19. ‹STANBUL
TİYATRO FEST‹VAL‹
19TH ISTANBUL
THEATRE FESTIVAL
9 MAYIS/MAY
5 HAZİRAN/JUNE
2014

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
19. İstanbul Tiyatro Festivali’nin
gerçekleştirilmesine büyük destek sağlayan
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Telif Hakları Genel Müdürlüğü,
TC İstanbul Valiliği,
TC İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,

festival eş sponsorları
festıval co-sponsors

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TC Beyoğlu Kaymakamlığı ve
Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür eder.

The Istanbul Foundation for Culture and Arts
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism,
General Directorate of Copyright,
Governorship of Istanbul,
Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism,
Istanbul Metropolitan Municipality, Beyoğlu District Governorship,
and the Beyoğlu Municipality whose contributions have made
the 19th Istanbul Theatre Festival possible.

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

iksv
resmi sponsorları
offıcıal sponsors

iksv
öncü sponsor
leadıng sponsor

İletişim
Communication

Taşıyıcı
Carrier

Konaklama
Hotel

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

değerli işbirliği için
teşekkür ederiz
acknowledgıng
the kınd collaboratıon of

gösteri sponsorları
performance sponsors

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

basın sponsorları
press sponsors

televizyon sponsorları
tv sponsors

dergi sponsorları
magazıne sponsors

radyo sponsorları
radıo sponsors

iksv
servis sponsorları
servıce sponsors
Sigorta
Insurance

Stratejik Araştırma
Strategic Research

Sağlık
Healthcare

CRM Danışmanlığı
CRM Consultancy

CRM Yazılım
CRM Software Development

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

TEŞEKKÜR
ACKNOWLEDGEMENTS
festivalin
tanıtım çalışmalarındaki destekleri
için teşekkür ederiz.
we acknowledge theır kınd support
towards the promotıon of the
festıval.

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

12

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nin gerçekleşmesine

TEŞEKKÜR ACKNOWLEDGEMENTS

0- 9

1000 Volt

katkıda bulunan tüm bakanlık, kurum ve kişilere teşekkür eder.
The Istanbul Foundation for Culture and Arts would like to thank the following
ministrics, institutions, companies and individuals fort he generous support

Özlem Hemiş
A Abdurrahman Şen
Adam Mickiewicz Institute

they have given to the 19th Istanbul Theatre Festival.

Alexandre Abellan
Aykut Şengözer

B

(Margaret Jack, Gregory Nash,

D Doç. Dr. Kerem Karaboğa
Duse Turizm

İstanbul Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
F

Petra Diehl-Somunlu)
Gül Mimaroğlu

Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü

H Hep İletişim
Hilmi Zafer Şahin

Atatürk Havalimanı Çıkış Gümrüğü Müdürlüğü

Yıldız Teknik Üniversitesi

Format Matbaacılık

(Dr. Christian Lüﬀe,

Beyoğlu Kaymakamlığı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü

Yekta Kopan

G Goethe Institut İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürlüğü

Y

Zeynep Peker, Ekim Öztürk)

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

U URART

(Benerice Gülmana, Saadet Ersin,

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü

(Mehmet Şehitoğlu)
Toprak Sergen

Fransız Kültür Merkezi, İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Diyarbakır Şehir Tiyatrosu Müdürlüğü

The Peak Hotel

(Aydın Opcin, Sema Çubukçu)

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

T

Doğan Yalçın

TC Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Genel Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Şahika Tekand
Şakir Gürzümar

Bülent Erkmen

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü

Atatürk Havalimanı Giriş Gümrüğü Müdürlüğü

Ş

Funda Küçükyılmaz)

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı

TRT Genel Müdürlüğü

(Saim Alabalık)

British Council

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Santa Turizm

Biletix

Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu

Gümrükler Genel Müdürlüğü Geçici Muafiyetler Şube Müdürlüğü

S

Behiç Cem Kola
Bek Tasarım

Şişli Belediye Başkanlığı

TC İstanbul Valiliği - Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği

Rahmi M. Koç Müzesi

Selen Korad Birkiye

Kadıköy Belediye Başkanlığı

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü

R

Aylin Alıveren

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

TC Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdürlüğü

(Lukasz Paprotny)

Arzu Bigat

TC İstanbul Valiliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Polonya Başkonsolosluğu

Akan Nakliyat

Sayın Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı

Beyoğlu Belediye Başkanlığı

P

(Olga Wysocka, Joanna Klass)

Sayın Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanı

Beşiktaş Belediye Başkanlığı

Ö Özdemir Nutku

I

Ilgın Sönmez

İ

İsveç Başkonsolosluğu
(Suzi Erşahin)

M Martı İstanbul Hotel
Mehmet Kaçmaz
Mimeray
(Erol-Eray Ağatay)
Mimesis Dergi
Murat Ovalı
N Norveç Konsolosluğu
(Melida Tuzunoğlu, Lisa Albrechtsen)

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

13

İÇİNDEKİLER
CONTENTS

Sunuş

16

Presentation

Onur Ödülleri

23

Honorary Awards

Bir Eğitim Projesi: “Festival Metin Yazarlarını Yetiştiriyor”

32

A Training Project: “The Festival Brings Up Copywriters”

Ne Yaptıysak Nafile...

34

No Matter How Hard We Tried

Maşenka

37

Mashenka

Hamlet Makinesi 40 The Hamletmachine
İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz

43

The Empire Builders

Özgürlüğün Bedeli

46

Montserrat

Nosferatu

49

The Last Unicorn

52

Aldatma

55

Betrayal

İstenmeyen

58

Persona Non Grata

Kral (Soytarım) Lear

61

King (My Fool) Lear

“Makas Oyunları, İstanbul” Kısa Oyunlar Projesi 64 “Theatre Uncut, Istanbul” Short Plays Project
- - . - - . Gövde Gösterisi 66 … - - - … Show of Strength
Çürük Temel 68 La Maison d’Argile
Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin
Servis Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi

71

Tatyana

74

Actor

77

Art And Craft of Approaching Your
Head of Department To Submit A Request For A Raise

Bir Yaz Gecesi Rüyası 80 A Midsummer Night’s Dream
Yanlışlıklar Komedyası

82

The Comedy of Errors

Aşk & Faşizm

85

Love & Fascism

It’s Ok!

88

Lillian 90
Sabır Taşı

93

The Patience Stone

Derme Çatma Hamlet 96 Makeshift Hamlet
Göl Kıyısı

98

Water’s Edge

Kral Lear 101 King Lear
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 104 Yaşar, Neither He Lives, Nor He Doesn’t
Bir Halk Düşmanı 107 An Enemy of The People
Kabuklu Sürprizli Hayvanlar 110 Shells With Surprises
Hiatus 113
İki Kapılı Ev 116 A House With Two Doors Is Difficult To Guard
Fü 119
Bir Yaz Gecesi Rüyası 122 A Midsummer Night’s Dream
Kırmızı Siyah ve Cahil 126 Red Black And Ignorant
DNA’mı Muhafaza Et Ruhumu Yeniden Doğursunlar 128 Store My DNA So They Can Regenerate My Soul
Kara Düzen 131 Black Order
Her Yıl Kuşlar Geri Gelir 134 Parlour Song
Proust-Pamuk-Bellek 137 Proust-Pamuk-Memory
Kalem 141 The Pencil
Gergedanlaşma 2.014 144 Becoming A Rhinoceros 2.014
Festival Etkinlikleri 147 Festival Events
İstanbul Kültür Sanat Vakfı 201 Istanbul Foundation for Culture and Arts
İstanbul Tiyatro Festivali 204 Istanbul Theatre Festival
Künye 208 Colophon
19 t h ıstan bu l th eatre festıval

SUNUŞ
PRESENTATION

SUNUŞ
PRESENTATION

Uluslararası niteliğiyle dünyadaki saygın etkinlikler arasında yerini alan İstanbul Tiyatro Festivali

Değerli sanatseverler,

bu yıl on dokuzuncu defa seyircilerle buluşuyor.
Kuruluşundan bu yana kurumsal yurttaşlık bilinciyle faaliyetlerini yürüten Aygaz, yıllardır hizmet
İlki 1989 yılında düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, o zamandan bugüne gerek yerli

verdiği ülkesinden aldığı enerjisini sadece ekonomik kalkınma için değil, aynı zamanda kültürel

topluluklar, yeni akımlar ve genç tiyatrocuları teşviki, gerekse uluslararası tiyatro dünyası ile

hayatımızın gelişimine katkıda bulunmak ve yaşama değer katmak için de kullanıyor.

kurduğu ortaklıklarla İstanbul’daki tiyatro yaşamının zenginleşmesinde önemli bir rol oynadı.
Gösteri sanatları alanında İstanbul’a büyük katkıları olduğuna inandığımız ve 2002’den bu

İstanbul özellikle son yıllarda pek çok alanda dünyanın önde gelen kültür ve sanat şehirleriyle

yana olanaksızlıklar nedeniyle iki yılda bir gerçekleştirdiğimiz festivalin her yıl düzenlenebilmesi

yarışıyor. On dokuz yıldır devam eden İstanbul Tiyatro Festivali ile bu alandaki iddiamızı tüm

amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. Bu yıl festivalin önemli bir özelliği var. 2014 yılı dünya tiyatro
literatürünün kuşkusuz en önemli ismi Shakespeare’in doğumunun 450. yıldönümü. 2016’da

19. İstanbul Tiyatro Festivali, 2014’ün Polonya-Türkiye arası diplomatik ilişkilerin başlamasının

ise ölümünün 400. yılı olması sebebiyle, ünlü oyun yazarı, tüm dünyada olduğu gibi bizim

600. yıldönümü ve William Shakespeare’in 450. doğum yılı olması nedeniyle birçok özel etkinliği

sahnelerimizde de özel oyunlarla anılacak. Shakespeare’in de dediği gibi, önümüzdeki iki yıl

hayata geçirecek; atölye çalışmaları, ustalık sınıfları ve paneller ile tiyatro eğitimi ve sanatına

boyunca “bütün dünya bir sahne” olacak. 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bizim için geçmiş yıllara

yaptığı katkıları devam ettirecek. Festivalde, üçü İstanbul Tiyatro Festivali ortak yapımı olmak
BÜLENT ECZACIBAŞI

kıyasla ayrı bir önemi var. Bu yıl Aygaz’ın festival sponsorluğunun 10. yılı. 2004 yılından bu yana,
YAĞIZ EYÜBOĞLU

üzere tam 32 yerli yapım İstanbul’da ilk kez sahnelenecek.

festivale destek vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Toplum olarak sanata ve sanatçıya verdiğimiz
önemin, kültürel zenginliğimizin en önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyoruz. İnsanı,

iksv yönetim kurulu başkanı
chaırman of iksv

İstanbul Tiyatro Festivali, birçok değerli kuruluşun sponsorluk katkılarıyla gerçekleşiyor. Başta

genel müdür

festival sponsorları Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş olmak üzere
festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyor, tüm sanatseverlere

aygaz aş
19. İstanbul Tiyatro Festivali
Sponsoru

keşiflerle dolu ve ufuk açıcı bir festival diliyorum.

general manager
aygaz aş

This is the 19th year that spectators in Istanbul will enjoy the Istanbul Theatre Festival, a
prestigious international event in the theatre world.

Sponsor of the

insana, insanla ve insanca anlatma sanatı olan tiyatro, kuşkusuz, kültürlerin entelektüel birikiminin
artırılmasında önemli bir rol üstleniyor. Dahası, tiyatroda sahnelenen yaratcılığın sınır tanımayan
büyülü dünyasında öykülerin, hayallerin ve ilham veren duyguların toplumların yaşam enerjisini de
artırdığına inanıyoruz. Bu inançla, ülkemizde kültür ve sanat faaliyetlerinin çoğalmasına geçmişte
olduğu gibi, gelecekte de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İstanbul Tiyatro Festivali pek çok ülkeden
çok değerli oyunlarla İstanbul’da 19. defa perdelerini açarken Aygaz olarak bu heyecana ortak
olmanın mutluluğunu yaşıyor, tüm tiyatroseverlere iyi seyirler diliyoruz.

19 Istanbul Theatre Festival
th

Since the first festival in 1989, the Istanbul Theatre Festival has played a pivotal role in

Distinguished art enthusiasts,

enriching the city’s theatrical life through its support of local companies, new movements and
young actors, and its partnerships with international theatre communities. For this reason,

Aygaz, continuing its operations with an awareness of corporate citizenship since its

we continue to look for ways to organise this festival annually instead of once every two years,

foundation, has been using its energy generated through services for its country not

which we were obliged to start doing in 2002 due to a variety of difficulties.

for economic development only, but for contributing to the development of our cultural
environment and for adding value to life.

The 19th Istanbul Theatre Festival coincides with the 600th anniversary of diplomatic relations
between Poland and Turkey, and William Shakespeare’s 450th birthday, so there will be many

Especially in recent years, Istanbul has been competing with the leading cities of culture and

special events associated with these anniversaries. This year, the Festival will also feature the

art in the world. The Theatre Festival which has been going on for 19 years is a clarion of our

Istanbul premiers of 32 local productions, including three co-productions of the Istanbul

claim in that line. This year there is something special about the festival. The year 2014 marks

Theatre Festival. As in previous years, we will also continue to contribute to development of

the 450th anniversary of the birth of Shakespeare, undoubtedly the greatest name of the world’s

theatrical training and theatrical arts in Turkey through a large number of workshops, master

theatre literature. And since 2016 marks the 400th anniversary of his death, the great bard will

classes and panel discussions.

be commemorated with special performances on our stages in Turkey as well. As Shakespeare
wrote, during the next two years “all the world will be a stage”. For us, the 19th Istanbul Theatre

The Istanbul Theatre Festival is made possible by the generous contributions of many sponsors.

Festival is different from previous years for another reason. This year is the 10th year of Aygaz’s

In this regard, I would like to extend our deepest gratitude to Festival Sponsors Aygaz, Opet and

sponsorship for the festival. We are very much proud of supporting the festival since 2004. We

Tüpraş of Koç Holding’s Energy Division, as well as to all the other institutions and companies

think that the importance we attach to art and artists as society is one of the most important

that support this festival.

indications of our cultural richness. Theatre is the art of representing the human to the human
with the human and in a humane manner and it is beyond doubt that theatre assumes an

To our theatre spectators and dramatic art enthusiasts, I hope this festival inspires you to

important role in increasing the intellectual accumulation of cultures. Moreover, we believe that

discover and explore new horizons.

the stories, dreams and inspiring emotions performed in the unlimited creativity of the magical
world on the stage increase the life energy of societies. With this aim, as in the past, we want to
contribute to increasing the number of cultural and artistic activities in our Turkey. While the
Istanbul Theatre Festival is opening its curtains for the 19th time in Istanbul with distinguished
players from many countries, we feel the happiness of being part of this excitement and wish a
good festival for theatre enthusiasts.
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Akaryakıt dağıtım sektörünün genç, dinamik ve fark yaratan markası OPET olarak ülkemizin

Değerli Tiyatroseverler,

gelişimi için doğup büyüdüğümüz topraklara fayda sunmayı öncelikli sorumluluğumuz olarak
görüyoruz. Bu amaçla ve bilinçli toplum yaratma hedefi ile ülkemize değer katan sosyal

Tüpraş olarak, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamakta üstlendiğimiz yaşamsal rolün yanı sıra,

sorumluluk projeleri geliştiriyor, uyguluyoruz. Öte yandan toplumların gelişimi için en önemli

ülkemiz için sürdürülebilir kültür politikalarının geliştirilmesini sorumluluklarımız arasında

eğitim araçlarından biri olan tiyatro sanatının güçlenmesi için İKSV tarafından düzenlenen

sayıyoruz. Sanatın her dalında insana özgü duyguların estetikle dışavurumunu izlemek mümkün.

İstanbul Tiyatro Festivali’ni on yıldan bu yana destekliyoruz.

Tiyatro bu noktada sanatın en dinamik türlerinden biri.

19. İstanbul Tiyatro Festivali sanatseverlere, çok geniş bir yelpaze ile çağımızı ifade eden,

Koç Grubu üyesi olarak bir kez daha destekliyor olmaktan gurur duyduğumuz 19. İstanbul

uluslararası bir seçki sunuyor. Yerli, yabancı eserlerle genç tiyatrocuları ve seyirci buluşturan

Tiyatro Festivali’nin bu dinamizmine enerjimizi akıtabilmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Festival

festival, bu yıl da büyük bir sanat şöleni yaratıyor. Bu yılın programı içinde bizleri heyecanlandıran

ile İstanbul sahnelerine gelen bu dinamizmin, tiyatroseverler kadar, çağdaşları ile buluşan

bir diğer gelişme ise hobi topluluklarımız arasında yer alan OPET Tiyatro Kulübü’nün festival

sanatçılarımız için de oldukça anlamlı olduğunu düşünüyor, herkese zevkli ve enerjisi yüksek bir

çatısı altında bir gösteri yapacak olması. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.

festival diliyorum.

İnsanlığın kültürel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biri olan tiyatro sanatının böylesi
CÜNEYT AĞCA

uluslararası bir festivalle İstanbul seyircisi ile buluşması, İstanbul’un dünya kültür başkentleri

Tüpraş, var oldukça “enerjisi”yle kültür ve sanatı gönülden desteklemeye devam edecek.
YAVUZ ERKUT

arasında yer edinmesinde de büyük rol oynuyor. Festivalin, her geçen yıl daha fazla sayıda
opet petrolcülük aş

seyirciye ulaştığını görmek bizleri mutlu ediyor ve desteğimizi haklı kılıyor.

19. İstanbul Tiyatro Festivali

genel müdürü
19. İstanbul Tiyatro Festivali
Sponsoru

Dear Theatre Enthusiasts,
tüpraş genel müdürü

Festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatseverlere iyi seyirler diliyorum.
‘‘Hayatın enerjisi tiyatrodan, tiyatronun enerjisi bizden…”

Sponsoru
general manager of tüpraş

general manager of

Sponsor of the

Besides our vital role of supplying the energy need of our country, we, as Tüpraş, take it as one
of our responsibilities to develop sustainable cultural policies for our country. It is possible to
view the expression of human-specific emotions with esthetics in every branch of art. Theatre is
one of the most dynamic kinds of art in this regard.

opet petrolcülük aş

As the young, dynamic, and distinct brand of the fuel distribution sector, OPET sees creating

Sponsor of the

value for our native land as its primary responsibility for the development of the country. For

We have the pleasure of conveying our energy to this dynamism of the 19th Istanbul Theatre

19 Istanbul Theatre Festival

this purpose, and with the aim of building a conscious society, we have been developing and

Festival that we are proud of supporting as a member of Koç Group. I think that this dynamism

implementing social responsibility projects. On the other hand, for the last ten years, we have

passed on to the stages of Istanbul by means of the Festival is meaningful for both theatregoers

been supporting the Istanbul Theatre Festival organised by İKSV for the sake of strengthening

and our artists, who meet their coevals, and wish everyone an enjoyable and high-energy

the art of acting, as theatre is one of the key educational means for social development.

festival.

The 19th Istanbul Theatre Festival offers a wide range of international selection representing our

Tüpraş will go on sincerely supporting culture and art with its “energy” as long as it exists.

th

19th Istanbul Theatre Festival

times to the art enthusiasts. Bringing together young actors and the spectator through local and
international plays, the festival once again creates a grand celebration of art. Another exciting
event in this year’s programme is that the OPET Theatre Club, one of our hobby groups, is to
perform in the course of the festival; I wish them good luck in advance.
Delivering the art of theatre, one of the key factors for the cultural development of the
humankind, to the Istanbul spectator with such an international festival also contributes to the
country’s placement among the culture capitals of the world. Seeing that the festival has been
reaching to an ever-increasing number of spectators every year not only gratifies us, but also
justifies our support to this event.
I hereby thank everyone, who has taken part in the organisation of the festival, and wish that the
art enthusiasts enjoy the shows. “Life gets its energy from theatre; theatre gets its energy from
us…”
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Bir yol hikâyesi…

A road story…

19. İstanbul Tiyatro Festivali, Polonyalı yönetmen Grzegorz Jarzyna’nın Ne Yaptıysak Nafile…

The 19th Istanbul Theatre Festival begins with Grzegorz Jarzyna’s play No Matter How Hard We

oyunuyla başlıyor. 5 Haziran’a kadar sürecek olan festival, yabancı yapımlar, İstanbul’da ilk defa

Tried. To last until 5 June, the festival will comprise productions from abroad, local productions

seyirci karşısına çıkacak olan yerli yapımlar ve yan etkinliklerle dört hafta boyunca tiyatroyla, dans

to be presented for the first time in Istanbul and side events–four weeks replete with theatre,

ve performans gösterileriyle dopdolu olacak…

dance and performances. Two main headings are prominent in the festival programme. As we
celebrate in 2014, the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between

Festival programında iki ana başlık ön plana çıkıyor. 2014 yılının Polonya-Türkiye arasındaki

Turkey and Poland, theatre and dance pieces we have been constructing in collaboration with

diplomatik ilişkilerin 600. yılı olması nedeniyle, ana başlıklarımızdan biri, 2012 yılından bu yana

the Adam Mickiewicz Institute constitute one of our main headings, and our first company will

Adam Mickiewicz Institute ile birlikte kurgulamaya başladığımız tiyatro ve dans örneklerinden

be TR Warszawa–the eminent representative of innovation and contemporary theatre in Poland

oluşuyor. İlk topluluğumuz TR Warszawa. Son yıllarda gerçekleştirdikleri yapımlarla, çalıştıkları

with their latest productions and the directors they work with. TR Warszawa will participate to

yönetmenlerle Polonya’da çağdaş tiyatronun ve yeni fikirlerin en önemli temsilcisi… Sanat

the festival with two plays by Grzegorz Jarzyna, the art director and director of the company.

yönetmeni ve tiyatronun direktörü olan Grzegorz Jarzyna’nın iki önemli oyunuyla TR Warszawa’yı

Also from Gdansk, Poland, the Baltic Dance Theatre will stage A Midsummer Night’s Dream,

festivale konuk ediyoruz. Yine Polonya’dan, Gdansk’tan Baltic Dance Theatre Bir Yaz Gecesi

this time to Goran Bregovic’s music. Moreover, the Poland-Turkey coproduction Proust-Pamuk-

Dr. LEMAN YILMAZ Rüyası’nı bu kez Goran Bregovic’in müzikleriyle sahneye taşıyor. Ayrıca Polonya-Türkiye ortak
yapımı, Polonyalı genç yönetmen Krzysztof Garbaczewski ile Emre Koyuncuoğlu’nun imza attığı

Memory project which is a collaboration by young Polish director Krzysztof Garbaczewski and
Emre Koyuncuoğlu, will make its world premiere at the festival.

festival direktörü Proust-Pamuk-Bellek projesi dünya prömiyerini festivalde yapıyor.
festıval dırector

The second prominent heading of the festival constitutes of plays in the programme marking
Festivalin ikinci önemli başlığı ise William Shakespeare’in 450. doğum yılı nedeniyle programda

the 450th anniversary of William Shakespeare’s birth. The British Propeller Theatre Company,

yer alan oyunlardan oluşuyor. Çağdaş Shakespeare yorumlarıyla tanınan İngiliz topluluk Propeller

celebrated for their contemporary Shakespeare interpretations, will stage A Midsummer Night’s

Theatre Company Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Yanlışlıklar Komedyası oyunlarıyla festivalde.

Dream and The Comedy of Errors, at the festival.

2012 yılında festival programında Hamlet oyunuyla yer alan Schaubühne Berlin ve yönetmen

Schaubühne Berlin, which had presented Hamlet in 2012 at the festival, and director Thomas

Thomas Ostermeier bu kez Norveçli yazar Henrik Ibsen’in Bir Halk Düşmanı’yla konuğumuz

Ostermeier will this time stage Norwegian playwright Henrik Ibsen’s An Enemy of the People.

oluyor.
As to companies and artists from Turkey... We received numerous project submissions from
Festivalimize Türkiye’den katılan topluluk ve sanatçılarımıza gelince… Bu yıl çok sayıda

different cities such as Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Bitlis, Eskişehir, İzmir and Muğla, and

proje başvurusu aldık. Festivalimize Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Bitlis, Eskişehir, İzmir ve

also from foreign artists based in Istanbul. Carefully selected 32 projects from among the

Muğla olmak üzere farklı kentlerden, İstanbul’da yaşayan ve çalışmalarını sürdüren yabancı

120 submissions will be presented in the festival programme. Presenting works by young

sanatçılardan da başvurular oldu. 120 başvuru arasından özenle belirlediğimiz 32 projeye

companies, “New Wave”, which was initiated at the past edition of the festival, and “PlaySalon”,

programımızda yer veriyoruz. Ana programımızın yanı sıra, geçtiğimiz festivalde başlattığımız

which was crafted with the Salon İKSV team, will once more be featured as sidebars to our main

genç toplulukların çalışmalarından oluşan “Yeni Dalga” ve yine geçtiğimiz yıl, Salon İKSV ekibiyle

festival programme. Our side events are quite plentiful as well.

tohumlarını attığımız “Oyun Salonu” projemiz de festival programımızda yer alıyor. Ayrıca yan
etkinliklerimizde de yoğun bir program sizleri bekliyor.

This year’s honorary awards will be presented to three distinguished figures of theatre: our dear
Dikmen Gürün, Grzegorz Jarzyna and Edward Hall.

Bu yıl onur ödüllerimizi bu alanda değerli çalışmalarıyla tanınan üç önemli isme sunuyoruz.

A festival’s organisation is an operation process besides and beyond the construction of its

Sevgili Dikmen Gürün, Grzegorz Jarzyna ve Edward Hall.

artistic programme, and essentially a road story for all of us. When we first took off on this road,
we encountered unexpected things as well. During the preparation stage of the festival, we lost

Festival organizasyonu, artistik programı oluşturma sürecinin yanında ve ötesinde bir operasyon

our dear friend and colleague Betül Akman, with whom we had had the opportunity to work

sürecidir. Aslında hepimiz açısından bir yol hikâyesidir. Biz bu yola çıktığımızda, beklemediğimiz

between 2005 and 2009. We are sure that she will be evermore with us.

şeylerle de karşılaştık. Festivalimizin hazırlık sürecinde, 2005-2009 yılları arasında birlikte çalışma

In this story which we started to shape about a year ago, I am obliged to express my gratitude to

olanağı bulduğumuz sevgili dostumuz, arkadaşımız Betül Akman’ı kaybettik. Her zaman bizlerle

all our artists and companies together with whom we set out, and all our team members who

olacağını biliyoruz.

have been striving to realise the festival.

Yaklaşık bir sene önce kurgulanmaya başlayan bu hikâyede, birlikte yola çıktığımız tüm

Have a great festival...

sanatçılarımıza ve topluluklara, bu festivalin gerçekleşmesinde büyük bir özveriyle çalışan ekip
arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
İyi festivaller diliyorum…
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TEŞEKKÜRLER DİKMEN GÜRÜN!
THANK YOU, DİKMEN GÜRÜN!
Şahika Tekand

tiyatro, hiç olmadığı kadar gözden çıkarılmıştı. Popüler kültüre

Dünya Tiyatro Olimpiyatları’nın Türkiye’de yapılmasını mümkün

ve medyaya yakınlığı nedeniyle kendinde geleceğin sanatının

kıldı. Yeni ve iyi olana ulaşmak ve onu bulup getirmek, ortaya

bir parçası olma potansiyeli gören yeni popüler sinema

çıkmasını sağlamak için bitmez tükenmez merakı ve enerjisiyle

yönetmenleri, reklamı yeni sanat sayan ve popüler kültürü

gerçekleştirdiği her festival programıyla, desteklediği her projeyle

Dikmen Gürün hakkında bir yazı yazma önerisi aldığımda,

kutsamaya dünden hazır sanatçılar ve yazarlar “tiyatro öldü!”

ve sanatçıyla, sadece sanatçıların hayatlarına dokunup, onları

her şeyden önce, benim ve benim kuşağımdaki tiyatro

diyerek röportajlar veriyor, tiyatronun ölümünü ilan eden çığlıklar

değiştirmekle kalmadı; çağdaş dünya tiyatrosuna aşina bir tiyatro

sanatçısı yol arkadaşlarım, dostlarım ve kader ortaklarımla

atan yazılar, gazetelerde, sanat dergilerinde ve hatta magazin

seyircisinin yetişmesini, tiyatroyu terk etmiş olan seyircinin de

da paylaştığıma inandığım vefa borcunu dile getirmek üzere

dergilerinde yer alıyordu.

yeniden tiyatroya getirilmesini mümkün kılan bir sanat ortamının

yazılması gerektiğini düşündüm; çünkü özellikle 1980’li yılların

Ben ve benim kuşağımdaki tiyatro sanatçısı arkadaşlarım,

yaratılmasının en önemli kapılarından birini açtı.

sonları ve 1990’ların başlarında tiyatro yapmaya başlamış kendi

tam böyle bir ortamda özel topluluklar kurarak çağdaş tiyatro

Bugün, yerli tiyatro toplulukları dünya tiyatro festivallerinin

kuşağım ve sonrasındaki tiyatro sanatçılarının pek çoğunun

yapmaya heves etme çılgınlığını göstermiştik. Para falan

önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline geldiyse, her köşede

sanat yaşamında, inadıyla, azmiyle, ufacık bir umut ışığı

yoktu. Tiyatro yapacak mekân yoktu. Yaptığımız iş de kimsenin

pıtrak gibi yeşeren genç topluluklar çağdaş tiyatro içinde yollarını

gördüğünde onun peşine düşmesiyle, insana verdiği cesaret ve

umurunda değildi zaten. Henüz bilgiye erişim ve iletişim

bulmaya çalışabiliyor, yüzlerce küçük mekân tiyatro yapma

desteğiyle, çok önemli noktalara dokunmuşluğu, akışın yolunu

bugün olduğu gibi mümkün ve kolay değildi, dolayısıyla kendi

heyecanıyla gösteri mekânlarına dönüşebiliyor ve seyircisiyle

değiştirmişliği, önümüzdeki ufkun genişlemesini sağlayan

kaygılarımızı paylaşacağımız benzerlerimizi bulmak, aklımıza

buluşabiliyorsa, en önemlisi bu topluluklar dünya tiyatrosunun

gelişmeleri tetiklemişliği vardır bu “hocaların hocası”, cesur,

gelip de denediklerimizi, dışarıda olup bitenlerle karşılaştırmak,

bir parçası oldukları duygusunu içlerinde taşıyabiliyorlarsa, bu

dost, kızıl saçlı, ufak tefek, zarif ve güçlü kadının.

tartışmak da öyle. Bizler adeta zamanı koklayıp, el yordamıyla

canlılığın ilk kıpırtılarının böylesi bir hareketlilikle büyümesinde,

Benim kuşağımdaki tiyatro sanatçıları, 1960 sonrası canlanan,

yolumuzu bulmaya ve bizlerden önceki kuşakların, sanatçıların

Dikmen Gürün’ün yönetiminde olduğu ve hiç de kolay

hareketlenen ve 1970’lerde artık kendi seyircisini yaratmış,

azimlerine ve inatlarına tutunmaya çalışıyorduk.

geçmediğini bildiğim yirmi yıl boyunca, onun hiç eskimeyen

yetiştirmiş Türkiye tiyatrosunun parlak örneklerini ve tiyatro

1980’lerin sonları ve 1990’ların başlarında Bilsak, Kumpanya

merakı, bilgisi, sezgisi, öngörüsü, inadı, azmi, bazen çılgınlık

sanatçılarını izleyerek büyüdü. Hem Batılı tiyatro anlayışının hem

ve Studio Oyuncuları ve daha sonra 5. Sokak Tiyatrosu ve

derecesindeki cesaretiyle şekillenen İstanbul Tiyatro Festivali’nin

de halk tiyatrosu geleneğinin seyirci ile buluştuğu, hem politik

Tiyatro Oyun Evi gibi genç topluluklar, 1970’li yıllardaki bir iki

yarattığı dünya tiyatrosuyla karşılaşma şansının ve canlılığının

tiyatro örneklerinin hem vodvillerin hem de halk tiyatrolarının

münferit girişimi dışarıda bırakacak olursak, Türkiye’de ilk defa

katkısı büyüktür.

kendi seyircilerine ulaşabildiği, pek çok yeni yazar, topluluk ve

tiyatro mekânı olmayan mekânları, sürekli tiyatro mekânına

yönetmenin yetiştiği, ödenekli tiyatro sahnelerinin kapatılmak

dönüştürüp, çağdaş sanat tartışmasının ve çağdaş dünya

şöyle dursun, mevcut sahnelerine yenilerinin eklendiği,

tiyatrosunun bir parçası olmak üzere işler üretmeye, kendi

usta oyuncu ve yönetmenlerin ve birer okula dönüşmüş

seyircilerini kendileriyle birlikte yetiştirmeye başladılar.

When I was offered to write an article on Dikmen Gürün, I

özel tiyatroların, bugün bile pek çok özel tiyatronun cesaret

İşte tam bu sıralarda, 1993’te, Dikmen Gürün, İstanbul Tiyatro

concurred mostly because it behoved me to do so, as I felt

edemeyeceği modern denemelere ve dönemin Batılı yazarlarının

Festivali’nin yönetimine getirildi. Onun gelişiyle, bizler gibi

I should express the debt of gratitude shared by me, fellow

eserlerini sahnelemeye ve hatta bunları Anadolu turnelerine

genç tiyatrocular ve çağdaş tiyatro alıcısı olmak isteyenler için

theatre artists of my generation and other kindred spirits;

çıkarmaya cesaret ettiği, pek çok tiyatro dergisinin çıktığı, tiyatro

dünyaya açılan bir pencereye dönüştü Tiyatro Festivali; Janusz

indeed, her stubbornness, ambition, her pursuit of the

eleştirilerinin seyircilerce de okunduğu ve anne-babaların fikirleri

Wisnievski, Heiner Goebbels, Roberto Ciulli, Robert Wilson,

most minute glimmer of hope, the courage and support she

çatışsa dahi çocuklarının birer aydın olarak yetişmesinden gurur

Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos, Thomas Ostermeier

imparted to others, has seen this courageous “teacher of

duyduğu 1960’lar ve 1970’lerin ardından, ülkeyi altüst eden

ve daha pek çok yönetmenin, dünyaca ünlü toplulukların

teachers”; this friend; this red-headed, strong and graceful little

ve karamsar bir kapana çeviren 1980’e gelindiğinde en büyük

ve sanatçıların, son derece önemli prodüksiyonlarının

woman impact the lives of many a stage actor of my generation

darbeyi yiyenlerin başında, varlık nedeni hayata muhalefet etmek

seyredilebildiği, çağdaş tiyatronun ve bugünün tiyatro

- who began their careers in the late 1980s and the early 1990s

olan tiyatro sanatının bizatihi kendisi geliyordu. 1980 darbesi

örneklerinin bütün canlılığının elle tutulurcasına deneyimlendiği,

- by touching us in very significant ways, changing the course

insanları sindirdi; onları, küçük, kutu kutu evlerine kapattı; aydın

Türkiye tiyatrosuna taze bir nefes aldıran bir pencere...

of our lives and broadening our horizons.

olmayı, aydın olma özlemini adeta bir suç, bir ayıp, hatta “baştan

Dikmen Gürün, 1995’te, sözünü ettiğim genç toplulukları ve

People of the theatre who sprang from my generation grew up

kaybeden olma” haline, sanat alıcılığını da popüler kültür

benim de aralarında olduğum genç yönetmenlerin işlerini

watching promising examples of Turkish theatre, populated

tüketiciliğine indirgedi.

“Öteki Tiyatro” başlığı altında festivale ilk kez dahil ettiğinde,

with its distinguished thespians, who came of age after the

Aynı sıralarda değişen dünya düzeninin, “dünyayı değiştirme

kendi geçmişleri de benzer mücadelelerle dolu olan, bir kuşak

1960s and had eventually created and nurtured a devoted

umudu” ile “ne pahasına olursa olsun dünya düzenine entegre

önceki tiyatro sanatçıları bile, böylesi bir cesareti karşılamaya

spectator by the 1970s. After the 1960s and the 1970s, an

olma çabası”nı değiş tokuş eden; sistemle olan doğrudan

hazır değildi. Ancak o, bütün riskleri, olabilecek bütün olumsuz

era when traditions of both Western and public theatre could

düşünsel-pratik ve pazar ilişkisi nedeniyle geri dönülmez

tepkileri göze alarak, bu genç çağdaş tiyatro topluluklarını ve

attract spectators when both political theatre and plays sporting

yıkımlarını, bugün artık açıkça deneyimlediğimiz yeni sanat

hareketini destekledi. Daha sonra, sadece işlerini değil, bütün

a Vaudeville bent could lure their own enthusiasts; when a

anlayışı, “sanatın sonu”nu kutsamaya çoktan başlamıştı bile.

sorunlarını, tek tek yönetmenlerinin, oyuncularının yeteneklerini

great many new playwrights, troupes and directors established

Yeni hayat düzeni, liberal kapitalizmin dünyaya vaadettiği “dolce

ve hayatlarını bile merak edip dert edindiği, öğrendiği bu

themselves; when, rather than shutting down venues running

vita”, 1980’lerin sonları ve 1990’ların başlarında Türkiye’de

toplulukların ve sanatçıların çağdaş Türkiye tiyatrosunun dünya

on public subsidies, the trend was to expand their numbers;

de hem hayatı değiştirmeye başlamış hem de kültür sanat

tiyatrosu içinde kendini göstermesini ve önemi azımsanmayacak

when theatre publications were available in abundance; when

alanında karşılığını bulmuştu. 1980’lerin sonlarında direncini

bir yer edinmesini sağlayan ortak projelere imza atmalarını, yerli

theatre-goers saw the appeal of play reviews, and parents,

kaybetmemek için çaba harcayan az sayıda usta tiyatrocu ve

sanatçıların, oyuncularının, yazarlarının önemli uluslararası

at the risk of falling out with their children over differing

eski canlılığını korumakta zorlanan tiyatro topluluğu dışında

projelerde yer almasını, önemli yönetmenlerle çalışmalarını, 4.

opinions, were simply thrilled to be raising an enlightened

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

Teşekkürler Dikmen Gürün!

25

26

ONUR ÖDÜLLERİ HONORARY AWARDS

ONUR ÖDÜLLERİ HONORARY AWARDS

generation; the advent of the gloomy quagmire known as

arrival the Theatre Festival was refashioned into a window

1980 punished no one as harshly as it did the realm of theatre,

on the world, both for us, young theatre actors and those

whose sole raison d’etre was to rebel. The coup d’etat of 1980

who wished to consume what modern theatre had to offer; a

was a devastating blow that rendered the populace reticent;

window that gave us access to a series of critically important

it thwarted the masses back into their meagre dwellings,

productions by world-renowned companies, artists and

▪ 1997 yılındaki ilk çıkışından beri Grzegorz Jarzyna, Polonya’nın

made the educated mindset and the yearning for it a felony,

directors such as Janusz Wisnievski, Heiner Goebbels, Roberto

başlıca sahne yönetmenleri arasında sayılmakta. Yaptığı

a disgrace; reducing, in fact, such predilections to the realm

Ciulli, Robert Wilson, Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos,

çalışmalar Polonya tiyatrosunda devrim yarattı ve geniş çapta

of “the gutter-born” and patronage of art to popular culture

Thomas Ostermeier and many others, where contemporary

uluslararası takdir topladı. 1998 yılında Varşova merkezli

consumerism.

theatre and its modern specimens could palpably be

Teatr Rozmaitosci’nin sanat yönetmeni olan Jarzyna burayı,

Around the same time a new artistic outlook, which traded in

experienced with all their vitality and Turkish theatre could

Avrupa’nın en yenilikçi ve progresif tiyatrolarından biri olan TR

this “hope of a different world” for “efforts to unconditionally

enjoy a breath of fresh air.

Warszawa’ya dönüştürdü. Jarzyna klasik dramaları (Witkacy’nin

integrate with the world order”; with the irreversible damage it

When Dikmen Gürün initially collected some of the works

iki oyununa dayanan Tropical Craze, Aleksander Fredro’nun

did, owing to its direct theoretical-practical links to the system

belonging to the young companies I mentioned earlier – me

Maiden Vows’una dayanan Magnestism of the Heart), ünlü Avrupa

and connections to the market, had long ago already laid siege

among them – under the heading of “The Other Theatre”, even

romanlarının uyarlamalarını (Thomas Mann imzalı Doktor

to the “end of art”. The new way in which life was now ordered,

theatre actors of the previous generation were shocked at her

Faustus, Dostoyevski’nin Budalası’na dayanan Prens Mişkin),

the “dolce vita” liberal capitalism had pledged to the rest of

audacity, in spite of themselves having gone through similar

dünyaca ünlü çağdaş dramaları (Brad Fraser’ın Unidentified

the world, had not only begun to transform life in Turkey at

struggles in the past. Braving every risk and the blowback

the end of the 1980s and early 1990, but had now also found

from potential detractors, she unflinchingly gave her support

its counterpart in the field of arts and culture. As the 1980s

to these young modern theatre companies and their struggle.

(Opera de Lyon’da Prokofiev’in Kumarbaz’ı, Maurice Ravel

were ending, theatre had fallen out of favour, save for a few

Later, having forged a solid bond with each of the directors

imzalı The Child and the Enchantments) cesur ve yenilikçi

seasoned stage actors and theatre companies struggling to

and actors and an interest in not only their talents, but also

bir biçimde yeniden yorumladı. Jarzyna, farklı sanat form ve
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GRZEGORZ JARZYNA

Human Remains adlı çalışması, Varşova ve Düsseldorf’ta
sahnelenen Sarah Kane imzalı 4.48 Psychosis ve hatta operaları

türlerini birleştirme konusundaki ustalığıyla ünlendi. Bu, örneğin

maintain their former vitality, in a way that was unprecedented. their lives and struggles, she became instrumental in getting
In-vogue film directors, feeling their ties to popular culture and

the contemporary Turkish theatre of such companies and

Shakespeare’in oyununun film benzeri bir uyarlaması olan 2008:

the media instilled them with the potential to become a part of

artists noticed on the world theatre scene and having them

Macbeth’te veya tiyatro ve operayı harmanlayan bir performans

art’s future, not to mention artists and writers who considered

engage with projects that gave them significant standing in

olan ve Mozart’ın Don Giovanni ve Moliere’in Don Juan adlı

adverts to be the art of the age and were lining up to sing the

the business, while also getting local artists and actors to

eserlerine dayalı olan Giovanni’de gözlemlenebilir. Jarzyna

praises of popular culture, were proclaiming the “death of

participate in major international projects, collaborate with

çeşitli uyarlamaları da kaleme aldı. Medea Project ve Areteia,

theatre!” in interviews and sounding its death knell in columns

distinguished directors and even managing to have Turkey host

Zygmunt Krauze’nin Yvonne, Princess of Burgundy ve The Trap adlı

syndicated by newspapers, art magazines and even tabloids.

the 4th World Theatre Olympics. With a penchant for seeking

eserleri için iki opera librettosu yazdı; ayrıca gösterilerinin TV

In this adverse climate, a few friends of my generation in the

out and retrieving novel endeavours and her unyielding

uyarlamalarını da yönetti: The Tropical Craze, 2007: Macbeth ve

theatre and I had dared to dream of producing modern theatre

drive and energy to unravel them, she not only touched and

son olarak da Ne Yaptıysak Nafile... ve TV için bir tiyatro oyunu

by forming our own special theatre companies. We didn’t have

transformed the lives of artists, with every festival line-up and

olan Gombrowicz’in Tarih’i. TR Warszawa’da yakın zamanda

any money. There were no venues suitable for theatre. And it

project she supported; she crucially opened a door onto a new

sahnelediği gösterilere Pier Paolo Pasolini’nin çalışmasına

wasn’t as if anyone cared about what we were doing. Access

artistic environment, allowing a sophisticated contemporary

dayanan T.E.O.R.E.M.A.T., Berlin’deki Schaubühne am Lehiner

to information and the means of communicating were not

world theatre spectator to flourish and enticing weary spectator

Platz’ta açılışı yapılan, Dorota Maslowska’nın eseri Ne Yaptıysak

as advanced as they are today, so it was not easy finding like-

back to the theatre.

Nafile... ve Bram Stoker’ın Dracula isimli romanının ilham verdiği

minded people with whom we could share our concerns with,

If local theatre companies today are an important and

Nosferatu dahil. En son prodüksiyonu olan ve John Cassavetes’in

discuss novel ideas we had experimented on and compare

invaluable fixture of theatre festivals around the world;

Opening Night adlı eserine dayanan The Second Woman 24 Nisan

them with what was out there at the time. You could say we

young newcomer groups in their droves are popping up on

tarihinde TR Warszawa’da açılışını yaptı. Olgun bir aktrisin

were trying to catch a whiff of the times; groping to find our

every corner and pursuing the path of contemporary theatre;

gözlerinden yaşlanma temasını inceleyen eser, herkesi etkileyen

way and trying to muster up the tenacity and resolve of those

hundreds of small locations are fashioned into performance

bu konuyu insani ve sanatsal boyutuyla ele almakta. Gençlikle

who had gone before us.

venues bubbling with the excitement of theatre; and, most

aklını bozmuş bir dünyada yaşın getirdiği sosyal ve profesyonel

In the late 1980s and the early 1990s, with the exception of a

importantly, these emerging groups are feeling like they’re

engellerden nasıl kurtulunur? Bu mümkün müdür? Sanat yaşın

few odd start-ups in the 1970s, young theatre ensembles like

an essential part of world theatre; it is fair to say that the

olmadığı bir dünyaya mı yoksa sadece zamanın ötesine açılan

Bilsak, Kumpanya and the Studio Players and later younger

opportunity and excitement generated by the Istanbul Theatre

bir kapı mıdır? Bunlar Jarzyna’nın sorduğu sorular, ancak kendisi

ensembles such as the 5. Sokak Tiyatrosu and Tiyatro Oyun

Festival, as shaped by Dikmen Gürün’s often tumultuous 20

elindeki bu üstün senaryonun sunduğu fırsatı değerlendirerek,

Evi were, for the first time, beginning to transform locations

years at the helm, with the curiosity, understanding, instinct,

sanatçı olmanın gerçekten ne gerektirdiğinin anlaşılması için

that were traditionally not built for it into theatre venues and

forethought, resilience, ambition and at times unhinged

tiyatronun sahne arkasına da ışık tutar. Jarzyna, uluslararası ünü

producing work to enable themselves to become a part of the

boldness she brought to the table, played an undeniably key

dolayısıyla Avrupa’da ve dünya çapında gösteriler sahnelemesi

discussion on contemporary art and the modern world of

role in transforming the initial spark into the bustling scene

için çeşitli teklifler alıyor. Avrupa Kültür Başkenti RUHR 2010

theatre while also educating themselves and their spectators.

we enjoy today.

