2, 3, 4.06. 2000
Saat Time: 1 3 . 00 - 1 7.00

�
USIS

AıiJlye çaltjmaları USIS'in (ABD Enformasyon Servisi) değerli katkılarıyla gerıeklejtirilmijlir.
The workshops are reafised wiıh the generotiJ Jttpporl of US/S (US Information Service).

nSr?T"ı,a Aıolye çafıpnasmın gerçeklejebifrnesi için mekanını tahsis eden AKSANATa tejekkiir ederiz.
. . . . . . ..... " " ' ' " ' ' We woufd !ike lo ıhank A KSANAT for kindfy providing ıheir studio for the workshop.
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KO N F E RA N S L A R

L F ClT R I: S

GEÇMiŞi YENiDEN SÖYLE M E K
TELLING THE PAST ANEW
Konuşmacı Presented by: Murathan Mımgan
Yer P lace : Aksanat
Tarih Dare: 02.06.2000
Saat Ti me: 18.30
Konferans Türkçe sunulacaktı r. Ingilizce'ye çevi ri yapı lacaktı r.
The lecture will be presenred in Turkish with English translation.
Giriş ücretsizdir. Free entrance.

YENi i N G iLiZ TiYATRO YAZ I N I
THE NEW BRITISH DRAMA
Konuşmacı Presented by: Ian Herberi
( Başkan 1 Uluslara rası Tiyatro Eleşti rmenleri Bi rliği

Chairman - International theatre Crirics Association)

Yer Place: Aksanat
Tarih Dare: 03.06.2000
Saat Time: 12.00
Konferans Ingilizce sun ulacaktı r. Türkçe'ye çevi ri yapılacaktır.
Lecture will be presenred in English w ith Turkish translation.

Giriş ücretsizdir. Free enrrance.
t.t+1·'·!.$\ Konferansların gerçeklepirilmesi için mekanını tahsis eden A KSANA Ta teşekkiir ederiz.
We would !ike to thank A KSANA T for kindly providing their venue.
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GÖSTERi YERLERi

VENUE ADDRESSES
Aksanat
İstik/al Caddesi, Akbank Binası
Beyoğlu

Tel: (02 1 2) 252 3 5 00

Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
A tatiirk C11ltural Centre. Grand Hall
Taksim

Tel: (02 1 2 ) 25 1 5 6 00

Aziz Nesin Sahnesi Aziz Nesi n Srage
AKM otopark altı
Taksim
Tel: (02 1 2 ) 293 3 1 09
istanbul Sanat Merkezi, Kumpannya Sahnesi
Istanbul Arrs Center, Kumpanya Srage

Tarlabap Caddesi, Dernek Sokak. 1 4
Taksim

Tel: (02 12) 235 54 5 7

Kenter Tiyatrosu Kenter Thearre

Ha/askargazi Caddesi, 3 5
Harbiye

Tel. (02 1 2 ) 246 3 5 89

M u hsin Ertuğrul Sahnesi M u hs i n Ertuğrul Stage
İ. B . Ş. Belediyesi Şehir Tiyatroları
Harbiye

Tel: (02 1 2) 246 06 28129

Muammer Karaca Tiyatrosu Muammer Karaca Thearre
İstik/al Caddesi. Muammer Karaca Ç1kmazı
Beyoğlu

Tel: (02 1 2) 252 5 9 3 5

Ses Tiyatrosu Ses Thearre

İstik/al Cacldesi, 1 40
Beyoğlu

Tel: (02 1 2 ) 2 5 1 1 8 65
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