çerçevesinde geliştirilen Odyssey Europe projesi kapsamında
Schauspiel Essen’de sahnelediği uyarlaması Odyssey – Areteia

It was right at around this time that Dikmen Gürün was
appointed head of the Istanbul Theatre Festival. With her

bunlardan biri. 2008 yılının Haziran ayında Macbeth uyarlaması,

Thank you, Dikmen Gürün!
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Brooklyn Köprüsü’nün altında özel bir sahnenin inşa edildiği

all over the world. Among others, he participated in the

New York’taki St. Ann’s Warehouse’da ve daha sonra da 2012’de

Odyssey Europe project developed within the framework

Edinburgh Festivali’nde sahnelendi. Ne Yaptıysak Nafile... adlı

of The European Capital of Culture RUHR 2010 staging

eseri ise bu yıl, 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılışında

his adaptation of Odyssey - Areteia at the Schauspiel Essen.

gösteriliyor.

The same year, he directed Jean Racine’s Phaedra at the

▪ Edward Hall ile ilk olarak Royal Shakespeare Company

Toneelgroep Theatre in Amsterdam. He travelled with TR

için turne yönetmenliği yaptığım sırada tanıştım. O sırada

▪ Since his debut in 1997, Grzegorz Jarzyna is counted among

Warszawa to Avignon, Edinburgh, Moscow, St. Petersburg,

Yanlışlıklar Komedyası yapımının çok geniş kapsamlı dünya

the most important stage directors in Poland. His work has

Jerusalem, Berlin, Munich, Vienna, Stockholm, Paris, London,

turnesinin yardımcı yönetmenliğini yapıyordu. Kendisinin

revolutionised Polish theatre and has received widespread

Dublin, Tel Aviv, Toronto, New York, Los Angeles, Sydney,

uçsuz bucaksız sorunlara yaklaşımından ve bunları çözme

international recognition. In 1998 he became Artistic Director

Adelaide, Wellington, Hong Kong. In June 2008, his Macbeth

biçiminden oldukça etkilenmiştim. O dönemde sanatla oldukça

of Warsaw based Teatr Rozmaitosci which he turned into TR

was staged at St Ann’s Warehouse in New York, where a

ilgili olan ve Watermill Company’de yöneticiliğini yapan eşim

Warszawa, one of the most innovative and progressive theatres

special stage was built under the Brooklyn Bridge and in 2012

bana Royal Shakespeare Topluluğu’nda Watermill’e uyabilecek

in Europe.

it opened the Edinburgh Festival. In May 2014 No Matter How

genç yönetmenlere denk gelip gelmediğimi sordu. Hiç tereddüt

Jarzyna has staged classical dramas reinterpreted in a bold

Hard We Tried will open the 19. Istanbul Theatre Festival in

etmeden Edward’ı önerdim; ikisine bir buluşma ayarladım ve

and innovative way (The Tropical Craze based on Witkacy’s two

Istanbul.

Propeller bu şekilde başladı. Propeller’ın ilk oyunu 1997’deki

ONUR ÖDÜLLERİ
HONORARY AWARDS

V. Henry’ydi. Bunu sonrasında Yanlışlıklar Komedyası, On İkinci

plays, Magnetism of the Heart based on Aleksander Fredro’s
Maiden Vows), adaptations of famous European novels

EDWARD HALL

(Doctor Faustus by Thomas Mann, The Price Myshkin based on

james sargant, propeller theatre company başkanı
james sargant, chaırman of propeller theatre company

Dostoyevsky’s The Idiot), world-famous contemporary dramas
(Unidentified Human Remains by Brad Fraser, Sarah Kane’s 4.48

Gece, Gülün Öfkesi (VI. Henry 1., 2. ve 3. bölümleri iki akşamdan
fazla oynadı ve 2002’de İstanbul Festivali’nde de yer aldı), Bir
Yaz Gecesi Rüyası, Kış Masalı, III. Richard, Venedik Taciri ve Hırçın
Kız oyunları izledi. Bu sırada Edward, National Theatre, Royal

Psychosis staged in Warsaw and Düsseldorf), as well as operas

Shakespeare Company ve özel tiyatrolar için de mükemmel

(Prokofiev’s The Gambler at the Opera de Lyon, Maurice Ravel’s

yapımların yönetmenliğini yapıyordu. Amerikan yapımı Gülün

The Child and the Enchantments and Alexander Zemlinsky’s

Öfkesi’de Chicago Shakespeare Tiyatrosu tarafından New York’ta

The Dwarf at the Bavarian State Opera). He is renowned for

sahnelendi. Aralarında Downton Abbey dizisinin iki bölümünün

combining different art forms and genres, which is reflected in

de olduğu birçok televizyon dizisini de üstlendi. Propeller’ın

such performances as 2008: Macbeth – a movie-like adaptation

yapımları İngiltere’nin çoğu yerinde ve denizaşırı 21 ülkede

of Shakespeare’s drama which takes place in four different sets

turneye çıktı, bu esnada birçok prestijli ödülün sahibi oldu.

or Giovanni based on Mozart’s Don Giovanni and Moliere’s

2008’e kadar bütün yapımlar Watermill menşeliydi ve 2010’da

Don Juan – a performance combining theatre and opera. He

Propeller, kendi haklarına sahip olan kayıtlı bir şirket haline geldi.

has authored several adaptations – two plays: Medea Project and

Edward’ın her şeyi kapsayıcı tavrı, tek bir topluluk olma ruhu ve

Areteia and two librettos for Zygmunt Krauze’s Yvonne, Princess

topluluğun tüm provalarına dahil olması harika bir sinerji yarattı

of Burgundy and The Trap. He has also directed TV versions

ve yönetmenlerine inanılmaz bağlı ve sadık bir oyuncu grubunun

of his performances: The Tropical Craze, 2007: Macbeth and

ortaya çıkmasını sağladı. Müzik ve fizikselliğin kullanımı,

most recently No Matter How Hard We Tried as well as a TV

yapımların her yaşa ve ulusa hitap edebilmesini sağladı. 2010’da

theatre drama History according to Gombrowicz. His recent

Edward Hampstead Tiyatrosu’na sanat yönetmeni olarak

performances at TR Warszawa include award winning plays

atanması tiyatronun sıkıntılı dönemlerinden kurtulup çok özel ve

T.E.O.R.E.M.A.T. based on Pier Paolo Pasolini’s work and

harika işler üreten bir topluluğa dönüşmesini sağladı. Edward’ın

No Matter How Hard We Tried by Dorota Maslowska, which

aynı zamanda National Theatre’ın, Old Vic ve Watermill

premiered in Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin as well

Tiyatrosu’nun ortağı ve tabii ki Propeller’ın sanat yönetmeni.

as Nosferatu inspired by Bram Stoker’s Dracula. On the 24

th

April his latest production The Second Woman based on John

▪ As Director of Touring for the Royal Shakespeare Company

Cassavetes’ Opening Night opened at TR Warszawa. Looking

I first met Edward Hall, who was the Assistant Director on

at the theme of aging through the eyes of a mature actress,

a very extensive world tour of a production of The Comedy of

it addresses this all-pervasive topic both from a human and

Errors. I could only be extremely impressed with the way in

an artistic perspective. What does it take to break free from

which he approached and solved endless problems. My wife,

social and professional constraints of age in a world obsessed

who at that time was Artistic and Executive Director of the

with youth? Is it at all possible? Can art be the gateway to

Watermill Theatre asked me if I had come across any young

agelessness or only timelessness? Those are the questions

directors at the RSC, who might suit the Watermill. Without

asked by Jarzyna, but he also takes the opportunity given by

hesitation I suggested Edward, arranged for them to meet,

this excellent script to display the backstage of theatre, to show

and there Propeller began. The first true Propeller production

what it really takes to be an artist.

was of Henry V in 1997, followed by The Comedy of Errors,

Jarzyna’s international reputation results in numerous

Twelfth Night, Rose Rage (Henry VI parts 1, 2 and 3 played over 2

invitations to stage guest performances in Europe and

evenings and which toured to the Istanbul Theatre Festival in
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2002), A Midsummer Night’s Dream, The Winter’s Tale, Richard
III, The Merchant of Venice and The Taming of the Shrew. In
between times Edward has directed distinguished productions

PROGRAM
ONUR ÖDÜLLERİ
HONORARY AWARDS

PROGRAMME

for the National Theatre, the Royal Shakespeare Company and
for the commercial theatre. An American production of Rose
Rage by the Chicago Shakespeare Theatre also played in New
York. A number of productions for television include
2 episodes of Downton Abbey. Propeller productions have
toured extensively in the UK and to 21 countries overseas,
winning a number of prestigious awards along the way. Up
until 2008 all productions originated at the Watermill and in
2010 Propeller became a registered company in its own right.
Edward’s all inclusive way of rehearsing with all the company
being in and contributing to all rehearsals leads to a great
feeling of ensemble and a group of actors who are incredibly
loyal to their director. The use of music and physical theatre
help to make the productions extremely accessible to all ages
and nationalities. In 2010 Edward was appointed as Artistic
Director of Hampstead Theatre, which has since emerged
from the doldrums to produce some quite excellent and special
work. Edward is also an Associate at the National Theatre,
the Old Vic and the Watermill Theatre and, of course, Artistic
Director of Propeller Theatre Company.
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Proje Yürütücüsü Project Manager
evren barın egrik

bir meşakkatle koordinasyonu sağlayan Handan Uzal Dündar’a; oldukça kısıtlı bir zamanda
gerçekleştirmeye çalıştıkları bu projede metin yazarlarımızın yanında yer alan tüm bölüm

Eğitmenler Trainers
aykut şengözer (Metin yazarlığı, editörlük)
mehmet kaçmaz (Fotoğraf )

öğrencilerine; öğretim üyeleri Kerem Karaboğa, Fakiye Özsoysal, Yavuz Pekman, Oğuz Arıcı,
araştırma görevlileri Nilgün Firidinoğlu ve Elif Candan’a destekleri için çok teşekkür ederiz.
Festivale konuk olan tüm yerli toplulukların çalışma aşamalarını kayıt altına almanın yanı sıra

Metin Yazarları Copywriters
ayris alptekin
belfu gülra kaba
ceylan alas
ecem beytekin
fatma onat
ibrahim hakkı usta
sefa tokgöz

oyunları tanıtma işlevi de üstlenen bu kitabı, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü
mezunlarından, İstanbul Tiyatro Festivali’ne emeği geçen, yakın zamanda kaybettiğimiz
arkadaşımız Betül Akman’a adıyoruz.
A training project: “The Festival Brings Up Copywriters”

Koordinatör Coordinator
handan uzal dündar

▪ This book project is the product of the sincere and creative collaboration of the Istanbul
Theatre Festival and the Istanbul University Faculty of Letters Department of Theatre Criticism

Danışman Editörler Advisor Editors
kerem karaboğa
fakiye özsoysal
yavuz pekman
oğuz arıcı
nilgün firidinoğlu
elif candan

and Dramaturgy. This year, both establishments have come together for the training project
entitled “The Festival Brings Up Copywriters”. The Istanbul Theatre Festival, devotedly
organised by the Istanbul Foundation for Culture and Arts since 19 years, and the Department
of Theatre Criticism and Dramaturgy, which has been providing theoretical theatre education
besides preparing its students for several fields in social sciences utilizing interdisciplinary
approaches, have met in this project.
Our goal for this project was to have the students of the Department of Theatre Criticism and
Bir eğitim projesi: “Festival Metin Yazarlarını Yetiştiriyor”
▪ Bu kitap çalışması, İstanbul Tiyatro Festivali ve İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve
Dramaturji Bölümü’nün samimi ve yaratıcı işbirliğinin bir ürünü. Bu yıl, her iki kurum “Festival
Metin Yazarlarını Yetiştiriyor” adını taşıyan eğitim projesi için bir araya gelerek bu çalışmaya
imza attı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından tam 19 yıldır özveriyle düzenlenen İstanbul

nar photos / mehmet kaçmaz

Değerli işbirliğiyle
Acknowledging the kind collaboration of

Dramaturgy observe and follow the preparation, work, and practices of the local companies that
will be premiering at the festival, and write the introduction texts for those plays, thus creating
a literary “medium” where theatre would be “recorded” by students specifically trained for this
special project. Seven “copywriter candidates” were selected to represent students from among
all classes except for freshman.
The students, aside from the theoretical education they had received, participated to a series of

Tiyatro Festivali’nin ve tiyatro üzerine verdiği teorik eğitimin yanı sıra disiplinlerarası niteliği

trainings and seminars clustered under editorial and photographic titles, given by specialists.

ve yaklaşımıyla öğrencilerini sosyal bilimlerdeki çoğu alana hazırlayan Tiyatro Eleştirmenliği ve

Before the stagings, these students who have been following the practices and interviewing the

Dramaturji Bölümü bu projede buluştu.

companies, constructed the introduction texts for the plays are featured in the festival booklet–

Projede amacımız, festivalde ilk gösterimini yapacak olan yerli topluluklarımızın çalışma

the produce of this special project where theory meets practice.

aşamalarını ve provalarını takip ederek, tanıtım metinlerini bu proje için tasarladığımız özel eğitimi

Planned to comprise six sessions, the training programme was initiated with a focus on texts.

almış olan Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü öğrencilerinin kaleme alması ve tiyatronun

Our copywriting and editorial approach trainer Aykut Şengözer was in close contact with

“kayda” alınacağı yazınsal bir “mecra” oluşturulmasıydı. Proje için bölümün ilk sınıfı hariç diğer

the students, giving support in extracurricular time as well, preparing our up and coming

sınıflarından tüm öğrencileri temsil etmek üzere yedi “metin yazarı adayı” öğrenci seçildi.

copywriters to the compelling stages of writing and printing, while sustaining the training

Oyunların, prova süreçlerini takip ederek yerli topluluklarla yapılan röportajlardan kurgulayıp

beyond the designated duration, further to the preliminary readings and revisions. Our other

kaleme aldıkları oyunların tanıtım metinleri, bölümlerinde aldıkları teorik eğitimin yanı sıra,

specialist trainer Mehmet Kaçmaz from Nar Photos provided invaluable insight regarding

uzmanlar tarafından verilen editörlük ve fotoğraf başlıklarını taşıyan bir eğitim ve söyleşi dizisine

photography. We are more than grateful to both Şengözer and Kaçmaz for the trainings they

katılan öğrenciler, teori ve pratiğin buluştuğu bu özel projenin ürünü olan festival kitabını

provided.

seyircilerle buluşturmak için olağanüstü bir gayret gösterdi.

Therefore, the 32 local productions at the festival were conveyed to you through the observations

Altı oturum sürmesini planladığımız eğitim programına öncelikle metin odaklı başladık. Metin

and writings of the students who were supported by their formal education as well as the

yazarlığı ve metne editoryal yaklaşım konusunda eğitmenimiz Aykut Şengözer, öğrencilerle

specifically targeted project training they received.

yakından ilgilenerek, gerçekleştirilen oturumların dışında da pek çok konuda bizden desteğini

For this project which brought together all volunteering trainers, editors, lecturers, and the

esirgemedi. Metinlerin ilk okumaları ve revizyonlarının yanı sıra belirlediğimiz sürenin dışında da

festival team, we would like to thank the festival director Leman Yılmaz, who gave us her

eğitim vermeye devam ederek, yazım ve yayım aşamasına geçeceğimiz zorlu sürece yeni metin

support from the first moment we presented it, and provided us with the opportunity to realise

yazarlarımızı hazırladı. Nar Photos’dan başka bir uzman eğitmenimiz Mehmet Kaçmaz, fotoğraf

it; Bengi Oya, who has incessantly walked with us; Handan Uzal Dündar, who has worked

konusunda bizleri aydınlattı; ufkumuzu açtı. Aykut Şengözer ve Mehmet Kaçmaz’a verdikleri

out the tedious coordination of the project; all the department students, who have upheld

eğitimler için çok teşekkür ediyoruz.

our copywriters for this project in their tightest schedule; lecturers Kerem Karaboğa, Fakiye

Böylelikle festivalde yer alan 32 yerli yapım, hem lisans eğitimlerinin desteklediği hem de bu proje

Özsoysal, Yavuz Pekman, Oğuz Arıcı, and researchers Nilgün Firidinoğlu and Elif Candan.

için oluşturulmuş özel eğitimlerle mevcut alan bilgilerinin güncellendiği proje eğitim programını

We would like to dedicate this booklet which, apart from recording all the work and practice

alan bölüm öğrencilerinin gözlemleri ve kalemiyle sizlere aktarılmaya çalışıldı.

stages of our guest local companies, takes on the function to introduce the plays, to our friend

Tüm eğitmenlerin, editörlerin, öğretim üyelerinin ve festival ekibinin gönüllü olarak bir araya

Betül Akman, an alumna of the Department of Theatre Criticism and Dramaturgy, who had

geldiği bu projede bize bu imkânı sağlayan, projeyi sunduğumuz ilk andan itibaren desteğini

spent her efforts to the Istanbul Theatre Festival, and who passed away recently.

sunan festival direktörü Leman Yılmaz’a, her zaman yanımızda olan Bengi Oya’ya ve büyük
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NE YAPTIYSAK NAFİLE...

bürünmüşler ki oyun boyunca

described as”the statistical

NO MATTER HOW HARD WE TRIED

toplu çürüme ve ayrışma

Pole”, the lack of a platform

adeta ayyuka çıkıyor, seyirci

on which all this could meet

TR WARSZAWA

tam da bu duruma kahkahalar

and could be described by

Ortak yapımcılar
Co-produced by

atarken, bir anda kendini boğazı

the word “we”. Everything in

düğümlenmiş ve nefessiz

the play is rather gruesome

tr warszawa,
schaubühne am
lehnıner platz

kalmış bir halde buluveriyor.

and exaggerated but it seems

TR Warszawa tarafından

to me that for the first time

sahnelenen oyunda, yönetmen

I actually say something

Yazan Written by
Dorota Maslowska
Yöneten Directed by
Grzegorz Jarzyna
Sahne Tasarımı Set Design
Magdalena Maciejewska
Kostüm Costumes
Magdalena Musial
Işık Lighting Design
Jacqueline Sobiszewski
Müzik Düzenlemeleri
Music Arrangement
Piotr Dominski, Grzegorz
Jarzyna
Video
Cokierek, Pani K.
Oyuncular Performers
Sandra Korzeniak, Maria
Maj, Magdalena Kuta,
Agnieszka Podsiadlik,
Aleksandra Poplawska,
Jadwiga JankowskaCieslak, Katarzyna Warnke,
Rafal Mackowiak, Adam
Woronowicz, Lech Lotocki
(radyo sesi radıo voıce)

Grzegorz Jarzyna’nın ustaca

potentially good. I certainly

bir hokkabazlıkla gerçekdışı

do not express a direct

olgularla dilediği gibi oynadığını

positive message, but this is

9 Mayıs Cuma günü,
oyun sonrasında Grzegorz
Jarzyna’ya “Onur Ödülü”
sunulacaktır.
Grzegorz Jarzyna will be
presented with the “Honorary
Award” after the play on
Friday, 9 May.

görüyoruz. Sahnenin üç beyaz

kuba darbowskı
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not write: “oh, what an awful country we live in, how drab!”

başında, her bir oyuncu sanki bir kitaptan kesilip çıkartılmış

on the contrary, this is my affirmation of being a Pole and

kartondan resimler gibi sahneye diziliyor. Hepsi de teker

Polishness , which is at present totally sneered at, has mud

teker bir adım öne çıkıyorlar; sahnenin ön tarafındaki nokta

slung at it and is treated, at least in my generation, as a flaw,

ışığa kadar gelip –gelemeyen büyük anneyi ise tekerlekli

as a slap in the face from fate”

HARBİYE MUHSİN

▪ Dorota Maslowska henüz 20 yaşını doldurmadan Kırmızı ve

sandalyesinde getirip– oyuna öyle başlıyorlar. Her sahne kendi

In the play, she ideally conveys the language of various

ERTUĞRUL SAHNESİ

Beyaz adlı romanıyla Polonya’da büyük bir ün kazandı. Otuz bir

iç dünyasında sakin ve huzurlu bir biçimde var oluyor; hoyratça

generations and social groups. she places a panorama

9 mayıs MAY
cu FR 20.30
10 mayıs MAY
ct SA 20.30

yaşını sürdüğü şu sıralar diğer bir romanın yanı sıra iki tiyatro

kırılmıyor da sanki kabataslak çiziliveriyor. Bu resimler, sürekli

of Polish society in a dilapidating Warsaw tenant house.

oyununa da imza atan Maslowska, Ne Yaptıysak Nafile… ile

olarak yinelenen “benim olmayan benim odama çekiliyorum”

her characters are as plastic as they are gloomy and the

ilgili bir röportajında şunları söylüyor: “Kuşakları çatıştırdım.

söylemiyle aynı zamanda ailenin çocuksu ve yoksul yüzünü

author gets carried away in her presentation of the layers of

Lehçe; Türkçe üstyazılı.
Polish with Turkish surtitles.

Kullandıkları dili, düşünce ve eylem biçimlerini, her gün

ortaya koyuyor; var olanın tümden inkârına, olumsuzlamasına

collective decay which leads to the point that laughter gets

yaşanılan türlü gerçeklik hallerini… Bunu yaparken uyumsuzluğu,

kadar gidiyor.

trapped in the viewer‘s throat.

istatistiksel olarak varsayılan ama aslında ortalarda gözükmeyen

Oyunun olağanüstü finali ise tüm bu inkâr ve olumsuzlama

In the performance prepared at TR Warszawa, Grzegorz

insanı ve tek bir ‘biz’ kelimesiyle bile her şeyi sırtında

çılgınlığının oyundan bile daha başka, hatta bambaşka bir

Jarzyna skillfully juggles with the elements of non-reality.

taşıyabilecek bir zemini oyunda yakalayıp göstermeyi amaçladım.

şey olduğunu sahneden haykırıyor. Yoksullar ile yeni yetme

Three white walls of the stage are at the same time video

Sonuçta tüm bunlar ürkütücü ve abartılı bir biçimde sahneye

zenginlerin birbiriyle kesişen dünyaları, gerçek ile gerçekdışı

screens. At the beginning the actors stand lined up as if they

yansıdı ama en azından ilk kez, tümüyle doğru olan bir şeyi

olanın birbirinin içine girmesi… Evet, bunların hepsi kapkara

were characters from a cut-me-out book, they step forward,

söyleyebilmeyi başardım sanırım. Yazdıklarımla kesinlikle olumlu

bir örtü halinde sahneye çöküyor ve seyirci oyundaki duvar

or like the grandma in her wheelchair, move forward into

ve doğrudan bir mesaj vermedim elbet; ama bu benim, yazarken

dekoru tasarımlı ekranlardan, Varşova’nın bir zamanlar Nazi

the spotlight. the scenes are acted with laconic peace, they

‘vah benim zavallı memleketim, seni kimler bu hale soktu’

bombardımanı altında nasıl yerle bir edildiğini seyretmeye

are barely sketched rather than bravely charged while on the

diye sızlanmadığım ilk oyun metni oldu. Tam tersine, kendi

başlıyor. Bombaların yıkımı devam ederken büyükanne

screens the viewers see flashing children’s drawings which

yurttaş kimliğimi ve toplumsal safımı bu oyunda ifade etmesini

ölüveriyor, genç kız-torun ise oyun boyunca sürdürdüğü o

fit the infantile family mania involving the celebration of

bildim. Çünkü bu kavramların günümüzde –en azından benim

umursamaz, alaycı rolünü üzerinden atarak, git gide çökmekte

poverty by means of excessive use of negations such as “I am

kuşağımda– insanın alnına sürülmüş çamurlu bir leke ve ulusun

olan kapkara gerçeklikte var olabilmesinin belki de artık

going to my non-room”.

yazgısına indirilmiş bir tokat olduğu kanısındayım.”

imkânsız olduğunu anlamaya başlıyor. Polonya koskoca bir

The impressive finale of the play reveals that the mania of

Oyunda yazar, köhne Varşova’nın kiralık bir evinde tüm

kâbus mu yoksa? “Bizler Polonyalı değiliz! Bizler sıradan,

negations is much more than a game. The worlds of the poor

Polonya toplumunun panoramasını çiziyor. Oyun kahramanları

normal insanlarız!” diye bağırıyor sahneden genç kız.

and the nouveau rich overlap, the reality mixes with the non-

sanki plastikten; hepsi cansız ve o kadar koyu bir karanlığa

Oyun, Grzegorz Jarzyna’nın büyüleyici sahneleme tekniğiyle,

reality all to create a gloomy unity. The images of Warsaw

duvarlara yansıyan projeksiyonun her kahramanı çokyönlü

destroyed by German bomb raids are shown on the screens.

verebilmesi, her nesneyi sanki yeniden yaratması ve –metinde

Granny died during the bombing which is finally noticed by

olmasa bile– seçkin bir karikatür zincirini duygusal bir boyuta

the girl who abandons her cynical pose. And she suddenly

taşımasıyla ayrıca dikkat çekiyor.

feels that the reality begins to sink in when she realizes that

Oyun Sonrası
After the Play Talk:
Dorota Maslowska ile söyleşi
Q&A with Dorota Maslowska

Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan
kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. www.turkiye.culture.pl
Kısmen, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras Bakanlığı’nın kaynaklarından finanse edilmiştir.
The project is organized as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between
Turkey and Poland. www.turkiye.culture.pl
Financed from funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

sponsor

my first text in which I did

duvarı aynı zamanda üç film ekranı işlevine sahip. Oyunun

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

she herself could not have possibly existed. Poland – is it one
▪ Dorota Maslowska, at the age of less than twenty, she

huge nightmare? ”We are not Polish, we are normal people”,

published a novel White and Red. Now she is thirty one, and

cries the girl.

since then has written one more novel and two plays. She is

Thanks to the magical staging by Grzegorz Jarzyna with

talking about her play No Matter How Hard We Tried and she

video screens on which all of the characters may be

says: “I confronted generations: languages, ways of thinking

multiplied and objects conjured, even the caricatures of the

and functioning, different every day realities in order to bring

elite gain a romantic dimension which they did not have in

out the discord, the non-existence of someone who could be

the text. ▪
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Yeni Dalga: MAŞENKA New Wave: MASHENKA

biyografi TR Warszawa on yılı aşkın süredir

European theatres is confirmed by numerous awards

Yeni Dalga: MAŞENKA

Polonya’daki en ünlü tiyatrolardan biri. En iyi tiyatro

won by the company at national and international

New Wave: MASHENKA

geleneklerini geliştiren, yeni fikirlere açık modern bir

festivals. It attracts brilliant directors – Grzegorz

tiyatro olarak değerlendiriliyor. Ulusal ve uluslararası

Jarzyna (Artistic Director since 1998 and since 2006

festivallerde kazandığı birçok ödül, TR’nin Avrupa

also General Director), Krystian Lupa, Krzysztof

çapındaki genç tiyatrolar arasındaki yüksek mevkisini

Warlikowski, Rene Pollesch as well as representatives

teyit ediyor. Grzegorz Jarzyna (1998’den beri sanat

of younger generations, such as Michal Borczuch.

yönetmeni ve 2006’dan bu yana aynı zamanda genel

TR’s actors are among the best in Europe. The search

direktör), Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski ve Rene

for a new language of theatrical expression means for

Pollesch gibi parlak yönetmenlerin yanı sıra Michal

the company a necessity of not only reaching for new,

Borczuch gibi genç kuşakların temsilcilerini de çekiyor.

contemporary dramatic texts but also of reinterpreting

TR’nin oyuncuları Avrupa’nın en iyileri arasında. Teatral

the classics. As a centre for broadly defined artistic

ifadede yeni bir dil arayışı tiyatro için sadece yeni ve

experiments, TR Warszawa has been hosting a series

çağdaş dramatik metinlere erişme ihtiyacına değil, aynı

of visual arts and contemporary drama presentations

zamanda klasiklerin yeniden yorumlanması anlamına

since 2000. Following the success of Teren Warszawa

geliyor. Geniş tanımlanmış sanatsal deneylerin

(Area Warsaw) in the 2003/04 season – which was

merkezi olan TR Warszawa, 2000’den beri görsel

initiated to explore the artistic potential of the city,

sanatlar ve çağdaş drama sunumlarına ev sahipliği

as well as offering creative opportunities to young,

yapıyor. Şehrin sanatsal potansiyelini keşfetmek

talented people – several new productions have been

DİDASKALİ TİYATRO

Yazan Written by
Çisil Oğuz, Berker Zor
Yöneten Directed by
Çisil Oğuz
Yönetmen Yardımcıları
Director Assistants
Meriç Aral, Reyhan Özdilek
Işık Lighting Design
Meriç Aral, Reyhan Özdilek
Oyuncular Performers
ganın Metin Akdülger
anna Selin Altıparmak
timur Mert Kejanlıoğlu
alex Esme Madra
katıa Çisil Oğuz
sergeı Nadir Sönmez
borıs Emre Yetim

İKİNCİKAT-KARAKÖY

ŞU PANSİYONDA KİMLER KALIYORMUŞ DUYDUN MU?

10 mayıs MAY
ct SA 18.30

HAVE YOU HEARD WHO IS STAYING IN THAT HOSTEL?

11 mayıs MAY
pa SU 18.30

“Başka türlü havalara, başka bir dile, pazarda başka sebzelere

amaçlı başlatılan ve genç yeteneklere yaratıcı fırsatlar

presented in spaces outside the theatre, from an old

sunan Teren Warszawa’nın (Area Warsaw) 2003/04

printing house to modern office building. During

sezonundaki başarısını, bazı yeni yapımlar, eski bir

the 2004/05 season, the company organised the TR/

matbaa veya modern bir iş hanı gibi dış mekânlarda

PL project in order to find a new dramatic form for

sahnelemeler takip etti. Kumpanya, çağdaş Polonya

contemporary Poland. More than 10 playwrights

için yeni bir dramatik biçim bulma amacıyla 2004/05

participated, exploring changes that have taken place

bir parçanın üzerine yazan; bir ülkeyi yavaş yavaş kaybeden

sezonunda TR/PL projesini yürüttü. Projeye katılan

in the country in recent years. Among the theatre’s

insanlar. ”

ondan fazla oyun yazarı ülkede son yıllarda meydana

latest projects are T.E.O.R.E.M.A.T. based on the work

▪ Beyoğlu’nda zaman 1940’lar. Gündüzleri lavanta, geceleri

gelen değişiklikleri irdeledi. Tiyatronun son projeleri

of Pier Paolo Pasolini, directed by Grzegorz Jarzyna,

de bütün sokakları tavaf eden rakı kokusuyla kahkahalara ya

arasında Pier Paolo Pasolini’nin eseri üzerine kurulu,

a co-production with Schaubühne am Lehniner Platz

da ağlamalara şahit olan semt. Şimdi hatıra olarak tutunmaya

Grzegorz Jarzyna’nın yönettiği T.E.O.R.E.M.A.T.,

of Dorota Maslowska’s No Matter How Hard We Tried,

çalıştığımız, yıkılmaya karşı direnen birkaç tarihi binadan

Schaubühne am Lehniner Platz ile bir ortak yapım olan

Areteia by Grzegorz Jarzyna, a co-production with

bildiğimiz, tarih kitaplarından okuduğumuz “o zamanın

Dorota Maslowska’nın Ne Yaptıysak Nafile... adlı oyunu,

Schauspiel Essen prepared as part of the programme

Beyoğlu sokaklarının” içinde geziniyoruz. Bir yanda hâlâ

Schauspiel Essen ile bir ortak yapım olarak RUHR

RUHR .2010 – European Capital of Culture, Jackson

eski güzelliğini sürdürmeye inat eden Çiçek Pasajı, bir yanda

2010 – Avrupa Kültür Başkenti için hazırlanan Grzegorz

Pollesch by Rene Pollesch, Nosferatu by Grzegorz

Markiz Gece Kulübü’nün sokağa yansıyan renkli ışıkları. Ara

Jarzyna yönetmenliğindeki Areteia, Rene Pollesch’in

Jarzyna, inspired by Bram Stokers’ Dracula, Kornel

sokaklardan birinde piyano esintisi. Tokatlıyan Oteli’nin altındaki

Jackson Pollesch’i, Bram Stokers’ın Dracula’sından

Mundruczo’s The Bat based on Die Fledermaus by

Perez yine hüznünü dokunduruyor tuşlara. Sokağın sonlarına

esinlenen Grzegorz Jarzyna’nın Nosferatu’su, Johann

Johann Strauss II and City of Dream by Krystian Lupa,

doğru bir binadan yüksek gülme sesleri geliyor. Pencereye bir

Strauss’un Die Fledermaus’u üzerine kurulu Kornel

which premiered at Theatre de la Ville in Paris. TR

kadın çıkıp bize el sallıyor. Biz de bu neşenin peşine düşüp

Mundruczo’nun The Bat’i, prömiyerini Paris’teki

Warszawa is invited to various festivals and stages

apartmana giriyoruz. Sesleri takip edip en üst kata çıkıyoruz.

Theatre de la Ville’de yapan Krystian Lupa’nın

in Europe and beyond, in Avignon, Edinburgh,

Kapı bir pansiyona açılıyor. Ortada kocaman bir yemek masası.

City of Dream’i yer alıyor. TR Warszawa, Avrupa ve

Moscow, St. Petersburg, Jerusalem, Berlin, Munich,

Odanın içinde keskin rakı kokusu. Masanın etrafında yedi kişi.

ötesinde aralarında Avignon, Edinburgh, Moskova, St.

Vienna, Stockholm, London, Dublin, Brussels,

Hepsi de çok genç. Bir kadının fotoğrafı geziyor elden ele.

Petersburg, Kudüs, Berlin, Münih, Viyana, Stockholm,

Minsk, Bucharest, Toronto, New York, Los Angeles

Ganin, Rusya’dan gelen mektubunu çıkarıp okumaya başlıyor.

Londra, Dublin, Brüksel, Minsk, Bükreş, Toronto, New

Wellington and Hong Kong.

Sergei’nin gözleri karşı balkona çıkmış bir kadına takılıyor.

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

sefa tokgöz
alışan; yemekler, göller, isimler özleyen; farkına varmadan
sürekli hatıralar üreten; geçmişi her hayal edişinde hafızasından

York, Los Angeles, Wellington ve Hong Kong’un da

Boşalan kadehlerin içine Alex yenisini dolduruyor. Katya sigara

olduğu sayısız festival ve sahneye davet ediliyor.

kokusunun ağırlaştırdığı odayı havalandırmak için kalkıp camı

bıography TR Warszawa has been one of the best
known theatres in Poland for over 10 years. It is

sponsor

regarded as a modern theatre open to new ideas, a
theatre that cultivates the best theatrical traditions.
TR’s high position in various rankings of young
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açıyor. Boris içinden geçen bir şarkıya ıslıkla eşlik etmeye

of Tokatlıyan Hotel, touches the piano keys reflecting his

biyografi Didaskali Tiyatro Fransa ve Türkiye’de

çalışıyor. Pansiyon: Hiçbir zaman bavuldan kıyafetlerini çıkartıp

sadness. A loud laughter echoes from a building located

faaliyet gösteren bir tiyatro topluluğu olarak Çisil Oğuz

dolaba yerleştiremeyeceğin “sahte ev” demek. Kendini oraya ait

towards the end of the street. A woman waves to us from a

ve Nadir Sönmez tarafından 2012 baharında Paris’te

hissetmemen için çalışır durur sanki. Odanın kapısını açınca

window. We pursue the cheerfulness and enter the building.

kuruldu. Topluluk ilk projesini Eylül 2012’de İstanbul’da

başka hayatlara da açılır kapı; sen istesen de istemesen de...

Following the noises, we climb upto the top floor. The door

gerçekleştirdi. Marie Nimier’nin La Confusion adlı

Yönetmen Çisil Oğuz, bu pansiyonları “hücre” diye tanımlıyor.

opens to a hostel. A huge dinner table is in the centre. A

eseri, Türkçeye çevrilip Keşmekeş adıyla oynandı.

Birlikte yaşayabileceğin insanları seçme şansının olmadığı

strong rakı smell surrounds the room. There are seven

Topluluk ikinci projesinde Lars Norén’in Détails adlı

bir başka yer. Tıpkı misafir edildiğimiz bu pansiyondaki gibi.

people around the table. All are so young. The woman’s

metnini Fransızca olarak Türkçe üstyazıyla sahneye

Birbirlerine sürekli hikâye anlatıyorlar. Hikâyeler referansını

photograph passes from hand to hand. Ganin starts to read

taşıdı. Vladimir Nabokov’un Maşenka adlı eserinden

geçmişten alıyor; Rusya’dan. Kim olduklarını unutmamak için

a letter from Russia. Sergei’s eyes catch a woman on the

esinlenerek yazılan yeni oyun ise İkinci Dünya Savaşı

tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Anlatılan hikâyeler onları birbirlerine

balcony across. Alex refills glasses when empty. Katya gets

sonrası İstanbul’a yerleşmiş olan Rus göçmenlerin

daha çok bağlıyor. Hikâyeler anlatılınca duvarlar eriyor. Ama

up, opens the window to air out the room filled with heavy

kaldıkları pansiyonu ve bu insanların ilişkilerini konu

gitme tutkusundan vazgeçemiyorlar. Herkes bir şekilde

cigarette smoke. Boris tries to accompany a catchy song in

alıyor.

masanın etrafında gitmek istediğinden bahsediyor. Gitme

his head by whistling. A hostel means a “fake home” where

kelimesi rakının da etkisiyle daha bir gür çıkıyor ağızlardan. Her

you never put your clothes in a wardrobe by unpacking your

bıography Operating in France and Turkey, the

gün dışarı çıkıyorlar. İşlerine gidip geliyorlar. İstiklal’i defalarca

luggage. It works as if to have you feel that you do not belong

theatre company is founded by Çisil Oğuz and Nadir

baştan aşağı yürüyorlar. Odaları gibi, çizilen bu alanın dışına

there. When the room’s door opens, it leads you to other

Sönmez in Spring 2012 in Paris. Didaskali Tiyatro

çıkamıyorlar. Birbirlerine görünmeyen bir yerden bağlılar.

people’s lives whether you want it or not.

performed its first project in September 2012 in

Anlattıkları her hikâyeyle, halata bir düğüm daha atılıyor.

Director Çisil Oğuz defines these hostels as a “cell.” Another

Istanbul. Marie Nimier’s piece called La Confusion

Aynı masada yenen yemekler, karşılıklı içilen içkiler, gündelik

venue where you do not have the option to choose the people

was translated and acted in Turkish with the title

dokunuşlar beraberinde anlamayı da getiriyor. Tıpkı anlatılan

that you live with; Just as this hostel we are hosted. They

Keşmekeş. The company performed Lars Norén’s text

hikâyelerin bağlayıcılığı gibi.

constantly tell each other stories. Stories refer to the past;

called Détails in French with Turkish surtitles. The

Çisil Oğuz ve Berker Zor, Vladimir Nabokov’un aynı adlı

Russia. They remind it again and again to not forget who

new play is inspired by Vladimir Nabokov’s Masze ka

romanından esinlenerek yazdıkları Maşenka’yla seyirciye bir

they are. Telling stories connect them to each other more.

and is about the relationships of Russian immigrants

düşünce ya da söylemi iletmekten çok, hissiyat geçirmeyi

When told, walls melt down but they can not abandon the

that moved to Istanbul after the World War II and the

arzuluyorlar. Bunun üzerine Çisil Oğuz, “Hissin düşünceden

passion of leaving. Everyone around the table mentions their

guesthouse they stay in.

daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Seyirciye bir şey

desire to leave. With the influence of rakı, “to leave” comes

hissettirmek istiyorum. Ama tanım getirmesinler, sadece

out stronger. They go out everyday. They go to work and

bir duygu içinde kalsınlar.” diyor. Seyircinin sahne üzerinde

come back. They walk up and down İstiklal street numerous

gördükleriyle ancak kendisine tanıdık geldiği zaman ilişki

times. They cannot go beyond this area which is fixed like

kurduğunu belirtiyor; bu bağlam içinde de karşı tarafa birçok

their rooms. They are connected to each other with an

duyguyu hissettirmeyi amaçlıyor. Bu noktada metindeki

invisible thread. Every story told, another knot adds onto

gündelik olan hikâyeleri ve eylemleri, sahne üzerinde de

the rope. Meals shared around the same table, drinks drunk

yaratmaya çalışıyor. Pansiyondan çıkana kadar, “Bir sergi

together and Daily interaction brings an understanding; Just

dolaşıyormuşsun gibi, tablolara bakıyormuşsunuz gibi

as the stories bonding them. Inspired by the novel with the

düşünün. Benim yaratmaya çalıştığım da buna benzer bir his.”

same name by Vladimir Nabokov, Çisil Oğuz and Berker

diyor Çisil Oğuz.

Zor scripted Mashenka aiming to reflect emotions to the
spectators rather than delivering a thought or a statement.

“People who get used to a different kind of weather, another

Çisil Oğuz states “I think emotions are more powerful than

language, different vegetables in the market; miss food,

thoughts. I want to make the spectator feel something. But

lakes and names; incessantly generate memories without

I don’t want them to bring a definition, but to hold on to an

noticing; write over a piece of their memory every time they

emotion.” According to Oğuz, the spectators relate to what

reminiscence the past; fail to keep possession of a country.”

they see on stage when it is familiar. In this concept, she

The 1940s in Beyoğlu. The district, witnessing lavender smell

aims to make the spectators feel a multiplicity of emotions.

during the day, laughter or weeping with the fragrance of rakı

At that point, she tries to recreate the daily stories and actions

dominating the streets at night. We are moving through “the

in the text on stage. Until leaving the hostel “Imagine that

streets of Beyoğlu at that time”, that we have read from history

you are in an exhibition, looking at paintings. I’m trying to

books, we have known from several historical buildings which

create a similar emotion,” says Çisil Oğuz. ▪

resisted demolition, we try to hold on as a memory now.
Cité de Péra, located on one side, still persisting to conserve
its former beauty, and on the other side the colourful lights
of Markiz Night Club reflecting onto the street. Melodies
from a piano is heard from an alley. Perez, at the basement
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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HAMLET MAKİNESİ

çıkanla sadece kendi dilimiz üzerinden değil, karşımızdakinin

diktatörlüğünün, proletarya diktatörlüğü denilen şeyin hayatlarını

THE HAMLETMACHINE

kim olduğu, ne konuştuğu üzerinden de bir ilişki kurmanın

ne kadar baskıladığını da anlatıyor bu oyunda. Yani arada kalmış

zamanının gelip geçtiğini hatırlatıyor. Yönetmen Ayşe Emel

bir yaşam. Bir tarafta kapitalist, öbür tarafta sosyalist bir sistem

Mesci de kendi zamanının, başkasıyla ortak bir dil yakalamanın

var, ortasında da Heiner Müller. Bütün bunlardan bağımsız

peşinde olanlardan. Rejisinde Müller’in kurmaya çalıştığına

okunamayan, sahnelenemeyen bir oyun bu. Atlanmayacak

haksızlık etmeyen bir biçim, kendi anlatmak istediğini gölgede

bir diğer nokta da metindeki her kadın karakterin Müller’in

bırakmayacak bir koreografi kuruyor. Kendi dilini başkasının

hayatında bir karşılığının olması.
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sözünü ezmeyecek, yazarın temellendirdiği yapıyı yok etmeyecek

ÜSKÜDAR
TEKEL SAHNESİ

biçimde kullanıyor. Söz konusu Hamlet Makinesi olunca alışıldık

In a land where nobody has to catch the other one’s timing,

olanı yıkıp, yeni bir inşaya başlıyor; çünkü zor bir oyun. İmge

where everybody builds their own system, it is time to build

ve metaforlarla bezeli olduğundan her okuyucunun, seyircinin,

relationships not only based on the language we are used to,

yönetmenin metinle kurduğu ilişki de farklı oluyor. Herkes farklı

but on who the other person is, and on what they are saying.

çağrışımlar içinde kendi oyununu kuruyor ve bu sahneleme

▪ Let’s take the familiar Hamlet, Shakespeare’s. Let’s hold

açısından bir olanağa dönüşüyor. Tek başına okumaya çok da izin

it firmly and note its every single aspect to our minds. Let

vermiyor metin. Sizden bir şeyler istiyor. Bu isteğe karşılık verildiği

its story, flow and characters flow in our minds. And then,

noktada kafada onlarca fotoğrafın belirme ihtimali var. “Hangi

let’s reverse it. Let’s focus on The Hamletmachine, the play of

resmi kullanacağına karar vermek zorunda kalıyorsun” diyor

Heiner Müller, one of the most important authors in German

Mesci. Bu noktada seyirciyle kurulacak ilişkinin önemini, sahne

theatre, and begin to talk from another point of view. From a

ALIŞILMADIK AMA TANIDIK

dilini seyirciden bağımsız yapılandıramayacağını vurguluyor.

place where the story and the characters mutate, where the

UNKNOWN BUT FAMILIAR

Tek kişilik sahneleme olanağı da sunan metin için kalabalık bir

customary flow of theatre has dissapeared.

10 mayıs MAY
ct SA 20.30

fatma onat

kadroyla çalışmayı tercih etmiş yönetmen. Provalar sırasında

It is as if Heiner Müller’s plays come up from a time, language

11 mayıs MAY
pa SU 15.00

Kimsenin bir diğerinin zamanına yetişmek zorunda olmadığı,

her gün değişen, gelişen bir kurgu çalışması kurgusuzluğa

and flow that we’re not used to, from an unsual part of our

herkesin kendi dizgesini kurduğu bir diyarda yolumuza çıkanla

giden süreci de temellendiriyor. Herkes zihin kutusundan kendi

minds. He takes us to a land where nobody has to catch the

sadece alıştığımız dil üzerinden değil, karşımızdakinin kim

biyografisinin fotoğraflarını çıkarıyor ve herkesin metinle ilişkisi

other one’s timing, where everybody builds their own system.

olduğu, ne konuştuğu üzerinden de bir ilişki kurmanın zamanı

kendi kronolojisinden bağımsız değerlendirilemiyor. Bu bakış

He reminds us that it is time we build our relationships, not

geldi geçiyor.

açısı oyunculuk çalışmalarının da belirleyicisi. Her oyuncuya kendi only based on our language, but also based on who that person

▪ Bildiğimiz Hamlet’i yani Shakespeare’inkini alalım. Sımsıkı

hikâyesini kurma olanağı sunulurken, her biri kendi hikâyesinde

is and what they are saying.

kucaklayalım. Neyi var neyi yok zihnimize kazıyalım. Hikâyesi,

bir diğerinin alanını genişletiyor. Bir de söz konusu bir Müller

The director Ayşe Emel Mesci is also someone who aims to

karakterleri ve kurgusu aksın zihnimizden. Sonra da tersine

sahnelemesi olunca, sahnedeki yardımcı öğelerin kendi başına

catch her own time and a common language with other people.

çevirelim. Çağdaş Alman tiyatrosunun en önemli yazarlarından

bir karaktere dönüşüp özgürleştiğine de dikkat çekmeli. Dekor,

As a director, she builds a choreography that does not surpass

Heiner Müller’in Hamlet Makinesi’ne odaklanıp başka bir yerden,

müzik, kostüm... Her birinin sesini duymak, söyledikleri bir şey

what she wants to say or what Müller wants to set up. She uses

biçimden laflamaya başlayalım. Hikâyenin ve karakterlerin

olduğunun farkına varmak gerek. “Bu kadar parça hikâyenin

her words without crushing another’s or destroying the basis

başkalaştığı, alışıldık teatral kurgunun ortadan kalktığı bir yerden.

altında, derinliği olan kuyuda müziğe klasik bir mantıkla bakan

constructed by the author.

Zihnimizin buçuklu bir katında, alışık olmadığımız bir zamanın,

biri olmamalıydı. Bu yüzden Okay Temiz ile çalışıyoruz.” diyor

When it comes to The Hamletmachine, she starts to demolish

dilin, kurgusuzluğun içinden çıkıyor sanki Heiner Müller oyunları.

Mesci. Metinle, rejiyle kurduğu ilişki üzerinden bir yaratım süreci

the ordinary, and to construct something new, because it is

Kimsenin bir diğerinin zamanına yetişmek zorunda olmadığı,

yaşıyor müzisyen. Her şey tamamen ona bırakılıyor. Bu durum

a difficult play. As it is filled with metaphors and symbols,

herkesin kendi dizgesini kurduğu bir diyara götürüyor. Yolumuza

oyuna dahil olan diğer bütün disiplinler için geçerli. Yani herkesin

every relationship that each spectator and director establishes

kendi hikâyesini yazmasına olanak sağlayan bir oyun bu.

with the play differs. With different perceptions, everyone

Mesci’nin Heiner Müller’le tanışıklığı ve iki farklı Almanya’yı

constructs their own play which becomes an opportunity for

yaşamış biri olması zihnindeki sandıktan çıkardıklarını kendi

staging. The script allows you to read it on your own.

fotoğrafları olarak sahnelemesine katkı sağlıyor. Bunlar önemli

It asks something from you. There is a promise of various

çünkü Müller’in bazı anlarına, sohbetine dahil olmak onun

photographs appearing in mind if this request is answered.

hayatla kurduğu bağı hissetmeyi de sağlayan ayrıcalıklar.

“You are obliged to decide which picture to use” Mesci says.

Bir de “Müller’in babası o daha dört yaşındayken toplama

She points out the importance of the connection to be made

kampına gönderilmiş. Sosyalist bir aileden geliyor. Oyunun

with the spectator, that it is not possible to construct the stage’s

başındaki o ‘Aile Albümü’nü iyi inceleyebilmemiz için sadece

dialect detached from them.

yazarın aile albümüne değil, Alman toplumunun da aile

The director chose to work with a large cast for a script that

albümüne bakmamız gerekiyor” diyor yönetmen. Bu bakış

could be staged with a single actor. The work on flow which

oyunun toplumsal ve politik bağlamını da görünür kılıyor. Batı

changes and evolves each day during rehearsal, also gives way

Almanya’nın en korkunç zamanlarına, İkinci Dünya Savaşı’na

to the process leading to no on-fiction. Everyone takes out

tanıklık etmiş bir çocuğun ruhuna yerleşen derin izleri göz ardı

autobiographic photos from their memory and noone’s relation

etmemek gerekiyor. Bölünen Almanya’da “tercihen” Doğu’da

with the play can be evaluated detached from their personal

12 mayıs MAY
pt MO 20.30
Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.
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değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

kalıyor Müller. Bu defa da hayal ettiği sosyalizmi bulamıyor. Stalin history.
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This perception also defines the acting practice. While each

İMPARATORLUK KURANLAR YAHUT ŞÜMÜRZ

actor is given the opportunity to build their own story, each

THE EMPIRE BUILDERS

enlarges another’s space in their own story. In addition, it
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the contributors on stage become characters themselves and
emancipate. Decor, music, costume... It is necessary to hear
each one and realise that each has something to say.
“While working with a story that has numerous pieces, it
shouldn’t have been someone who evaluate music in the
classical sense. It is for this reason that we are working with
Oktay Temiz,” says Mesci. The musician goes through the
creative process based on his relationship with the text and
directing. All is up to him. This is valid for all disciplines
included in the play. It is a play that lets everybody to write
their own story.
Mesci’s acquintance with Heiner Müller and the fact that she
has lived the two different Germany’s helps her to stage what
she has taken out of her mind as her own photographs. This
is important as it is a privilege to have felt Müller’s connection
with life through joining his moments and conversation. In
addition, Also, Müller’s father was sent to a concentration
camp when he was only four. He is from a socialist family.
“In order to closely examine the family album at the beginning
of the play, you should not only look at the author’s album but
that of all German society” says the director. This point of view
makes the political and social context of the play visible as well.
The deep wounds in a kid’s soul from witnessing the worst
times of West Germany during World War II should not be
ignored.
In a divided Germany, Müller stays in the East “by choice”.
This time, he cannot find the socialism he has imagined. In
this play, he also tells how much Stalinesque and proletaria
dictatorship have oppressed their lives. So this is a life stuck
in the middle. Capitalist and social systems are on either
side and Heiner Müller is in the middle. This is a play which
cannot be read or staged detached from those. Another point
to be emphasised is that every female character in the play
represents a figure from Müller’s own life. ▪

dilde mahalli
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ŞİŞLİ
BLACKOUT SAHNESİ

ŞÜMÜRZ’E TOKAT ATMAYI UNUTMA!
BE SURE TO SLAP THE SCHMURZ!

11 mayıs MAY
pa SU 20.30

sefa tokgöz

12 mayıs MAY
pt MO 20.30

yerde. Direnmek için sokağa çıkanlar. Devletin görmediği…

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

“Şümürz sokaktaki insanlar. Hem İstanbul’da hem de birçok
Özellikle de görmek istemediği.”
▪ Zenobya’nın gözleri babasının ağzına takılmış. Yemeği iştahla
yemesini seyrediyor. Her lokmayı ağzına atışında Zenobya
yemeklerin seslerini duyuyor. Sanki yemekler ondan yardım
istiyorlarmış gibi geliyor. Babası bir cinayet işliyor. Yemekleri
dişleriyle ezerek öldürüyor. Gerçek olmadığına inanmak için
gözlerini ovuşturuyor. Kendine dokunuyor. Sonra yüzünü
yıkamak için masadan kalkıyor. Evin hizmetçisi Cruche yeni
yemekleri servis ediyor. Masanın başköşesine oturan baba
hemen yanında oturan karısının elini okşuyor. Zenobya geri
dönüyor. Annesinin babasına yemek yedirişini seyrediyor.
Karısının lokmalarını başarıyla yutan baba, ödül olarak sakallarını
okşatıyor. Annenin eli kocasının sakalları arasında gezerken
sokakta birden bir ses duyuluyor. Ses aniden odanın içine dalıyor.
Çığlık insanların kulaklarına hücum ediyor. Evdekiler kulaklarını
tutarak masanın altına girmeye çalışıyor. Birkaç saniye sonra ses
bitiyor. Baba masadan direkt kalkıp odanın en köşesinde ayakta
duran Şümürz’e tokat atıyor. Hırsını alamayınca memelerini
yumrukluyor. Daha sonra karısı da kalkıp Şümürz’ün saçlarına
yapışıyor. Bir yandan da ayaklarıyla tekmelemeye çalışıyor.
Şümürz öylece duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Karşılık vermiyor.
Sesini çıkartmıyor. Tekrar masaya oturuyorlar. Yemeklerini
yemeğe devam ediyorlar. Zenobya kafasını masaya gömmüş
hiçbir şey yapmıyor. Cruche tatlıları servis etmeye başlıyor.
Anne ve baba muhteşem tatlılar karşısında çok heyecanlanıp
öpüşmeye başlıyor. Baba servis görevi biten Cruche’a unuttuğu
bir şeyin olup olmadığını soruyor. O da hemen hatırladığı
−aslında aklından hiç çıkmayan− şeyi yapıyor ve Şümürz’ün
saçını çekiyor. Mutfağa gitmek için tekrar hareket ettiğinde, baba
boğazını temizliyormuş gibi yapıyor. Cruche, babanın her zaman
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stroke his beard. As the mother’s hand rummages around

biyografi Aleksandar Popovski 1969 yılında Üsküp,

“Best Director” in Afife Awards in 2010 with

her husband’s beard a sound is heard from the street! The

Makedonya’da doğdu. Kiril ve Metodi Üniversitesi Film

Dangerous Liaisons. The same play also won the “Best

sound suddenly floods the room. The screams are deafening.

ve Drama Bölümü’nden mezun oldu. İlk yönetmenlik

Production” award in the ceremony.

Those inside the house scramble to get under the table.

denemesini Makedon yazar Dejan Dukovski’nin

Tiyatro Hayal Perdesi, meets with its spectators

A few seconds later the sound ceases. The father gets up

oyunuyla 1992 yılında gerçekleştirdi. Makedonya,

with their first project The Empire Builders in the

from the table and goes over to Schmurz, who’s standing

Danimarka, Sırbistan, Slovenya, Hırvatistan,

19th Istanbul Theatre Festival. Theatre company is

at the far corner of the room, and slaps him. Overcome by

Avusturya, İngiltere, İtalya, İsveç ve Yunanistan’da

led by Aleksandar Popovski, Selin İşcan, Şebnem

rage, he punches him in the chest. Then, his wife comes

farklı tiyatrolarda pek çok oyun sahneledi. Popovski,

Köstem, Hümay Güldağ and will perform its first

over and grabs Schmurz by the hair, at once attempting to

aynı zamanda Cervantes’in Don Kişot ve Ovidius’un

premier with Aleksandar Popovski as the director. The

kick him with her feet. Schmurz does not respond in the

Metamorfoz gibi dünya klasiklerinin uyarlamasını

company plans to realize its next projects by forming

slightest. He does nothing. He does not react. He makes no

yaptı ve yönetmenliğini üstlendi. Bogota’da Don

intercultural and international connections.

kullandığı bu uyarıyı anladıktan sonra, tekrar dönüp Şümürz’e

sound. They sit back down at the table. They resume eating.

Juan, Brijuni’de Odisej, Bonner Bienali’nde WTF Has

tokat atıyor. Az önce duyulan ses şimdi tekrar kulakların içine

Zenobia, with her head laid on the table, is idly sitting there.

Started This oyunlarıyla dünyanın en önemli tiyatro

dalıyor. Eyvah! “Bir gürültü var… Dünyada insanlığın bir çığlığı

Cruche begins to serve dessert. Excited by the delicious

festivallerinde yer aldı. BITEF, MESS, FIT Caracas,

var... Kimse bu sesin ne olduğunu anlamıyor ve bütün dünya

dessert, the mother and father begin to kiss. The father asks

Udine, MOT, Borstnik, Vojdan Chernodrinski in Prilep

bu çığlığı paylaşıyor. Biz bunu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz.

Cruche, who’s done serving, if she isn’t possibly forgetting

(MK), Blagoevgrad ve Zagrep’teki Gavella Festivali gibi

O yüzden kaçmak daha iyi geliyor bize. Bir üst seviyeye

something. She remembers – or rather has never forgotten

pek çok organizasyona katılarak ödüller aldı. Sterijino

çıkmak ve kaçmak.” diyor Makedonyalı yönetmen Aleksandar

– and proceeds to pull Schmurz’s hair. When she makes for

Pozorje’de En İyi Yönetmen Ödülü’ne iki defa layık

Popovski. Her zaman yaptıkları gibi sesten kurtulmak için üst

the kitchen, the father pretends to clear his throat. Cruche,

görüldü. 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları için yönettiği

kata taşınmaya karar veriyorlar. Baba bütün aileyi arkasına

knowing the meaning of this signal, used previously by the

Dangeours Liaisons (Tehlikeli İlişkiler) Türkiye’de

alıp, bir üst kata çıkmak için merdivenleri kuruyor. Bu evden

father, returns and strikes Schmurz once again. The sound

kendisine Afife Ödülleri’nde “Yılın Yönetmeni” ödülünü

yanlarına alabildiklerini alıyorlar. Taşıyamayacaklarını ve

which had been heard previously starts up again. Good

kazandırdı.Tehlikeli İlişkiler aynı yıl Afife Ödülleri’nde

Şümürz’ü burada bırakıyorlar.

heavens! “This noise. It’s the scream of humanity ringing

“Yılın En İyi Prodüksiyonu” ödülünü de aldı.

Üç katlı binanın ikinci dairesine taşınıyorlar. Birçoğunu aşağıda

across the world… No one understands where this sound

Tiyatro Hayal Perdesi, ilk projesi olan İmparatorluk

bıraktıkları eşyaları yerleştirmeye çalışıyorlar. Ev sadece iki

is coming from, and yet it’s shared by everyone around the

Kuranlar Yahut Şümürz oyununu 19. İstanbul Tiyatro

kişilik. Herkes için yatacak yer yok. Kimin nerede yatacağını

world. We don’t know how to resolve this. That’s why it feels

Festivali kapsamında seyirciyle buluşturuyor.

tartışmaya başlıyorlar. Cruche açıkta kalıyor. Ona yatacak yer

better to run. To climb to a higher level and to run,” explains

Aleksandar Popovski, Selin İşcan, Şebnem Köstem,

yok. Baba, tartışmayı sonlandırırken odanın köşesinde duran

the Macedonian director, Aleksandar Popovski. As always,

Hümay Güldağ önderliğinde bir araya gelen topluluk,

ve nereden geldiği belli olmayan Şümürz’ü fark ediyor. Eyvah!

they decide to move to the floor above to escape the sound.

Aleksandar Popovski’nin rejisiyle sahnelenecek olan

Aleksandar Popovski, “Şümürz sokakta direnen insan. Bir

The father assembles the ladder to lead the entire family up

bu oyunla, ilk prömiyerini de yapmış olacak. Topluluk

şeylerin karşısında durma cesaretini gösteren herkes. Özellikle

to the higher floor. They take what they can with them. They

bundan sonraki projelerini, kültürler ve uluslararası

bu oyunda kadın olması çok güçlü bir durum. Şu anda

leave whatever they can’t carry behind along with Schmurz.

bağlar kurarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

dünyada olanlara baktığımız zaman en büyük rolü kadınlar

They move to the second apartment of the three-story

oynuyor. Gezi Direnişi’nde de bunu gördük.” diyor. Hayal

building. They do their best to arrange their belongings,

bıography Aleksandar Popovski is born in Skopje,

Perdesi’nin ilk projesi olan Boris Vian’ın İmparatorluk Kuranlar

most of which they’ve left behind. The apartment is only

Macedonia in 1969. He graduated from the Film and

Yahut Şümürz oyununda biz kimiz? Devleti temsil eden aile

built for two people. There aren’t enough beds for everyone.

Drama Department of The Saints Cyril and Methodius

mi? Yoksa sürekli tartaklanan Şümürz mü?

They begin to bicker about where everyone will sleep.

University. His first experience as a director was

Cruche is left without a place to sleep. There’s no bed for

with Macedonian author Dejan Dukovski’s play in

“The Schmurz represents the people on the street. Not just

her. As the discussion ends, the father notices that Schmurz

1992. He staged numerous plays in various theatres

in Istanbul but in many other places. Those who take to the

is mysteriously standing in the corner of the room. Good

in Macedonia, Denmark, Serbia, Slovenia, Croatia,

streets to revolt. Those the state doesn’t see, or more to the

heavens! “Schmurz is the rebel in the street. He is everyone

Austria, United Kingdom, Italy, Sweden and Greece.

point, does not want to see.”

who dares to stand up for something. It is especially a

Popovski also adapted and directed world classics such

▪ Zenobia’s eyes are fixed on her father’s mouth. She

forceful conceit to have a woman play the character in this

as Cervantes’s Don Quijote and Ovid’s Metamorphoses.

watches him gulp down his food. With each spoonful,

play. When we look at what’s going on in the world today,

He took place in world’s greatest theatre festivals with

Zenobia hears the sound of food. It’s as if the food is

we see that the most important roles are being played by

plays such as Don Juan in Bogota, Odisej in Brijuni,

crying out for help. Her father’s is committing murder.

women. We saw this occur during the Gezi Protests,” says

and WTF Has Started This in Bonner Biennial.

He’s chewing the life out of his food. She rubs her eyes in

Aleksandar Popovski. Who are we in Boris Vian’s The Empire

He participated and received awards at numerous

disbelief. She touches herself. Then she gets up from the

Builders, Hayal Perdesi’s debut project? Are we the family

organisations such as BITEF, MESS, FIT Caracas,

table to wash her face. The family servant, Cruche, serves up

that allegorizes the state? Or are we Schmurz, the wretch

Udine, MOT, Borstnik, Vojdan Chernodrinski in

the next course. The father, sitting at the head of the table,

who’s being constantly beaten? ▪

Prilep (MK), Blagoevgrad and Gavella’s Festival in

caresses the hand of his wife sitting next to him. Zenobia

Zagreb. He earned the best director award twice

returns. She watches her mother feed her father. In return

at Sterijino Pozorje. In Turkey, he earned the title

for each spoonful of food he’s successfully fed he let’s her
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Yazan Written by
Emmanuel Roblès
Çeviren Translated into
Turkish by
Kaya Öztaş
Yöneten Directed by
Barış Erdenk
Dekor Tasarımı Stage Design
Aytuğ Dereli
Kostüm Tasarımı
Costume Design
Funda Karasaç
Işık Tasarımı Lighting Design
Osman Uzgören
Hareket Düzeni
Movement Choreography
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Oyuncular Performers
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and quick! But how? If people fail to secure justice, we will do
it ourselves. So, what about the price to be paid for this cause?
Simón Bolívar leads the liberation struggle of Latin American
people against Spanish colonialism in South America. The
play, named as Montserrat, takes place at the heart of ongoing
battles in a long running struggle. Bolívar, at the target of
Spanish occupants, carries the risk of getting captured at any

ÖLÜM İLE ÖZGÜRLÜK ARASINDA

kavramları üzerinden belirlemesi, oyunun seçilmesinin en

given time. His capture could cost the revolutionary struggle a

BETWEEN DEATH AND FREEDOM

önemli nedeni. Yönetmen Barış Erdenk, metnin evrensel

heavy defeat. Montserrat, a Spanish officer, helps revolutionary

12 mayıs MAY
pt MO 20.30

ayris alptekin

sözü ve sahnelemeye olanak tanıyan yapısının da bu seçimde

leader Bolívar to escape.

13 mayıs MAY
sa TU 18.30

“Yaşanacak özgür ve daha iyi bir dünya için insanları umudun

etkili olduğunu belirtiyor. Oyun, seyirciyle karşılaşmasında

“Bolívar has escaped again. There is a betrayal behind all this.”

etrafında toplayacak bir Montserrat daima bulunur.”

“tarihin belli bir noktasında yaşanmış bir olayın aktarılması”

The play begins with these words. According to the one who

▪ Sokakta, evde veya çalışırken, her gün hepimizin içini kaplayan

değil, “insanlık onurunun en iyi biçimde nasıl elde edileceğini

‘’betrayed’’, Montserrat, the spirit of the Spanish people who

bir duygu… İstisnasız her yerde üstümüze çöken, ensemizden

bilmek” olarak biçimleniyor. Erdenk, metin üzerinde yapılan

rebelled against Napoléon’s invasion in the past, is not far from

yakalayan; bizi ağırlaştıran, hantallaştıran ve yoran... Belki bu

düzenlemelerin bu fikri pekiştirmek üzere gerçekleştirildiğinin

Venezuela’s spirit fighting for independence.

nedenle zamanla görmezden gelmemizi sağlayan… Bizi harekete

altını çizerek ekliyor; “Örneğin tutsakların öldürülmesi orijinal

People have to resist to the last drop of their blood for the

geçiren ve aynı zamanda müthiş bir çaresizliğe gömen bir duygu:

metinde, tıpkı antik Yunan tragedyalarında olduğu gibi sahne

sake of their independence and freedom. Montserrat, who is

Adaletsizlik! Adalet istiyoruz! Hemen ve şimdi! Ama nasıl? Eğer

gerisinde tasarlanmış. Bu ölümlerin sahne üzerine taşınması

declared a “traitor” by other soldiers and his commander, is

adaleti birileri sağlamayacaksa bunu kendimiz yapacağız. Peki,

tercih edildi. Böylece Montserrat’nın, ölümün karanlık baskısı

offered two choices by his commander: Either he will admit

ya bu uğurda ödenmesi gereken bedeller? Simón Bolívar, Güney

altında dayanacak gücünün azalmasını sağlayarak bu gücü

where Bolívar hides or he will be responsible for the death of

Amerika’daki İspanyol sömürgeciliğine karşı, Latin Amerika

bulduğu o sihirli kelime ‘umut’un da bir o kadar kuvvetlenmesine six innocent people taken randomly from the street. Those six

halklarının bağımsızlık mücadelelerine önderlik eder. Özgürlüğün

çalışıldı.”

innocent people and Montserrat are left alone in a chamber,

Bedeli adlı oyun da bu uzun soluklu mücadelede süregelen

Montserrat’nın amacı adaleti sağlamak ve halkı özgürlüğe

with Montserrat trying to convince them. Hope for freedom or

savaşların ortasında geçer. İspanyol işgalcilerin hedefinde olan

kavuşturmak; her şey onun ağzından çıkacak birkaç kelimeye

lives of six innocent people...

Bolívar, her an yakalanma tehlikesiyle karşı karşıyadır; onun

bağlı. Özgürlük de, esaret de Montserrat’nın elinde; tıpkı

The most important reason for the selection of the play is

yakalanması devrimci mücadelenin ağır bir yenilgi yaşamasına

hepimizin hayatında olduğu gibi. İnsanı harekete geçmekten

Eskişehir Municipal Theatre’s designation of 2012/13 theatre

yol açacaktır. Bir İspanyol subayı olan Montserrat, devrimci lider

alıkoyan yegâne şey de bu değil mi? Ödenecek bedeller ve

season repertoire through notions of ‘’human rights’’ and

Bolívar’ın kaçmasına yardım eder. “Bolívar yine kaçmış. Bu işin

sonunda kaybedilecek şeyler... Fakat Montserrat için durum

‘’freedom’’. Barış Erdenk, the director, says that the text’s

altında bir ihanet var.” Oyun bu sözlerle başlar. Bu “ihaneti”

biraz daha farklı. O, konuşsa da konuşmasa da odadan canlı

global statement and its structure which allows staging were

gerçekleştiren Montserrat’ya göre geçmişte Napolyon’un

olarak çıkamayacağını biliyor. Montserrat’nın iradesi neye karşı?

determining factors during the selection process. During its

işgaline isyan eden İspanyol halkının ruhu, şimdi bağımsızlığı

Esaretin karşısında hayata mı? Yoksa özgürlük uğruna feda

encounter with spectators, the play shapes with the premise

için dövüşen Venezuela’nın ruhundan uzakta değildir. Halk

edilecek olan şeylere mi?

of “knowing how to attain human dignity ideally” and not

bağımsızlığı ve özgürlüğü adına kanının son damlasına kadar

on “narrating an incident that has occurred at a certain point

direnmelidir. Diğer askerler ve komutanı tarafından “hain” ilan

“There will always be a Montserrat gathering people around

in history”. Erdenk emphasizes and adds that they made

edilen Montserrat’ya, komutanı iki seçenek sunar: Ya Bolívar’ın

hope for a free and a better world to live in. ”

arrangements regarding the script in order to emphasize

nerede saklandığını itiraf edecek ya da sokaktan rasgele alınacak

▪ A feeling running inside of us everyday, in the street, at

this idea. “For instance, killing of the captives in the original

altı masum insanın ölümünün sorumlusu olacaktır. Altı

home or at work... Occurring to us everywhere without any

script occur backstage just as in ancient Greek tragedies.

masum kişi, onları ikna etmeye çalışan Montserrat ile odada

exception, seizing us by our necks; slowing us down, making

We preferred to move these deaths onto the stage. Thus, by

tek başlarına kalırlar: Özgürlük umudu veya altı masum insanın

us feel unwieldy and tired and therefore causing us to ignore

ensuring that Montserrat loses his strength to stand under the

hayatı…

it...

dark pressure of death, we endeavour to stiffen the magic word

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları’nın 2012/13 tiyatro

A feeling prodding us into action and driving us to a tragic

‘hope’ in which he finds strength.”

sezonunda repertuvarını “insan hakları” ve “özgürlük”

desperation as well: Injustice! We want justice! We want it now

Montserrat aims to secure justice and to restore people to
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liberty; Everything depends on a few words that will come
out of his mouth. Either freedom or slavery are in the hands
of Montserrat; just as it is in our lives. Isn’t this the single

TR WARSZAWA &

factor that prevents people from making a move? A price to be

TEATR NARODOWY

paid and things to lose... However, there is a slightly different

Ortak yapımcılar
Co-produced by

circumstance for Montserrat. He knows that it will not make
a different if he speaks or not, he will not make it out of the

narodowy ınstytut
audıowızualny,
barbıcan london,
dublın theatre
festıval, adelaıde
festıval, tr warszawa
fundatıon

chamber alive. What does Montserrat’s will stand against? Is it
against slavery or life? Or the things that will be sacrificed for
the sake of freedom?▪
biyografi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları, 2001 yılında ilk kez perdelerini açan
ödenekli bir kurum tiyatrosu. Topluluk on üç yıl

Bram Stoker’ın Dracula
romanından esinlenilmiştir.
Inspired by Bram Stoker’s
novel Dracula.
Yazan ve Yöneten
Written and Directed by
Grzegorz Jarzyna
Dramaturjik Destek
Dramaturgic Consultation
Rita Czapka
Sahne ve Kostüm Tasarımı
Set Design and Costumes
Magdalena Maciejewska
Müzik Music
John Zorn
Işık Tasarımı Lighting Design
Jacqueline Sobiszewski
Video
Bartek Macias
Oyuncular Performers
Sandra Korzeniak, Katarzyna
Warnke, Cezary Kosinski, Jan
Englert, Jan Frycz, Krzysztof
Franieczek, Dawid Ogrodnik,
Lech Lotocki, Adam
Woronowicz ve and Jacek
Telenga

içerisinde 70’in üzerinde oyun sahneleyip, Eskişehir’de
altı farklı sahnede seyirciyle buluşan bir repertuvar
tiyatrosu olarak sanat hayatına devam ediyor. Eskişehir
Şehir Tiyatrosu yurtiçi ve yurtdışında birçok turne
gerçekleştirdi; ulusal ve uluslararası festivallerde yer
aldı; sahnelediği projeleriyle birçok ödüle layık görüldü.
Ayrıca geçtiğimiz yıl Türkiye Eleştirmenler Birliği Özel
Ödülü’nün sahibi oldu. Kurumun 2012/13 sezonunda
sahnelemeye başladığı Özgürlüğün Bedeli, “Sanat
Kurumu Yardımcı Dalda En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü
aldı ve bu yıl verilecek olan Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri
değerlendirmesinde “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek
Oyuncu” ve “Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu”
kategorilerinde aday gösterildi.
bıography Eskişehir Metropolitan Municipal
Theatres, is a funded institutional theatre that first
raised its curtains in 2001. The theatre company
performed more than 70 plays in 13 years and
continues its art life as a repertoire company, meeting
with spectators in six different stages in Eskişehir.
Eskişehir Metropolitan Municipal Theatres completed
numerous tours home and abroad, performed in
national and international festivals and earned many
awards. Last year, it also took home the Turkish Critics
Association’s Special Prize. Montserrat, which the
company started acting in 2012/13 season earned the

kuba dabrowskı
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▪ Nosferatu, insanın doğasına derinden kök salmış olan o

ERTUĞRUL SAHNESİ

açıklanamayana karşı duyulan korku ile dünyamızın şu anda

13 mayıs MAY
sa tu 20.30

varmış olduğu o gururlu ve kendinden pek emin görünen

14 mayıs MAY
ça we 20.30

çatışmayı ele alıp işliyor. Oyun boyunca sergilenen olaylarda

Lehçe; Türkçe üstyazılı.
Polish with Turkish surtitles.

bilimsel, teknolojik ve dijital seviye arasındaki kıyasıya
ise karakterlerin tümü, rasyonelliğin sınırlarını adeta zorlayarak
ve insanın gerçek hayatta içine girip saklandığı tüm siperleri
yerle bir ederek, salt sapkınlığın ve çılgınlığın hâkim olduğu bir
dünyayı gözler önüne seriyorlar.
Oyunun temel düşüncesi, anahtar niteliğinde olan şu soruda
kendisini özetliyor: Ölümden sonra hayat var mı? Başka bir
deyişle, insanoğlunun ölümsüz olma hayalinin anlamı nedir?
Sahnede bu soruya verilen yanıt ise şöyle: Düşlerimizin
bağrında saklı duran en güzel şey, biz farkında olmadığımız
halde; şimdi, yani şu anda olmakta olanın ta kendisidir aslında.
Ölümden sonra neyin nasıl olacağını gerçekten bilebilsek,
belki de yaşamayı arzu bile etmezdik, kim bilir? Oysa gelecek
zamanlara ait bir varlık, mesela bir vampir, bu gerçeği görüp
anlamamızda bize yardımcı olabilir. Bir vampirin kendi öz
varlığının en harikulade yönü sayılabilecek gizeme sahip
Nosferatu’nun kendisi bile, aslında ölümsüz olup olmamak
sorunsalıyla uğraşmaz. O, her bireyin kendince çevresine yaydığı
enerjiyle ilgilidir bu oyunda. Öyle ki Nosferatu için hayatın en

“Sanat Kurumu Best Supporting Actor” award. It is

+13

also nominated for “Best Director”, “Best Actor” and
“Best Supporting Actor” in this year’s Sadri Alışık
Theatre Awards.

Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan
kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. www.turkiye.culture.pl
Kısmen, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras Bakanlığı’nın kaynaklarından finanse edilmiştir.
The project is organized as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between
Turkey and Poland. www.turkiye.culture.pl
Financed from funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.
değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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expressed very openly throughout the whole performance.
Grzegorz Jarzyna
Where did you get the idea to adapt Nosferatu for the stage?
Old age and the fear of death, losing one’s grasp of time,
the constant need to know one’s true self, a yearning for the
emotional maelstroms that partly satiate the emptiness we
feel inside… The thing that motivated me most in tackling a
“vampirical” theme was the urge to observe the self-important
social network of modern humanity.
It is quite obvious that the play takes a subtle mocking stance;
We especially notice this when we hear the music used in
the play. But, again, as a member of the spectator, I feel that
you’ve approached Bram Stoker’s novel as a “classic” work and
adapted it in the same vein. Am I wrong?
Nosferatu neredeyse dilsiz denebilecek türde bir gösteri;

Nosferatu’s desire to understand and feel human emotions

aksiyon adeta ağır çekim, ışık ve ses ise oyunda hatırı sayılır

and his belief in a true and endless bond may seem funny or

bir öneme sahip. Bu haliyle, sahnede tüm bu öğelerin birbirini

crazy to the spectator, because when you really get down to it

vurgulayarak ortaya konulduğu bir deneme sanki. Sizin böylesi

he’s not even human. As if all that was not enough, it is also

duyumsal algılara verdiğiniz önem nedir, bahseder misiniz?

paradoxical for a creature such as him to be obsessed with such

güçlü kaynağı, yani bu dünyada ölümsüzlüğü en üst mertebede

Bu gösteride şiirsel, rüyaya dair ve hatta uyku haline yönelik

fleeting notions. Indeed, given that humanity’s most cherished

yakalayan tek şey aşktır, sevgidir. Tüm gösteri boyunca bu olgu,

bir atmosfer yaratmak adına, aksiyonu bilerek ve isteyerek sık

ideal is immortality, it’s odd that he would finally focus on all

sahnede apaçık dile getirilir.

sık yavaşlattım. Nosferatu böylece, düşsel bir dünyanın sisleri

this. You’ll notice that there are humorous elements in the play.

Grzegorz Jarzyna

arasından yavaşça süzülüp ruhumuza işliyor; işte tam bu

Nonetheless, I approached the central theme of the play in a

Nosferatu’yu sahneye uyarlamak fikri sizde nasıl gelişti?

noktada ışık ve ses, benim için en temel unsurları oluşturuyor

very serious way.

Yaşlılık ve ölüm korkusu, zaman kavramının yitirilmesi, öz

çünkü bunların bizde bıraktığı iz çok daha derin ve kalıcı. Tıpkı

For years now, you’ve been having a “conversation” with the

benliğin tanınmasına duyulan sürekli ihtiyaç, içimizdeki boşluk

bilinçaltına işlenip seyircinin ruhunda iz bırakan resimler gibi…

art of cinema; you’re responsible for adaptations of film scripts

hissini bir nebze olsun dolduran duygusal devinimlere susamış
olmak… Beni “vampirlik” temasına iten başlıca sebep, günümüz

such as Festen or T.E.O.R.E.M.A.T, to which you’ve applied
▪ Nosferatu delves into the heated conflict between mankind’s

the techniques of this art on stage. What is your take on this

insanının o kendini pek beğenmiş sosyal ağını gözlemlemek oldu deep-seated fear of the unexplained and the seemingly sure-

“conversation”?

aslında.

footed and self-congratulatory civilisation humanity has

Story, editing, sudden and unexpected changes in the action,

Bu gösteride inceden bir alay ve taşlamanın da olduğu

achieved, both scientifically and technologically. As events

“wide angle view” and the way they’re used, the framing…

apaçık; özellikle oyunun müziğinde bunu belirgin bir biçimde

throughout the play unfold, the full cast of characters bring

I count these among the cinematic elements – and they are

hissediyoruz. Ben yine de –bir seyirci olarak– Bram Stoker’ın bu

to life a world that has succumbed to unbridled deviance

very positive and appealing – that directly influence my work

romanına “klasik” tarzda bir eser olarak yaklaştığınızı ve romanı

and madness, by pushing the boundaries of reason and

in the theatre.

bu yolla sahneye uyarladığınızı düşünüyorum. Yanılıyor muyum?

demolishing all the protections that humanity hides behind

One might contend that Nosferatu is a performance without

Nosferatu’nun insani duyguları kavrama ve hissetme arzusu,

in real life.

language; the action appears almost to be in slow motion

gerçek ve sonsuz nitelikte bir ilişkiye olan inancı seyirciye komik

The central point of the play is summarised in this key

and the lighting and sound play a very significant role. In

ve saçma gelebilir; çünkü sonuçta kendisi insan bile değildir.

question: Is there life after death? In other words, what does

its current form, it is almost an experiment where all these

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, onun gibi bir varlığın bunca fani

humanity’s pursuit of immortality amount to?

elements emphasize each other. What interest do you have in

kavramın cazibesine kapılması da çelişkilidir; zira insanın en

The events in the play answer this question thusly: It is that

these sensory capacities. Could you elaborate?

büyük düşü ölümsüzlük iken, o bula bula bunları bulmuştur

most treasured thing we keep swaddled deep inside our

For this performance, I frequently slowed down the action

sanki. Gördüğünüz gibi oyunda kimi komik unsurlar var ama ben

dreams; that is to say, although we may not be aware of it,

intentionally so as to create a poetic atmosphere that spoke to a

yine de oyunun ana temasını kesinlikle çok ciddi bir biçimde ele

it is the here and now, the present. Perhaps if we were able

dreamlike or even sleep-induced state. Consequently, Nosferatu

aldım ve işledim.

to truly know the hereafter, we would lose the will to go

is able to glide out from the dreamy mist of the world and into

Yıllardır sinema sanatıyla adeta bir “diyalog” içindesiniz; elinizde

on. Who knows? Of course a being from the future, say, a

our soul; it is at this point that, for me, light and sound become

Festen ya da T.E.O.R.E.M.A.T gibi, sahneye bu sanatın tekniğini

vampire, could be instrumental in helping us understand

the central elements, because the effect they have on us is so

de taşımış olduğunuz film senaryoları uyarlamalarınız var. Siz bu

this reality. Even Nosferatu, who perfectly embodies the

profound and enduring. Just like paintings that influence us

“diyalogu” nasıl yorumluyorsunuz?

mystery that defines the vampirical character, has no interest

deeply and seep into our soul… ▪

Öykü, montaj, ani ve beklenmedik aksiyon değişimleri, “geniş

in whether or not he should be immortal. In this play, he is

çekim planlar” ve bunların kullanımı, çerçeveleme yöntemi…

concerned solely with the energy that each individual brings

Tüm bunları ben, kendi tiyatro uğraşıma doğrudan damgasını

to their surroundings. Such that for Nosferatu, the most

vuran sinema sanatı unsurları olarak –üstelik gayet olumlu ve

powerful source of life, that is to say that thing that captures

güzel unsurlardır– sayabilirim.

immortality most astutely, is love and affection. This notion is
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

* Bu yazı, tiyatro yazarı Laure Abramovici’nin Nosferatu oyununun yönetmeniyle
Paris’te Festival d’Automne sırasında seyircileri için özel olarak yaptığı röportajdan
alınmıştır.
This article was excerpted from the exclusive interview Laure Abramovici conducted
with the director of Nosferatu’s stage production at the Festival d’Automne in Paris.
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bakacak, duy beni sana

it uses a language, in which

diyeceklerim var der gibi... Peki,

communication does not

biz alıştığımız dilin dışında bir

pour into words. It believes

dili “duymaya” ne kadar açığız?

in an intuitional language.

Onu dinleyecek miyiz? Yaşam

It leaves its fantastic world

içinde ne kadar dinliyoruz

and comes here to establish

ki birbirimizi? Gözlerimi,

a telepathic communication.

gözlerinden ayırmıyorum. Bu

In her play called The Last

seni dinlediğimi mi gösterir?

Unicorn, Aslı Bostancı wants

Seni anlıyorum. Bu sözler seni

to drag the spectators into

anladığımı mı gösterir? Dilini

different universes. We are

ezberlediğimiz bu iletişim,

familiar with the Unicorn

Unicorn’u orada hissedince

ÜSKÜDAR
STÜDYO SAHNESİ

from mythology. According

bitecek. Sessiz olup, Unicorn’un gözlerinden içeri bakmaya

to mythology, the Unicorn mesmerises the viewers with its

zorlayın kendinizi, onun saflığına kulak verin. Rivayetlere göre

purity and beauty and brings peace into their hearts. Despite

Unicorn’un tek boynuzu ilaç ve panzehir olarak şifa verirmiş.

the continuing discussions on whether or not it is real, one

Bedenimizde yaralarımız olmayabilir. Kendimizi çok sağlıklı

cannot deny the peace it gives nor its beauty. This pretty

hissedebiliriz. Unicorn’un derdi dıştaki yaralarınızla değil;

Unicorn leaves the world of dreams and comes to make us

SİHİR SAHNEYE DÜŞERSE...

bırakın içinize baksın, zihninizin derinlerinde neler yüzdüğünü

question what reality is. It won’t offer its blood to us to make

IF MAGIC FALLS ONTO STAGE...

görsün.

us immortal, like in mythology. It won’t run away from us

13 mayıs MAY
sa TU 20.30

ceylan alas

“Yaşam olarak mucizevi bir şeyin içindeyiz aslında ama

like in movies or myths. It will look straight into our eyes, as

14 mayıs MAY
ça WE 18.30

Bana ne kadar saf olduğumu gösterdin.

hiçbirini göremiyoruz.’’diyor Aslı Bostancı. Bırakın mucize

if saying, “Hear me out, I have things to tell you!” Well, how

Bana ne kadar sevgi dolu olduğumu gösterdin.

içinizden geçsin. Ya da siz bir adım atın mucize ayağınızın

open are we to “hear” a language other than the language

Bana kalbimi nasıl açacağımı gösterdin.

dibinde olacak. Sihrin etkisine bırakın kendinizi, sihir sizi

we’re accustomed to? Are we going to listen to it? How much

Bana kendime nasıl yalan söylediğimi gösterdin.

içinizdeki öze taşıyacak. Zamanda yolculuk yapmayı sever

do we listen to each other in life? I do not cast my eyes away

Senden dünyanın ne kadar garip olduğunu öğrendim.

misiniz? The Last Unicorn bir zaman yolculuğu. Çağımızı

from yours. Does this show that I am listening to you? I

Senden kalbimi nasıl kapatacağımı öğrendim.

unutun, o ateşi ve etrafında dönen şamanı hatırlayın. Büyünün

understand you. Do these words show that I understand you?

Senden kendimi unutmayı öğrendim.

dansın ritmiyle uçuştuğunu göreceksiniz. Yaşamda aniden

This communication whose language we have memorised,

Senden kendimi nasıl yargılayacağımı öğrendim.

dönen talihinize şaşar kalırsınız. Hiç beklemediğiniz bir şey

will end, when we feel the Unicorn’s presence. Be quiet and

Senden dünyaya nasıl zarar vereceğimi öğrendim.

olur ve işte mucize dersiniz. Bir rüya görürsünüz, o kadar güzel

force yourself to look into the eyes of the Unicorn, listen to

Bana dünyayı nasıl yok edeceğimi göster...

gelir ki size, gerçek olsun istersiniz. Belki de rüya gerçek, gerçek

its purity. Rumor has it that the Unicorn’s single horn can

de rüya...

heal like a medicine and an antidote. You may be feeling very

▪ Özü arayış yolculuğu biçim değiştirerek sürüyor. Sihirden

healthy. The Unicorn is not concerned about your external

rüyalara, rüyalardan sahneye, sahneden de dansa dönüşüyor.

You showed me how naive I am.

wounds. Let the Unicorn look into inside of you. Let it see

Bir hikâye anlatıcısı, şaman edasıyla, yeni, yeni olduğu kadar

You showed me how full of love I am.

what swims in the depths of your mind.

da eski bir hikâye anlatıyor seyreyleyenine. Belki de gerçek

You showed me how to open my heart.

“We actually are in a miraculous thing called life, but we

sandığımız dünya sihrin ta kendisi! Gerçeğin görünen şey

You showed me how I lie to myself.

cannot see any of it,’’ says Aslı Bostancı. Let the miracle

olduğunu kim bilebilir? Bir ruh üst boyutlardan bir varlığı

I learned from you how weird the world is.

pass through you. Or take a step and the miracle will be at

alıp, sahneye, gerçek olarak algıladığımız yere getiriyor.

I learned from you how to close my heart.

your feet. Release yourself into the effect of the magic, and

Hepimiz onunla tanışacağız. Gözlerinin içine bakacağız,

I learned from you how to forget myself.

the magic will carry you to the essence within yourself. Do

söylediklerini anlamaya çalışacağız. Çünkü o iletişimin

I learned from you how to judge myself.

you like traveling in time? The Last Unicorn is a time travel!

sözcüklere dökülmediği bir dil kullanıyor. Sezgisel dile inanıyor.

I learned from you how to damage the world.

Forget about our century; remember the fire and the shaman

Telepatik bir iletişim kurmak için fantastik dünyasından çıkıp

Show me how to destroy the world…

rotating around it. You will see magic flying with the rhythm

buraya geliyor. Aslı Bostancı The Last Unicorn adını verdiği

of the dance. In life, you get amased when your luck takes a

oyunuyla seyirciyi başka âlemlere çekmek istiyor. Unicorn’u

▪ Journey of searching for the essence continues while

sudden turn. Something happens when you least expect it,

mitolojiden tanıyoruz. Mitolojiye göre Unicorn, saflığı ve

changing form. It transforms from magic into dreams,

and you say, “This is a miracle!” You see a dream; you find it

güzelliğiyle kendine bakanı büyüleyen, içine huzur salan

dreams into stage and stage into dance. In the tone of a

so beautiful that you wish it were true. Maybe the dream is

bir özelliğe sahip. Gerçek olup olmadığına dair tartışmalar

shaman, the storyteller tells a new yet an equally old story to

the truth, and the truth is the dream... ▪

her çağda sürse de, huzur ve güzelliği bâkidir. Bu güzel

his spectators. Maybe the world we believe to be real is the

Unicorn düş âleminden çıkıp, gerçeğin ne olduğunu bizlere

magic itself! Who can know if the reality is what one sees?

sorgulatmaya geliyor. Mitolojide olduğu gibi ölümsüz olalım

A spirit grabs a being from higher levels and brings it onto

diye kanını bize sunmayacak. Filmlerde, mitlerde gördüğümüz

stage, where we perceive to be real. We’ll all meet it. We’ll

çekingenliğiyle bizden kaçmayacak. Gözlerimizin içine içine

look into its eyes, try to understand what it’s saying. Because,

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

53

THE LAST UNICORN

ALDATMA BETRAYAL

biyografi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

ALDATMA

Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’ndan 2007’de mezun

BETRAYAL

olan Aslı Bostancı aynı yıl Dancewebber bursu alarak
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PLATFORM 0090

Viyana Impulstanz Festivali’ne davet edildi. 2009’da

Ortak yapımcılar
Co-produced by

Center National de Danse Contemporaine Angers’ın
(CNDC) koreografi bölümünden mezun oldu ve

onderhetvel,
platform 0090,
toneelhuıs,
dommelhof,
‘t arsenaal, wpzımmer,
istanbul
tiyatro festivali
ıstanbul
theatre festıval

2012’de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans
programına kabul edildi. Aslı Bostancı’nın katıldığı
bazı festivaller arasında La Biennale di Venezia-Grado
Zero Biennale Danza, Plateaux Neue Positionen
Internationaler Kunst Festival, FAVOURITES 2010
Drama Festival, 0090 Kunst en Festival, Springdance
Utrecht, Julidans Amsterdam yer almakta. Sanatçının
imzasını taşıyan In Between (2008), Panic in the ZOO

Director Directed by
Mesut Arslan
Skenografi Scenography
Lawrence Malstaf
Oyuncular Performers
Dennis Deter, Lotte
Heijtenis, Thomas Proksch
Işık Skenografisi Light
Scenography
Jan Maertens
Kostüm Costume
Rike Fischer
Kostüm Asistanı
Costume Assistant
Franziska Sauer
Dramaturji Dramaturgy
Ata Ünal
Teknik Technique
Turan Tayar
Ses Sound
Charo Calvo

(2010), Tales in No Language (2012), Singing Stories on
Speaking Mountain (2013) ve The Last Unicorn (2014)
özgün eserlerinden. Kasım 2013’te In Between adlı
performansı Milano’da Internationel Prize 2 Spazio
Teatro NO’HMA Teresa Pomodoro jüri özel ödülüne
layık görüldü. Bostancı, 2010’dan bu yana Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat
Dalı’nda eğitmenlik yapıyor.
bıography Graduating with a Modern Dance degree
from the Mimar Sinan Fine Arts University in 2007,
won a Dancewebber scholarship the same year
and was invited to the Vianna Impulstanz Festival.
She graduated from the Choreography department
of the Center National de Danse Contemporaine
Angers’ın (CNDC) in 2009 and was accepted to
the Contemporary Dance masters programme at
the Mimar Sinan Fine Arts University in 2012.
Among the festivals Aslı Bostancı performed at are
La Biennale di Venezia-Grado Zero Biennale Danza,
Plateaux Neue Positionen Internationaler Kunst

nevel 02004, lawrence malstaf
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MODA SAHNESİ

NEVEL

14 mayıs MAY
ça WE 18.30 / 21.00

NEVEL

15 mayıs MAY
pe TH 18.30 / 21.00

Bir adam ve bir kadın, 1977’nin ilkbaharında bir barda oturmuş,

16 mayıs MAY
cu FR 18.30 / 21.00
İngilizce; Türkçe üst yazı yoktur.
Performance in English.

ceylan alas
yıllar önce biten ilişkilerini konuşmaktadırlar. Aşklarını bir kenara
bırakmaya çalışarak, yıllar sonra bir araya gelmiş iki sıradan
arkadaş gibi birbirlerine yaşamlarından söz ederler. Jerry kayıtsız
bir tavır takınır; Emma geçmişe dair anılardan konuşmak istese
de, bunu yapmak istemediğini söyleyip durur. İki karakterin
diyaloglarına yaşanmışlıkların sessizliği yansır. İkisinin de bir
ailesi vardır.
▪ Emma’nın kocası Robert, Jerry’nin karısı Judith ve çocuklar...
Oyun boyunca karakterler “aldatma” sürecini meşru bir
sıradanlık içinde yürütürler. “Yasak” ilişki ortaya çıktığındaysa
kimse kimseden hesap sormaz. Aldatma yaşamın içine karışır,
onunla birlikte eriyip gider. Bu yedi yıllık ilişki süresince iki aile
birbirlerine gidip gelmişler, samimi bir ilişki içinde olmuşlardır.
Jerry, Robert’ın en iyi eski dostu ve sağdıcıdır. Eşiyle ilişkiye

Festival, FAVOURITES 2010 Drama Festival, 0090

girdiğini öğrendiği anda bile Jerry’ye kızmaz ya da dostluğuna

Kunst en Festival, Springdance Utrecht and Julidans

toz kondurmaz. Harold Pinter oyununu klişeleşmiş aldatma

Amsterdam. In Between (2008), Panic in the ZOO

hikâyelerinden çok farklı olarak işliyor. Oyunda yargılar yok.

(2010), Tales in No Language (2012), Singing Stories

Dinlerin ve yasaların dayattığı ahlak kuralları yeniden üretilmiyor.

on Speaking Mountain (2013) and The Last Unicorn

Yönetmen Mesut Arslan oyunun ahlak boyutunu tartışırken şu

(2014) are original pieces that carry her signature.

soruları soruyor: “Birçok toplum yapısında ahlaksızlık olarak

Her performance called In Between won the Jury’s

algılanan aldatma, sadece bireyin tercihi olarak düşünülebilir

Special Prize in Milano’s Internationel Prize 2 Spazio

mi? Yaşam içinde bir beden, başka bir bedene yasal bir söz

Teatro NO’HMA Teresa Pomodoro in November 2013.

vermişken, başka bir beden onu kendine çekmez mi? Çekemez

Bostancı teaches Modern Dance majors at the Mimar

mi?” Yaşamın aksine, bu oyunda okuyucu ya da seyirci kendini

Sinan Fine Arts University since 2010.

bir tarafta durmak zorunda hissetmiyor. Sadece oyunun akışını
ve karakterlerin yaşadıklarını seyrediyor. Sonucun ne olduğuna,
ne olacağına karar vermekse ona bırakılıyor. Aldatma’yı hem
yazarın diğer oyunlarından hem de diğer aldatma hikâyelerinden
ayıran temel şey, gerçekçi konular üzerine kurulan oyunda
yazarın zamanın akışıyla oynayarak yarattığı ilüzyon. Bir barda,
bitmiş bir ilişkinin özneleriyle başlayan oyun, iki öznenin
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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aşklarının başladığı yerde bitiyor. İşte Mesut Arslan’ın oyuna

birbirlerinde var ediyorlar. Yönetmen “kemancılarım” dediği

of memory on the characters and spectators. The stuff we

biyografi Platform 0090 sürdürülebilir bir uluslararası

dair hikâyesi de burada başlıyor. Yönetmen Arslan, Ata Ünal’ın

oyuncularıyla çalışırken, onlarla beraber yürüdüğünü söylüyor ve

remember when we look into our minds; are they our real

çağdaş sanat platformu. Platform 0090, Orta Batı’ya

dramaturjik desteğini de yanına alarak deneysel bir yola çıkıyor.

seyircinin de onlarla beraber yürümesini istiyor. Mesut Arslan’ın

memories? Or is it us who want to remember something that

dair disiplinlerarası sanat üzerine araştırma, üretim,

“İnsan insanı sadece insanla değil zamanla da aldatıyor. Zamana

Aldatma’sı hafızamızı zorlayan zaman algısı ve mekânın yanıltıcı

way? Betrayal plays with the memories of the characters and

konaklama, yapım ve sunum imkânı sunan bir çalışma

karşı en büyük ilaç ise sevmek sevilmek… O yüzden belki de

belirsizliği içinde, aldatma ve ahlak ikilemini yeniden gözden

spectators by changing the course of time. Aren’t we ever

mekânı ve merkezi. Platform 0090 ortaya çıkan

kadın-erkek ekseninin dışında daha derinde ve daha eskiye

geçirebileceğimiz bir zemin, bu kaygan zeminde birlikte yürümek

deceived by our minds in our regular lives? We occasionally

sinerjileri sanatsal süreçlere dönüştürüyor. Hatırı sayılır

ait olan bir aldatma mevcuttur.” diyor Mesut Arslan. Aldatma

içinse güzel bir fırsat…

recollect a childhood story. We consult our mind to remember

derecede geniş bir uluslararası sanatçılar ve ortaklar

üzerine yazılan oyun, hafızanın dahiliyle farklı bir biçim kazanıyor.

it in detail; and it lies to us in return. This occurs mostly

ağı. Platform 0090’ın etkinliklerini sanatçıların daha

Karakterler “hatırladıkça”, bir hafıza tazelemesi yaşanıyor. Acaba

A man and a woman are sitting at a bar in the spring of 1977,

because of our own demands. As we cannot change the bad

çok temas, değiş-tokuş talepleri ve yaratıcı süreçlerin

her şey Emma, Jerry ya da Robert’ın hatırladığı gibi mi? Yoksa onlar

talking about their relationship that ended years ago. Trying

memories or something “bad” that we did, we choose to forget

fiilen desteklenmesine dair acil ihtiyaçları belirliyor. İlk

böyle mi hatırlamak istiyor? Yönetmen oyunda hafızanın seyirci ve

to put their love aside, they converse about their lives, as two

it or to remember it differently. Just like the way Jerry reacts

etkileşimin derinleşip daha da harekete geçirildiği bir

karakterler üzerindeki etkisini irdeliyor. Hafızamızı yokladığımızda

friends who got together after years. Jerry puts on a careless face;

to Emma’s stories about their relationship by saying “Did I do

profesyonel platform oluşturmayı hedefliyor. Platform

hatırladığımız şey, gerçek anılarımız mıdır? Yoksa biz onu öyle mi

Emma insists that she doesn’t want to talk about past memories,

that” or “Did I say that”!

0090’nın göçebe bir yapısı var, “evsiz bir ev.” Kendi

hatırlamak isteriz? Aldatma zaman akışını bozarak karakterlerin

although she actually feels the opposite. The silence of all of

In his own style, Mesut Arslan completely destroys the sense

mekânına sahip olmayı tercih etmiyor ve alternatif

ve seyircinin hafızasıyla oynuyor. Bizler de hafızamızın oyununa

what has been lived, reflects to the two charaters’ dialogue. They

of reality that Pinter had already damaged by playing with

mekânlar yaratıp sanatçı ve seyircilere sunmak için

gelmez miyiz hiç? Bazen bir çocukluk anımız düşer aklımıza, onu

both have families.

time. The first thing the spectator notices is lack of decor. The

mevcut yapılarla işbirliği yapıyor. Platform 0090

ayrıntılarıyla hatırlamak için hafızamıza danışırız. Ve “o” bize

▪ Emma’s husband Robert, Jerry’s wife Judith and the children...

beautiful table cover that Emma bought from Vienna, the flat

başkalarıyla çalışmaktan hoşlanıyor ama aynı zamanda

yalan söyler. Bunu da çoğu zaman bizim için yapar. Bizi rahatsız

Throughout the play, the characters carry out the “betrayal” with

they secretly rented with Jerry or the restaurant where Jerry

uzmanlık da sunabilir nitelikte. Nihayetinde, amaç

eden “kötü” bir şeyi, unutur veya düzeltemediğimiz için onu

a legitimate mediocrity. When the “affair” is out, nobody calls

and Robert had dinner do not exist in Arslan’s play. There

işin içindeki tüm taraflar açısından sürdürülebilir ve

yanlış hatırlamayı seçeriz. Tıpkı oyunun ilk sahnesinde Emma’nın

anyone to account. Cheating blends into life, dissolves inside

are no liquor glasses, beds, the key to the secret house. The

daha derin bir ilişki kurulmasına katkıda bulunmak.

ilişkileriyle ilgili anlattıklarına, Jerry’nin “öyle mi yaptım”, “öyle mi

it. During the course of this 7-year affair, two families have

director says that for him, the theatre is not about visuals and

Belçika, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Türkiye’deki

dedim” şeklinde cevaplar vermesi gibi!

been regularly seeing each other, in a close relationship. Jerry is

he does not care for them. He is not interested in the attributes

ortaklarının ağından sonuna kadar faydalanan Platform

Pinter’ın zamanın akışıyla oynayarak bozduğu gerçeklik algısını,

Robert’s best friend and his best man. Even when Robert finds

of characters, their stories, the decor; all that is written and

0090, araştırma (platform), üretim (sanat merkezi)

Mesut Arslan kendi üslubuyla alaşağı ediyor. Göze çarpan

out that he had an affair with his wife, he doesn’t get angry at

visual, but instead, with what stays inside, what lays in the

ve ilk sunumların düzenlenmesi (menajerlik şirketi)

ilk şeyse dekorun olmaması. Arslan’ın oyununda Emma’nın

Jerry or downgrade their friendship. Harold Pinter illustrates a

deep. He believes that, the visual artist Lawrence Malstaf’s

imkânlarını topluca sunmayı hedefliyor.

Viyana’dan aldığı o güzel masa örtüsü yok, Jerry ile gizlice

highly different play than the cliche cheating stories. There is

giant installation called Nevel will translate his ideas about the

tuttukları daireleri, ya da Robert ve Jerry’nin beraber yemek

no judging in the play. The moral rules imposed by religions

play. This installation made of nine pieces constantly moves

bıography Platform 0090 is a sustainable international

yedikleri restoran yok. İçki kadehleri, yataklar, gizli evin anahtarı

and law are not reiterated. When discussing the play’s moral

just like the scenes of Pinter’s play. Imagine your safety walls

contemporary art platform. Platform 0090 is a

yok. Yönetmen, tiyatronun kendisi için bu olmadığını, bunlarla

dimension, Mesut Arslan asks: “Is it possible to think of

that protect you suddenly start moving! On top of that, imagine

workspace and hub for research, creation, residency,

ilgilenmediğini söylüyor. Karakterlerin özellikleriyle, hikâyeleriyle,

cheating, a concept which is considered as immoral by society,

these moving walls are made of mazes; how would you feel?

production and presentation of multi-disciplinary

dekorla, yani yazılan, görünür olanla değil, içeride kalan, derinde

simply as a personal choice? Within life, while a body has made

Around you, there is an ambiguous timeline and a constantly

art referring to the “Middle West”. Platform 0090

olanla ilgileniyor. Görsel sanatçı Lawrence Malstaf’ın Nevel adını

a legal promise to another, won’t another body attract it? Can’t

moving space. Mesut Arslan takes Pinter’s play that flows from

transforms emerging synergies into artistic processes.

verdiği dev enstalasyonunun oyuna yönelik hedeflerine tercüman

it?” In contrary to life itself, the spectator or the reader does not

1977 to 1968 with characters who have ordinary lives, and puts

It is part of a broad, substantial international network

olacağını düşünüyor. Pinter’ın oyununun sahneleri gibi dokuz

feel obliged to pick a side in this play. They only watch the play

them in Nevel. This mechanism is very similar to our world that

of artists and partners. Platform 0090’s activities

ayrı bölmeden oluşan bu enstalasyon sürekli hareket ediyor. Sizi

flow and what the characters go through. On the other hand,

keeps turning around itself, our lives that keep turning around

are driven by the artists’ demand for more contact

güvence altına alan sağlam duvarlarınızın birden hareket ettiğini

it is left to the spectator to decide what happens in the future.

us. Maybe, we are inside a giant Nevel like the play’s characters.

and exchanges and by the urgent need for an active

düşünün! Bu hareket eden duvarların bir de labirentlerden

The main thing that differentiate Betrayal from the author’s

Arslan’s the little chambers with moving walls, represent

support of the creative processes. We work towards a

oluştuğunu hayal edin, o an ne hissederdiniz? Etrafınızda

other plays as well other betrayal stories, is the illusion that the

each character’s own world. While the three characters have

professional platform where initial interaction is further

belirsiz bir zaman ve sürekli hareket edip duran bir mekân var.

author creates by playing with the time in a play which is based

strong bonds despite everything, we see each one’s own world

deepened and stimulated. Platform 0090 has a nomadic

Mesut Arslan, Pinter’ın 1977’den 1968’e doğru akan oyununu ve

on a realistic subject. The play starts in a bar, with the subjects

in the little chambers. This world is closed as the individual

structure, “a house without a house”. It chooses not

sıradan hayatları olan karakterleri alıp Nevel’ın içine yerleştiriyor.

of a finished love affair, and finishes where their love story

is alone, and open with its constantly moving mechanism.

to possess its own space but instead collaborates with

Bu mekanizma kendi etrafında dönüp duran dünyamız, kendi

begun. This is exactly where Mesut Arslan’s story about the

Arslan wants to take spectators inside the characters world,

existing structures, in order to create alternative spaces

etrafımızda dönüp duran yaşamımıza ne kadar da benziyor. Belki

play begins. Supported by Ata Ünal in dramaturgy, he embarks

by developing this state of opennes. The characters create

and offer those to artists and spectators. Platform 0090

biz de oyun kişileri gibi dev bir Nevel’ın içindeyizdir.

on a experimental journey. “People cheat on each other not

themselves within the others while living in their own world;

enjoys working together with others but is also capable

Arslan’ın hareket eden duvarlara sahip küçük odacıkları her

only with other people but also with time. The most effective

just as the individual’s effort to live as a forest while he wants

of providing expertise. Ultimately, the aim is to enhance

karakterin kendi dünyasını simgeliyor. Üç karakterin her şeye

cure against time is to love and to be loved... So maybe, there is

to be alone and free as a single tree. The director states that he

a sustainable and more profound relationship between

rağmen sıkı bir bağları varken, küçük odacıklarda her karakterin

a deeper, older story of betrayal outside of men-women axis,’’

walked together with the actors whom he calls “my violinists”,

all involved parties. Making full use of an international

kendi dünyasını görüyoruz. Bu dünya bireyin tek oluşuyla içine

says Mesut Arslan. The play on betrayal changes its shape by

and wants the spectator to also walk with them. Mesut Arslan’s

network of partners in Belgium, Germany, UK, the

kapalı, hareket eden mekanizmasıyla da dışarıya açık… Arslan bu

rolling memory back in time.

Betrayal is a ground on which we can revisit the dilemna of

Netherlands and Turkey, Platform 0090 aims to offer

açık olma durumunu daha da geliştirerek seyirciyi karakterlerin

While the characters go back in memory lane, this flashback

cheating and morality, while surrounded by the concept of time

a combination of research (platform), production (arts

dünyasının içine almak istiyor. Bireyin bir ağaç gibi tek ve hür

refreshes their memory. Is everything the same as Emma,

compeling our memory and a misleading ambiguity of the

centre) and the organisation of first presentations

olmak isterken bir orman misali yaşamını sürdürme çabası

Jerry or Robert remember? Or do they just want to remember

space. Walking together on this slippery ground is a beautiful

(management company).

gibi, bu karakterler de kendi dünyalarını yaşarken kendilerini

it like this? With this play, the director studies the effect

and experimental opportunity... ▪

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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Oyun Salonu: İSTENMEYEN

Gezi Direnişi, yaşamları boyunca sokakta hak aramaya mesafeli

PlaySalon: PERSONA NON GRATA

durmuş kitlelerin, bir başka deyişle sokağa temas etmemiş

Yazan Written by
Ceren Ercan, Gülce Uğurlu
Yöneten Directed by
Ceren Ercan
Oyuncular Performers
Bedir Bedir, Deniz Celiloğlu,
Gülce Uğurlu
Dramaturji Dramaturgy
Öznur Derin Onur
Hareket Düzeni
Movement Arrangement
Aslı Bostancı
Sahne Tasarımı Stage Design
Aslı Ersüzer
Işık Tasarımı Lighting Design
Ayşe Ayter
İngilizce Çeviri
Translated into English by
Neşe Ceren Tosun
Reji Asistanı
Stage Direction Assistant
Albina Özden
Asistan Assistant
Safiye Şensoy
Teşekkürler Thanks to
Bakırköy Belediye Tiyatroları,
ikincikat, FEOYD, Nişan
Şirinyan, Ayman Hassan,
Ayris Alptekin, Tuğçe Uğurlu

insanların da bir araya geldiği; farklı düşünce yapısında olan
bireylerin yan yana mücadele ettiği, birlikte çabalamanın mümkün
ve hâlâ bir umut olduğunun keşfedildiği bir olgu haline geldi.
Değişim sokaklardan insanlara, evlerin içlerine kadar yayıldı;
direnmenin verdiği güçle, kendi yaşantılarını da güzelleştirebilmek
için yollar aramaya koyuldu insanlar. Günümüzde çokça tartışılan,
gitmek ve daha iyi bir düzen aramak ya da kalmak ve bir şeyler
yapmak ikilemi içinde, bir umuttu 31 Mayıs gecesi.
İstenmeyen’de, yaşadıkları yerlerdeki toplumsal tepkilerle bireysel
isyanın kıyısında kalmış karakterler, o gece o evin içinde, kendi
yaşamları için bir adım atmaya çabalıyorlar. Başka yerlerde başka
yaşamlar kurmayı denemiş karakterler, o gece eve dönmeyi,
kendilerini bir yere ait hissedebilmeyi deniyorlar. Yeni bir şey
murat dürüm

58

SALON İKSV

kurmak için önce bir yere ait olabilmek; sevmek ve kök salmak,
geçmişi silmeden bir geleceği şekillendirebilmek... Dışarıda
gürültüler, isyan duygusu, içeride yenilik rüzgârı...

İSYANIN KIYISINDA

14 mayıs MAY
ça WE 20.30

ON THE MARGIN OF RIOT

“Arriving home… Passing by here and there, we found the

15 mayıs MAY
pe TH 20.30

ecem beytekin

home again... You coming from east, I from west... But, is this

“Eve varış... Oradan da geçip, öbür taraftan da evi yeniden

our home? If we had a home, where would it be in this city?

bulduk... Sen doğudan gelerek ben batıdan… Ama bu ev bizim

Close to mom, or not? Single room or larger? In the city centre

evimiz mi? Bizim bir evimiz olsaydı bu şehirde o ev nerede

or in the suburbs? A neighbourhood or a rebel zone? How

olurdu? Anneme yakın mı uzak mı? Tek oda mı büyük mü? Sitede

would we furnish it? Is a home always at home? Or, all hotel

mi merkezde mi? Mahalle mi kurtarılmış bölge mi? İçini nasıl

rooms belong to us? If you are connected to someone, would it

döşerdik sence? Ev illa evde mi bulunur? Yoksa tüm oteller bizim

be your home where he/she lives?”

mi? Birine bağlandığında onun yaşadığı yer evin olur mu?”

▪ The streets are full of people… The windows of the houses

▪ Sokaklar insan dolu... Evlerin pencereleri kapalı, sokak kapıları

are shuttered, their doors wide open. Outside there is noise,

ardına kadar açık. Dışarıda gürültüler, koşuşturmalar ve alkışlar;

commotion and applause; inside are those watching the news

A tiny spark in an environment devoid of hope, a sudden

içeride haberleri, sokak görüntülerini takip edenler... Herkes

and observing the goings-on in the street… Everyone is alert,

change in direction: Is it possible to ignore everything and

uyanık, meraklı ve endişeli ancak ilk defa bu kadar cesur. Köşe

curious, anxious but also more determined now than ever.

go on living in a fortified space? The Gezi Protests became

başında aniden yükselen bir ses; kalabalık dağılıyor önce, çok

A sound is heard suddenly on the corner; first the crowd

an event where people who had distanced themselves from

geçmeden tekrar doluyor sokak. Bir adam, kalabalığı yararak

disperses, but before long the crowd fills the street once again.

the prospect of standing up for their rights in the street came

ilerlemeye çalışıyor, elinde valiziyle... Amacı sadece bir taksi

A man struggles to wade through the crowd with his suitcase…

together; where people of different creeds and opinions fought

bulabilmek, taksiye binip uzaklaşabilmek. İnsan akını içinde

All he wants is to find a cab and have it drive him away. He is

side by side and where it was understood that it was still

sürükleniyor, sürükleniyor...

swept away by a hail of people…

possible to strive for a common goal and not lose hope. Change

Bahar ailesiyle yaşayan, ailesi ve onu mutsuz eden işi arasına

Bahar is a young woman living with her parents. She is stuck

spread from the street to the people and into their houses; with

sıkışıp kalmış genç bir kadın. Mısırlı bir pilot olan Khaled’le

between her family and a job that makes her unhappy. She

the power that this uprising gave them, people sought new

tanışıyor ve aklına Khaled’le birlikte kurabilecekleri bir evin hayali

meets Khaled, an Egyptian pilot, and dreams of a house that

ways of improving their lives. 31 May was a glimmer of hope

düşüyor. Kardeşi Barış’ın Amerika’ya gitme planının ortaya

they might have together. On the evening that her brother,

in a time when people are torn between leaving it all behind

çıktığı gece Bahar, Arap Baharı ve Mısır Devrimi’ni başlatan

Barış, reveals his plans to go to America, Bahar watches the

in search of a better life and staying in order to work towards

eylemi izliyor televizyonda: Tek maddi varlığı seyyar arabası

protests that are to kick-start the Arab Spring and the Egyptian

bettering their situation.

olan Tunuslu Muhammed Bouazizi’nin kendini yakışını...

Revolution on television: The self-immolation of the Tunisian

In Persona Non Grata, characters on the verge of an individual

Barış Amerika’ya gidiyor, Bahar Mısır’a; biri Batı’da var olmaya

Muhammed Bouazizi, whose only worldly possession is a

rebellion, instigated by the public outcry breaking out nearby,

çabalıyor, diğeri Ortadoğu’da yeni bir yaşam kurmaya… Bir

food cart… Barış sets off for USA while Bahar heads to Egypt;

attempt to take that next step in their lives. That evening,

şekilde yeniden aile evine sürükleniyorlar ve 31 Mayıs gecesi,

one struggles to make a life for himself in the West while the

other characters who’ve tried to make a life for themselves

Bahar, Barış ve Khaled karşı karşıya geliyorlar. Doğulu-Batılı

other starts anew in the middle-east… Eventually they find

elsewhere, make an effort to return home and foster a feeling

olmak, hayalleri gerçekleştirmek-gerçekleştirememek, eve

themselves back at their parent’s house and on the night of

of belonging. To belong somewhere so that a new life may

dönmek, aidiyet üzerinden çatışıyorlar.

31 May Bahar, Barış and Khaled confront each other. They

be possible; to love and lay down roots, to shape the future

Umutsuzluğun hâkim olduğu bir atmosferde küçük bir kıvılcım,

argue about the reality of being Eastern-Western, about

without destroying the past… The commotion and the feeling

aniden yaşanan bir dönüm noktası: Her şeye kayıtsız kalabilmek,

whether or not they might realize their dreams, about going

of defiance outside, the wind of change inside… ▪

korunaklı bir alan içinde yaşamaya devam etmek mümkün mü?

back home and about belonging.

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.
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KRAL (SOYTARIM) LEAR KING (MY FOOL) LEAR

biyografi 2007’den bu yana beraber çalışan Ceren

KRAL (SOYTARIM) LEAR

Ercan ve Gülce Uğurlu, 2007-2012 yılları arasında

KING (MY FOOL) LEAR

faaliyet gösteren Oyun Deposu Tiyatro Topluluğu’nun
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ALTIDAN SONRA TİYATRO -

kuruluşunda yer aldılar. Topluluk bünyesinde sahnelenen

PANGAR

Çirkin İnsan Yavrusu (2008) ve Aptal, Sıradan ve Suçlu

Ortak yapımcılar
Co-produced by

(2010) adlı oyunlarda birlikte çalıştılar. Çirkin İnsan
Yavrusu oyunu üretim sürecinde oyuncu, yazar (Gülce

istanbul
tiyatro festivali
ıstanbul
theatre festıval

Uğurlu) ve dramaturg, yazar (Ceren Ercan) olarak katkıda
bulundular. Çirkin İnsan Yavrusu ile Calturescapes Festivali
(Bern, Zurich, Basel, 2008), Viyana Festivali (Viyana,
2009), Beyond Belonging–Hebbel Tiyatrosu (Berlin,

Yazan Written by
William Shakespeare
Çeviren Translated into
Turkish by
İrfan Şahinbaş
Uyarlayan ve Yöneten Adapted
and Directed by
Yiğit Sertdemir
Sahne Tasarımı Stage Design
Candan Seda Balaban, Yiğit
Sertdemir
Müzik Music
Tuluğ Tırpan
Kostüm, Maske, Kukla,
Makyaj Tasarımı
Costume, Mask, Puppet &
Make-Up Design
Candan Seda Balaban
Işık Tasarımı Lighting Design
Yüksel Aymaz
Oyuncular Performers
Tomris İncer, Güven
Kıraç, Berkay Ateş, Demet
Evgar, Okan Yalabık, Sezin
Akbaşoğulları, Umut Kurt
Korrepetitör Correpetitor
Selen Öztürk
Maske Oyunculuğu Koçu
Mask Acting Coach
Elif Sözer
Yönetmen Asistanı
Director Assistant
Pınar Ongun

2009), New Plays From Europe (Wiesbaden, 2010),
Premieres Festivali (Strasbourg, 2010), Theater u.d. Ruhr
(Mülheim, 2010) gibi pek çok önemli festivale katıldılar.
Ayrıca bu oyunun metni 2010 yılında Almanya’da Theater
Heute dergisinde yayımlandı. Bakırköy Belediye Tiyatroları
bünyesinde beraber çalıştıkları oyunlar arasında Dava
(Franz Kafka, Uyarlayan: Steven Berkoﬀ, 2010) ve Oyun
Yazım Atölyesi’ne yönelik olarak geliştirdikleri Medeni
Hali: Kadın (2011) birlikte çalıştıkları oyunlardan bazıları.
Ceren Ercan halen, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim
Fakültesi Sinema Bölümü’nde Film ve Dramaturji, Gülce
Uğurlu da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tiyatro Bölümü’nde Oyuncular İçin Oyun Yazarlığı
dersleri veriyor.
bıography Ceren Ercan and Gülce Uğurlu work together
since 2007. They were among the founding members of
the Oyun Deposu Theatre Company that operated from
2007 to 2012. They worked in the production of Çirkin
İnsan Yavrusu (2008) and Aptal, Sıradan ve Suçlu (2010).
In the production phases of Çirkin İnsan Yavrusu, both
contributed as playwrights. Gülce Uğurlu also performed
as an actress and Ceren Ercan as a dramaturg. With
Çirkin İnsan Yavrusu they performed at numerous
acclaimed festivals such as the Calturescapes Festival
(Bern, Zurich, Basel, 2008), Vienna Festival (2009),
Beyond Belonging–Hebbel Theater (Berlin, 2009),
New Plays From Europe (Wiesbaden, 2010), Premieres
Festival (Strasbourg, 2010), Theater u.d. Ruhr (Mülheim,
2010). Furthermore, the text of this play was published
in Germany’s Theater Heute magazine in 2010. Among
the plays they worked together are The Trial (Franz Kafka,
adapted by Steven Berkoff, 2010) for Bakırköy Municipal
Theatre and Medeni Hali: Kadın (2011) developed for the
Oyun Yazım Atölyesi. Ceren Ercan currently lectures

candan seda balaban
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ibrahim hakkı usta

16 mayıs MAY
cu FR 20.30

hikâyemi’ sözü gibi efendisinin, Cordelia’sının hikâyesini, bu

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

“Soytarı birden kaybolup Hamlet’in Horatio’ya söylediği ‘anlat
özel hikâyeyi çevresine başka soytarılar toplayıp anlatmayı seçse
nasıl olurdu?”
▪ Dünyanın çivisi çıkmıştır sonunda. Babalar çocukları arasında
böler sahip olduklarını. Kimsenin kaçamadığı bir düzen, doğayı
bile dizginlemeye uğraşır. Gök gürler, yağmur boşalır, fırtınalar
kopar insana karşı. Bir kral her şeyini kaybeder ve sefalete düşer.
Gökyüzüne dönüp bağırır, kendisini ve şu semiz dünyayı yok
etmesini dileyerek. Bir kör kendini uçurumdan atmaya çalışır
fakat dilencinin biri tarafından kandırılır. Düştüğü ufacık bir
tepedir, ama o uçurumdan düşüp hayatta kaldığını sanır. Düzen
müzen kalmamıştır artık. Yaşlılık gençlikle, doğa kültürle çatışır.
İktidar ve veraset kavgası sarar her yanı. Kralların ve asillerin bu
büyük hikâyesinin ortasında bir soytarı durur ve her soytarının
yaptığı gibi krala doğruları dillendirir. Kral yokluğa düştükçe anlar
soytarısının haklılığını. Bir kör ancak ölümden döndüğünde,
her şeyi olan adam her şeyi kaybettiğinde ancak anlar neler
olduğunu. Hiçleştikçe, gerçek gün gibi gösterir kendisini. Kral

Tasarım Asistanları ve Sahne
Teknisyenleri Design Assistant
& Stage Technicians
Ebru Özdemir, Merve Durak

Faculty of Communications Department of Cinema,
sponsor

the Theatre Program of the Mimar Sinan Fine Arts
University.

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

LEAR OF FOOLS

15 mayıs MAY
pe TH 20.30

on Film and Dramaturgy at the Bahçeşehir University
Gülce Uğurlu lectures on Playwriting for Actors at

SOYTARILARIN LEAR’I

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

Genel Koordinatörler General
Coordinators
Gülhan Kadim, Nilgün Kurt
Teşekkürler Thanks to
D22, Kumbaracı50
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“What would it look like if the fool dissappearing suddenly,

on the idea that everyone is a fool and for sure the greatest fool

stage. The company recently authors international co-

intends to tell the specific story of his master’s Cordelia by

is the one who is unaware that himself is a fool.”

productions with Germany’s Lokstoff! and Theater an

gathering other fools around him in the way that his master’s

The crew of fools perform everything together. They push their

der Ruhr and goes on tours abroad.

phrase ‘tell my story’ said by Hamlet to Horatio”.

bodies to their limits on stage; performing music; organizing

PANGAR was founded in 2012 as an arts production

▪ After all, the time is out of joint. Fathers divvy up their

the play all together along with order. Dynamism never runs

collective to create projects with an international twist.

possessions between their children. The order which no

low. This is why performing together is essential. Standing in

PANGAR’s first project Macbeth was performed at the

one can break away, struggles to restraint nature. Thunders

front of the spectators all together, fools wait for the spectators

Istanbul Theatre Festival in 2012. PANGAR is open to

occur, rain falls, sky blows up against the people. A king

for telling the story of their king. They have the final word: “In

“young” and local playwriting that takes off from local

loses everything he owned and falls in the gutter. He turns

his book named Shakespeare Our Contemporary Jan Kott claims

culture and explores social problems and values, new

and cries out to the sky, asking it to destroy him and this

‘Tragedy is the theatre of priests, grotesque is the theatre of

searches in performing arts, adaptations of classical

overgrown world. A blind person tries to jump off a cliff but

clowns.’ Perhaps, these are the words which best summarises

texts, as well as carrying contemporary texts to stage

soytarısının okulundan mezun olur en sonunda ve soytarı

deceived by one of the beggars. In all, it is a smallish hill he

what we want to do. We stole King Lear from priests and

leaving a mark fort he future by creating a production

ortadan kaybolur:

has fallen off, however he presumes that he has survived after

delivered him to fools”. ▪

archive PANGAR continues to work for new projects.

Lear: Yani bana kaçık mı diyorsun?

falling off that cliff. There is no order left anymore. Elders

Soytarı: Ee, n’apalım, öteki unvanlarının hepsini bağışladın;

conflict with the young as nature conflicts with culture. Wars

biyografi On beşinci yılını sürdüren Altıdan Sonra

artistically passive and active individuals who are into

doğuştan bir bu kaldı sana.

of power and succession seem to occur everywhere. A fool

Tiyatro kuruluş amacını; yazdığı özgün eserlerde,

“original and free art” in all corners of the world.

Bütün hikâye boyunca “soytarım” diye seslendiği kralının

takes place in the heart of this great story of kings and nobles

üyesi olduğu kuşağın gözüyle geleceği tiyatro eliyle

The type of spectator PANGAR aims for are the

yanında yer alıp ancak bir anda ortadan yok olan, hiç var olmamış and express the words of truth to the king like every fool does.

biçimlendirmek olarak belirlemiş bir topluluk.

gibi giden, adı sanı bile ortadan kalkan bu soytarı nereye

As the king falls into poverty, he understands his fool is right.

Altıdan Sonra Tiyatro, 2009 yılında kendi sahnesi

kaybolmuştur?

Only when a blind man is back from death’s door and a man

Kumbaracı50’yi açtı. Kuruluşundan bugüne toplam

Soytarının nereye gittiği sorusu Kral (Soytarım) Lear projesinin

who owns everything but loses his all, can put two and two

25 ödül alan Altıdan Sonra Tiyatro, 15-20 oyunluk

başlangıç noktasını oluşturuyor ve Yiğit Sertdemir metne değil,

together. The truth becomes obvious when someone loses his

repertuvarını Kumbaracı50 Sahnesi’nde seyirciyle

sahnelemeye müdahale ederek hikâyeyi yeniden ele alıyor. Kral

entity. Ultimately, the king learns a lesson through the eyes of

buluşturmaya devam ediyor. Topluluk son yıllarda,

Lear Shakespeare’in en büyük trajedilerinden biri, ancak trajedi

his fool and the fool dissapears.

uluslararası ortak projelere imza atıp, Almanya’dan

öğeleri yanında grotesk öğeleri de içinde barındırıyor. Sertdemir’e Lear: So you are calling me crazy?

Lokstoﬀ! ve Theater an der Ruhr ile partnerlik kurarak

göre “Lear trajedisinin trajedi formundayken içinde barındırdığı

Fool: Oh, well, you gave all the other titles away; this is what is left

oyunlar üretmeye ve yurtdışı turneleri gerçekleştirmeye

şeyleri groteske çevirdikçe belki çok daha net, çok daha okunur

to you from your birth.

devam ediyor.

ve görünür bir şekilde seyirciyle buluşturmak da mümkün”

Where has the fool with doubtful reputation dissappeared

oluyor. Bu yüzden hikâyeyi soytarıların anlatmasına karar vermiş.

to, like he had never existed before and has been called as

PANGAR 2012 yılında, yüzü dünyaya dönük projeler

Kralın soytarısı gider, kendisi gibi soytarı olan arkadaşlarını

“my fool” by his king throughout the story? The question of

üretmek üzere kolektif bir sanat üretim atölyesi olarak

bulur ve hikâyeyi efendisi Cordelia adına yeniden anlatmaya

“where the fool has gone” forms the initial point of the King

kuruldu. PANGAR’ın ilk projesi Macbeth 2012 yılında

başlar. Herkesin birbirinin soytarısına dönüştüğü; o görkemli

(My Fool) Lear Project. Yiğit Sertdemir rehandles the story

İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında sahnelendi.

ve şatafatlı, şeklin belirlediği yapay dünyanın giderek çöktüğü

by intervening in the staging but not the text. King Lear is

Yerel kültürden yola çıkarak sosyal sorunları ve

bir düzendir bu. Fakat çökme o kadar ağır yaşanır ki, yeni bir şey

one of the greatest tragedies of Shakespeare, yet it includes

değerleri irdeleyen, “genç” ve yerel oyun yazımına,

doğurması mümkün olmaz ve umutsuz biten bir hikâyeye yol

grotesque elements in addition to elements of tragedy.

gösteri sanatlarındaki yeni arayışlara açık, klasik

açar. Bu yüzden soytarılar bir araya gelir ve bu dünyayı yeniden

According to Sertdemir, “Transforming the tragic elements of

metin uyarlamalarının yanı sıra çağdaş metinleri de

yorumlarlar. Onlar kralların yitip gittiği çökmüş bir dünyanın

Lear into grotesque, it becomes much more clear, legible and

sahneye taşıyarak geleceğe iz bırakan bir üretim arşivi

soytarılar ekibidirler. Ancak soytarının görevi palyaço olmak

visible for the spectators”. This is the reason, he has decided

oluşturmayı hedefleyen PANGAR, yeni projeleri ile ilgili

değildir. O eğlendirmenin yanı sıra gerektiği zaman eleştirisini

to tell the story through the fool. The King’s fool leaves and

çalışmalarına devam ediyor. Dünyanın her yanında

yapar, gerektiğinde de başdanışman gibi davranır. Özdemir

finds friends who are fools just like himself and then starts to

“özgün ve özgür sanata” ilgi duyan, meraklı, sanatta

Nutku’nun söylediği gibi: “Bir soytarının felsefesi, herkesin birer

retell the story on behalf of his master Cordelia.

edilgen veya etkin her birey PANGAR’ın hedeflediği

soytarı olduğu düşüncesini temel alır ve tabii en büyük soytarı da

It is such an order where everyone becomes someone else’s

seyircidir.

kendisinin soytarı olduğunu bilmeyen kişidir.”

fool and the artificial world collapses gradually which is

Soytarı ekibi her şeyi birlikte yapıyor. Sahnede bedenlerinin

determined by the images of pomposity and gaudiness.

bıography In their 15th year of existence, Altıdan

sınırlarını zorluyor, müziği icra ediyorlar, bütün oyunu ve düzeni

But the decadence progresses so slowly that it wouldn’t

Sonra Tiyatro defines its raison d’être as shaping the

birlikte kuruyorlar. Dinamizm hiç azalmıyor. Bu yüzden beraber

be possible to form something new and turns out to be a

future through the eye of the generation they are a

hareket etmek vazgeçilmez oluyor. Soytarılar ekibi seyircinin

desperate story.

part of through theatre via the original plays they

karşısına beraber geçiyor ve kralların hikâyesi için seyircilerini

Thus, fools come together and interpret this world once

write. Altıdan Sonra Theatre Company launched

bekliyorlar. Son söz gene onların oluyor: “Jan Kott, Çağdaşımız

again. They are a group of fools of this collapsed world where

its own stage, Kumbaracı50 in 2009. Receiving

Shakespeare adlı kitabında şöyle der: ‘Tragedya rahiplerin, grotesk

kings die away. Nevertheless, becoming a clown is not a fool’s

25 awards since its launch, Altıdan Sonra Theatre

soytarıların tiyatrosudur.’ Belki de yapmaya çalıştığımızı en iyi

task. When needed, he is the one who shall criticise as well as

Company continues to meet with spectators with

özetleyen sözleri de buradan yola çıkarak dillendirebiliriz: Biz,

being an entertainer and acts as a key advisor when required.

their repertoire of 15-20 plays at the Kumbaracı50

Kral Lear’ı rahiplerden çalıp, soytarılara teslim ettik...”

As Özdemir Nutku mentions, “A fool’s philosophy is based
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“MAKAS OYUNLARI, İSTANBUL” KISA OYUNLAR PROJESİ

projenin yayılması, herkesin haberdar olması, bugünkü politik

staged in nineteen countries on four continents, indicate that

“THEATRE UNCUT, ISTANBUL” SHORT PLAYS PROJECT

sorunlar ve olaylar hakkında konuşmak isteyen kişilerle bu

the project has gone beyond that kitchen and its country of

oyunların mutlaka paylaşılması ve nihayetinde olabildiğince

origin and taken on a universal meaning. The Theatre Uncut

çok kişinin bu projede birlikte olması. DOT ve Theatre Uncut

project, which saw authors from England, Scotland, the USA,

işbirliğiyle proje “Makas Oyunları, İstanbul”, Kısa Oyunlar

Argentina, Spain, Greece, Syria, Iceland and Egypt contributing

Projesi adıyla festivale taşınıyor. Yazarlar metinlerinde İstanbul

their own plays in the first three years alone, received the Fringe

temasını işleyecekler; proje kapsamında ilk kez bir şehre özel

First, the Herald Angel and Scotsman Spirit awards at the 2012

politik metinler yazılıp, okunacak. Şubat ayında Hannah Price

Edinburgh Festival. These plays, prepared as live readings,

yönetiminde yapılan bir haftalık atölye çalışmasında İstanbul’dan

can be staged in any venue. A theatre or school in England, a

dört ve Britanya’dan iki yazarın katılımıyla İstanbul’da bir araya

church in Wales, community centres in Scotland, the streets

gelindi. İstanbul üst başlığı altında toplanan yazarlar, bu altı gün

of Spain or buses in Mexico are just a few examples of where

içersinde İstanbul’a, Türkiye’ye ve dünyaya dair hikâyelerini ve

these plays have been staged. Theatre Uncut explains: “These

görüşlerini paylaştılar. “Makas Oyunları, İstanbul” projesinin

are yours plays, they’ve been written for you. If you wish to

yazarları, Türkiye’den Ayfer Tunç, Berkun Oya, Hakan Günday,

do a live reading in a library, at a sitting or at an event at your

Derem Çıray ve Britanya’dan Davey Anderson ile Stef Smith. Bu

university, you might want to give these plays a try”. With this

birbirinden özel yazarların İstanbul için neler söyleyeceklerini

plea, Theatre Uncut aims to popularize the project and spread

tahmin etmek zor. Yazarların işleri de zor, çünkü İstanbul’un

the word, while also having these plays urgently distributed

anlatacak yüzlerce öyküsü var. Festivale yeni renkler katacak

amongst people who wish to speak up on current political

SESSİZCE YERİMİZE OTURMAYACAĞIZ!

olan proje, İstanbul ayağını Türkiye ile sınırlı tutmuyor. Oyunlar

issues and events and have as many people collaborate on the

DOT

Proje ve Atölye Yönetmeni
Project and Workshop Director
Hannah Price
Yönetmenler Directors
Hannah Price, Murat
Daltaban
Oyuncular Performers
Ece Dizdar, Ezgi Bakışkan,
Gizem Erdem, Gizem Güçlü,
İbrahim Selim, Mert Öner,
Murat Daltaban, Pınar Töre,
Serkan Altunorak, Su Olgaç,
Tuğrul Tülek
Çeviriler Translations
Eren Can Sinecan, Esin
Harvey, Zeynep Beler, Melisa
Kesmez, Pınar Töre
Işık Tasarım Lighting Design
Serkan Salihoğlu
Afiş Tasarım Poster Design
Haluk Tuncay
Danışmanlar Advisors
Can Atalay, Çiğdem Anad,
Nazlı Ökten
Proje Asistanı Project Assistant
Melisa Kesmez
Oyunlar Plays:
Bir Linç Dersi
A Lesson in Lynching
Ayfer Tunç
Sıradan Bir Günde Tanıdık Bir
Evin Kapısını Çalar Gibi
Like Knocking on the Door
of a Familiar House on an
Ordinary Day
Berkun Oya
Apollo 8844
Derem Çıray
Polis Devleti Police State
Davey Anderson
Kemik Üzerine Et
Flesh on Bone
Hakan Günday
Duman (ve Aynalar)
Smoke (and Mirrors)
Stef Smith
Teşekkürler Thanks to
Misafir Suites 8 İstanbul, 1890

BİLSARDOTTA
SALONU

WE WILL NOT SIT IN SILENCE!

Edinburgh Tiyatro Festivali’nin Fringe programı kapsamında

project as possible. As part of a collaborative effort between

16 mayıs MAY
cu FR 18.30

ceylan alas

18 Ağustos 2014’de Traverse Theatre’da okunacak. İstanbul

DOT and Theatre Uncut, the project is being showcased at the

18 mayıs MAY
pa SU 15.00

▪ 2010’un Ekim ayında Britanya’da bir mutfakta sohbet eden

ve Edinburgh okumalarını Murat Daltaban ve Hannah Price

festival under the name “Makas Oyunları”. Here the writers

birkaç arkadaş, İngiltere’deki koalisyon hükümetinin kamu

yönetecek. Dünyanın dört bir yanında, her an politik olay ve

will be focusing on the theme of Istanbul in their work; it will

harcamalarında sert kesintilere gitmesini tartışıyorlar aralarında.

sorunlar yaşanıyor. Theatre Uncut’ın projesi de tiyatronun, bu

be the first time the project includes political texts specific to

Tartışmanın bir yerinde “Brecht’ten, Boal’den bahsederlerken,

olay ve sorunlara karşı kendi diliyle, anında tepki vermesini

a city that are written and staged. In February, a workshop,

bugünkü duruma biz nasıl tepki verebiliriz?” diyorlar.

sağlıyor. DOT ve Theatre Uncut’ın paylaştığı yaratım sürecinin

headed by Hannah Price, was held that brought four writers

Amaçladıkları, güncel politik olaylara tiyatro sahnesinde anında

her aşamasını bünyesinde taşıyan bu uluslararası proje sanat

from Istanbul and two writers from UK together in Istanbul.

bir tepki göstermek. Yapacakları şeyi sadece performans değil,

aracılığıyla ülkelerarası sınırların artık tamamen kaybolduğunu

During these six days the writers, congregating under the main

aynı zamanda bir “fikir” olarak değerlendirerek çalışmalarına

gösteriyor. Evrensel bir algıyla yola çıkan proje daha kaç

heading of Istanbul, shared their stories and views on Istanbul,

başlıyorlar. Her yıl farklı ülkelerden profesyonel ve güçlü

sokakta, parkta, işgal evinde, caddede ve eylem alanında, daha

Turkey and the world in general. The authors included in the

yazarlarla iletişime geçip, onlardan güncel politik olaylara

ne yemeklerin ve sohbetlerin piştiği mutfaklarda hayat bulur

“Theatre Uncut, Istanbul” project were Ayfer Tunç, Berkun

ve sorunlara dair kısa oyunlar yazmalarını istiyorlar. Emma

bilinmez. Sessizce yerinde oturmayı reddeden insanlar için

Oya, Hakan Günday, Derem Çıray from Turkey and Davey

Callander ve Hannah Price’ın öncülüğünü yaptığı Theatre

Theatre Uncut’ın projesi bir başlangıç. Oyunlar yazılmaya,

Anderson and Stef Smith from UK. It’s difficult to guess what

Uncut projesinin yolculuğu da işte böyle başlıyor. Oyunlar her

oynanmaya, tepkiler de verilmeye devam ediyor.

these accomplished writers will have to say about Istanbul. The

20 mayıs MAY
sa TU 18.30
Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

yıl, o yılın Ağustos ayına kadar hazırlanıp, Edinburgh Tiyatro

authors will also have their work cut out for them since Istanbul

Festivali’nde oyun okuması olarak sahne alıyor. Ardından, ilk bir

▪ In October 2004, a group of friends chatting in a kitchen

has hundreds of stories of its own to tell. What hopes to be a

ay tüm dünya tiyatrolarına açık olacak şekilde kullanıma açılıyor.

in Britain are discussing the severe cuts in public spending

novel addition to the festival is not limiting the Istanbul project

Proje kapsamında yazılan oyunları üç yılda altı bin kişi oynamış.

that have been implemented by the coalition government in

to Turkey. The plays will be included in readings at the Traverse

Dört kıta ve on dokuz ülkede oynanan bu oyunlar, projenin; o

England. As the discussion turns towards Brecht and Boal,

Theatre as part of the Edinburgh Theatre Festival on 18 August,

mutfağı ve doğduğu toprakları aşıp evrensel bir biçim alarak

they begin to wonder “what can we do about the current

2014. The Istanbul and Edinburgh readings will be staged

ilerlediğini gösteriyor. İlk üç yılında İngiltere, İskoçya, ABD,

situation?” Their aim is to provide an immediate response

under the direction of Murat Daltaban and Hannah Price. At

Arjantin, İspanya, Yunanistan, Suriye, İzlanda ve Mısır’dan

to current political events on the theatrical stage. They begin

any given moment there are political events and upheavals

oyun yazarlarının oyunlarıyla katkıda bulunduğu proje, 2012

by remodelling their response, not as a performance, but as

taking place around the world. Theatre Uncut allows theatre to

Edinburgh Festivali’nde, Theatre Uncut Fringe First, Herald

an “idea”. Each year they correspond with professional and

provide an immediate response to these in its own language.

Angel ve Scotsman Spirit ödüllerini almış. Okuma tiyatrosu

accomplished writers from around the world and ask them

This international project, which embodies every stage of the

şeklinde kurgulanan oyunlarda mekân istediğiniz herhangi

to write short plays about current political events. This is how

creative process jointly shared by DOT and Theatre Uncut, is a

bir yer olabiliyor. İngiltere’deki tiyatro ve okullar, Galler’de bir

Theatre Uncut – headed by Emma Callander and Hannah

clear indication that national borders have now been completely

kilise, İskoçya’nın toplum merkezleri, İspanya’nın sokakları

Price – began its journey… Each year the plays are put together

obliterated by art. It is difficult to say how many more streets,

ya da Meksika’nın otobüsleri oyunların oynandığı birkaç yere

until August of that year and staged through readings at the

parks, protest enclosures, roads, demonstrations or kitchens

örnek. Theatre Uncut, “Bu oyunlar size ait, sizin için yazıldı.

Edinburgh Theatre Festival. After that the plays are made

will form the setting for this universally-minded project. For

Bir kütüphanede okuma tiyatrosu yapmak isterseniz, bir işgal

openly available to theatres around the world for them to stage.

those who refuse to sit in silence, the Theatre Uncut project is

yerinde, üniversitenizde bir etkinlikte oynamak isterseniz, bu

The plays written as part of the project were staged by over

just the beginning. Plays continue to be written and staged as

oyunlara bakın” diyor. Theatre Uncut’ın bu çağrısının nedeni

six thousand people in three years. These plays, which were

people continue to show their response. ▪
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belirtiyor: “Benim için en büyük değer de bağımsızlık ve

biyografi Doç. Tuğçe Tuna, 1993’ten bu yana

… - - - … SHOW OF STRENGTH

istedikleri için buradalar”.

uluslararası festival, akademi ve organizasyonlarda;

Gövdenin içine dönüp biraz sakinleşmek ve derinleşmek.

koreograf, çağdaş dans ve hareket teknikleri eğitmeni,

Mekânı sindirip oraya özel kurgulanmış bir oyun alanına

dans ve performans sanatçısı olarak yer alıyor. 2012

girmek. Dahil olmak tercih meselesi ama bir kere dahil

yılında DAAD bursuyla Berlin/Köln şehirlerinde çalışan

olduktan sonra bazı şeylerin eskisi gibi kalması zor.

Tuna’nın İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında; Vertigo

TUĞÇE TUNA / REMDANS
PERFORMANS KOLEKTİFİ

Konsept, Metin ve Koreografi
Concept, Text & Choreograpy
Tuğçe Tuna
Performans Sanatçıları
Performers
Gizem Aksu, Erdinç Anaz,
Begüm Balcıoğlu, Taner
Güngör, Orçun Okurgan,
Setenay Karadaş, Ezgi
Künktakan, Yağmur
Peşkircioğlu, Sema Semih,
Tuğçe Tuna.
Müzik Music
Başak Günak, Vahit Tuna
Işık Lighting
Ayşe Ayter, Tuğçe Tuna
Video Konsept Video
Conceptual Framework
Tuğçe Tuna
Video Uygulama
Video Realisation
Osman N. İyem
Proje Asistanı Project Assistant
Ezgi Çanaklı
Teşekkürler Thanks to
Alexandre Abellan, David
Seguin, Arzu Bigat, Lal Tuna

(2004, Proje 4L), Düşünme Fobisi (2006), Makine
“My own domain, where I am changed, morphed; where my

Beden (2008, santralistanbul Enerji Müzesi), Islak

past, stretching from my roots to my branches, is reflected;

Hacim (2010, Bayrampaşa Eski Ceza Evi) ve 2013

a place that holds my lies, where I look for the absent in the

Almanya Arena Festivali jüri ödülüne layık görülen

present and where I tweak the balances of power… My place,

Deplasman (2012, Hasköy Yün ve İplik Fabrikası)

where anything might receive acceptance”. Tuğçe Tuna

eserleri seyirciyle buluştu. Tuğçe Tuna, son dönem

▪ The body, which can refer to the main part of an object, can

eserlerinde farklı sunum seçimlerine ve fikirlerini

be just as comprehensive or dangerous as it can be secure.

bedenleştirebilecek azınlık bedenlerle üretebilmeyi

There are so many living beings, constructs and concepts that

tercih ediyor. Sanatçı, bedeni, “yaşanılan, kişinin

we refer to in relation to their bodies.

kendi politikasını sürdürdüğü sahip olunan tek gerçek

“When you stand up for what you believe in by returning

alan” olarak değerlendiriyor. 2001’de Tuna tarafından

to your core, your body; you question the systems that

oluşturulan RemDans, disiplinlerarası çağdaş dans

GÖVDEM, BENİM SIĞINAĞIM

surround and alienate you and begin to become self aware

ve performans sanatları kolektifi olarak uluslararası

tuğçe tuna
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MY BODY, MY SANCTUARY

and, if need be, make enemies of what remains… For you are

platformlarda yer almakta. RemDans gösterimleri ve

17 mayıs MAY
ct SA 18.30

belfu gülra kaba

unable to take on the role that the system has forced on you.

sanatçılarıyla yenilikçi, cesur ve öncü bir bağımsız

18 mayıs MAY
pa SU 18.30

“İçinde değiştiğim, dönüştüğüm, dallarım ile köküm arasında

‘This is what I will do,’ you say. Not because you’re against

inisiyatif olarak tanınıyor.

geçmişimi yansıtan, geleceğimle yüzleşen, yalanlarımı taşıyan,

it, but because that’s what you want. When we step outside

olanda olmayanımı aradığım, güç dengeleriyle oynadığım

of our own unique domain, we are once again just another

bıography Assoc. Prof. Tuğçe Tuna participates

alanım… Her şeyin geçerli olabileceği yerim.” Tuğçe Tuna

individual. Just another individual who is not what they

in international festivals, academic events and

▪ Bir şeyin asıl bölümü demek olan gövde, herkes için güvenli

seem; just another individual who struggles to survive in life

organisations as a choreograph, modern dance and

olduğu kadar, kapsayıcı veya tehlikeli bir yapı da oluşturabiliyor.

against what they haven’t been taught in school; just another

movement instructor, dance and performance artist

Gövdesinden yola çıkarak hüküm verdiğimiz ne çok canlı, yapı ve

individual who’s deprived of that domain,” says Tuğçe Tuna.

since 1993. Tuna worked in Berlin and Köln with a

kavram var.

… - - - … Show of Strength is a journey that conjures up all

DAAD scholarship in 2012. Her works such as Vertigo

“Çekirdeğine, gövdene dönüp inandığın şey için ayakta durduğun

these ideas. It’s conceptual framework attempts to capture

(2004, Proje 4L), Düşünme Fobisi (2006), Makine

anda, seni kaplayan ve başkalaştıran sistemleri sorgulamaya,

what’s elusive in the visible and absent in the present. To find

Beden (2008, santralistanbul Energy Museum), Islak

kendini fark etmeye ve gerekirse gerisini karşına almaya

and encourage others to find what’s absent on stage. Tuna

Hacim (2010, Old Bayrampaşa Prison) and Deplasman

başlıyorsun... Çünkü, sistemin sana verdiği rolü oynamıyorsun.

hopes that those taking the journey will come away with a

(2012, Hasköy Wool & Yarn Factory) which received

‘Ben bunu yapacağım’ diyorsun. Bunu ona karşı olduğun için

unique memory of this experience at the conclusion of these

the 2013 Germany Arena Festival Jury Prize were

değil, yapmak istediğin bu olduğu için yapıyorsun.” diyor Tuğçe

fifty nine minutes. This includes the stage. The artist hopes to

performed within the scope of the Istanbul Theatre

Tuna. Biricik alanımızdan çıktığımızda yeniden herhangi biriyiz.

break with conventions.

Festival. In her latest pieces, Tuğçe Tuna prefers

Dışarıdan göründüğü gibi olmayan, eğitilirken öğrenmediği

This process begins as soon as you, the spectator, take your

different presentation choices and minority bodies

şeylerle hayatta kalmaya çalışan, o alana muhtaç herhangi biri.

seats. By continuously questioning what you see, you become

that are able to bodify her ideas. The artist defines the

Bir yolculuk --.--. Gövde Gösterisi. Kavramsal çerçevesinde

a part of the performance. This it accomplishes with ease

body as “the only real territory where one owns and

görünende görünmeyeni, olanda olmayanı bulmaya çalışan bir

without wearing the spectator out. The costumes, the sound,

can carry on one’s own politics.” Created in 2001 by

yapısı var. Mekânın içinde, mekânda olmayanı arayan ve aratan...

the music, the stage and of course the performance artists are

Tuna, RemDans takes place in international platforms

Elli dokuz dakikanın sonunda bu yolculuğu yaşamış bütün

all essential parts of the puzzle that have been meticulously

as a multidisciplinary contemporary dance and

gövdelerin bu deneyimle ilgili ayrı bir hafızası olmasını umut

put in place. The project contains nine performance artists.

performing arts collective. RemDans is recognised

ediyor Tuna, buna mekân da dahil. Sanatçı ezberi bozmak istiyor.

The choreographer explains: “I made a real effort to stand

as an innovative, brave and Pioneer independent

Bu süreç sizin için seyirci olarak gidip oturduğunuz andan

side by side with bodies with whom I could share ideas and

initiative with its performances and artists.

itibaren başlıyor. Sorgulama eylemini sürekli aktif tutarak,

whom I could use as vehicles. For me the most important

bir şekilde bütün performansın bir parçası olmanızı sağlıyor.

thing is independence and they’re here because they want to

Bunu da yormadan, akıcı bir şekilde başarıyor. Kostümler, ses,

be”.

müzik, mekân ve tabii ki performans sanatçıları bütün kurgunun

Escaping back into the body and enjoying a little calm and

vazgeçilmez, yerli yerine oturmuş, üzerinde titizlikle çalışılmış

depth. Taking in the stage and entering a specially created

bulmaca parçaları. Projede dokuz performans sanatçısı yer

play area. Being included is a matter of choice but, once

alıyor. Koreograf, “fikirlerimi paylaşabileceğim, vücutlarını aracı

inside, it is difficult for some things to ever be the same

yapabileceğim bedenler ile yan yana durmaya özen gösterdiğini

again. ▪
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ÇÜRÜK TEMEL

sınıfın koşullardan uzakta büyümeye mahkûm edilmenin

same period, in its economic and political downfall, Ottoman

LA MAISON D’ARGILE

hesabını sormak isteyerek... Ve böylece birbirleriyle çarpışmak

Empire gets involved in the Great War by a last minute

için yeterli nedeni olan aile üyeleri, herkesin kendi payını aradığı

decision of the governing elite. The first play of Darülbedayi-i

uzlaşısız bir hesaplaşmanın içine girer.

Osmanî, La Maison d’Argile of Émile Fabre, is staged at this

Çürük Temel’in ilk oynanışından bu yana yüz yıl geçti. Toplumsal

time while the war brutally continues, in a society concerned

tarih bu yüz yıl içinde çok hızlı değişimlere sahne oldu: İki

about its future, where chaos reigns.

dünya savaşı, soykırımlar, yıkımlar, yıkılan rejimler, yeni

The carpet factory inherited from their grandfather, which

rejimlerin ilanı, küreselleşme... Osmanlı devleti yıkılırken, yerine

defines the foundation and the character of an upper class

cumhuriyet kuruldu. Geriye dönüp bakıldığında, hak arayışı

family, is already bankrupt. Trying to hold onto their roots, the

peşinde koşarken bir başkasının hakkını görmezden gelme, bir

family decides that the only solution is to sell it. The stepchild

yıkımın nedenini bir başkasında ya da çok daha büyük bir gücün

from the mother’s first marriage comes back to the city after

arkasında arama sorunları sürüyor. Statüko bir süre sonra

years: with a desire to destroy the status quo and to build his

vazgeçilmez bir hal alıyor. Dünyayı düzeltmek, iyileştirmek

own, and to be involved in the system he’s been outcasted

adına yapılanlar aynı zamanda içinde kötülüğü de barındırıyor

from. Wanting to avenge for being forced to grow up far from

ve bu haliyle insanlığın paradoksu ortaya çıkıyor, Engin Alkan’ın

the family’s privileged status that he was born into. As such,

deyişiyle: “Kimse kötülük yapmak için kötülük yapmıyor ama bir

the family members who already have enough reason to fight

biçimde ortaya çıkan resimde herkes mutsuz ve bu mutsuzlukta

each other, dive into a hopeless game of getting even.

herkesin payı var.”

A hundred years has passed since the first staging of La

TOPRAK ALTINA MAHKÛMİYET

Engin Alkan’ın Çürük Temel’inde fabrika soyutlaştırılıyor.

Maison d’Argile. The collective history has witnessed extreme
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CONVICTION UNDER GROUND

Fabrikanın aile içinde temsil ettiği şeyler herkes için farklı.

changes within these 100 years: two world wars, genocides,

17 mayıs MAY
ct SA 20.30

ecem beytekin

Fabrikanın kaderi ailenin geleceğini de belirliyor; aile üyeleri

destruction, destroyed regimes and the establishment of news

18 mayıs MAY
pa SU 20.30

Yıl 1916... Sonu kestirilemeyen bir savaşın, giderek bütün

birbiriyle çatışırken fabrika ellerinden kayıp gidebilir veya

ones, globalisation... The Ottoman Empire’s collapse gave way

dünyayı yangına çevirdiği bir sürecin tam ortası. Milyonlarca

tamamen yıkılabilir. Sonunda topyekûn bir kaybediş söz konusu

to the birth of the Republic was born. Thinking in retrospect,

asker cephelerde birbirini boğazlarken cephe gerisinde ulusal

olabilir mi? Hengâme devam ederken, bir biçimde çatışmanın

ignoring someone’s right while trying to fight for his own,

ve sınıfsal hareketlerin güç kazandığı, devletlerarası savaşa

ana ekseni olan fabrika ya da fabrikanın simgeledikleri de

blaming a bigger power or someone else for a destruction,

iç savaşların eşlik ettiği, kısaca dünya dengelerinin yeniden

düşünülmeli mi? Hak kazanma, haklılığını kanıtlama davası

are still valid problems. After a while, the status quo becomes

kurulmak üzere temellerinden sarsıldığı bir dönem. Bir başka

içinde dönüp fabrikaya da bir bakmak gerekiyor. Toprağın

indispensible. The things done to make the world a better

deyişle yukarıda filler çarpışırken altta çimlerde halklar eziliyor.

altında kalması durumunda, bunun sorumlusu kim olacak?

place also involves cruelty and this is where humanity’s

▪ Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Cemil Paşa’nın gayretiyle

Aslında her dönüm noktasında sorulan bir soru bu ve bir

paradox comes in. In Engin Alkan’s words: “Nobody acts

ülkemizde Batılı anlamda müzik ve tiyatro konservatuarı olarak

anlamda bir sorumlu bulmak ve suçu ona yıkmak geriye

harmfully to be cruel but somehow, everybody is sad in the

Darülbedayi-i Osmanî 1914’te kurulur. Ekonomik ve siyasal

kalanları aklamak anlamına geliyor, ama gerçek hayat hakikaten

final picture and they all have their share in creating this.”

olarak iflas etmiş Osmanlı İmparatorluğu, devletin kaçınılmaz

böyle mi? Belki de sebebi dışarıda değildir, belki bireysel

The factory is abstract in Engin Alkan’s La Maison d’Argile.

yıkımını önlemek isteyen yönetici elitin bir oldu-bittisiyle,

duruş noktalarından bakmak, ayamamak fabrikanın sonunu

The factory represents something different for each family

yine aynı tarihte I. Dünya Savaşı’na dahil olur. Darülbedayi-i

hazırlamıştır. Darülbedayi’nin ilk sahnelenen oyunu, bugünkü

member. The factory’s destiny defines the family’s future;

Osmanî’nin ilk oyunu, Émile Fabre’nin La Maison d’Argile

adıyla Şehir Tiyatroları’nın 100. yılı için yeniden sahneleniyor ve

while the family is busy fighting each other, the factory can

oyunundan uyarlanan Çürük Temel, savaşın bütün şiddetiyle

aradan geçen yüz yıl boyunca çok hızlı değişimlerin yanında hiç

be completely lost, destroyed. Is it possible to have a complete

sürüp gittiği bir dönemde, gelecekten kaygılı, kaosun hüküm

değişmeyen, yerleşik kalan çelişkilerimiz içinde fabrika imgesi

loss at the end? While the struggle continues, is it necessary

sürdüğü bir topluma sahnelenir, yıl 1916…

sürekli değişiyor; bazen bir cumhuriyet, bazen büyük kurumsal

to think of the factory, which somehow constitutes the reason

Yüksek tabakaya mensup bir ailenin temelini ve geçmişini

bir yapı olan Darülbedayi, bazen insanlık...

of the fight and what it represents?

oluşturan, o ailenin sınıfsal karakterini belirleyen, büyükbabadan

It is crucial to take a look at the factory during the fight to

kalma halı fabrikası çoktan çökmüş, iflas etmiştir. Köklerine

The year of 1916... A time where, a war with an unpredictable

prove one’s right and to earn it. Who will be responsible if

tutunmaya, dağılmamaya çalışan aile, kurtuluşu halı fabrikasını

outcome is destroying the whole world. A period when

it ends up underground? In reality, this question is asked

satmakta görür. Annenin ilk evliliğinden olma üvey evlat, yıllar

national and international class movements are gaining

at every turning point; finding someone to blame means

sonra kente geri döner: Statükoyu yıkmak ve fabrikayı satın

power, when civil wars are accompanying international

to pledge everyone else innocent. But is real life really like

alarak kendi statükosunu kurmak, dışlandığı sisteme dahil olmak

ones along with the soldiers slaughtering each other in the

this? Perhaps, the cause is not outside, perhaps looking

arzusuyla... Ailenin sahip olduğu imkânlardan ve içine doğduğu

battlefield; a period where the power balances of the world are

from selfish perspectives was what brought the factory to its

shaken from their cores to be re-built. In other words, while

end. The first play of Darülbedayi, now known as Istanbul

elephants are fighting on the ground, the society is crushed as

Metropolitan Municipality City Theatres, is staged again for

the grass.

its 100th anniversary. The image of the factory constantly

▪ Darülbedayi-i Osmanî, the first school of arts for music

evolves, alongside of our dilemnas that never change despite

and theatre in Western terms, was founded as one of the

the continuous change around us; sometimes a republic,

modernisation policies which had started in 1908, with the

sometimes a big institution such as Darülbedayi and

help of Cemil Pasha, the mayor of Istanbul. Around the

sometimes humanity... ▪

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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biyografi 1914 yılında Belediye Başkanı Cemil

Opening its curtains to spectators incessantly since

Yeni Dalga: ÜCRET ARTIŞI TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN SERVİS ŞEFİNE YANAŞMA SANATI VE BİÇİMİ

(Topuzlu) Paşa, Belediye Meclisi’nden çıkardığı

1914, the Istanbul Municipal Theatre still lives the

New Wave: ART AND CRAFT OF APPROACHING YOUR HEAD OF DEPARTMENT TO SUBMIT A REQUEST FOR A RAISE

kararla, bugünkü Şehir Tiyatroları’nın temeli olan ve

deserved honour of being a pioneer institution with

Osmanlı Güzellikler Evi anlamına gelen Darülbedayi-i

its plays over 2000 and qualified directors, actors and

Osmani’nin kurulmasını sağladı.

actresses, stage designers, costume designers, light

Darülbedayi, Ocak 1916’da sahnelenen Çürük Temel

and effects designers.

oyunuyla okul olmaktan çıkıp profesyonel bir tiyatro
topluluğu haline geldi.
1931 yılında İstanbul Belediyesi’ne resmen bağlanan
kurum, 1934 yılından sonra İstanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları adını aldı. Yine aynı dönem Şehir
Tiyatroları’nın çocuk oyunlarını düzenli ve sürekli
sahnelenmeye başladığı yıllar oldu.
Bugün on sahnesi olan Şehir Tiyatroları, her gün 3000
civarında İstanbul seyircisine perdelerini açıyor. Bu
sahneler: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi,
Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih
Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane
Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk
Sahnesi, Ümraniye Sahnesi’dir.
1914’ten günümüze kadar aralıksız olarak perdelerini
açan İBB Şehir Tiyatroları, repertuvarındaki 2000’in
üzerindeki oyunla kuruluşundan günümüze Türkiye
tiyatrosuna kazandırdığı nitelikli yönetmen, oyuncu,
sahne tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ışık ve efekt
tasarımcısıyla öncü bir kurum olmanın haklı gururunu
yaşamaya devam ediyor.
bıography Mayor of Istanbul Municipality, Cemil
(Topuzlu) Pasha, through a decision taken by the
Municipality Council was instrumental in the
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İKİNCİKAT-KARAKÖY

KUTU VE FARE

18 mayıs MAY
pa SU 15.00

THE BOX AND THE RAT

19 mayıs MAY
pt MO 18.30

“İçinden kaçmaya niyetli oldukları labirenti kuran fareler”in1

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

ecem beytekin
oyun alanı olan Oulipo, matematiğe âşık edebiyatçı Raymond
Queneau ile edebiyata âşık matematikçi François Le Lionnais
tarafından kuruldu. Ouvroir de Littérature Potentielle’in (Gizil
Edebiyat İşliği) kısaltması olan Oulipo yazarlarının başlangıçtaki
uğraşıları, matematikle edebiyatı harmanlayan bir biçim
arayışıydı. Sonra bu arayış belli sınırlamalar, engeller içinde
devinen deneysel çalışmalara ve “yazarların nasıl isterlerse öyle
kullanabilecekleri yeni biçimler, yeni yapılar arayışı”na2 dönüştü.
▪ Sınırlamaların yaratıcılığı ve bilinci zorlayan, itici bir güç
olduğu ve sınırlamalar altında insan bilinci ve yaratıcılığının
ortaya çıktığı görüşünü savunuyor Oulipocu yazarlar.

establishment of Darülbedayyi-i Osmani (the Ottoman

Rollo May’in ifadesiyle “Bilincin kendisi sınırların farkına

House of Beauty) which formed the basis of the

varılmasından doğup çıkar... İnsan bilinci varoluşumuzun ayırt

current Municipal Theatre. After the performance of

edici yanıdır; sınırlamalar olmasaydı onu asla geliştiremezdik.

Çürük Temel in January 1916, the Darülbedayi shed

Bilinç, olanaklar ve sınırlılıklar arasındaki diyalektik gerilimden

its identity as a school and became a professional

doğup gelen bir farkındalıktır.” Lars von Trier kısıtlamalar altında

theatre company. Officially affiliated with the Istanbul

yapılan deneysel sanat çalışmaları ile ilgili “Bence yaratıcılık

Municipality in 1931, the Darülbedayi was renamed

tamamen kısıtlamalarla ilgili. Mesela çocukken bir yere çizim

the Istanbul Municipal Theatre after 1934. This

yapmak istendiğinde bile kâğıtla ilgili bir kısıtlama vardır. Her

period also became a period during which children’s

türden yaratıcılık kısıtlamalarınızı seçmekle ilgili. Resim yapmak,

plays were regularly and continuously staged.

yazmak ya da her neyse... Yaratıcılık kısıtlanmalarımızdır” diyor.

Today, the Municipal Theatre, which has ten stages,

Sınırları seçmek ve sınırlar içinde oyun alanı inşa etmek, sınırlar

accommodates about 3000 spectators each day. These

içinde üretim yapabilmek için farklı buluşlar aramak Oulipo’nun

are as follows: Harbiye Muhsin Ertuğrul Theatre,

özünü oluşturuyor. Oulipo edebiyat çalışmaları içinde ortaya

Kadıköy Haldun Taner Theatre, Fatih Reşat Nuri
Theatre, Gaziosmanpaşa Theatre, Gaziosmanpaşa
Ferih Egemen Children’s Theatre, Üsküdar

sponsor

Musahipzade Celal Theatre, Üsküdar Kerem Yılmazer
Theatre, Kağıthane Sadabad Theatre, Kağıthane
Küçük Kemal Children’s Theatre, Ümraniye Theatre.

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

71

72

Yeni Dalga: ÜCRET ARTIŞI TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN SERVİS ŞEFİNE YANAŞMA SANATI VE BİÇİMİ
New Wave: ART AND CRAFT OF APPROACHING YOUR HEAD OF DEPARTMENT TO SUBMIT A REQUEST FOR A RAISE

Yeni Dalga: ÜCRET ARTIŞI TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN SERVİS ŞEFİNE YANAŞMA SANATI VE BİÇİMİ
New Wave: ART AND CRAFT OF APPROACHING YOUR HEAD OF DEPARTMENT TO SUBMIT A REQUEST FOR A RAISE

engellerle karşılaşmasının sonucunda yaşadığı karamsarlık gibi

bureaucratic obstructions in hierarchically dominated offices,

birçok faktörün de etkisiyle ücret artışı isteme amacının önüne

etc., the assumptioner creates a world of possible obstacles

çıkabilecek engellerden bir dünya yaratıyor ve bu düşünsel dünya

that could preclude the aim of asking a raise, and tries to find

içinde bir çıkış yolu aramaya başlıyor. Hayatını tuzaklarla dolu

a way out of this mental world. It scrutinizes big and universal

bu yollar içinde geçirip geçiremeyeceği, işyerinin onu sömürüp

contradictions of ordinary people: Will this being spend a

sömürmediği, düşük ihtimalli bir ücret artışının peşinde hayatı

whole life on these trappy roads, does this office exploit it,

boyunca koşup koşamayacağı gibi daha büyük ve evrensel,

will it pursue this unlikely raise during a life time, etc. And as

tüm sıradan insanların yaşadığı çelişkileri irdelemeye girişiyor

such, this character is a symbol of humanity itself. In the story

ve karakter bu haliyle insanlığı simgeliyor. Varsayımcı’nın

of the assumptioner, the tragedy of humanity is made visible.

hikâyesinde insanlığın trajedisi görünür kılınıyor, Georges

As in the words of George Perec himself from Life: A Users’s

Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu adlı kitabında da bahsettiği

Manual: “Every move the puzzler makes, the puzzle-maker has

üzere: “Parçaları yerleştirenin her hareketi, bu parçaların üreticisi

made before; every piece the puzzler picks up, and picks up

tarafından kendisinden önce tekrarlanmıştır; eline aldığı,

again, and studies and strokes, every combination he tries, and

incelediği, okşadığı her parça, denediği, bir kez daha denediği

tries a second time, every blunder and every insight, each hope

her kombinasyon, her dokunuş, her sezgi, her umut, her

and each discouragement have all been designed, calculated,

çaresizlik bir başkası tarafından kararlaştırılmış, hesaplanmış,

and decided by the other.” ▪

incelenmiştir.”
biyografi Tiyatro Öteki Hayatlar, 2005/06 sezonunda
ilk defa perdelerini seyirciye açarak bugüne kadar

Ouvroir de Littérature Potentielle (Potential Literature

on beş oyun sergiledi. Bu oyunların tamamı

Workshop) or Oulipo, the playground of “rats who build the
labyrinth from which they intend to escape,”1 is established

Principles of Oulipo are also established in other fields such as

Öteki Hayatlar’ın kendi yazar kadrosunun orijinal

by Raymond Queneau, a litterateur passionate about maths,

film (Oucipo), architecture (Pomi), etc.

metinlerinden çıktı ve bu oyunlardan ikisi daha

çıkıyor ve kendi içinde alt dallara bölünüyor. Alfabenin bir harfi

and François Le Lionnais, a mathematician passionate about

Oulipian writer George Perec, taking a diagram that Jacques

sonradan Devlet Tiyatroları repertuvarına alındı.

hiç kullanılmadan eser üretilmesine verilen ad olan Lipogram,

literature. The initial occupation of Oulipian writers was the

Perriaud gave him in 1968 as his starting point, begins to

2013/14 sezonuna da yine kendi yazarlarından H. Can

Oulipo tekniklerinin çizgi romanda kullanılmasını içeren

pursuit of a form that combines maths and literature. Then,

work on linear text writing. Titled as “The Art and Craft

Utku’nun yazdığı Üç Yapraklı Yonca ve Başıbozuklar

Oubapo, Oulipopo (Gizil Polisiye Edebiyat İşliği), edebi eserleri

this attempt transformed into experimental works which move

of Approaching Your Head of Department”, this scheme

Zirvesi adlı oyunlarıyla başlayan topluluk, bu projeyle

ya da herhangi türden bir metni çıkış noktası olarak alıp metin

within certain limitations and against certain obstacles, and

includes the possibilities and results of approaching the

ilk defa bir çeviri eseri sahneye koymakta. Topluluğun

üzerinden kurgusal bir eleştiri yaratma ilkesine dayanan Oulcipo

into “the pursuit of new forms, new structures that the authors

chief to ask for a raise, and builds up a loop in itself. In

oyunları bugüne kadar Afife Tiyatro Ödülü, Cevdet

bu alt dallardan bazıları. Oulipo ilkeleri farklı sanat dallarında da

may use as they like.”2

order to try new possibilities, the number of conditions to

Kudret Edebiyat Ödülü ve Lions Direklerarası Tiyatro

yer ediniyor; sinemada (Oucipo), mimaride (Pomi)...

▪ Oulipian writers suggest that limitation is a driving force

be met increases every time, and as a result, you have 255

Ödülü’ne bir defa, İsmet Küntay Tiyatro Ödülü’ne de iki

Oulipocu yazarlardan biri olan Georges Perec, 1968 yılında

which pushes creativity and mind, and thus human mind

different combinations. The scheme is restrictive, and the

defa layık görüldü.

Jacques Perriaud’nun kendisine verdiği bir şemadan çizgisel

and creativity is born out of limitation. In Rollo May’s terms,

reader makes its way through predetermined possibilities

metin yazımı üzerinde çalışmaya başlıyor. “Servis şefine yanaşma “Consciousness itself is born out of the awareness of these

and combinations. And the result is a cumulative linear text

bıography Since its establishment in the 2005/06

sanatı ve biçimi” adlı bu şema, ücret artışı istemek için servis

limits. Human consciousness is the distinguishing feature

in which all predetermined possibilities of the diagram are

season, Öteki Hayatlar Theatre Company performed

şefine yanaşma olasılıkları ve sonuçlarını içeriyor; kendi içinde

of our existence; without limitations we would never have

tried in order to approach the head of department to submit a

fifteen plays so far. All of these plays are based on

bir döngü oluşturuyor. Farklı olasılıkları deneyebilmek için yerine

developed it. Consciousness is the awareness that emerges

request for a raise, and as the number of possibilities increase,

original texts from Öteki Hayatlar’s own playwright

getirilmesi gereken koşullar her defasında çoğalıyor ve ortaya

out of the dialectical tension between possibilities and

proceeding and taking the next step depends on more and

team. Two of these plays were recruited into the State

255 kombinasyon çıkıyor. Şema bir sınırlandırıcı öğe ve okuyucu

limitations”. And about experimental artworks under certain

more conditions. The reader’s realm of freedom is limited with

Theatre repertoire. Starting the 2013/14 season with

önceden belirlenmiş olasılıklar ve kombinasyonlar içinde

limitations, “In my opinion, creativity is completely involved

this one-directional movement on predetermined parts, and as

Üç Yapraklı Yonca and Başıbozuklar Zirvesi, written

ilerliyor. Ücret artışı talebi için servis şefine yanaşabilmek adına

with limitations. For instance, even in our childhood, when

such, the reader, determined by Perec as option-tester, shares

by one of their own playwrights, H. Can Utku, the

şemada belirlenmiş ne kadar olasılık varsa hepsinin denendiği,

we want to draw something, there is a limitation concerning

this Oulipian experience as a subject.

company performs a translated piece for the first time.

olasılıklar arttıkça ilerleyişin ve bir sonraki adıma geçmenin daha

the paper. All sorts of creativity are concerned with the

Staging The Art and Craft of Approaching Your Head of

The company’s plays earned the Afife Theatre Prize,

fazla koşula bağlı hale geldiği, birikimli bir çizgisel metin ortaya

specification of our limitation. Drawing, writing or whatever…

Department to Submit a Request for a Raise, Tiyatro Öteki

Cevdet Kudret Literature Prize and Lions Direklerarası

çıkıyor. Okuyucunun özgürlük alanı önceden belirlenmiş parçalar

Creativity is our limitations,” claims Lars von Trier. Crossing

Hayatlar creates out of the reader –addressed as “you” in

Spectator Prize once, and İsmet Küntay Theatre Prize

üzerinde tek yönlü hareketle sınırlı ve bu haliyle Perec’in seçenek

the borders and building a playground within borders, trying

the novel– a human being, and brings this being placed in

twice.

deneyici varlık olarak belirlediği okuyucu Oulipo deneyimini özne

to come up with new inventions for production within borders

the scheme right to the stage as an “assumptioner”. Under

olarak paylaşıyor.

is the essence of Oulipo. It emerges in literary studies and has

the influence of many factors such as being forced to think

Tiyatro Öteki Hayatlar Ücret Artışı Talebinde Bulunmak İçin Servis

many subdivisions: lipogram, creating a text that excludes a

“inside the box”, social norms, pessimism as a result of facing

Şefine Yanaşma Sanatı ve Biçimi’ni oyunlaştırırken, romanda

particular letter, Oubapo (Potential Comic Book Art Workshop)

“siz” diye hitap edilen okuyucudan bir insan yaratıyor ve şema

that includes the use of Oulipo techniques in comic book art,

içine yerleştirilen insanı Varsayımcı olarak sahneye taşıyor.

Oulipopo (Potential Detective Fiction Workshop), Oulcipo,

Varsayımcı, sürekli kendisine dayatılan ezberler, toplumsal

taking literary or other texts as a starting point and creating

normlar, hiyerarşinin hâkim olduğu işyerinde bürokratik

a fictive critique thereupon, etc. are just a few examples.
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

1 Oulipo tanımının Raymond Queneau ya da François Le Lionnais tarafından
yapılmış olabileceği söyleniyor.
This definition of Oulipo is attributed either to Raymond Queneau or
François Le Lionnais.
2 Queneau, Raymond.
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BİRİKEN

Yazan Written by
Anton Chekhov,
Aleksei Sergeyevich Suvorin
Çeviren
Translated into Turkish by
Tansu Akgün (Chekhov),*
biriken (Suvorin)
Uyarlayan, Yöneten ve
Sahne Tasarımı Adapted,
Directed & Stage Design by
biriken (Melis Tezkan, Okan
Urun)
Oyuncular Performers
Kanbolat Görkem Arslan,
Mehmet Bilge Aslan, Yelda
Baskın, Fırat Çelik, Meral
Çetinkaya, Pınar Göktaş,
Defne Halman
Işık Tasarımı Lighting Design
Nicolas Marie
Proje Asistanı Project Assistant
Betül İngin, Başak Ertem
Kostüm Costume
(Tatyana) Ersöz Ata
Teşekkürler Thanks to
SALT Galata, Fransız Kültür
Merkezi, İş Bankası Kültür
Yayınları, FABRİKA, TRS
Lines Paris, Armada Pera
Otel, Camgöz Müzik,
Kemal ve Sibel Tuğcu, Pınar
Azizoğlu, Bahar Temiz

örülen ilişkiler yumağından, sahtelik-gerçeklik ikileminden, dönem

▪ In Tsarist Russia of centuries later, in the 1880’s, Evlalia

değişimlerinden etkileniyor, mücadele edemez hale geliyor. Hayatı

Kadmina, an actress in a small town, has become popular

sanatıyla yaşayan genç kadın, kendini ifade etme gücünü sadece

across the country with her talent and beauty. In an era when

sanatta bulabiliyor, sanatı protestosu oluyor. Çehov’un oyunundaki her fame gradually increases, while preparing for the show

ÜSKÜDAR
STÜDYO SAHNESİ

Tatyana, yalanlar üzerine kurulmuş mutluluk tablosu için tehdit

in which she plays Vasilisa Melentieva, she finds out that her

unsuruna dönüşen karanlık bir imge. Evlalia Kadmina, Suvorin’in

lover cheats on her. In gala night, in the play’s climax, Evlalia

Tatyana Repina’sı ve Çehov’un Tatyana imgesi, biriken’in

throws a glance at the spectators one last time during the scene

oyununda iç içe geçerek bir kadın oyuncu figürü oluşturuyor ve

where Vasilisa is murdered by poison. Her ex is sitting next to

Meral Çetinkaya kendi oyuncu kimliğini katıyor bu figüre.

the woman whom he will get married soon. The poison slowly

biriken, Suvorin’in ve Çehov’un Tatyana Repina oyunlarından bir

possesses her body; spectators are amazed at how real Evlalia’s

triptik yaratmış. Triptik Hıristiyan sanatında yan yana konulmuş,

act is. The poison in the play turns to reality as Vasilisa’s death

birbiriyle ilişkili üç tablodan oluşan resim anlamına geliyor. İlk

turns into Evlalia’s. Evlalia’s suicide shake the country, it grows

tablo Suvorin’in oyunundan uyarlanmış. Tatyana oyununun

with others’ suicides. Evlalia’s story gets passed around people,

prömiyeri sonrasında bir parti verir ve onun hayatına bir şekilde

becomes a source of inspiration for authors…

dokunmuş, hikâyesinin gidişatını etkilemiş insanları çağırır

Aleksei Sergeyevich Suvorin, a journalist and a publisher,

partiye. Birbirleriyle organik bağı olmayan, tipik temsiliyeti

adapts Evlalia into a play named Tatyana Repina. Anton

olan insanlar bir araya gelir ve bir geceyi beraber geçirmek

Chekhov writes a one-act play as a follow up to Tatyana Repina

zorunda bırakılırlar. Yarım kalmış hesaplaşmalar tamamlanır,

and presents it to his friend and publisher Suvorin. Chekhov

MASAL

yeni ortaklıklar kurulur, anlaşmalar yapılır gece boyunca.

asks him to keep this play just between them. “If you wish,

THE FAIRYTALE

Suvorin’in metninde farklı günlerde ve mekânlarda gerçekleşen

you can throw it in the garbage after reading” says Chekhov.

18 mayıs MAY
pa SU 20.30

ecem beytekin

olaylar, biriken’in oyununda sınırları çizili bir alana ve zamana

Suvorin had two copies printed, adding the play to his own

19 mayıs MAY
pt MO 15.00

Moskova knezi* olan babası ölünce, Küçük İvan henüz üç

kıstırılıyor. Gizli saklı yapılması gereken konuşmalar ve planlar

Tatyana Repina, sends one to Chekhov. However, the play is

yaşındayken kendini bir iktidar savaşı içinde bulur. Yönetimi

partideki insanların içinde göz önüne seriliyor ve bu haliyle çıkar

discovered after both authors’ deaths.

annesi ele alır ancak o da ölür beş yıl sonra. İvan kendisine

dünyasının sınır tanımazlığı ayyuka çıkıyor. Siyaset, medya,

Suvorin’s Tatyana is a sensitive and an extraordinary young

yapılan işkencelerle, hırslar dünyası içinde nefret duygularıyla

para masaya yatırılıyor ve gecenin sonuna doğru tüm kartlar

actress. She gets influenced by the weave of relations building

büyür. Sonunda sertleşir, şiddeti sonuna kadar dışavurur ve işte

açılıyor. Tatyana neyin gerçek, neyin sahte olduğunu sorguluyor.

around her, the transformation of the era and comes to a point

Korkunç İvan lakaplı Rus çarı böylece adını tarihe kazır. Altıncı

Ruhunun derinliklerinde duygular dünyası ve maddi gerçeklerin

where she cannot cope anymore. A young woman living within

karısı Vasilisa Melentieva’yla evlendikten çok kısa bir süre sonra

konuşulduğu dünya çarpışıyor, bir sanatçı olarak inandığı

the perspective of her art, can only express herself through art.

onu ihanetle suçlayarak hakkında ölüm emri verir. Vasilisa zehir

duygular dünyasının başkaları tarafından yıkılışına şahit oluyor.

Tatyana in Chekhov’s play, is a dark image, turns into a threat

içirilerek öldürülür.

İkinci tablo bir geçiş alanı olarak kullanılıyor. Üçüncü tabloda

against a happy portrait that have been built on lies. Evlalia

▪ Yüzyıllar sonrasının, 1880’lerin Çarlık Rusya’sında küçük

Tatyana’nın gidişiyle o gecenin ve geçmişin üstü örtülüyor. Oyun

Kadmina, Suvorin’s Tatyana and Chekhov’s Tatyana constitute

bir kasabada oyuncu olan Evlalia Kadmina, yeteneği ve

kişileri kılıflar buluyor kendine. Dini ve ahlaki değerlerin hâkim

an actress figure by merging into one another in biriken’s play

güzelliğiyle tüm ülkeye nam salmıştır. Şöhretinin giderek arttığı

olduğu bir atmosfer yaratılıyor, rahibin evliliği kutsama duaları

and Meral Çetinkaya adds on her own actress identity as well.

bir dönemde, Vasilisa Melentieva’yı canlandıracağı oyuna

yankılanıyor. Her şeyin iyiye gidiyormuş gibi göründüğü, ortalığın

biriken creates a triptych from the plays of Suvorin and

hazırlanırken, sevgilisinin onu aldattığını öğrenir. Prömiyer

süt liman olduğu bir zamanda, Tatyana varlığıyla ya da yokluğuyla

Chekhov. Triptych is a Christian style of art that is composed

gecesi oyunun doruk noktasında, Vasilisa’nın zehir içirilerek

ikiyüzlülüğü insanların yüzüne vuruyor. Çarpık düzenin çarkları

of three interrelated paintings placed next to each other. The

öldürüldüğü sahnede, seyircilere son bir bakış atar Evlalia.

işlemez oluyor ve Tatyana çöküşün bir simgesi haline geliyor. Bir

first portrayal is adapted from Suvorin’s play. Tatyana throws

Seyircilerin arasında eski sevgilisi, yanında yakında evleneceği

gün masal sona erdiğinde ve gerçekle yüzleşildiğinde, yarattığı

a party after gala night and invites people who have somehow

kadınla oturmaktadır. Zehir Vasilisa’nın vücudunu yavaş yavaş

yıkım üstü örtülemeyecek kadar büyüdüğünde ne olacak? Sona

been in her life and influenced the course of her story in some

ele geçirir; seyirciler Evlalia’nın rolünün gerçekliğine hayran

eren şeyin ardından, yeni olanın seçimi ve kuruluşu işbirliği

way. People who have a non-organic bond with each other, with

kalırlar. Oyundaki zehir gerçeğe, Vasilisa’nın ölümü Evlalia’nın

içindeki tüm insanlarca yapabilecek mi? Yoksa başkaları tarafından

typical representations, come together and are forced to spend

ölümüne dönüşür. Evlalia’nın intiharı ülkede yankılanır, yankısı

yazılmış masalları tekrar tekrar okumak zorunda mı kalacak insan?

the night together. Events taking place on different days and

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

başka insanların intiharlarıyla büyür. Evlalia’nın hikâyesi dilden

* Tatyana Repina, Ayı-Dokuz Kısa
Oyun, Anton Chekhov Hasan Ali Yücel
Klasikleri, İş Bankası Kültür Yayınları.

places in Suvorin’s text, are locked up in a demarcated area and

dile dolaşır, yazarlara ilham kaynağı olur...

Little Ivan, yet three years old, finds himself in a power

time in biriken’s play. Conversations and plans that need to be

Gazeteci ve yayımcı Aleksey Sergeyeviç Suvorin, Evlalia’yı Tatyana

struggle after his father, Knyaz* of Moscow, passes away. Her

kept confidential, are revealed to the people present in the party.

Repina adıyla oyunlaştırır. Anton Çehov, Tatyana Repina’nın

mother takes over the rule but she also dies five years later.

Thus a world based on boundariless self-interest gets exposed.

devamı niteliğinde bir tek perdelik oyun yazar, dostu ve yayıncısı

Ivan grows up with feelings of hatred in a world of greed as

Politics, media, money are discussed in detail and all cards are

olan Suvorin’e hediye eder. Bu oyunun sadece ikisi arasında

a result of the acts of torture he lives through. He eventually

revealed towards the end of the night. Tatyana questions what’s

kalmasını ister Çehov, “İstersen oyunu okuduktan sonra çöpe

becomes cruel, embodies violence all the way and thus the

real, what’s fake. World of emotions and the world of material

atabilirsin.” der. Suvorin oyunu kendi Tatyana Repina’sına

Russian Tsar become known as Ivan the Terrible, engraves his

facts clash in the depths of her soul. She witnesses that her faith

ekleyerek iki nüsha yaptırıp birini Çehov’a gönderir. Ancak iki

name in history. Shortly after marrying his sixth wife Vasilisa

as an artist in a world of emotions is destructed by others.

yazarın ölümünden sonra bulunur oyunun metni.

Melentieva, he accuses her of cheating him and signs her death The second portrayal is used as a transition area. That night and

Suvorin’in Tatyana’sı duyarlı ve sıradışı bir genç oyuncu. Etrafında

warrant. Vasilisa is murdered by poison.

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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portrayal. People of the play make excuses. In an atmosphere
where religious and moral values dominate, a priest’s prayer of
consecration on marriage echoes. At a time when everything

TİYATRO AVESTA

looks like improving and calmer, Tatyana flings hypocrisy up

Yazan ve Yöneten Written &
Directed by
Aydın Orak

the people’s face with her presence and absence. What will
happen when the devastation grows too much to be covered
up, in the day that story comes to an end and facing with the
truth? Could the selection and establishment of the new one be
achieved by people in cooperation after the end of something?
Or else, will people have to read the stories written by others
over and over again? ▪
biyografi 2006 yılından bu yana beraber çalışan Melis
Tezkan ve Okan Urun’un oluşturduğu sanat topluluğu
biriken, gerçekleştirdikleri işlerde bugünün gündelik,
sosyal ya da kavramsal gerçekliğiyle uğraşıyor. Kimlik
oyunları, yerel-küresel ve kişi-mekân ilişkisi, sürekli
değişim içinde var olmaya çalışan kırılgan özneler
projelerinde kendini tekrar eden motiflerden. Bugüne

ŞİŞLİ

kadarki sahne çalışmaları, özgün metinler (Şimdi

BLACKOUT SAHNESİ

Bizim Evin Yerinde Çukur Var, Beraberce Ölmek) ile
Yakındoğu’da İhanet ve Yala Ama Yutma! gibi Özen
Yula oyunlarından oluşuyor. Topluluğun sahne aldığı
festival ve mekânlardan bazıları ise şöyle: De Keuze

PERHAPS A PLAY COMES TO TOWN

19 mayıs MAY
pt MO 20.30

ayris alptekin

20 mayıs MAY
sa TU 18.30

sahneye çıktığımda başka bir maske giyip oynuyorum. Ama

Kürtçe; Türkçe üstyazılı.
Kurdish, with Turkish surtitles.

International, Rotterdamse Schouwburg; Under The

BELKİ ŞEHRE BİR OYUN GELİR

“Herkesin bir rolü varsa benim de rolüm aktörlük. Ben her
bugün hiçbir maske takmadım, bugün maskem yok. Siz
neyseniz ben de oyum.”

Radar Festival, La MAMA Theater; Stückemarket’11,

▪ Hızlı adımlar… Hızlı adımlar varacağı yere geç kalınca

Theater und Orchester Heidelberg; iDANS Festival,

tereddütle dolar. Salona geç gireriz. Karanlıkta koltuğu bir türlü

Fransız Kültür Merkezi (İstanbul), Ankara Uluslararası

bulamayız. Boş bir yere öylece oturur üstümüzdekileri sessizce

Film Festivali, garajistanbul ve GalataPerform.

çıkarmak için nefesimizin normal seyrine girmesini bekleriz.
Oturduk, izliyoruz. Telefonu açık unutmuşuz. Telefon gürültülü

bıography Collaborating since 2006, Melis Tezkan

bir şekilde çalar. Utanır, kızarır ve sonra oyunun dünyasına öylece

and Okan Urun deals with today’s Daily, social and

teslim olur, unuturuz. Başka bir yerde birinin aklına bir fikir gelir.

conceptual realities in their works through their arts

O hikâye anlatılmazsa ölecektir…

collective biriken. Identity games, local-global and

Aktör kuliste hazırlanıyor olmalı şimdi. Sahneye çıktığı an

person-venue relationship, fragile subjects trying

muhakkak bir sessizlik dolup taşacaktır salondan. Seyircinin

to exist in constant change are recurring themes in

bakkaldan ya da diğer esnaftan aldığı oyun biletleri çoktan

their projects. Stage works up until today consist of

paltolarının, çantalarının ceplerinde bir yer bulmuştur. Aktör

original text such as Şimdi Bizim Evin Yerinde Çukur

günlük kıyafetleri üzerinde tek başına sahneye çıkar. Elinde

Var, Beraberce Ölmek and Özen Yula plays such as

oyunun metni seyircinin tam karşısında durmaktadır. “Bakın,

Yakındoğu’da İhanet and Yala Ama Yutma. Some of the

bu oyunun metni. Benim şu anda söylediğim her şey bu oyunun

festivals and venues where the company performed

metninde var. Tüm bu söylediklerim de…”

include: De Keuze International, Rotterdamse

Bir tiyatro metninin yazımından sahnelenişine kadar geçirdiği

Schouwburg; Under The Radar Festival, La MAMA

süreçler nelerdir? Akla düşen bir fikir yazıya dönüşür, sahneye

Theatre; Stückemarket’11, Theater und Orchester

taşınır, insanları görür, onlara dokunur. Bir dünya tahayyülü

Heidelberg; iDANS Festival, French Cultural Centre

zaten hep bir şeylere “rağmen” gerçekleşir: Baskın olana

(Istanbul), Ankara International Film Festival,

rağmen, orada olmayana rağmen, alışıldık olmamaya rağmen,

garajİstanbul and GalataPerform.

istenmemeye rağmen, devlete rağmen, kendine rağmen…
Ama hep bir şeye rağmen. Zihinde hayal edilen evrenin kâğıda
aktarılması kendi sınırları içinde, kendine özel olarak sancılı
bir süreçtir. Ancak bu bireysel süreçten sonra, hayal edilen

* Knez: Slav dillerinde prens anlamına gelmektedir. 1340–1547 yılları arasında hüküm
süren Moskova knezliği IV. İvan (Korkunç İvan) döneminde çarlığa dönüşmüştür.
Knyaz means prince in Slavic languages. Grand Principality of Moscow ruled between
1340-1547, and was transformed into tsardom during the reign of Ivan VI (Ivan the
Terrible).

evren kâğıda aktarıldığında gerçek dünya ile karşılaşır. Gerçek
dünyadaki sancıların biçimleri kurmaca dünyanın sancılarından
ayrılır. Özellikle de Kürtçe bir tiyatro hayaliyle yola çıktıysanız…
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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Toplumsal olarak “oyun oynamanın” zaten kendi içinde zor

world of the play, and we forget. In another location, someone

scripts in different cities. “Actually, my priority is to show how

bıography Theatre Avesta is established by Aydın

olduğu bir bahçede “başka seslere” engel olunur. Birileri gelir,

has an idea. If the story is not told, it is going to die...

theatre starts its journey, under which circumstances, through

Orak in 2003. In its 11th year, Avesta has only

oynanan oyunu basar! Dekorları karıştırır… “Dekorların arasında

The actor must be getting ready in backstage now. When he

which processes it is finally put on stage; the process of its

performed in Kurdish. In addition to incorporating

ne arıyorsunuz?” diye sorulduğunda “Bomba arıyoruz” denir,

enters the stage, a silence will overflow the hall. The tickets

creation.” Sinked into a couch, there is a state of giving in to

world classics to Kurdish theatre, it also opens

“güvenlik için…” O zaman kentlerin ve kasabaların bahçeleri

that the spectators bought from the local store or some other

the possibilities of another universe, far from all the realities of

space to people and events Kurdish culture assigns

küçülür. O zaman yalnızca oyun oynamak bile bir manaya

corner shop, have already found a place in their coat’s pocket.

our world, far from from the potential ring on the phone, the

value to. Acting more like a production theatre,

bürünür. Bu denli zor koşulların altında yerel veya evrensel

The actor enters the scene alone, wearing his daily clothes. He

exams we need to pass, the difficult decisions we have to make

Avesta prefers to carry pieces that it theatrically and

hikâyelerin sahnelenişi de bir o kadar güç. Aydın Orak, tüm

is standing right in front of the spectators, holding the script in

and our doubts about our humanity. How is it that sometimes,

politically believes in. Avesta performed Gogol’s

bunların yanında, gittiği şehirlerde oynadığı klasik tiyatro

hand. “Look, this is the script, everything I say now is written

in the middle of that dark and crowded hall, all doubts success

Rojnivîska Dînekî (The Diary of a Madman) translated

metinlerinin seyirciyle buluştuğu anda yaşanan problemleri

here. And all these that I’m saying now...”

in hanging in space, like a giant and voluminous mass.

by Aydın Orak, from 2005 on for four years at home

de merkezine alarak ilerliyor. İzleme alışkanlığı, seyir kültürü,

What is the process that a script goes through from the time

For Orak, the spectator itself is also included in the play. The

and abroad. The play met with spectators in Ankara

tiyatroda yapılması ve yapılmaması gerekenler… Başka

it’s written, until it’s put on stage? An idea that incepted

dramatugry of Actor’s script moves in parallel to the process

International Theatre Festival as well as Sweden and

bir deyişle de “oyunun kuralları.” Yaşadığımız topraklarda

in the mind transforms into text, transferred to the stage,

which a script goes through from the moment it’s written

Iraq. Translating Aziz Nesin’s Tu Ne Gara Yî (Sen

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tiyatroya atfedilen değere

sees people and touches them. The imagination of a world

to when it meets the spectator. Orak aims to communicate

Gara Değilsin) to Kurdish in 2007, took the play on

ve seyir alışkanlıklarına dair sorulan sorular üzerine yenileri

always materialize despite something anyway. Despite what

how hard it is to stage a Kurdish play, and the work put in the

stage with Turgay Tanülkü as the director. In 2008,

ekleniyor. Orak da bu tartışmaları Kürt tiyatrosundan, seyircisiyle

is dominant, despite what is not there, despite not being

creation process, with the sincerity of basing it on his personal

Aydın Orak acted in the one-person play Araf (İki

buluştuğu anlardaki deneyimlerinden yola çıkarak aktarmayı

customary, despite being unwanted, despite the government,

history. As he puts it down; “This time, the actor turns the

Ülke Arasında) by Cihan Şan which storifies Musa

hedefliyor. Hakkari, Sydney ve Mardin gibi çok farklı şehirlerde

despite itself... But always despite something. The process

mirror to himself...” ▪

Anter’s life. Araf hit the stage in Austria, Switzerland,

tanık olduğu olayları bir aktör olarak yine seyircisiyle paylaşıyor.

through which what is imagined is put down on paper, is

Daha önce turnelerde sahnelenen oyunlar yerli ve yabancı

specifically painful within its own limits.

biyografi Tiyatro Avesta 2003 yılında Aydın Orak

metinlerden oluşuyor. Zincire Vurulmuş Prometheus, Bir

Only after this personal process, when the the imagined world

öncülüğünde kuruldu. On birinci yılına giren Avesta

Delinin Güncesi gibi dünya tiyatro klasiklerinin yanı sıra Aziz

is put down in paper, that it meets the real world.The pains

şimdiye kadar tüm oyunlarını Kürtçe sahneledi. Dünya

Nesin gibi yerli metin yazarlarının oyunları da Kürtçeye

from the real world differentiate themselves from the pain of

klasiklerinin Kürt tiyatrosuna kazandırılmasının yanı

çevrilip sahnelenmiş. Fakat Orak’ın temel motivasyonu, klasik

the fictive world. Especially if you have started with a dream

sıra Kürt kültürünün değer atfettiği kişi ve olaylara

metinlerin sahnelemeleriyle dolaştığı şehirlerde oyun ve tiyatro

of a play in Kurdish. “Other voices” are obstructed in a garden

da sahnesinde yer veriyor. Daha çok prodüksiyon

kavramlarına bakışla ilgili yaşadığı problemleri Actor oyunu ile

where “playing”, itself, is already difficult. Some people come

tiyatrosu gibi hareket eden Avesta, teatral ve politik

gündeme getirmek: “Aslında benim önceliğim tiyatronun nasıl

and raid the play. Mess up the decor... When they are asked;

olarak inandığı eserleri sahnesine taşımayı tercih ediyor.

yola çıktığı, hangi koşullar altında, hangi aşamalardan geçip

“What are you looking for inside the decors”, “we’re looking

2005’te Gogol’ün Rojnivîska Dînekî (Bir Delinin Güncesi)

sahnelendiğini, mutfağını göstermek.” Gömüldüğümüz koltukta

for bombs”, they answer; “for security...”. Then, the gardens of

oyununu Aydın Orak’ın çevirisiyle yurtiçi ve dışında dört

telefonun çalma olasılığından, vermemiz gereken imtihanlardan,

cities and villages shrink. Then, even acting, itself, becomes a

yıl boyunca sahneledi. 2009’a kadar devam eden oyun,

almamız gereken zor kararlardan, insanlığımızla ilgili

meaningful act.

Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali’nin yanı sıra İsveç

kuşkulardan uzakta, dünyanın tüm gerçeklerinden uzakta başka

Under these very hard conditions, it is difficult to put local or

ve Irak gibi ülkelerde de seyirciyle buluştu. 2007’de Aziz

bir evrenin mümkünlüğüne teslim oluruz. O karanlık ve kalabalık

universal stories on stage. In addition to all these difficulties,

Nesin’in Tu Ne Gara Yî (Sen Gara Değilsin) oyununu

salonun tam ortasında tüm kuşkular nasıl olup da kocaman

Aydın Orak moves forward by including the problems that a

Kürtçeye çeviren topluluk, oyunu Turgay Tanülkü rejisiyle

ve hacimli bir kütle gibi boşlukta durmayı başarır. Orak için,

classical theatrical script faced when it meets the spectator, in

sahneye taşıdı. 2008’de Cihan Şan’ın yazdığı Musa

seyircinin kendisi de seyirci olarak oyuna dahil. Actor metninin

the cities he visited. The habit and culture of the visual, the

Anter’in yaşamını anlatan Araf (İki Ülke Arasında) adlı

dramaturjisi, bir oyunun yazım aşamasından sahnede seyirci ile

things that can and cannot be done in theatre... In other words,

tek kişilik oyunu Aydın Orak yönetip oynadı. Araf İsveç,

buluşma anına dek yaşanan süreçle paralellik kurarak ilerliyor.

“the rules of the game”. More questions are added to the ones

Avusturya, İsviçre, Almanya, Avustralya ve Türkiye’nin

Orak, Kürtçe tiyatronun ne zorluklarla yapıldığının, bir yaratım

that have been asked, about the value attributed to theatre and

birçok il ve ilçesinin yanı sıra Uluslararası Ankara Tiyatro

sürecine verilen emeğin anlatısını kişisel tarihinden yola çıktığı

the spectator culture in this land, since the foundation of the

Festivali’nde de sahnelendi. Araf, XI. Direklerarası

samimiyetle seyircilere aktarmayı hedefliyor. Kendi ifadesiyle

Republic.

Tiyatro Ödülleri’nde Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülü

“Oyuncu aynayı bu sefer kendine çeviriyor…”

Orak aims to communicate these discussions from the

aldı ve Tiyatro Tiyatro Ödülleri’ne aday gösterildi; oyun

perspective of Kurdish theatre and base it on his experience of

halen sahnelenmeye devam ediyor. 2009’da Harold

“If everybody has a role to play, my role is to be an actor.

its impact on the spectators. He shares situations he witnessed,

Pinter’ın Zimanê Çiyê (Dağ Dili) ve Mehmed Uzun’un

Everytime I’m on the stage, I put a new mask and I play.

in cities as different as Hakkari, Sydney and Mardin with his

Mirina Egîdekî (Bir Yiğidin Ölümü) adlı eserlerini Mirina

But today, I didn’t put any mask, I don’t have a mask today.

spectators, as an actor.The plays that have been put on stage

Zimanekî (Bir Dilin Ölümü) adıyla Aydın Orak’ın rejisiyle

Whatever you are, I am the same”.

in various tours are made from local and foreign scripts. In

sahneleyen topluluk, 2012’de Aydın Orak’ın yazdığı Daf

▪ Quick steps.. Quick steps are full of doubt when late to their

addition to worldwide classics such as Aeschylus’ Prometheus

(Kapan) oyunu ilk defa 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde

destination. We’re late to enter the hall. We cannot find the seat Bound and Gogol’s Marriage, the plays of Turkish authors such

Germany, Australia and numerous cities in Turkey as

yer aldı. Sezon boyunca sahnelenen oyun, 17. Ankara

in the darkness. We just sit in an empty seat and wait to catch

as Aziz Nesin are also staged in Kurdish.

Uluslararası Tiyatro Festivali’ne de katıldı; Daf’ın da

our breath so that we can quietly remove our clothes. We sat,

However, the Orak’s principle motivation is to revive, through

sahnelenmesi halen devam etmekte.

we are watching. We forgot to turn off the phone. The phone

the play Actor, the problematic perception of the concept of

rings loudly. We are embarassed, blush, then succumb to the

theatre and play, that he has seen while he was staging classical
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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The company is as all companies should be: defined by the

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

people in it and not owned by an individual. Indeed, I find it
hard to describe Propeller when we are in between shows, as I

PROPELLER THEATRE

become aware of our identity only when looking at our work,

COMPANY

Yazan Written by
William Shakespeare
Yöneten Directed by
Edward Hall
Tasarlayan Designed by
Michael Pavelka
Işık Lighting
Ben Ormerod
Müzik Music
Propeller Theatre Company
Ses Sound
David Gregory
Oyuncular Performers
theseus / peri faıry
Dominic Gerrard
hıppolyta / peri faıry Will
Featherstone
egeus / quınce / peri faıry
David Acton
hermıa / snug / peri faıry
Matthew McPherson
demetrıus / peri faıry
Arthur Wilson
lysander / peri faıry
Richard Pepper
helena / peri faıry Dan
Wheeler
bottom Chris Myles
flute / peri faıry Alasdair
Craig
puck Joseph Chance
snout / peri faıry Lewis
Hart
oberon Darrell Brockis
tıtanıa James Tucker
peri faıry / starvelıng
Matthew Pearson

which I hope changes all the time.
We want to rediscover Shakespeare simply by doing the plays
as we believe they should be done: with great clarity, speed
and full of as much imagination in the staging as possible.
We don’t want to make the plays ‘accessible’, as this implies
that they need ‘dumbing down’ in order to be understood,
which they don’t. We want to continue to take our work to as
many different kinds of spectators as possible, and so to grow
as artists and people. We are hungry for more opportunity
domınıc clemence
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arkasında yatan somut üretimi gözler önüne sermeyi ve

to explore the richness of Shakespeare’s plays and, if we

mümkün olduğunca, hikâyesinin anlatımında, tüm kontrol

keep doing this with rigour and invention, then I believe the

mekanizmalarını sahnedeki oyuncuya sunmayı hedefliyoruz.

company, and I hope our spectators too, will continue to grow.

Topluluğumuz tek bir kişiye ait değil, onu oluşturanlar tarafından

We hope you enjoy watching the shows as much as we have

temsil ediliyor. Gösteriler arasında koşturup dururken, topluluk

making them. ▪

PROPELLER’DAN BİR YAZ GECESİ RÜYASI VE

kimliğinin farkına ancak işimize bakınca varabiliyorum ve

YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI…

umuyorum ki yaptığımız iş sürekli değişiklik gösterir.

20 mayıs MAY
sa TU 20.30

DIRECTOR’S PROGRAMME NOTE

Bizler Shakespeare’i yeniden keşfetmeyi diliyoruz. Bunu da en

22 mayıs MAY
pe TH 20.30

edward hall

basit yoldan, oyunlarını olması gerektiği gibi oynayarak yapmak

Bir Yaz Gecesi Rüyası adını taşıyan ve Shakespeare’in

istiyoruz. Bu nedenle de oyunların olabildiğince açık, ritme

en büyüleyici eserleri arasında gösterilen oyunda aşk ve

dayalı ve sahnelemenin de hayal gücümüzü harekete geçirecek

yanılsamanın çatışmasına tanıklık ediyoruz. Oyunda soylu

şekilde olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu, oyunların

âşıklar, kraliyet düğünlerinin hemen arifesinde kendilerini kötü

kolayca ulaşılabileceği ve kavranabileceği anlamına da asla

bir peri masalının içinde bulurlar. Hayal ve gerçek, duygusal

gelmemeli; böyle bir amaç gütmüyoruz. Anlaşılır olmak adına

bir boşluk içinde sürekli gelgitlerle birbirine karışır; olaylar ardı

hemen herkesin yaptığı gibi meseleyi basitleştirmek türünden

ardına gelişirken insanı yakan, bastırılmış tutkular tek tek açığa

bir derdimiz asla yok, biz kendi işimize bakıyoruz: Mümkün

çıkar, ancak gözler önüne serilen her durum daha da yanıltıcı

olduğunca çok ve çeşitli bir seyirci kitlesine ulaşmayı ve bunu

olmaya devam eder.

yaparken de kendi içimizde çoğalmayı. Bu farklı ve çeşitli olma

▪ Tümüyle erkek oyunculardan kurulu olan Propeller Theatre

halini seyircimizle birlikte biz de yaşamayı arzu ediyoruz.

Company, oyun dilini çağdaş estetik anlayışla bütünleştirerek

Shakespeare’in oyunlarındaki zenginliği daha geniş kitlelere

sahneye yansıtmayı amaçlayan ve bu doğrultuda da çalışmalarını

sunma arzusu bizi kamçılıyor; bunun daha çok olanağı olup

sürdüren bir Shakespeare topluluğu. Topluluğun üyeleri olarak

olmadığını sürekli sorguluyor, araştırıyor ve bu yolda ilerlemeye

bizler, metnin şiirselliğinden hareketle sahnedeki devinimin

çalışıyoruz. Kendimizi bu yolda devamlı olarak yeniler ve titizlikle

24 mayıs MAY*
ct SA 20.30
İngilizce; Türkçe üstyazılı.
English with Turkish surtitles.

çalışmaya devam edersek –ki bu noktada Propeller’a inancım
tam– sanırım seyircimiz de bizimle birlikte gelişecek, ilerleyecek

24 Mayıs Cumartesi günü,
oyun sonrasında Edward
Hall’a “Onur Ödülü”
sunulacaktır.
Edward Hall will be presented
with the “Honorary Award”
after the play on Saturday,
24 May.

* Oyun Sonrası
After the Play Talk:
Gregory Nash
moderatörlüğünde Edward
Hall ile söyleşi
Q&A with Edward Hall

ve büyüyecek.
Biz bu oyunları keyifle hazırladık; umarım siz de seyrederken aynı
keyfi yaşar ve beğenirsiniz.
Love and illusion collide in Shakespeare’s most magical play,
A Midsummer Night’s Dream, when two pairs of lovers become
entangled in fairy mischief on the eve of the a Royal Wedding.
Dreams and reality become interchangeable within the
romantic chaos that ensues and misplaced passions are ignited
as appearances become evermore deceptive.
değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

▪ Propeller is an all male Shakespeare company which mixes a
rigorous approach to the text with a modern physical aesthetic.
We look for as many ways as possible to inform the physical
life of the production with the poetry of the text, and we give as
much control as possible to the actor in the telling of the story.
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dolu bir yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki

THE COMEDY OF ERRORS

fotoğrafta koca bir deve vardır ve altında ise aynen şunlar
yazılıdır: “Bu gördüğünüz deve, bir at olarak tasarlanmıştır.

PROPELLER THEATRE

İmza: Müdüriyet!” Peki, tamam, anladık ama siz bunu bir de

COMPANY

Yazan Written by
William Shakespeare
Yöneten Directed by
Edward Hall
Tasarlayan Designed by
Michael Pavelka
Işık Lighting
Ben Ormerod
Müzik Music
Propeller Theatre Company
Ses Sound
David Gregory
Oyuncular Performers
the duke Dominic Gerrard
sirakuzalı dromiyo
dromıo of syracuse Will
Featherstone
angelo David Acton
efesli dromiyo dromıo
of ephesus Matthew
McPherson
lucıana Arthur Wilson
offıcer Richard Pepper
sirakuzalı antifolus
antıpholus of syracuse
Dan Wheeler
aegeon Chris Myles
aemelıa Alasdair Craig
efesli antifolus
antıpholus of ephesus
Joseph Chance
balthazar Lewis Hart
pınch Darrell Brockis
adrıana James Tucker
courtesan Matthew
Pearson

gidin, çöldeki Bedevi’ye anlatmaya çalışın bakalım; deveyi at diye
kabul ettirip yutturmayı o kadar kolay mı sanıyorsunuz?
Oyunlarda benim rolüm, topluluğun üretim sürecinde gitgide
artan bir çizgide her bir üyenin düşüncesini almak, stratejik
olarak bu düşünceleri pratiğe uygulamak ve görsel uyumluluğa
da dikkat ederek tüm bu çeşitli düşünceleri sahnede bir
yontu sanatçısı gibi işlemek oldu. Yine diğer bir örnek olarak
Bay Cellophane ya da Görünmez Adam prodüksiyonlarını
göstermek istiyorum. Kendi tasarımımı en üst derecede bu
iki gösteriyle eşdeğer tutmaya çalıştım aslında; yani iyi bir
tasarım elbette gerekiyordu ama büyük bir tasarım ancak

domınıc clemence

82

HARBİYE MUHSİN
ERTUĞRUL SAHNESİ

şeﬀaf olabilmeyi başarmakla mümkündü. Olayı kurgulama
aşamasında meselenin en can alıcı noktası ise eldeki tasarımın
sahnede var olan anlatımı, yani öyküyü taşıyabilmesiydi. Daha

SAHNE TASARIMCISININ GÖZÜNDEN…

Çağdaş dekorculardan Charles Eames tasarımı tarif ederken,

açık konuşmak gerekirse, kitabın herhangi bir sayfasında

DESIGNER’S PROGRAMME NOTE

bu işin “belli bir amaca ulaşmak adına çeşitli öğelerin belli bir

kondurulmuş bir resmi özetlemek, kopyasını çıkarmak ve

21 mayıs MAY
ça WE 20.30

mıchael pavelka

plan doğrultusunda yerli yerine konulması işlemi” olduğundan

sonra da bunu salt sahne üzerine çevirmeye kalkışmak değildi

23 mayıs MAY
cu FR 20.30

Yanlışlıklar Komedyası, Shakespeare’in en eğlenceli ve bir o kadar

söz eder. Ancak bu “belli amaç” sahnede capcanlı süregiden

mesele…

da akıl dolu bir biçimde yazılmış oyunu olarak biliniyor. Oyundaki

bir tiyatro oyununda sürekli bir değişim ve gelişim halindedir.

Aynı zorluklar, oyunlarımızın kostüm tasarımı için de geçerliydi

ikiz kardeşler doğumlarından itibaren önce birbirleriyle ayrı

Bir de adı üzerinde (evet, Propeller’ın sözcük anlamı pervane

elbette. Çünkü bir kostüm tasarımı, sahnedeki oyuncu üzerine

düşüyorlar; tam 25 yıl sonra ise aynı şehrin bir evinde, bambaşka

demek zaten) böylesi bir tiyatro topluluğunun sahnedeki değişim giydirilmediği sürece asla tamamlanmış sayılmaz. Kâğıt üzerine

ve oldukça komik durumlar içeren bir halde yeniden buluşuyorlar.

hızını, ortaya çıkan durumların ne denli dinamik olabileceğini

çizilen bir kostüm tasarımı (hele ki oyuncunun yaşını, cinsiyetini

Bu andan itibaren bir dizi yanlış anlamalar, karakterlerin

varın siz tahmin edin. Tüm bu dinamizmi kaldırabilecek

belirleyecek türden bir tasarımdan söz ediyorsak), ancak ve

hepten karmakarışık olan tutumları ve artık zamanın ötesinde

bir sahnelemeyi belli bir plan doğrultusunda yerli yerine

ancak konumlanma aşamasındaki düşüncelerin grafik bir veri

yaşanmaya başlayan olaylar ile evdeki tüm aile bireylerinin nasıl

oturtabilmek, provalar boyunca ve hatta performansın en yoğun

tabanından ibarettir. Bu çizim, sadece sorgulamaya ve ortak

büyük bir krizin eşiğine geldiği seyirciye anlatılıyor. Tabii bu arada

ve doruk noktada olduğu anlarda bunu başarabilmek oldukça

bir tartışmanın başlamasına araç olabilir. Çizimin sonucuna

seyircinin oynanan oyundan her zaman bir adım önde tutulup ne

önemlidir. Önemli olduğu kadar zorlu, bir o kadar da heyecan

varıldığında ise –ki bizim tasarımızda bu sonuç, umarım

olup bittiğinden haberdar olduğunun da altını çizelim.

vericidir üstelik! İşte benim tasarım anlayışım, oyuncuların

düşündüğüm gibi olmuştur– ilginç ve birbirine zıt düşüncelerin

▪ Propeller Theatre Company’nin oyuncularının hazırladığı

ne giyinip kuşandıklarından ya da sahnede nelerin arasında

çatışması sonucu sürekli değişken ama Shakespeare diliyle

bir gösteride onlarla beraber ve hatta onlara rağmen (!) bir

dolaştıklarından ziyade bu dinamizmi yakalamak ve tasarımla

uyumlu ve unutulmaz güzellikte bir tablonun gözler önüne

tasarım yapmak, çok özel bir durum. Aslında tasarımın dekor

sahneleme anlayışını kaynaştırmakla ilgilidir.

serilmesini sağlamış olmak, oldukça önemlidir.

ve kostümle ilgili olan bölümü herhangi bir dekorcunun sıradan

Mesele böyle olunca tasarımcıların, yönetmenlerin, sahne

İşte böylesi “çok özel” ve “erkek erkeğe” toplanmış bir grupla

bir işiymiş gibi görülebilir. Hele bundan elli yıl kadar öncesine

teknisyenlerinin de tıpkı provalardaki oyuncular gibi –hiç

çalışmak, karşılıklı anlayışa dayanan ortak bir bağ oluşmasını,

gidildiğinde, tiyatro afişlerine yazılmış “Dekor: … ait” türünden

olmazsa düşüncelerinde– esnek davranmaları, fırtınanın

daha da önemlisi gruptaki herkesin ortak bir görüşe sahip

yazılar düşünüldüğünde, mesele gayet açık olabilir. Doğrudur

ortasındaki çalkantılara hazır olmaları, hatta o “belli amaç/

olmasını beraberinde getiriyor. Propeller Theatre Company’nin

da üstelik; çünkü tasarımcının tek derdi, sizlerin sahnede

büyük proje” doğrultusunda kendi öz evlatlarından bile

daha önceki prodüksiyonlarında görev almış nice oyuncunun

ne gördüğünüzle ilgilidir: Sahnede her şey yerli yerindeyse,

vazgeçecek kadar gözü pek çalışmaları gerekiyor. Sadece sahne

bu projelere de katılması, kendi adıma yarışa bir adım önde

dekorcu/tasarımcı işini doğru yapmış demektir. Ancak mesele

tasarımcılarını ilgilendiren diğer bir zorluk ise tahtadan, çelikten

başlamamı sağladı diyebilirim. Üstelik tüm bu oyuncular,

hiç de bundan ibaret değil! Hele ki Propeller gibi bir toplulukla

ve plastikten ibaret kendi acımasız dünyalarına hayat verebilecek

vücut dillerinden saçlarının rengine, seslerinin ahenginden

çalışıyorsanız! Hele ki tiyatro sanatının belki daha yüzlerce farklı

bir performansı düşleyip umut etmeleri oluyor. Sonuçta hepsi

ayakkabılarının numaralarına varıncaya kadar gayet iyi bildiğim,

yüzünü keşfederek, sahnede bunları ortaya çıkarıp seyirciye

birden ele alındığında, türlü değişimlerin yaşandığı sahnede

çok yakından tanıdığım insanlar. Onların hiçbiri meslektaşım, iş

göstermek durumundaysanız, işiniz iş doğrusu!

tasarım dediğimiz olgunun, yine o sahnenin elverdiği ölçülerde

arkadaşım filan değil. Hepsi de benim çok yakın dostum, bunu

bizleri hayallerimizin ufkuna taşıyan bir araç olduğu açıkça

rahatlıkla söyleyebilirim.

görülüyor.

Sonuçta topluluk olarak tek bir bedende buluşmuş ve kaynaşmış

Provaların başında tasarım, sahne mimarisinde yeni baskıdan

gibiyiz. Böylesi kaynaşmalarda karşılıklı güvenin ne kadar önemli

çıkmış apak bir kâğıt gibidir ve ortak bir çalışma sürecinde inşa

olduğunu bilirsiniz. Tuhaf bir durum ama mademki elde neşter,

edilecek olan temel yapının kurulması adına bir araç-gereç

organ nakli yapar gibi karakter nakli yapıyoruz sahnede, kim bilir,

toplamını ifade eder. Ancak tam da bu noktada konuya örnek

belki bizi seyredenlerin de cinsiyetini tek bir hamlede tümden

olarak, Alec Issigonis’in hiçbir zaman anlayamadığım mizah

değiştirebiliriz!

İngilizce; Türkçe üstyazılı.
English with Turkish surtitles.

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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YANLIŞLIKLAR KOMEDYASI THE COMEDY OF ERRORS

AŞK & FAŞİZM LOVE & FASCISM

greater good of the project. The challenge for stage designers

AŞK & FAŞİZM

is to trust that performance will animate their unforgiving

LOVE & FASCISM

material world of wood, steel and plastic. In an ensemble, the
matrix of possible change is multiplied many-fold and the
map of the design, the territory of possibility, stretches to the
imagination’s horizon.
At the start of rehearsal, the design is less of an original blue
print for the architecture of the production so much as a tool
kit with which to build the foundations – collaboratively. I’ve
never understood Alec Issigonis’ joke about the camel being
a horse that’s been designed by committee; the thing is that a
camel is brilliantly designed… ask a Bedouin.
My role has been, to an increasing extent over the span of the
company’s work, to strategically harness the ideas of others
and sculpt them into some sort of visual cohesion. I aspire to
being the design equivalent to Mr Cellophane or The Invisible
Man; aspiring to the maxim that “good design is obvious, but
great design is transparent”. The key driver of the editing
process is that the design has to support the storytelling and
not just to sum everything up by fixing a definitive image on
the page and then translate that to the stage.
Likewise, a costume design isn’t complete until a performer
is using it. So a costume drawing, particularly one that
The Comedy of Errors is Shakespeare’s most hilarious comedy

involves an actor crossing boundaries of age or gender is

and also his smartest. Two sets of estranged twins, separated

simply a graphic way of positioning ideas, posing questions

at birth, find themselves in the same city 25 years later with

and starting a collective debate. The result is, hopefully, an

hilarious consequences. A series of mistaken identities,

interesting collision of contrasting ideas in a memorable

assumed personas, and wild mishaps bring a family crisis - so

image that is flexible in performance and so harmonizing with

complicated that time itself loses the plot - into heart warming

Shakespeare’s layered narrative.

focus. Fortunately the audience is always one step ahead…

Working within this very particular, all-male ‘ensemble

▪ Designing with, as distinct from for, the ensemble of people

de personnes’ brings with it a common bond and a

who create a Propeller show, is unique and special. The job of

consequently negotiated, but shared, vision. Knowing many

set and costume design can easily be perceived as decorator

of the performers, having returned from previous Propeller

of the event; fifty years back one would often see the credit

productions, gives me a head start. I know their shape, the

“décor by…” on theatre posters. It’s true that ultimately it’s

sund of their voice, hair colour, shoe size – I’m working with

the designer’s responsibility that everything you will see on

friends rather than colleagues.

stage looks right; but good design isn’t just about the visual and

Ultimately, mutual trust is the essential ingredient; particularly

theatre design even more so in that it effects a hundred other

if you’re talking about engineering what amounts to a character

aspects of a production – with Propeller, you can double that!

transplant or, for some, a public sex change! ▪

Charles Eames, the innovative furniture designer said that
design is “a plan for arranging elements in such a way as best
to accomplish a particular purpose”. Throughout the duration
of a live performance, that “purpose” is constantly moving
and changing. The pace of transformation and revelation in
a Propeller production, as the company’s name suggests, is
dynamic. Planning how the scenography can support change,
throughout the course of rehearsal and during the intensity
of the performance itself, is both challenging and exciting. I
regard design in this respect as shaping the process rather than
shaping the scenery and clothes.
As with actors in the rehearsal room, designers, directors and
technicians have to be prepared to be fleet-of-thought, flexible

GALATAPERFORM
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Şiddeti bedenimizin neresinde hissediyoruz? Sistemin

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

ecem beytekin
dayattığı ezen-ezilen ilişkisinin bireyin kimliğini yıprattığı
ve de çoğu zaman bu kimliğin oluşmasında etken olduğu
günümüzde, düşünsel olarak kavranamayan baskı bedende
hissediliyor. Tahakküm ve toplumun bireyi asimile etme çabası
içselleştirilirken, benliğine yabancılaşan kişi şiddeti kendine
uygulamaya başlıyor. Bedenler ve karakterler farklı olduğu
halde deneyimler ortaklaştıkça, tek tip düşünen ve davranan,
kendini mümkün olduğu kadar gizlemeye çalışan birey
ortaya çıkıyor. Faşizm ötekilere uygulanan şiddetin ötesinde,
her gün her yerde izleri taşınan bir sindirme biçimi olarak
çıkıyor karşımıza. Birbirine karşıt kavramlar iç içe geçiyor ve
görünmeyen noktalardan vuruyor insanı. İktidar kuralları aşk,
sevgi, demokrasi, hoşgörü söylemleri ile üstü örtülerek ve
yumuşatılarak sunuluyor.
▪ Farklı ülkeler, sınıflar ve yaşamlardan gelen kadınların
karşılaştıkları baskı politikaları bunca farklılığa rağmen ne kadar
ortak olabilir? Gianina Carbunariu, Linda McLean, Yeşim Özsoy
Gülan ve Helena Tornero Aşk & Faşizm oyununu yazmak üzere
bir araya geldiklerinde, farklı ülkelerdeki kadınların hem çok ayrı
hem de paralellikler gösteren şeyler yaşayabildiklerini fark edip
bu ortaklıklar üzerinden şekillendirmeye başlamışlar oyunu.
Oyunun yöneteni ve kurgulayanı, GalataPerform’un kurucusu,
Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin de öncüsü olan Yeşim Özsoy

mektupları üzerine yazılmıştır.
Based on Merve Pehlivan’s life
and letters)
Şımarık Mimosa
Helena Tornero

in their approach and so ready to sacrifice their “babies” to the
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AŞK & FAŞİZM LOVE & FASCISM

K2, K1’i bilindik kalıplara sokmaya çalışır, diğeri bu atmosferde

Gianina Carbunariu, whose most recent work, Solitaritate, was

biyografi GalataPerform, 2003 yılında Galata

kendi doğrularını söylemeyi sürdürür.

staged at the Cities on Stage project and also included in the

Kuledibi’nde tarihi bir apartmanın ikinci katında Yeşim

Yeşim Özsoy Gülan, “Kurtlarla Yürüyen Kadınlar”da

2014 Avignon Festival, also penned “Metro is Everywhere”. In

Özsoy Gülan öncülüğünde bağımsız bir tiyatro mekânı

toplumumuzda çokça tartışılan türban konusunu ele alıyor.

the story, a well-dressed, middle-aged woman riding the metro

olarak kuruldu. 2002 yılında Ve Diğer Şeyler Topluluğu

Hayatı boyunca ailesinin yaptırımları altında ezilmiş, iyi bir

sees a pregnant immigrant woman and begins to think about

olarak başlayan tiyatro çalışmaları kapsamında

üniversiteden mezun olmuş bir kadının mücadelesini anlatıyor.

how the poor should not be allowed to rear children. This line

Aksak İstanbul Hikâyeler, Ev-Kakofonik Bir Oyun,

Dört kadın yazarın metinleri bir araya geldiğinde, lirik, trajik,

of thought is contrasted with the immigrant woman being

Yüzyılın Aşkı, Son Dünya gibi birçok başarılı yapımı

trajikomik hikâyelerin iç içe geçtiği bir oyun ortaya çıkıyor. “Kadın

subjected to violence by others. As such, the male-dominated

hayata geçirdi ve uluslararası festivallerde yer aldı.

olarak özgürleşmekten bahsedebilir miyiz? Kendi kendimizi de

discourse is turned up to a fever pitch.

GalataPerform 2012 yılından itibaren yeni metinlere,

engelliyoruz bir yandan.” diyor Yeşim Özsoy Gülan. Aşk & Faşizm

The acclaimed Spanish author, Helena Tornero’s work is

yeni yönetmenlere açık bağımsız bir alan olarak hem

özgürlük kavramının bile bir kısıtlamaya dönüştüğü bir dönemde,

comprised of four separate parts: “The Definition of Property”,

kendi oyunlarını, projelerini üretmeye devam eden hem

kadınların yaşamında bir başkasının o kişiye neler yaptığının yanı

“Mimosa”, “When Did We Stop Being Goddesses?” and

de bir prodüksiyon ve yayınevi olarak işleyen yeni bir

sıra bir kadının kendine davranışını, önyargılarını da mercek altına

“Purity”. “The Definition of Property” revolves around a protest

yapıya kavuştu. Oyunlar ve performansların yanı sıra

alıyor ve içsel yaşantıları görünür kılıyor. Peki, yaptırımlara karşı

staged by women against an abortion law in Spain. The women

projelerin de yer aldığı GalataPerform, bugüne kadar

duruşu mağduriyet üzerinden şekillendirmek ne ölçüde çözüm

in the story apply to a government office to have their bodies

Görünürlük Projesi ve Türkiye’nin en uzun soluklu

olabilir? Mutlak ötekiliğin kabulü olarak da adlandırılabilecek bir

officially approved. “Spoilt” is about the transformation of

uluslararası oyun yazarlığı projesi Yeni Metin Yeni

mağdur olma hali, iradeyi kenara iten, karar verme ve uygulama

the bond between lovers into a mother-son relationship. In

Tiyatro gibi pek çok projeyi hayata geçirdi.

yetkisini başkalarına devreden bir eylemsizlik durumu değil mi

“When Did We Stop Being Goddesses?” a gynecologist who

aynı zamanda. Yenilik için önce sorumluluk alabilmek, koşullara

sees women’s bodies as a war zone is confronted by a talking

bıography GalataPerform was established by Yeşim

ve yaşantılara özgürce bakabilmek mi gerekiyor acaba?

womb. In “Purity”, it is another woman who’s listening to the

Özsoy Gülan as an independent theatre venue on the

womb. The exchange between them reveals a history that has

second floor of a historic building in Galata Kuledibi

Where on our body do we feel the impact of violence? Today,

compromised the woman’s identity.

in 2003. Starting out theatre works as Ve Diğer Şeyler

where the relationship between the haves and have-nots

Linda McLean, director of Playwright Studio Scotland, saw

Topluluğu in 2002, it performed many successful

Gülan, faşizmin nedenlerini kavramsal olarak açıklamak yerine,

corrodes the identity of the individual and where it is also

her last play, Every Five Minutes, premiere at the Magic Theatre

productions such as Aksak Istanbul Hikâyeleri, Ev-

yaşantılarda gizli olanı anlatmayı amaçladıklarını söylüyor. Her

instrumental in its development, subjugation, which cannot

in San Francisco. McLean’s work, “Contained by Skin,” tells

Kakofonik Bir Oyun, Yüzyılın Aşkı and Son Dünya and

yazar deneyimlediği ya da duyduğu olaylar ve durumlardan yola

be theoretically understood, manifests itself on the body. As

the story of the power balance between two women who are

participated in international festivals. As a space open

çıkarak metinler kaleme almış ve Yeşim Özsoy Gülan bunları

authoritarian rule and society’s attempts to assimilate the

respectively codenamed K1 and K2. K2 is more at ease with

to new text and new directors, as well as producing

kaynaştırarak girift bir metin yaratmış.

individual become internalised, the subject suffers alienation

norms, whereas K1 is more inclined towards the modern. K2

its own projects, GalataPerform transformed into

Son eseri Solitaritate, Cities on Stage projesi kapsamında

against the self and inflicts violence upon it. Despite the

attempts to compartmentalise K1, while K1 continues to preach

a production and publishing company status from

sahnelenen ve 2014 Avignon Festivali programında yer alan

difference between body and character, as the commonality

what she believes in this setting.

2012 on. Projects as well as plays and performances

Gianina Carbunariu, “Her Yerde Metro”yu yazmış. Hikâyesinde

between experiences increase, an individual incapable of

In “Women Who Walk with Wolves,” Yeşim Özsoy Gülan

get alive in GalataPerform, and many projects such

metroda, orta yaşlarda, iyi giyimli bir kadın, göçmen

independent thought and action, who conceals themselves as

focuses on the wearing of headscarves, a hotly disputed issue

as the Visibility Project and Turkey’s longest running

olduğu anlaşılan hamile bir kadını görüp, yoksulların çocuk

much as possible, comes into being. In addition to denoting

in Turkish society. It details the struggle of a well-educated

playwriting project New Text New Theatre.

doğurmaması gerekliliği üzerine düşünürken, karşısındaki kadın

the violence inflicted on others, fascism emerges as a method

woman who has suffered mistreatment at the hands of her

başkalarından fiziksel şiddet görmeye başlıyor. Erkek egemen

of oppression that reveals its scars everywhere, everyday.

family throughout her life.

söylem doruğa çıkıyor.

Opposing concepts blend into one another and impact the

When brought together, the works of these four female

Ödüllü bir İspanyol yazar olan Helena Tornero’nun metni dört

individual in different ways. The codes of authority are

authors reveal a play that interweaves stories of a lyrical,

farklı bölümden oluşuyor: “Mülkiyetin Tanımı”, “Şımarık”,

introduced by cloaking them in appeals of love, devotion,

tragic and tragicomic nature. Yeşim Özsoy Gülan elaborates:

“Tanrıça Olmaktan Ne Zaman Vazgeçtik?” ve “Saflık.”

democracy and tolerance.

“Can we speak of becoming free as women? In a way we’re

“Mülkiyetin Tanımı”, İspanya’da kürtaj yasasına karşı kadınların

▪ How is it that policies of subjugation encountered by women

also restraining ourselves.” In a time when even the concept

gerçekleştirdiği bir protestoyu konu alıyor. Kadınlar bir devlet

from different countries, classes and backgrounds be so similar

of freedom is being tied down, Love & Fascism addresses the

dairesine giderek vücutlarını tasdik ettirmek istiyorlar. “Şımarık”,

despite all these differences? When Gianina Carbunariu,

treatment women are subjected to by other individuals in their

sevgililer arasındaki bağın anne-çocuk ilişkisine dönüşmesiyle

Linda McLean, Yeşim Özsoy Gülan and Helena Tornero came

lives and also makes their inner world salient by meditating on

ilgili. “Tanrıça Olmaktan Ne Zaman Vazgeçtik?”te kadın

together to write the play Love & Fascism, they noticed this

women’s attitudes toward themselves and their preconceived

bedenini bir savaş alanı olarak gören jinekologun karşısında

and based the direction of the play on these women’s wildly

notions.

rahim dile geliyor. “Saflık” bölümünde bu defa rahmi başka bir

different and yet strangely similar experiences. Yeşim Özsoy

How effective a solution is it to shape the struggle against

kadın dinliyor; iki kadın arasındaki paylaşımda kadın kimliğini

Gülan, the play’s director and founder of GalataPerform and

authoritarianism by highlighting the suffering of women?

yaralayan geçmiş aralanıyor.

the head of the New Text New Theatre project, says that they

Isn’t the status of a woman as victim – which might also be

Linda McLean, Playwright Studio Scottland’ın direktörü ve son

preferred to trawl the hidden depths of the lives of real people

defined as the acceptance of absolute otherness – a mode of

oyunu Every Five Minutes, San Francisco’nun Magic Theatre’ında

rather than dwell on concepts to explain the causes of fascism.

inaction that saps the will and transfers to others the right to

prömiyer yapmış. McLean “Tenin Tuttuğu” adlı metninde K1 ve

After each author wrote based on their experiences, events and

make decisions and implement them? Could it be that change

K2 olarak kodlanan iki kadının arasındaki güç dengelerini konu

the situations they witnessed, Yeşim Özsoy Gülan was tasked

necessitates responsibility and the ability to freely contemplate

alıyor. K2 normlara daha bağlı, K1 güncelle ilişkili bir yerde durur.

with compiling these together to form an intricate narrative.

our present conditions and our lives? ▪
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İKİNCİKAT-KARAKÖY
21 mayıs MAY
ça WE 18.30 / 20.30

olma hakkı en kaba haliyle kendi içinde ekonomik büyümeye,

biyografi 2007 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk

kapitalist etiğe ve neoliberalizme göndermeleri olsa da bir

Fakültesi’nden mezun olan Canan Yücel aynı yıl Yıldız

sistem eleştirisi yapmayı temel olarak hedeflemiyor. Kendi

Teknik ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

yaşadıklarıyla kurduğu ilişkiyi ve sahne üstünde yaşanacakları

dans programlarına kabul edildi. Dans eğitimine

odağa alarak, bir performansın sahne üstünde nasıl ortalama

Yıldız Teknik Üniversitesi Dans Programı’nda devam

olacağının hikâyesini oluşturuyor. Bir danstan neler beklenir ve

ederken Jardin d’Europe ve P.A.R.T.S. Summer

performans ne zaman iyi olur soruları üzerinden düşünerek,

School burslarıyla Brüksel ve Budapeşte’de dans

ortalama olmanın sahnede neye tekabül edeceğini araştırıyor.

çalışmalarında bulundu. Paula Frasz, Paul Philip’in

Performansın niteliği, şekli ve inançlarımız, hepsi seyircinin

koreografilerinde dans eden Yücel, Erdem Gündüz’ün

karşısında iyi-kötü ikiliğinin sorgulandığı bir duruma dönüşüyor.

Vücut adlı projesiyle Montenegro Tiyatro Festivali’nde,

“Hayata dair bir şey söylemek istiyorum bu performansta” diyor

Ayrin Ersöz’ün Dans Etmek Ya Da... adlı projesiyle

Canan Yücel ve ekliyor: “İki gerçek vardır: Ölüm ve vergiler.”

Berlin Ballhaus Naunynstrasse Tiyatrosu’nda ve
Dresden-Leipzig’teki Oﬀ Europa Festivali’nde dans

“Being mediocre becomes almost a negative existence through

etti. My Motto adlı kendi projesiyle Utrecht Spring

the system’s impositions. However, it is not on the negative

Dance Festivali’ne katılan sanatçı, aynı festivalde

side of this dichotomy. It is in the middle or on the positive

Cecilia Bengolea, François Chaignaud’ın Slyphides

side, but definitely not negative. ”

adlı koreografisinde dansçı olarak yer aldı. 2010-2011

▪ Being mediocre is a right that we fail to notice, let it pass

yılları arasında dans eğitimine Folkwang Universität

İYİNİN VE KÖTÜNÜN ARASINDA

us by or leave aside. Considering the ethical approach of the

Der Künste’de devam ettikten sonra 2011 yılında Yıldız

BETWEEN GOOD AND EVIL

capitalist world order we live in, life is a competition and to win

Teknik Üniversitesi Dans Ana Sanat Dalı’ndan bölüm

ibrahim hakkı usta

is the only way to exist. People are split into two groups such

birincisi olarak mezun olan Canan Yücel, MSGSÜ

“Ortalama olmak sistemin dayatmalarıyla sanki bir negatif var

as top tier fit to move up and the rest. This trend, considered

Çağdaş Dans Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine

oluş haline geliyor. Halbuki bu ikiliğin negatif tarafında değil.

to be the only truth, transforms into a discrimination starting

devam ediyor.

Ortasında ya da pozitif tarafında, ama kesinlikle negatif değil.”

from childhood and into a pressure especially felt from the day

▪ Gözden kaçırdığımız, yanından geçip gittiğimiz ve bir kenara

school begins: To be the best! To be the best in class, in exam or

bıography Canan Yücel, who graduated from the

bıraktığımız bir hak ortalama olmak. Yaşadığımız kapitalist

in sports… Many families teach their children that demanding

Law School of the Marmara University in 2007 and

dünyanın etik anlayışına göre hayat bir yarış ve kazanmak tek

less is a bad thing; fed by order, this concept continues in

was accepted in the Yıldız Technical University’s

varoluş biçimi, insanlar da yükselmek için en iyi olanlar ve geriye

adulthood and eventually becomes an internalised feeling and

and Mimar Sinan Fine Arts University’s dance

kalanlar olarak ikiye bölünmüş durumda. Tek gerçek olarak kabul

thought. An individual trying to exist in the capitalist system,

programmes the same year. While continuing

edilen bu eğilim, çocukluktan itibaren yerleşen bir ayrıma ve

becomes one’s own warder as often is the case in this regard:

her dance education in Yıldız Technical, she also

okula başlandığı andan itibaren de özellikle hissedilen bir baskıya

always the best and always more… Being mediocre takes on a

participated in dance works in Brussels and Budapest

dönüşür: En iyi olmak! Derste, sınavda veya sporda, her alanda

negative meaning and is gradually pushed out of the system,

via scholarships by Jardin d’Europe and P.A.R.T.S.

en iyisi olmak… Birçok aile, çocuklarına daha azını istemenin

just because system has no tolerance against the less. “Being

Summer School. Dancing choreographies by Paula

kötü olduğunu öğretir; sistemin beslediği bu hal yetişkinlikte

mediocre becomes almost a negative existence through the

Frasz and Paul Philip, Yücel performed at Montenegro

de devam eder ve artık içselleştirilen bir duygu ve düşünce

system’s impositions,” says Canan Yücel, the choreographer.

Theatre Festival to Erdem Gündüz’s project called

haline gelir. Kapitalist sistem içinde var olmaya çalışan birey,

However, according to her, being mediocre stands at a neutral

Vücut and at Berlin Ballhaus Naunynstrasse Theatre

hep olduğu üzere bu konuda da kendi kendisinin gardiyanına

point or on the positive side of good-evil dichotomy but

and Dresden-Leipzig Off Europa Festival to Ayrin

dönüşür: her zaman en iyisi ve her zaman daha fazlası...

definitely not on the negative side. Being mediocre is a choice

Ersöz’s project, Dans Etmek Ya Da... Participating

Ortalama olmak negatif bir anlama bürünür giderek ve sistem

in an order in which asking for less is imposed as negative.

in Utrecht Spring Dance Festival with her own

dışına itilir, çünkü daha az olana düzenin tahammülü yoktur.

Canan Yücel handles being mediocre as a target. Even if

Project called My Motto, she also performed as a

“Ortalama olmak, sistemin dayatmalarıyla sanki bir negatif

the right to be average roughly refers to economic growth,

dancer in Cecilia Bengolea and François Chaignaud’s

varoluş haline geliyor” diyor koreograf Canan Yücel. Ancak ona

capitalist ethic and neo-liberalism, her main axis of criticism

choreography called Slyphides. Continuing her dance

göre ortalama olmak, sistem tarafından kurulan iyi-kötü ikiliğinin

does not correspond to the system.

education at Folkwang Universität Der Künste during

nötr bir noktasında ya da pozitif tarafında ama kesinlikle negatif

She composes the story of how an average performance on the

2010-2011, she graduated from Yıldız Technical

tarafında değil. Ortalama olmak, daha fazlasını istememenin

stage looks like by focusing on her own experiences and things

University’s Dance Major as the department’s leading

olumsuzluk olarak dayatıldığı bir düzende aslında bir seçim. Bir

that will happen on the stage. She explores what does being

student. Canan Yücel continues her master of arts

hedef olarak ortalama olmayı ele alıyor Canan Yücel. Ortalama

mediocre correspond to on the stage through pondering the

education as a Contemporary Dance major at the

questions of what one can expect from dancing and in which

Mimar Sinan Fine Arts University.

conditions a performance can improve. Quality and style of the

sponsor

performance and our beliefs turn into an aspect in which goodevil dichotomy is questioned before the spectators. “I want
to say something about life in this performance,” says Canan
Yücel and adds, “There are two realities: Death and taxes.” ▪
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

89

LILLIAN

LILLIAN

LILLIAN

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR
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Yazan Written by
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Çeviren Translated into
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Seçkin Selvi
Yöneten Directed by
Orhan Alkaya
Oyuncu Performer
Aliye Uzunatağan
Dekor Tasarımı Stage Design
M. Nurullah Tuncer
Kostüm Tasarımı
Costume Design
Canan Göknil
Işık Tasarımı Lighting Design
Kemal Yiğitcan
Müzik Music
Mehmet Onur Avdan
Asistanlar Assistants
Sinem Özlek, Seza Güneş,
Şenay Bağ

bir dönemini birlikte geçirdiği bir insanın ölüm anına hazırlanan

recall herself. The one in intensive care is her love of a lifetime,

bir kadının hikâyesi oluşturuyor. Hellman’ın politik bir figür

partner and her best friend Dashiell Hammet who is a notable

olması da bu hikâyede büyük yer kaplıyor; diğer her şey sonra

name in crime fiction. Corridor symbolises “the visible status

geliyor. Yönetmen, hayatının büyük boşluğuna hazırlanmakta

of Lillian’s mind.” Director Orhan Alkaya states that it is this

olan bir kadının o son ana giden bir saatlik kesitini seyredecek

inner mind where he wants to reach. Chairs in the play carry

olanları bazen keyifli bazen de kötü zamanlara taşıyor. Çünkü

Hellman to a mind leap and remembrance as well as Aliye

metin 1950’lerin Amerika’sının soğuk yüzünü de ortaya koyuyor.

Uzunatağan who will be playing her. As the character’s life

Cadı avının hâkim olduğu yıllar. Biliminsanları, sanatçılar, halktan flashes before her eyes, Uzunatağan uses tools of acting to
insanlar... Herkes ülke için potansiyel tehlike. Alkaya soğuk

get in touch with life. In other words, she is in an attempt to

savaş döneminin geriliminin altını çiziyor: “NATO’nun kuruluşu,

expose that woman’s, Lillian’s emotional state by embarking on

Amerika’nın Kore İç Savaşı’na fiilen müdahalesi ve 1960’lara

a quest. She stares into emptiness from time to time. Her voice

geldiğimizde Vietnam’ın işgali. Yani Sovyetler Birliği ile Amerika

does not come out when she is prompted. After a few seconds

Birleşik Devletleri arasında bir tür hegemonya mücadelesinin

of silence, she tries to concretize the moment by setting up a

sürdüğü bir dönem. Belirgin bir antikomünizm histerisi var.

mise-en-scene. For instance, she does it by touching the leg of

İşte metafor olarak ‘cadı avı’ denilen, daha çok entelektüellere

a chair. She makes the spectators feel that the touch is much

yönelen ve çok ciddi sonuçları olan kampanyalar var. Pek çok

more than mere contact.

yazarın, müzisyenin, sinemacının, oyuncunun ya hapse girdiği ya

The basis of the play’s dramaturgy is formed by a story of a

da işsiz kaldığı, Amerikan vicdanının çok yaralandığı bir dönem.”

woman preparing for the death moment of a person whom she

ACISI DA DİRENCİ DE BÜYÜK BİR KADIN

Lillian Hellman figürü tam da bu dönemin içinden “entelektüel

spent a very long time of her life with and loved very much.

filiz kutlar
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HALDUN TANER
SAHNESİ

A WOMAN WHO IS NOT ONLY IN GREAT PAIN BUT ALSO

vicdan taşıyıcısı” olarak geçiyor. Hastane koridoru da bu geçişe

Hellman being a political figure takes the foreground in this

22 mayıs MAY
pe TH 20.30

IN GREAT RESISTANCE

mekân oluyor.

story; everything else comes after. The director makes the

23 mayıs MAY
cu FR 18.30

fatma onat

Girilen zihin koridorunda Hellman ve Hammet’a ait olan bir

spectators watch a woman preparing for a large void in her

Çok sevdiği, hayatının çok uzun bir dönemini birlikte geçirdiği

geçmişin hikâyesi okunurken, Hellman’ın zihninin içinde

life, proceeding through that very last minute of a one-hour

bir insanın ölüm anına hazırlanan bir kadının hikâyesi. O kadın,

olduğumuzu bir an bile unutmuyoruz. Alkaya’nın, oyunun

section, experiencing both pleasant and unpleasant times. The

zamanın politik figürlerinden, Amerikalı oyun yazarı Lillian

öznesinin metin üzerindeki etkisine dikkat çekmesi de bundan.

script also reveals the cold atmosphere of the 1950s in the US.

Hellman.

Oyunun yazarı William Luce, metnin hemen hemen tamamını

Those years were dominated by witch hunts. Scientists, artists,

▪ Bir koridor, hastane koridoru... Bir kapısı yoğun bakıma, diğeri

Lillian Hellman’ın denetiminde oluşturmuş. Bu sebeple Luce’un

people from the public… Everyone is potentially dangerous for

sokağa açılıyor. Yaşam ve ölüm arasındaki o ince çizgide soluk

çok özgür bir metin ortaya koyduğunu söylemek mümkün

the country. Alkaya highlights the tension during the Cold War

almalık sandalyeler duruyor. Lillian Hellman koridorda geziyor;

değil. Okurken ve seyrederken karakterin çok kontrollü biri

era: “NATO’s foundation, the US intervention in Korean Civil

arada oturup kendini dinliyor. Aslında kendini hatırlamaya

olduğunu düşündüren şey de işte bu etki. Fakat söz konusu

War and in the 1960’s, occupation of Vietnam. So, it is a period

başlıyor. Yoğun bakımdaki onun büyük aşkı, hayat arkadaşı, en

duygular olunca alt metin de, sahneleme de bu kontrollü hali

where struggle for a kind of hegemony takes place between

yakın dostu, polisiye edebiyatın tanınmış isimlerinden Dashiell

kırabiliyor. Hellman, “en yakın ve sevgili dostu”nun ölümünü

the Soviet Union and the Unites States of America. There is

Hammet. Koridor bir yanıyla “Lillian’ın zihninin görünür hali.”

beklemenin dayanılmazlığıyla başa çıkmaya çalışırken zihninin

an blatant anti-communist hysteria. There are campaigns with

Yönetmen Orhan Alkaya varmaya çalıştığı yerin bu zihnin

değil duygusunun hareketine izin veriyor. Fakat bu duygusallık

very serious results, metaphorically named as ‘witch hunt’

içi olduğunu belirtiyor. Oyundaki sandalyeler de zihindeki

bir güçsüzlükten çok, hayata yeniden bağlanabilme gücüne

mostly against intellectuals. Many authors, musicians, movie

sıçramalara, hatırlamalara taşıyor Hellman’ı ve onu oynayacak

karşılık geliyor. Koridorun içine serdiği geçmiş onun bir yanıyla

makers and artists are either put in prison or lose their jobs,

Aliye Uzunatağan’ı. Karakterin hayatı gözlerinin önünden “bir

yenilenmesine olanak tanıyor. Bir de hayata tutunma gücünü

a period in which the American conscience is wounded.” The

film şeridi gibi” akarken, Uzunatağan bu hayatla kurmaya

artıran bir bilgiye sığınıyor; Hammet’ın, ölümün kendisine ne

Lillian Hellman figure lives through the era as the “intellectual

çalıştığı ilişkide oyunculuğunun imkânlarını kullanıyor. Yani

kadar yaklaştığından haberi olmaması bilgisine. Oyun, karakter

conscience holder.” The hospital corridor is the venue to host

bir arayış içine girerek o kadının, Lillian’ın duygu durumunu

gücünü toparlamaya çabalarken, bir tarafı sokağa bir tarafı yoğun

this existence.

ortaya koymaya çabalıyor. Ara ara boşluğa dalıp gidiyor. Sufle

bakım odasına uzanan bu koridorun bir geçiş yeri olduğunu

A story from the past regarding Hellman and Hammet occurs

verildiğinde de çıkmıyor sesi. Birkaç saniyelik bir sessizliğin

tekrar tekrar hatırlatıyor. Hammet’lı ya da Hammet’sız bir

in the entered mind’s corridor, and it is Helman’s mind which

ardından bir mizansen kurup o anı somutlamaya çalışıyor.

hayata...

is the ever-present idea. It is for this reason Alkaya draws

Örneğin bir sandalyenin ayağına temas ederek yapıyor bu

attention to the character’s influence on the script. Playwright

somutlamayı. Seyredene o dokunuşun bir nesneye temastan çok

Story of a woman, preparing for the death moment of a person

William Luce composes almost the whole text under Lillian

öte bir şey olduğunu hissettiriyor.

whom she loves very much, and has spent a very long period

Hellman’s regulation. Thus, it would not be appropriate to

Oyunun dramaturjisinin temelini çok sevdiği, hayatının çok uzun

of her life with. That woman is a political figure of her era,

say that he produced a free text. It is this influence which

American playwright Lillian Hellman.

makes the readers and the spectators think that character is

▪ A corridor, hospital corridor… One of its doors leads to an

highly self-controlled. But when it comes to emotions, both the

intensive care unit and the other one to the street. Chairs are

subtext and stating is able to shatter this control. Hellman lets

located in between the thin line of life and death to take a

her emotions flow rather than her mind while trying to cope

breather. Lillian Hellman wanders along the corridor; taking a

with intolerableness of anticipating the death of her “close and

seat from time to time to listen to herself. She actually starts to

dear friend”. However, this emotional status resonates with

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of
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her power to reconnect with life rather than weakness. The

Today, the Municipal Theatre, which has ten stages,

Oyun Salonu: SABIR TAŞI

past that she lays down on the corridor, enables her to partially

accommodates about 3000 spectators each day. These

PlaySalon: THE PATIENCE STONE

rejuvenate. She also confides in an information that increase

are as follows: Harbiye Muhsin Ertuğrul Theatre,

her power to hold onto life; Hammet’s unawareness of how

Kadıköy Haldun Taner Theatre, Fatih Reşat Nuri

close he is to death. As the character struggles to regain her

Theatre, Gaziosmanpaşa Theatre, Gaziosmanpaşa

power, the play repeatedly reminds us that the corridor is a

Ferih Egemen Children’s Theatre, Üsküdar

passageway with one part leading to the intensive care unit, and

Musahipzade Celal Theatre, Üsküdar Kerem Yılmazer

the other to the street. To a life with or without Hammet… ▪

Theatre, Kağıthane Sadabad Theatre, Kağıthane
Küçük Kemal Children’s Theatre, Ümraniye Theatre.

biyografi 1914 yılında Belediye Başkanı Cemil

Opening its curtains to spectators incessantly since

(Topuzlu) Paşa, Belediye Meclisi’nden çıkardığı

1914, the Istanbul Municipal Theatre still lives the

kararla, bugünkü Şehir Tiyatroları’nın temeli olan ve

deserved honour of being a pioneer institution with

Osmanlı Güzellikler Evi anlamına gelen Darülbedayi-i

its plays over 2000 and qualified directors, actors and

Osmani’nin kurulmasını sağladı.

actresses, stage designers, costume designers, light

Darülbedayi, Ocak 1916’da sahnelenen Çürük Temel

and effects designers.

oyunuyla okul olmaktan çıkıp profesyonel bir tiyatro
topluluğu haline geldi.
1931 yılında İstanbul Belediyesi’ne resmen bağlanan
kurum, 1934 yılından sonra İstanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları adını aldı. Yine aynı dönem Şehir
Tiyatroları’nın çocuk oyunlarını düzenli ve sürekli
sahnelenmeye başladığı yıllar oldu.
Bugün on sahnesi olan Şehir Tiyatroları, her gün 3000
civarında İstanbul seyircisine perdelerini açıyor. Bu
sahneler: Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi, Fatih Reşat Nuri Sahnesi,
Gaziosmanpaşa Sahnesi, Gaziosmanpaşa Ferih
Egemen Çocuk Sahnesi, Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi, Kağıthane
Sadabad Sahnesi, Kağıthane Küçük Kemal Çocuk

TİYATRO(HÂL)
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Iraz Yöntem
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23 mayıs MAY
cu FR 18.30

olmak zorlaşıyor. Bu cümle insanlığın durumunu çok net bir

“Çok önemli bir söz vardır: Kadın olmak zorlaştıkça, erkek
şekilde ifade ediyor. Birbirinden kopamayacak iki durum.
Biri olmazsa öteki de olmaz.”
▪ “El-Kahhar” Allah’ın doksan dokuz isminden on altıncısı.
Düşmanlarını kahrederek zelil, perişan hale getiren demek ve
bir kadın bugün bu ismi doksan dokuzluk bir tespihi doksan
dokuz kez çekerek söyleyecek. Bundan önce diğer isimler oldu,
bundan sonra kalanları da olacak. “El-Kahhar, El-Kahhar, ElKahhar…” Küçük, süsü olmayan boş bir oda, yerde solmuş bir

Sahnesi, Ümraniye Sahnesi’dir.

kilim. Geride, duvarın kenarında yere döşek serilmiş. Bir adam

1914’ten günümüze kadar aralıksız olarak perdelerini

yatıyor, hareket edemiyor. Kolları iki yanında ve tavana bakıyor.

açan İBB Şehir Tiyatroları, repertuvarındaki 2000’in

Duvarın kenarında adama bağlı serum şişesi var. Kadın adamın

üzerindeki oyunla kuruluşundan günümüze Türkiye

yanına diz çökmüş. On beş gündür tespih çekiyor. Her güne

tiyatrosuna kazandırdığı nitelikli yönetmen, oyuncu,

bir isim. Adamın ayağa kalkması için hoca bunu yapmasını

sahne tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ışık ve efekt

söylemiş. Dışarıda savaş var. Yiyecek bulmak, serum bulmak

tasarımcısıyla öncü bir kurum olmanın haklı gururunu

kolay değil, adam iyileşemiyor. Hoca kadını suçluyor, yeterince

yaşamaya devam ediyor.

dua etmediği için. “El-Kahhar, El-Kahhar, El-Kahhar…” Adam
eski bir savaşçı, kahraman olarak görülüyor. Kurşun yediğinden

bıography Mayor of Istanbul Municipality, Cemil

beri felçli bir halde yatıyor. Karısıysa adamın başında bekliyor.

(Topuzlu) Pasha, through a decision taken by the

Uzaklarda bir yerde bomba patlıyor. Birilerinin hayalleri daha

Municipality Council was instrumental in the

yok oluyor. Herkes alışmış durumda. Kadın başını çevirip

establishment of Darülbedayyi-i Osmani (the Ottoman

bakmıyor bile. Sessiz bir evde sadece fısıltıları duyuluyor.

House of Beauty) which formed the basis of the

Adamın nefes alış verişleriyle beraber saymaya başlıyor

current Municipal Theatre. After the performance of

kadın artık. “El-Kahhar, El-Kahhar, El-Kahhar…” Sonunda

Çürük Temel in January 1916, the Darülbedayi shed

dayanamıyor. “Elimi hissediyor musun? Allah aşkına beni

its identity as a school and became a professional

duyduğuna dair bir işaret ver…” O andan itibaren aklına gelen

theatre company. Officially affiliated with the Istanbul

ne varsa, neler hissediyorsa anlatıyor kocasına. Onu sabır taşı

Municipality in 1931, the Darülbedayi was renamed

yerine koyuyor ve çatlayacak mı diye bekleyerek anlatıyor.

the Istanbul Municipal Theatre after 1934. This

Sabır Taşı Afgan yazar Atiq Rahimi’nin 2008 yılında Goncourt

period also became a period during which children’s

Ödülü kazanan romanı. Afganistan ile Sovyetler Birliği savaşı

plays were regularly and continuously staged.

sırasında, 1984’te ülkesinden ayrılan yazar Fransa’ya sığınmış
ve çalışmalarına orada devam etmiş. Sabır Taşı ülkesindeki
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serum bottles by the wall, attached to the man. The woman

biyografi 2009 yılında, kendi metinlerini üretmek

kneels beside him. She has been counting prayer beads for

ve sahnelemek hedefiyle yola çıkan Tiyatro(Hâl), 2011

fifteen days. A name for each day. Hodja told her to do so, for

yılında Sahne(Hâl)’i açarak kendi oyun alanının da

the man’s recovery. There is an ongoing war. It is not easy to

sahibi oldu. Bugüne kadar sergilenen oyunlar Özer

find food nor serum, the man’s condition is not improving.

Arslan’ın yazıp yönettiği Yaka Beyaz, A4, Eksik; Nur

Hodja blames the woman for not praying enough. “Al-

Can Kara’nın yazdığı Emrah Eren’in yönettiği Turnike;

Kahhar, Al-Kahhar, Al-Kahhar...” The man is a former

Oğuz Utku Güneş’in yönettiği Albert Camus’den

fighter, seen as a hero. He has been lying paralysed since he

Adiller ve Oğuz Utku Güneş’in proje tasarımını yapıp

was shot. His wife is accompanying him. A bomb explodes

yönettiği Örümcek Kadının Öpücüğü ile Sabahattin

in a faraway place. Someone else’s dreams fade away once

Yakut’un yazdığı ve Zeynep Yazıcıoğlu’nun yönettiği

again. Everyone has become accustomed to it. The woman

Kırık Merdiven’dir. Eksik, Setkani/Encounter Theatre

does not even turn her head to look. Their whispers are the

Festival 2010’da Marta Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca

savaş ortamını ve insanların yaşayışlarını bir kadının gözünden

only voices heard in a quiet house. The woman starts to

Yaka Beyaz oyunuyla Özer Arslan, 2013 Tiyatro Dergisi

anlatıyor. Rahimi 2012 yılında romanı filme de uyarlamış.

count along with the man’s breaths. “Al-Kahhar, Al-Kahhar,

tarafından verilen Yılın Oyun Yazarı ödülünün sahibi

Iraz Yöntem okuduğu andan itibaren romanı kafasına koymuş.

Al-Kahhar...” Finally, she cannot take it anymore. “Can you

oldu. Tiyatro(Hâl), kendi coğrafyasını, kendi iklimini

İstanbul Film Festivali’nde Rahimi’nin çektiği filmi izledikten

feel my hand? For God’s sake, give me a sign if you hear

anlatmayı deneyerek, çoğu zaman yanılarak ama sürekli

sonra sinemadan çıkıp kitabı tekrar almış ve bir yere oturmuş.

me...” From then on, she tells her husband whatever comes

gelişerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Tek tek izledikleri ve aklındakilerle karşılaştırarak incelemeye

to her mind, whatever she feels. She substitutes him for a

başlamış. İki senelik çalışma defteri böylece ortaya çıkmış.

patience stone and speaks in a state of anticipation as if it

bıography Established in 2009 with the goal of

“Neden bu metin? Her şeyden önce ben de bir kadınım. Evet

will really crack.

creating and staging their own texts Tiyatro(Hâl),

önce bir insanım, ama sonra da bir kadınım ve özellikle bu

The Patience Stone is Atiq Rahimi’s Goncourt Prize winning

opened its own acting space in 2011 called Sahne(Hâl).

ülkede kadın olmak hiç kolay değil. Çocuk olmak zaten zordur,

novel in 2008. During the war between Afghanistan and

Plays staged so far are Yaka Beyaz, A4,“Eksik written

kız çocuğuysanız daha da zordur. Sonra hayat müsaade eder

the Soviet Union, the author took refuge in France after

and directed by Özer Arslan; Turnike written by

de yaşayabilir, bir de kadın, yetişkin olabilirseniz o sorunlar hep

leaving his country in 1984 and continued to work there.

Nur Can Kara and directed by Emrah Eren; Albert

devam eder. Katlanarak devam eder. Çünkü başlı başına hayatın

The Patience Stone is about the state of war and the people’s

Camus’ Adiller directed by Oğuz Utku Güneş, Kiss of

kendisiyle değil, başka bütün unsurlarıyla da mücadele etmek

way of life in his country, narrated through a woman’s eyes.

the Spider, a project designed and directed by Oğuz

zorunda kalırsınız. Bu sebeple bir kadın hikâyesi benim için çok

Rahimi also adapted the novel into a movie in 2012.

Utku Güneş and Kırık Merdiven written by Sabahattin

kıymetli” diyor Iraz Yöntem. Genelde erkeklerin hikâyelerinin

Iraz Yöntem set her mind on the novel once she read it. After

Yakut and directed by Zeynep Yazıcıoğlu. Eksik earned

anlatıldığı sahneden, kadının hikâyesini anlatıyor. Oyundaki

watching Rahimi’s film in the Istanbul Film Festival, she got

the Setkani/Encounter Theatre Festival Marta Prize

karakter, içinde bulunduğu düzende kadın olmanın ne olduğunu

out of the movie theatre, bought the book again and took a

in 2010. Additionally, Özer Arslan, won the Best

kocasına anlatırken erkek olmanın da bu toplumda ne anlama

seat somewhere. She started to analyze by comparing what

Playwright of the Year Award of Tiyatro Magazine

geldiğini ve savaşın bu ataerkil düzenden nasıl beslendiğini

she had watched with those in her mind one by one. This is

in 2013 with his play, Yaka Beyaz. Tiyatro(Hâl) aims

gösteriyor bizlere. Yöntem oyunla ilgili olarak “aslında büyük

how her notebook of two years has been formed. “Why this

to walk on by telling the story of its own lands and

bir iştahla kendi sesini duyurmaya çalışan, sadece kendi sesini

text? First and foremost I’m a woman. Well, I’m a human

climate, sometimes failing to do so, but always

değil, bütün insanlığın sesini duyurmaya çalışan fotoğrafların

being first, but then I’m also a woman and it is not easy to be

improving.

hep kadınlar üzerine olduğunu ve bu fotoğraflardan sadece

a woman especially in this country. Being a child is already

birini sunmak istediklerini” söylüyor.

difficult, it is even more difficult to be a girl. Then, if life lets
her, she can live. These problems continue even you become

“There is a very significant proverb: As being a woman gets

an adult. They multiply. Because you are obliged to struggle

hard, being a man is getting harder. This sentence expresses

with all other elements of life but not life itself. For this

the human condition in a very clear way. Two status of being

reason, the story of a woman is very precious me,” says Iraz

that cannot separate from each other. One would not exist

Yöntem. She tells the story of a woman on the stage where

without the other.”

mostly stories of men are told. While the character in the

▪ “Al-Kahhar” is the sixteenth name among the ninety-nine

play tells her husband about what it is to be a woman in her

names of Allah. It means the one who curses his enemies,

society, she also shows us what it is to be a man in the same

rendering them poor and miserable and today a woman will

society and how war is sustained in this patriarchal order.

pronounce this name ninety-nine times by counting prayer

Regarding the play Yöntem states that “In fact, photographs

beads, containing ninety-nine beads. There were different

giving their own messages with great desire always focus on

names before, there will also be the rest in the future. “Al-

women, aim to not only give their own message but also aim

Kahhar, Al-Kahhar, Al-Kahhar...” A little, empty room without

to give the message of all humanity, and it is one of those

any decoration inside, a dingy rug on the floor. A mattress

photographs that they wanted to represent”. ▪

lays next to the wall behind. A man lies, he does not move.
His arms on both sides and looking at the ceiling. There are
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DERME ÇATMA HAMLET

üzere, karakterin hem kendini hem de bizim bu karakteri nasıl

questioning and excessive questioning along with Hamlet’s

MAKESHIFT HAMLET

gördüğümüzle ilgili, bakışların karşılaştığı, çakıştığı bir süreci

constant questioning, yet fails to take action, for discussion.

gözler önüne seriyor. Hamlet’in sürekli sorgulayıp harekete

The company divides the script into pieces, then tries to piece

geçememesiyle Shakespeare’in, bizim için, hiç sorgulamayıp,

them together with the title, Makeshift. They try to merge

DERME ÇATMA KOLEKTİF

William Shakespeare’in
Hamlet adlı oyunundan
uyarlayan Adapted from
William Shakespeare’s
Hamlet by
Çiğdem Selışık Onat, Hayati
Çitaklar
Çeviren Translated into
Turkish by
Sabahattin Eyuboğlu
Yöneten Directed by
Çiğdem Selışık Onat
Dramaturji ve Kostüm
Tasarımı Dramaturgy and
Costume Design
Hayati Çitaklar
Reji Asistanı
Stage Direction Assistant
Ezgi Çitaklar
Dekor Tasarımı Stage Design
Sıla Karakaya
Işık Tasarımı Lighting Design
Kerem Çetinel
Enstalasyon Installation
Nancy Atakan, Volkan Aslan
5533 Radio Installation
Fotoğraflar, Müzik Danışmanı
Photograps & Music Advisor
Aksel Keribar
Afiş Tasarımı Poster Design
Alper San
Oyuncular Performers
Şirvan Akan, Cem Baza,
Hayati Çitaklar, Cemre
Ebuzziya, Sıla Karakaya,
Ahmet Alkış Peker, Emre
Sökmen, İlkay Türkoğlu

aşırı sorgulamak arasındaki durumu tartışmaya açtığını belirtiyor. Hamlet’s story through pieces of paper which they put on top
Oyun metnini parçalayan ekip, sahne üzerinde bu hikâyeleri

of each other.

Derme Çatma adıyla bir araya getirmeye çalışıyor. Üst üste

They tell a new story to the spectators by combining pieces

koydukları kâğıtlarla Hamlet’in hikâyesini birleştirmeye

that they bring together with their own interpretation. They

çalışıyorlar. Kendi yorumlarıyla birleştirdikleri parçalardan yeni

particularly put an emphasis on storytelling and believing in

bir hikâye anlatıyorlar seyirciye. Özellikle üzerinde durdukları

the stories they tell. Hamlet turns into a woman in one scene,

şey hikâye anlatma ve anlatılan hikâyelere inanma oluyor.

then turns into a male character in another. Fragility of the

Hamlet bir sahnede kadın oluyor, diğerinde başka bir erkek

woman and virility of Hamlet meet in a single body. Characters

karaktere bürünüyor. Kadının kırılganlığıyla Hamlet’in erkekliği

change every time and find themselves inside different bodies.

bir bedende buluşuyor. Karakterler her seferinde değişiyor, farklı

“There is no such a thing as a woman and a man. We are all

bedenlerde buluyorlar kendilerini. “Kadın ve erkek diye bir şey

Hamlet... Besides, we decided to approach the script from

yok. Hepimiz Hamlet’iz… Zaten okumalarımıza başlarken teksti

a philosophical point of view and to stage it in a different

felsefi tarafından ele alalım, başka bir anlayışla sahneleyelim;

perspective before starting staged reading; not like a typical

tipik tiyatro gibi değil, biz enstalasyon gibi çalışalım demiştik.”

theatre but as an installation” says Çiğdem Selışık Onat, feeling

HAMLET OLMAK YA DA…

diyen Çiğdem Selışık Onat, ekibiyle birlikte sorguladıkları şeyleri

excited about sharing the issues that she has questioned with

TO BE HAMLET OR...

paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

her group. ▪

aksel keribar
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2014 William Shakespeare’in 450. doğum yılı olması nedeniyle

In commemoration of the 450th anniversary of William

biyografi Çiğdem Selışık Onat’ın artistik

19. İstanbul Tiyatro Festivali programında yerli ve yabancı birçok

Shakespeare’s birth, 19th Istanbul Theatre Festival programme

direktörlüğünde kurulan Derme Çatma Kolektif,

yapımda Shakespeare metinlerinin sahnelemesi ve uyarlamasına

features the staging and adaptation of Shakespeare’s texts by

oyunculuk, dans, kavramsal sanat ve performans

yer veriliyor. Bu kapsamda festivale konuk olan yerli oyunlardan

numerous domestic and foreign productions. In this context,

sanatının unsurlarını görsel sanatlarla birleştirerek

biri de Çiğdem Selışık Onat ve Hayati Çitaklar’ın Shakespeare’in

Makeshift Hamlet, Çiğdem Selışık Onat and Hayati Çitaklar’s

disiplinlerarası çağdaş sanatta yeni bir dil yaratma

Hamlet’inden uyarladıkları Derme Çatma Hamlet.

adaptation from Shakespeare’s play Hamlet, is one of the

düşüncesi ile farklı disiplinlerden gelen birkaç genç

▪ Farklı disiplinlerden sekiz sanatçının bir buçuk yıl önce bir

domestic productions featured in the festival.

sanatçının ortak girişimiyle 2012 yılında çalışmalarına

araya gelerek Hamlet için yaptıkları okumalar, süreç içerisinde

▪ Staged reading of Hamlet by eight artists from different

başladı. Önümüzdeki yıllarda yurtiçi ve yurtdışından

farklı bir şekilde ilerliyor. İlk önce birlikte sorgulayıp tartışmak

disciplines coming together one and a half year ago, moves

konuk sanatçıların katılımıyla çalışmalarına devam

için bir araya gelen ekip, daha sonra sahneleme kararı alarak,

in a different way within the process. The company had

edecek kolektifin ilk projesi İlkay Türkoğlu’nun

Hamlet’i, kendi ifadeleriyle “entelektüel bir obje” olarak yeniden

actually come together to question and to discuss, and then

koreografisini yaptığı Karo Kadın olup, ikincisi 19.

tasarlıyorlar. Yönetmen Çiğdem Selışık Onat, Derme Çatma

took the decision to stage Hamlet, which they redesign as an

İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali’nde prömiyer

Hamlet projesi fikrinin ortaya çıkış sürecinde özellikle bir

“intellectual object” in their own words. Çiğdem Selışık Onat,

yapacak William Shakespeare’in Hamlet isimli

düzenin bozulmasına odaklandıklarını vurguluyor.

the director, emphazises that they focused on the breakdown of

oyunundan yola çıkılarak oluşturulan Derme Çatma

Shakespeare’in 1599-1601 yılları arasında Danimarka’da yaşanan

order in the process of the emergence of the idea of Makeshift

Hamlet isimli oyundur.

bir trajediye dair kaleme aldığı oyunun, yazıldığı günden bu yana

Hamlet project. The play is about a tragedy that occured in

“insanlığa dair” teması her dönem karşılığını buldu, bulmaya da

Denmark between 1599-1601 and put down on paper by

bıography Derme Çatma Kolektif was established

devam ediyor. Hamlet’in kral olan babasını haksız yere öldürüp

Shakespeare. Its theme “about humanity” never got old since

by a common initiative by few young artists and

tahta geçen Claudius bir düzeni yıkar ve düzenin yıkılması

written, and still resonates today.

artistic director Çiğdem Selışık Onat in 2012. It aims

şehrin bütün zeminini sarsar. Bütün şehir bu cinayetin gizemine

Feeling shame for the relationship between his mother and his

to create a new language in contemporary arts by

gömülürken, bu gizemden herkese farklı bir bedel düşer, en ağırı

uncle and making plans to avenge his father’s death, Hamlet

weaving the elements of acting, dance, conceptual art

da oğula; babasının hayaleti Hamlet’in üzerine çöker. Annesi

however cannot make a move and is trapped between stories

and performance arts with visual arts. The collective

ve amcasının yaşadığı birliktelikten utanç duyan, babasının

told. The character is pulled into a vortex of questioning, goes

will continue to collaborations with guest artists from

ölümü üzerine öç alma planları yapan ama harekete geçemeyen

deeper and deeper and cannot get out of that trap. Selışık Onat

home and abroad. The collective’s first project is

Hamlet, anlatılan hikâyeler arasında sıkışıp kalır. Bir sorgulama

renders “breakdown” of order by Hamlet and the following

Karo Kadın with choreography by İlkay Türkoğlu. The

girdabına giren karakter, gittikçe daha derine iner ve hapsolduğu

“misery” in Shakespeare’s text through tearing down taboos in

second project is inspired by William Shakespeare’s

yerden çıkamaz. Gerçekle düşü birleştiremediği bir noktaya

the adaptation which is characterised as a response to Hamlet’s

Hamlet, Makeshift Hamlet, which will premier at the

gelir. Hamlet’in öyküsüne bir yanıt niteliği taşıyan uyarlamada,

story. Hamlet’s obligation to take revenge, yet failing to fulfill

19th Istanbul Theatre Festival.

Shakespeare’in metninde Hamlet’in bir düzeni “kırması”nı ve

it, reveals a process in which perspectives meet and conflict

ardından gelen “ıstırap”ı da tabuların kırılması üzerinden okuyor

as related to our perception of the character and character’s

Selışık Onat. Hamlet’in intikam almak zorunda olması, ancak

perception of his own competence, as stated by the director.

bir türlü bunu gerçekleştirememesi, yönetmenin de belirttiği

She states that Shakespeare brings up a status between non
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Richard on yedi yıl sonra döndüğünde eski karısından evini geri

of his past and his memories. As he surveys the house from

WATER’S EDGE

istiyor. Karşılığında yeni bir ev, istediği kadar para vermeyi teklif

afar and notices the fountain sitting amidst the garden, he

ediyor. Richard anılarını geri istiyor. Pişmanlıklarını, umutlarını,

tells his girlfriend Lucy the story of the one time he and his

umutsuzluklarını… Geçmişte yaşadıkları felaketle yüzleşmek

father filled it up with hot water and sat in it watching the

kaygısı taşıyor belki. Yaşadığı büyük şehirden, villaları ve

stars. They are then joined by a young employee, looking

apartmanlarından, paralarından uzaklaşıp göl kıyısına geliyor.

ruffled and anxious but trying to exude an air of calm. Richard

Bıraktığı yerden, telafilerle yeniden başlamak için, çocuklarıyla

realizes that this is his son. The son, Nate, is polite and distant

ilişki kurmak için evine dönüyor. Kim bilir belki de Richard

toward his father and his guest, as if they were strangers. His

yıldızları özlemiştir…

daughter Erica, however, looks at her father with hatred in her

Lucy oyunun sahnelerinden birinde gölde yüzüyor. Bütün aile

eyes, as if to convey her disappointment at being left at such

üyelerinin yüzlerinde yalnız kendilerinin bildiği, tanıdık bir ifade

an early age. Later, Helen, Richard’s ex-wife and the mother of

beliriyor. On yedi yıldır girilmemiş bu gölde biri yüzüyor, hem

their children, comes over. She tells her ex-husband, “you’ve

de yabancı biri! Yıllardır evdekilerden hiç biri bu göle ayağını

aged well”. Could be she misses her ex-husband, despite her

dahi sokmamış. Göl ailenin ayrılmasına, babanın kaçmasına

anger at him for having left her with two young children to

sebep olan acı bir sır taşıyor. Bu sır ormanı ve aileyi önce

look after. Helen has not made any repairs to the house after

yasa sonra ayrılıklara boğuyor. Çağdaş Amerikan edebiyatının

her husband’s departure. This house, once full of Richard’s

değerli kadın yazarı, senaristi ve yapımcısı Theresa Rebeck’in

cherished childhood memories, is now rife with the unpleasant

Göl Kıyısı’nı Mehmet Ergen yönetiyor. Göl Kıyısı geçmişin ve

memories of this nuclear family. This house with its resident

YILDIZLARA BAŞKA ÂLEMLERDEN BAKMAK

günümüzün aile içi çatışmalarına, kadın erkek ilişkilerindeki

chirping birds, the songs of crickets, its view of the stars,

TALİMHANE TİYATROSU

Yazan Written by
Theresa Rebeck
Çeviren Translated into
Turkish by
Mehmet Ergen
Yöneten Directed by
Mehmet Ergen
Dekor Tasarımı Stage Design
Jemima Robinson
Oyuncular Performers
Evren Kardeş, Levent Öktem,
Meltem Cumbul, Pelin
Ermiş, Ushan Çakır
Teşekkürler Thanks to
TÜDAŞ AŞ

ŞİŞLİ
BLACKOUT SAHNESİ

GAZING AT THE STARS FROM ANOTHER PLACE

sorunlara değinirken, bir ailenin üyesi olan seyirciye de kendi

butterflies and a majestic lake conjures up the most unpleasant
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ceylan alas

ilişkilerini gözden geçireceği bir fırsat sunuyor. Hepimiz ayrılıklar,

memories for Richard’s family. It’s as if this idyllic forest, full
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pa SU 18.30

“Ağaçlar yaşlı adamlar gibi, değiller mi? Nasıl kaplıyorlar

çatışmalar, küskünlükler, terk ediş ve edilişler yaşamışızdır.

of all the beauty it has to offer, masks all the evils that have

gökyüzünü, bir katedral sanki! Burayı o kadar iyi tanıyorum ki…

Sorunlar karşısında bazılarımız kalmayı, onunla yüzleşmeyi,

been perpetrated and drives the family to tragedy.

Ama sanki hiç, belki de hiç... Rüya gibi. Bazı yerler vardır, eskiden

bazılarımız da Richard gibi kaçmayı seçiyor. Bazılarımız ise

Upon his return after a seventeen year absence, Richard asks

yaşadığın; aynı kalmazlar nedense, değişirler zihninin ışığıyla.

Helen gibi çocuklarına bakmak zorunda kalan, kederli bir anneye

his wife if he can have the house back. In return, he offers

Bildiğin her şey ya da umduğun, hayalini kurduğun, üzerinden

dönüşüyor. Peki, Richard’ın geri dönüşü ve yüzleşme çabasıyla

her a new house and as much money as she wants. Richard

nehirler geçen caddeler, yalçın kayalıkların tepesine kurulmuş bir

yeni bir sürece giren aileyi ne sürprizler bekliyor? Aile nasıl bir

wants his memories back. His regrets, his hopes and his

malikâne, üzerinde kanatlandığın ve daha önce hiç görmediğin

sona doğru gidecek? Richard oğlunu ve kızını kazanabilecek mi?

disappointments… Perhaps he is anxious about confronting

bir kumsal, oraya ulaşmanın tek yolu sonsuz kayın ağaçlarının

Terk edilmek aﬀedilebilir mi? Aﬀedilmeli mi? Yaşam devam ettiği

his tragic past. He leaves behind the big city, the villas, the

kalabalığını delerek mümkün. Öyle değil mi? Öyle mi? İyi

sürece aile kavramı geçerliliğini yitirmeyecek gibi görünüyor.

apartments and his fortune to be at the edge of the lake. He

bildiğim yerler, ama bilmiyorum belki de...”

Bireylerden oluşan bir grup ev sakini birlikte yaşamanın zorluğu

returns to pick up where he left off and to make up for his

▪ Richard çocukluğunun geçtiği eski ve görkemli evine on

ve zorunluluğuyla aile “müessesesini” yürütmeye çalışıyor. Peki,

missteps and to reconnect with his children. Who knows,

yedi yıl sonra döndüğünde, dilinden bu sözler dökülüyor. Dev

bu ilişkiler nereye kadar sevgi bağıyla ilerleyebilir? İpler nerede

maybe Richard misses the stars…

ağaçların arasında kalmış, görkemli ama bakımsız bu ev Richard’ı

kopar? Geriye ne kalır? Göl Kıyısı bunlara dair kendi cevaplarını

In one of the play’s scenes Lucy goes for a swim in the lake.

geçmişine ve anılarına götürüyor. Evini uzaktan seyrederken,

veriyor. Bizi Lucy ile birlikte gölün sırrını öğrenmeye, aile

At this point each member of the family is seen wearing a

bahçenin ortasındaki küveti fark edince, sevgilisi Lucy’ye

ilişkilerinin o içinden çıkılmaz sorunlarına birlikte eğilmeye Göl

familiar expression that only they’re privy to. For the first time

çocukluğunda babasıyla içine sıcak su doldurup, içinde yıldızları

Kıyısı’nın çığlıklarla, acılarla, umutlarla dolu ormanına çekiyor.

in seventeen years, someone – an outsider, no less – is taking a

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish with English surtitles.

seyredişini anlatıyor. Bu sırada şaşkın ve telaşlı, ama sakin

swim in this lake for the first time! No one from this house has

görünmeye çalışan bir genç yanlarına geliyor. Richard, bu gencin

“The trees are like old men, aren’t they? How they expand

even set foot in this lake in years. The lake holds the painful

oğlu olduğunu anlıyor. Oğul Nate babası ve misafirine yabancılara

across the sky, almost like a cathedral! I know this place so

secret to the family’s break up and the father’s departure. A

davranır gibi saygılı ve ölçülü yaklaşıyor. Kızı Erica ise hakaretler

well… But it’s also as if I know little of it, perhaps nothing

secret that first leads to mourning and then separation. Water’s

ediyor, çocuk yaşta terk edilmenin acısını çıkarmak istercesine

at all… It’s like a dream. There are places you’ve lived in

Edge, written by Theresa Rebeck, celebrated female author of

babasına kinle bakıyor. Sonra çocukların annesi, Richard’ın

the past; odd that they don’t stay the same and are changed

contemporary American literature, screen writer and producer,

eski karısı Helen geliyor. Eski kocasını gördüğünde ona, “güzel

by the mind’s light. All that you know and have hoped for

is directed by Mehmet Ergen. In addition to being a play,

yaşlanmışsın” diyor. Kendisini iki küçük çocukla bırakıp giden

and dreamed of; the streets crossed by rivers, a mansion

Water’s Edge offers the viewer, as a family member, a chance

kocasına ne kadar kızsa da özlüyor belki. Helen kocası gittikten

overlooking a sheer cliff, a beach you’ve floated over but

to assess their own relationships, as it touches on the conflicts

sonra eve hiç tadilat yaptırmıyor. Sanki bütün anıların oldukları

never seen; the only way to reach them is to wade through the

of past and present families and the problems of male-female

yerde kalmasını istiyor. Richard’ın güzel çocukluk anılarının geçtiği

endless silver birches in your way. Isn’t it? Isn’t it? These are

relationships. We’ve all had to deal with separation, conflict

bu ev, bu çekirdek ailenin kötü anılarıyla dolmuş. Kuş cıvıltıları,

places I know well, and yet perhaps not…”

and resentment. We’ve been both the dumper and the dumpee.

cırcır böceklerinin şarkıları, yıldızlar, kelebekler ve güzel, ihtişamlı

▪ These are the words uttered by Richard when he returns

Our reaction to these problems can be to stay and face them or,

bir gölle süslü olan bu göl evi, Richard’ın ailesine en kötü acıları

to his old but pleasant childhood home after being away for

like Richard, to flee from them. Some of us are left in Helen’s

yaşatıyor. Bunca güzelliğin olduğu bu orman, sanki güzelliği

seventeen years. This house that sits beneath the towering

position, who becomes a bitter mother having to contend with

yüzüne maske yapmış kötülükler gibi aileyi felakete sürüklüyor.

trees, beautiful but now in disrepair, puts Richard in mind

looking after her children. What does the future hold for this
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family, which is now entering a new phase with Richard’s

KRAL LEAR

return and his willingness to confront the past. Will Richard be

KING LEAR

able to win his son and daughter back? Can they forgive him

OYUNBAZ

for leaving them? Should they? The idea of family, it seems,

Yazan Written by
William Shakespeare
Çevirilerinden derlenmiştir
Compiled from the translation
of
Bülent Bozkurt, Özdemir
Nutku
Yöneten Directed by
Abdullah Cabaluz
Yardımcı Yönetmen
Assistant Director
Orkun Yeşim
Teknik Sorumlu
Technical Management
Fuat Gözcü
Dekor/Kostüm/Makyaj
Decor/Costume/Make-Up
Oyunbaz
Oyuncular Performers
Arda Doğan, Burak Acıl,
Ergin Karataban, Gizem
Girgin, Gülçin Arslan, Kansu
Gül, Nergis Uslu, Orkan
Varan, Orkun Yeşim, Özge
Özdeş, Sanem Gençalp,
Sercan Özinan, Sonat
Dinçbaş, Yücel Öztürk,
Zeynep Yardımcı

will remain with us for as long as we live. Having to contend
with the difficulties and obligations that living together brings,
a house full of individuals tries to sustain its grip on the family
“institution”. How long can love sustain these relationships?
When do these ties become severed? What’s left after that?
Water’s Edge answers these questions in its own way. It urges
us and Lucy to uncover the lake’s secret and beckons us to
deal with the intractable problems of family relationships and
enter the forest of the Water’s Edge, filled with cries, sorrow and
hope. ▪
biyografi Talimhane Tiyatrosu kurulduğu 2007
yılından bu yana dünya tiyatrosunun çağdaş
metinlerinin sahnelenmesini, yerli genç oyun
yazarlarının ilk oyunlarının ve klasiklerin yeni
çevirilerinin seyirciyle buluşmasını sağladı. Ulusal
ve uluslararası birçok festivale katılan tiyatro, oyun
repertuvarına müzikalleri de alarak ülkemizde müzikal
tiyatro ve opera bölümlerinden mezun olan birçok
yeteneğe de sahne alma fırsatı tanıdı. Talimhane
Tiyatrosu Şişli’de Blackout içindeki iki sahneye sahip.
İngiltere’deki Arcola Theatre ile ortak çalışan tiyatronun
uluslararası alanda çalışma ortaklığı yaptığı ekipler
arasında Theater RAST, Theater Mozaiek, Rotterdam
Production House (Hollanda), Riksteatern (İsveç),
Ballhaus Naunynstrasse, Neukoellner Oper (Almanya),
0090 (Belçika) yer alıyor.

ÜSKÜDAR
TEKEL SAHNESİ

SIRADAN İNSANIN KRALI
THE ORDINARY MAN’S FOOL

25 mayıs MAY
pa SU 20.30

ibrahim hakkı usta

26 mayıs MAY
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bağlarından sıyrılıyorum. Ve seni şu andan itibaren bana ve

“Bugün burada bütün babalık vazifelerimden, akrabalık ve kan
kalbime yabancı sayıyorum. Şunu da bil ki, açlığını gidermek
için çocuklarını yutan bir vahşi de benim göğsümde senin
kadar yakınlık, merhamet ve teselli bulacaktır.”
▪ İnsan yıllar boyunca çalıştıktan sonra ne ister? O kadar yıllık
uğraştan sonra köşeye çekilip dinlenmek, her şeyin keyfini
sürmek ne de güzel hissettirir. Peki, böyle düşünen bir kralsa,
o zaman ne yapar? Yaşlı krallardan biri üç evladını bir araya
toplamış ve ülkeyi üçü arasında bölüştürdüğünü söylemiş
vaktinde. Tek şartı varmış, kendisini ne kadar sevdiklerini

bıography Talimhane Tiyatrosu was instrumental

göstereceklermiş. İkisi sözcüklerin arkasına sığınarak dil

in staging of contemporary texts of world theatre,

dökmüşler babalarına. Kalan çocuk gerçek sevginin böyle süslü

premier plays by young playwrights and new

püslü sözlerle dillendirilemeyeceğini söylediğinde, sinirlenen

translations of classics since its establishment in

kral babası tarafından kovulmuş. Yönetim diğer iki çocuğun

2007. The company participated in many national and

olmuş, kralsa emekliliğin tadını çıkarmaya karar vermiş. Bir

international festivals and incorporated musicals to its

gün bir çocuğunda, öbür gün başkasında, en güzel yerlerde

repertoire which allowed graduates of musical theatre

şövalyeleriyle tatilini yapmakmış hayali. Bir de ufacık bir arzusu

and opera departments to get on stage. Talimhane

daha varmış: Kral unvanını kimseye vermemek. Bu kardeşlerin

Theatre owns two stages inside Şişli Blackout.

işine gelmemiş, babalarına soğuk davranmaya başlamışlar.

Collaborating with the UK’s Arcola Theatre, other

Ne zaman birine gitse, öbürüne yollanmaya çalışılmış yaşlı

international companies which Talimhane Theatre

kral. En nihayetinde eskimiş bir ayakkabı gibi köşeye atılmak

works with include Theatre RAST, Theatre Mozaiek,

istemez insan ve bu duruma karşı çıkar. Kral da bunu yapmış

Rotterdam Production House (Holland), Riksteatern

ve isyan etmiş. En sonunda iki çocuğu tarafından kovulmuş.

(Sweden), Ballhaus Naunynstrasse, Neukoellner Oper

Kralın gönderilmesini engellemek isteyen soylularından

(Germany) and 0090 (Belgium).

biri bizzat kendi oğlu tarafından hain olarak gösterilmiş ve
gözleri oyulmuş. Soylu da kral da sokağa atılmış. Ülke iki
evlat ve gözleri oyulan soylunun oğlu tarafından bir kavganın
içine sürüklenmiş. Kral, delirmeye başladığı zaman kendini
bulmuş ve gerçekleri görmeye başlamış. Sonunda kralın
kovduğu çocuğu yardımına gelse de kimse kurtulamamış
iktidar kavgasının deliliğinden. Herkes ölmüş. Geride üç tane
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beceriksiz kalana dek yitip

▪ What does a person crave

people once he abdicates the throne. The king that was cast

It participated in 17th Istanbul Theatre Festival and

gitmiş koca bir dünya.

after years of toil? It would

out by his daughters begins to empathize with his people as he

received the 2008 Vasıf Öngören Special Prize.

Kral Lear oyunu bir masaldan

be nice after all that effort to

feels the chilling cold as an eighty+ year old man. He realises

Henrik Ibsen’s Peer Gynt met its spectators in 2009,

ibaret değildir elbette.

retire, rest and enjoy all that

the value of his regal garments, which he once viewed, not as

was staged for two seasons and received the Best

Shakespeare bu büyük eserinde

one can. But what happens

protection against the cold, but as the symbol of his rule. The

Production Prize at Direklerarası Spectator Awards.

insanlığın en temel sorunlarını

when a king thinks this way?

director, Abdullah Cabaluz, describes their company thusly:

Gesine Danckwart’s Daily Bread was on stage in

gözler önüne serer. İktidar

Once upon a time one of the

“We’ve always worked on plays that we ourselves would like to

2010 and 2011. Federico Garcia Lorca’s Bernarda

kavgasından gözler birbirini

elder kings gathered together

watch. Generally, we staged plays that were aimed at regular,

Alba’s House was offered to the spectators in 2011

görmez. İnsanın doğayla

his three children and told

middle-class people like us. Indeed, if we’re to contribute

and still going. Tom Stoppard’s play Rosencrantz and

mücadelesi ve çoğu zaman ona

them he had divvied the

to societal change through the medium of theatre, it is our

Guildenstern are Dead’s premier took place at the 18th

hükmetmek adına neler yaptığı

country up between the three

belief that we should target members of the middle-class, who

Istanbul Theatre Festival in 2012 and still staged.

görülür. Aşağılanmak istenilen

of them. His only condition

usually avoid taking action or make very little progress when

herkes bir hayvana benzetilir.

was for them to prove the

they do or simply are afraid to do so”. He adds that they’ve

Yaşlılar gençlerle mücadele

extent of their love for him.

recently noticed members of the middle-class taking action

eder. Güç için çabalayan

Two of them pleaded with

and expending great effort to understand people who aren’t

gençler, güçlendikçe ölmeye

their father, hiding behind

members of their group. Although King Lear is a play about

başlar. İnsanlar yaşlandıkça

a barrage of words. The last

noblemen, it also depicts problems that the middle-class can

çocukluklarına daha da fazla

daughter held that love could

identify with: “Lear may be a king, but he is also a father. I

döner. İyinin ve kötünün

not be conveyed through such

don’t believe his role as the ruler or owner of a country to be

ne olduğu sürekli tartışılır.

prissy language and was cast

the only truth; this may refer to a family of a certain scale

Soytarılık ulaşılacak en büyük

out by his angry king father.

or it may refer to only me. This is a story that encompasses

mertebe olur. Lear da krallıktan

The other two daughters took

both noblemen and everyday people and succeeds in bringing

vazgeçince halkını anlamaya başlar. Kızları tarafından kapı dışarı

the throne while the king sought to enjoy his retirement.

together the ones at the absolute bottom and the ones at the

edilen kral, soğuğun ne demek olduğunu anlayınca, seksen

Spending his time with one daughter one day and with the

absolute top. ▪

küsur yaşında halkını anlamaya başlar. O kadar yıl sadece

other the next, his dream was to holiday with his knights

soğuktan korunma amaçlı bir eşya değil, iktidarının simgesi

in the most desirable locales. He also had another wish: To

biyografi 2006 yılında kurulan Oyunbaz, birlikte

olarak da gördüğü kıyafetlerin önemini anlar sonunda.

never concede the title of king to anyone else. This did not

üretmeyi seven oyunculardan oluşuyor. Topluluk

Yönetmen Abdullah Cabaluz toplulukları Oyunbaz için

sit well with the sisters and they began to treat their father

samimi tiyatro yapmak istiyor, ticari kaygısı yok.

şunları söylüyor: “Kendimizin seyretmek isteyeceği oyunları

with less affection. Whenever the king visited one of them,

Genellikle klasik oyunları, bugünü anlamaya çalışarak,

çalıştık hep. Genelde bizim gibi sıradan, orta sınıf insanları

he’d be shrugged off to the other. Obviously, no one wishes

kendi sahne diliyle yorumlamanın peşinde. Oyunbaz’ın

hedefleyerek oyunlar çıkardık. Çünkü toplumsal dönüşüme

to be discarded like an old shoe and would naturally object to

ilk yapımı, 2007’de sahneye koyulan Anton Çehov’un

tiyatroyla katkıda bulunacaksak, aslında eyleme geçmeyen,

such treatment. The king did exactly that and protested. In

Martı’sı, dört sezon sahnelendi, 17. İstanbul Tiyatro

eyleme geçtiğinde minik minik hareket eden veya eyleme

the end, he was cast out by his daughters. One nobleman who

Festivali’nde yer aldı ve 2008 Vasıf Öngören Özel

geçme cesareti bulamayan orta sınıf insan hedef alınmalı

tried to prevent the king from being sent off was declared a

Ödülü’ne değer görüldü. 2009’da Henrik Ibsen’den

diye düşündük.” Son zamanlarda orta sınıf insanının eyleme

traitor by his own son and had his eyes gouged out. Both the

Peer Gynt seyirciyle buluştu; oyun iki sezon sahnelendi

geçtiğini ve kendisinden olmayanı anlamak için ne kadar çaba

nobleman and the king were thrown out. The country was

ve Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde En İyi Prodüksiyon

sarf ettiğini gördüklerini de ekliyor. Kral Lear soyluları anlatan bir

then embroiled in a war between the two daughters and the

Ödülü’ne layık görüldü. Gesine Danckwart’ın Ekmek

oyun olsa da, orta sınıf insanının kendinden bulabileceği dertler

son of the nobleman who had had his eyes gouged out. The

Parası, 2010 ve 2011’de sahnedeydi. 2011’de, Federico

olduğunu söylüyor: “Lear kral, ama bir baba aynı zamanda.

king, having found himself after going insane began to see

García Lorca’dan Bernarda Alba’nın Evi de seyirciye

Onun ülke yönetiyor olması ya da ülkenin sahibi olmasını tek

the truth. And although the daughter the king had cast out

sunuldu ve halen sahneleniyor. Tom Stoppard’ın oyunu

gerçek olarak almıyorum; bu kendi ölçeğinde bir aile olabilir,

came to his aid in the end, now one was spared the madness

Rosencrantz ve Guildenstern Öldüler’in prömiyeri ise

sadece ben de olabilirim. Bu hem masalın içindeki soyluları

of the struggle for power. Everybody died. A whole world

2012’de, 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapıldı; bu

hem de her insanı kapsayan, en alttaki ile en üsttekini bir araya

squandered until three idiots were left standing. King Lear is

oyun da sahnelenmeye devam ediyor.

getiren bir hikâye.”

not simply a story, of course. In this major work, Shakespeare
addresses one of the problems central to humanity. The fight

bıography Established in 2006, Oyunbaz consists

Here I disclaim all my paternal care,

for power blinds the parties involved. We see man’s struggle

of actors and actresses who like to create together.

Propinquity, and property of blood,

against nature and what he’s capable of when he tries to hold

The company does not have any financial concerns

And as a stranger to my heart and me

dominion over it. Everyone that is condescended towards is

and wants to act in sincerely. They are mostly after

Hold thee from this for ever. The barbarous Scythian,

likened to an animal. The elderly quibble with the young. The

reinterpreting classical plays with their own stage

Or he that makes his generation messes

youth die out as they fight for power. People cherish their

language and trying to understand today’s world.

To gorge his appetite, shall to my bosom

children even more as they get old. The nature of good and

Oyunbaz’ first production was Anton Chekhov’s

Be as well neighboured, pitied, and relieved

evil is constantly discussed. The role of the fool becomes the

Seagull and was performed for four years since 2007.

As thou my sometime daughter.

one that is most aspired to. And Lear begins to understand his
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YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ

Trajikomik bir metnin dengesini

reveals the actuality of the

YAŞAR, NEITHER HE LIVES, NOR HE DOESN’T

kurmak noktasında özenli

situation. And even today,

davranılmaya çalışılıyor. Şarkılar

Yaşar “the citizen” exists on

Kürtçeye çevrilmiş; geleneksel

one occasion, and doesn’t on

melodilerden bazıları oyunun

another. He is everywhere, but

melankolisini destekliyor.

also nowhere. He was last seen

Sadece eğlendirme niyeti

in Diyarbakır.

olan bir komediden pek haz

Director Ferhat Keskin

etmediğini vurguluyor Keskin.

states that in a project with

Komedi ya da eğlendirme

a Kurdish director and

unsurunun bir trajediden,

Kurdish cast members, it

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ ŞEHİR
TİYATROSU
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Serhat Kural
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M. Emin Yalçınkaya, Vural
Tantekin, Özcan Ateş, Elvan
Koçer, Leyla Batği, Ayşe
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üzüntü veren durumdan

HALDUN TANER
SAHNESİ

was impossible not to touch

kurtulma, özgürleşme efekti olduğunda değer ifade ettiğini

the “Kurdish issue”. He says that everyone could build up

söylüyor. Trajediye de gülebilmenin, bir direniş yöntemi, hayata

this character according to their circumstances, and they

tutunma biçimi olduğu inancında. Yoksa Yaşar’ın başına gelenler

formed it from an angle that concerns them, focusing on its

tahammülü zor şeyler. Hayatla bağı koparabilecek durumlar.

emotional reflections, but certainly keeping faithful to the

Buna rağmen gülebilme hali bu direnişi başlatıyor.

dramatic structure. What is remarkable in this project is the

Daha önce yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu

dramaturgical shaping of the language. The play is in Kurdish

GÜLDÜRE GÜLDÜRE YAŞATMAK

tarafından sahnelenen Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ı 2014 yılında

and Turkish, and the language takes a form due to the situation

MAKING HIM BE THROUGH LAUGHTER

yeniden sahnelemenin anlamı da büyük Keskin için. Çünkü

of the character. A social and political reality becomes apparent

26 mayıs MAY
pt MO 20.30

fatma onat

yaptığı işi bir “arayış” olarak tanımlıyor. Arayışın devamlılığı yeni

here. Whenever Yaşar faces Turkish language, the situation

27 mayıs MAY
sa TU 18.30

“Komedi üzüntü veren durumdan kurtulma, özgürleşme efekti

dünyalarla, yeni estetiklerle sağlanıyor. Bir şeyler bulduğu vakit

is somehow related with bureaucracy. “Every language is

olduğunda değer ifade ediyor. Trajediye de gülebilmek bir direniş

de bunu insanlarla paylaşmak onun için önemli. Sanatçıyı ayıran

intrinsically innocent. But they lose their innocence as they

yöntemi, hayata tutunma biçimi.”

biraz da bu aslında. Çünkü sanatçıların tabiat olarak sürekli bir

become instrumentalised. This is also a theme of the play. You

▪ Bir vardır, bir yoktur Yaşar. Bir ölü, bir diri sayılır. Okula

doyumsuzluğu içlerinde barındırdıklarını ve bu doyumsuzluğun

will see that Kurds speak Kurdish among themselves. Turkish

başlarken nüfus kaydına göre ölü olduğunu öğrenir mesela.

onların motor gücü olduğunu biliyor. Daha ileriye taşıyan, daha

is spoken only when they come across with the government or

Fakat vergi borcu söz konusu olunca diri olduğu hatırlatılır.

fazlasını yapabilmeye izin veren de işte bu güç. Aynı işi yeniden

the bureaucracy, that is the soldiers. Because the Turk that a

Sevdiği kızla evlenemez ama askere alınır. Yani bürokrasinin

yapmak bambaşka kapılar açıyor nihayetinde. Yıllar sonra

Kurdish peasant comes across is always in uniforms. And this

uygun gördüğü hallerde var, görmediği hallerde yoktur. Yaşar Ne

Yaşar’ı yeniden oynayabilmelerinin avantajını tiyatro ve sinema

is another aspect of the story”.

Yaşar Ne Yaşamaz 1977’den bu yana bir Aziz Nesin klasiği olarak

karşılaştırmasıyla yapıyor yönetmen: “Tiyatronun sinemaya karşı

In the nature of the play, there is this element of “amusement”

hayatımızın içinde. Filmlere, tiyatro oyunlarına ve toplumsal

tek avantajı var: Her gün tazelenme şansı.” Bu tazelenmenin

as a metatext. Tragedy and comedy is carefully balanced in

değerlendirmelere konu oldu. Aradan geçen bunca yıla rağmen

bir canlılık olduğunu, her oyuncunun aynı karakteri nüanslarla

the text. The songs have been translated into Kurdish; some

her okuma ve seyir, durumun güncelliğini koyar ortaya. Yani

daha da zenginleştireceğini düşünüyor Keskin. Yaşar da her

traditional melodies supplement the melancholic aura of the

“vatandaş” Yaşar bugün de bir vardır, bir yoktur. Her yerdedir,

sahnelemede zenginleşen bir karakter. Her ekip her oyuncu ona

play. Keskin emphasizes his disinclination for a comedy with

ama hiçbir yerdedir. Son olarak Diyarbakır’da görülmüştür.

başka nüanslar katıyor. Bir karakteri sahne üstünde tekrar tekrar

the mere purpose of amusement, adding that comedy or this

Yönetmen Ferhat Keskin, Kürt bir yönetmen ve oyuncuların

seyredebilme arzusunu da doğuran önemli bir durum bu. Yaşar

element of amusement has a value when it is the affect of

olduğu bir projede hikâyenin “Kürt sorunu”yla ilişkisine temas

her yerde başka biri olarak yokken, onu var etmek sanatçıya

getting out of a painful situation, the impact of liberation. He

etmenin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Herkesin kendi

kalıyor.

believes that daring to laugh in the face of tragedy is also a

Kürtçe; Türkçe üstyazılı.
Kurdish, with Turkish surtitles.

koşullarına göre şekillendirebileceği bu karakteri kendilerini

way of resistance, sticking to life. Otherwise, all the things that

ilgilendiren bir yerden ele aldıklarını, duygusal yansımalarının ne

“Comedy has a value when it is the effect of getting out of a

Yaşar goes through are really hard to put up with, things that

olduğuna dikkat ettiklerini söylüyor, tabii dramatik kurgusuna

painful situation, the impact of liberation. Daring to laugh in

may destroy one’s connection with life. Yet daring to laugh

sadık kalarak. Bu projede asıl dikkati çeken, dile dramaturjik bir

the face of tragedy is also a way of resistance, sticking to life.”

triggers the resistance.

yaklaşım oluşturulması. Oyun Kürtçe ve Türkçe oynanıyor ve

▪ On one occasion, Yaşar exists, and on another he doesn’t.

Also put on stage by Diyarbakır Municipality Theatre before,

dil karakterin durumuna göre şekilleniyor. Burada toplumsal

He is claimed to be dead once, and then alive. When he was

this restaging of Yaşar, Neither He Lives, Nor He Doesn’t in 2014

ve politik bir gerçeklik görünür kılınıyor. Yaşar’ın Türkçeyle

about to register for primary school, it turned out that he is no

is also significant for Keskin. Because he defines his work as

karşılaştığı yerler hep bürokrasiyle ilişkili oluyor. “Her dil

longer alive according to death records, for instance. But when

a “pursuit”. The continuity of this pursuit is ensured by new

özünde masumdur. Ama diller enstrümantalize olduklarında

it comes to his tax liability, he is reminded that he is alive. He

worlds, new aesthetics. And when he finds out something, it

masumiyetlerini yitirirler. Bu da bir konu oyunun içinde.

can’t marry the girl he loves, and he is conscripted. In a sense,

is important for him to share. This characteristic is in a sense

Görülecek ki, Kürtler aralarında Kürtçe konuşurlar. Devletle ya

he exists only in bureaucratically confirmed situations. Since

distinctive of an artist. He bears in mind that artists always feel

da bürokrasiyle –askerle– karşılaştıklarında Türkçe konuşulur.

1977, Yaşar, Neither He Lives, Nor He Doesn’t is in our lives as

an inherent dissatisfaction that is their driving force. This is

Bir Kürt köylüsünün karşısına bir Türk hep üniformalı gelmiştir

a classic of Aziz Nesin’s writing. It has formed the basis for

what gives them the opportunity to move forward, accomplish

çünkü. Bu da hikâyenin başka bir yönü.”

films, inspired plays, and it has been subject to social analysis.

much more. Doing the same thing again and again ultimately

“Eğlence” bir üst metin olarak var bu oyunun tabiatında.

Although it was written years ago, each reading or spectacle

opens up new ways. The director appraises the advantage of
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restaging the play years later in terms of a comparison between

rejisörlerle Kürtçe oyunlar seyirciyle buluşur. Şehir

BİR HALK DÜŞMANI

theatre and cinema: “Theatre has only one advantage over

Tiyatrosu bugün Diyarbakır seyircisi için perde açmakla

AN ENEMY OF THE PEOPLE

cinema: chance of freshening up every single day.”

birlikte bölge tiyatrosu olma konumunda olup Türkiye

Keskin suggest that this invigoration is a kind of liveliness,

ve yurtdışında pek çok turne düzenliyor.

and the performer enhances the same character with nuances.

Şehir Tiyatrosu, 2011’den bu yana Kürtçe oyun

Yaşar is a character that is improved every time it is performed.

yazarlığını geliştirmek, yeni/genç yazarları oyun

Each cast, each performer adds him some other nuances. This

yazarlığına teşvik etmek, Kürt tiyatro edebiyatına ve

is what makes to watch the same character again and again on

Kürt tiyatro topluluklarının repertuvarına yeni/güncel

the stage desirable. As Yaşar exists nowhere as somebody else,

metinler sağlamak amacıyla Kürtçe oyun yazma

it is the duty of the artist to make him be. ▪

yarışması düzenliyor.

biyografi 1990 yılında Ziya Demirel’in genel sanat

bıography Municipality of Diyarbakır Dr. Orhan

yönetmenliğinde kurulan Diyarbakır Belediyesi Dr.

Asena City Theatre was established with Ziya

Orhan Asena Şehir Tiyatrosu aynı sezon Orhan

Demirel as the director of arts in 1990. The first play

Asena’nın Atçalı Kel Mehmet adlı oyunuyla perdesini

to be staged was Orhan Asena’s Atçalı Kel Mehmet.

açar. 1993 yılında başrejisörlüğe getirilen Veysel

Appointed a City Theatre status by the Ministry of

Öngören ile birlikte yeni bir repertuvar oluşturulur.

Culture in 1993, its status was revoked by the Welfare

Bu dönemde tiyatro, birçok bölge turnesinin yanı

Party municipality administration and council which

sıra Türkiye’deki çeşitli festivallere de katılır. 1994

won the elections in 1995. The City Theatre personnel
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yılında Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olan

was forced to resign by the administration and thus

Cuma Boynukara yönetiminde ise Bekçi Murtaza

the company could not open its curtains for four years.

ve Mem ile Zin adlı oyunlar sahnelenir. 1993’te

When People’s Democracy Party (HADEP) won the

Kültür Bakanlığı’ndan Şehir Tiyatrosu statüsü alan

elections in 1999, a city theatre was formed with Mete

tiyatronun, 1995 yılında yerel seçimleri kazanan Refah

Ayhan as the director of arts. With Rüknettin Gün as

Partili belediye yönetimi ve meclisi tarafından Şehir

the director of arts in 2010, director Luciano does an

Tiyatrosu statüsü feshedilir. Şehir tiyatrosu çalışanları

experimentation on forum theatre with Iogna Zimanê

dönemin belediye yönetimi tarafından istifaya zorlanır

Çiya (The Mountain Language). Kurdish musical,

ve bunun üzerine dört yıl boyunca perdesini açamaz.

Çîrokek Zivistanê (A Winter Tale) follows with Haldun

Halkın Demokrasi Partisi’nin (HADEP) yerel seçimleri

Dormen as the playwright and director. National and

kazandığı 1999 yılında Mete Ayhan’ın genel sanat

international directors continue to stage Kurdish plays

yönetmenliğinde şehir tiyatrosu kurulur. 2000 yılında

such as Mihoyê Girêsor (Aladağlı Mıho), Ti Gara Nîyî

Metin Boran’ın Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni

(Sen Gara Değilsin), Antîgone, Qeyd (Kayıt), Xulamê

olarak göreve getirildiği dönemde ilk kez Murathan

Du Xwedî (İki Efendinin Uşağı), Daweta Xwînî (Kanlı

Mungan’ın Taziye adlı oyunu Kürtçe Hawarî adıyla

Düğün), Hamlet. The City Theatre today is positioned

sahnelenir. Bu süreçten sonra Şehir Tiyatrosu, iki

as a regional theatre as well as opening its curtains

dilliliği esas alarak repertuvarını oluşturur.

for Diyarbakır spectators. It also tours in Turkey and

2004-2009 yılları arasında Şehir Tiyatrosu Genel

abroad. The City Theatre organises an annual Kurdish

2000’den bu yana Ibsen’in beş farklı eserini sahneye koyan

Sanat Yönetmenliği’ne getirilen Mehmet Gunduz Bir

playwriting contest since 2011, in order to improve

Ostermeier, Ibsen konusunda çalışması nedeniyle oluşan

Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü adlı oyunla perdeyi açar.

Kurdish playwriting, encourage new/young authors

meraka dair düşüncelerini ise şöyle açıklıyor: “1990’lı yıllarda

Ardından Cembelî û Binevş (Cembeli ve Bınevş), Kelemê

into being playwrights and supply new/contemporary

tiyatro yapmaya başladığımda, Büchner, Brecht ve Shakespeare

Evînê (Aşkın Dikeni), Mala Dînan (Deliler Evi), Mala

texts into Kurdish theatre literature and Kurdish

gibi bazı büyük oyun yazarlarının, Arthur Miller, Kroetz ya da

Extiyaran (İhtiyarlar Evi), Tu Kî Ye (Sen Kimdir), Yaşar

theatre company’s repertoire.

Fassbinder gibi 20. yüzyıl klasik yazarlarının oyunlarıyla ve

THOMAS OSTERMEIER AND IBSEN

27 mayıs MAY
sa TU 20.30

▪ 1999 yılı Eylül ayında Schaubühne’nin sanat yönetmenliğini

28 mayıs MAY
ça WE 20.30

olarak 2012 yılında Hamlet oyunuyla konuk oldu. 1999 yılından

29 mayıs MAY
pe TH 20.30

üstlenen Thomas Ostermeier, İstanbul Tiyatro Festivali’ne son
bu yana topluluğun aynı zamanda daimi yöneticisi de olan
Ostermeier; başta Ibsen olmak üzere Marieluise Fleisser, Jon
Fosse, Rainer Werner, Herbert Achternbusch gibi yazarların
çeşitli oyunlarını yönetti. 2009’da Henrik Ibsen’in oyunu John
Gabriel Borkman ile Fransa’da, Shakespeare’in Hamlet’iyle de
İspanya’da ödüle layık görüldü. Aynı yıl, Fransa Kültür Bakanlığı
tarafından verilen Edebiyat ve Sanat Liyakat Ödülü’nü aldı.
2010’da Fransız-Alman Ortak Kültür Konseyi Başkanlığı’na
getirildi. Aynı yıl Polonya’daki Kontakt Uluslararası Tiyatro
Festivali, Ostermeier’e ünlü prodüksiyonu The Cut için Eleştiri
Büyük Ödülü’nü sundu. Thomas Ostermeier, 2012 yılında 18.’si
düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali’nde de Onur Ödülü’ne layık
görüldü.

Ne Heye Ne Jî Tuneye (Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz) adlı

çağdaş oyunlarla daha çok ilgileniyordum. Ibsen’i kesinlikle

Kürtçe oyunlar sahnelenir. Hadi Öldürsene Canikom,

düşünmemiştim. Bir gün, neden bilmiyorum birden Nora:

Haneler, Özgürlüğün Bedeli, Dullar-Kayıplar ve Şok

Bir Bebek Evi’ni okurken buldum kendimi. Oyunu okudum

Durumları adlı oyunlar Türkçe sahnelenir.

ve kendi kendime şöyle dedim: ‘İşe bak, birinci sahneden

2010 yılında Rüknettin Gün’ün genel sanat

itibaren tamamen paradan konuşuluyor.’ Bu benim için gerçek

yönetmenliğinde; Luciano Iogna’nın yönettiği Zimanê
Çiya (Dağ Dili) adlı forum tiyatrosu denemesi yapılır.

sponsor

Ardından Haldun Dormen’in yazdığı ve yönettiği
Çîrokek Zivistanê (Bir Kış Masalı) adlı Kürtçe müzikal
sahnelenir. Daha sonra yurtiçi ve yurtdışından

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

107

arno declaır

106

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

108

BİR HALK DÜŞMANI AN ENEMY OF THE PEOPLE

BİR HALK DÜŞMANI AN ENEMY OF THE PEOPLE

at the Münchner Kammerspiele (2002), The Girl on the Sofa

period we’re going through. When I took over as head of the

known directors have written theatre history here,

by Jon Fosse at the Edinburgh International Festival (2002),

Schaubühne, the first play I staged was Lars Noren’s Catégorie

initially at the Hallesches Ufer site, and, since 1981,

The Master Builder by Henrik Ibsen for the Burgtheater in

3.1, which deals with the victims of our society. I realise that

at Lehniner Platz. Countless tours all over the world,

Vienna (2004), The Marriage of Maria Braun by Rainer Werner

as an insight into the current state of affairs this is perhaps

prizes and awards for directors, productions and

Fassbinder (2007) and Susn by Herbert Achternbusch at the

less powerful than falling prey to the economic crisis or being

actors speak volumes about the artistic team’s success

Münchner Kammerspiele (2009) and Ghosts by Henrik Ibsen

relegated to a lower class. But in the end I made my decision

in further developing the Schaubühne’s renown

with the Toneelgroep at the Stadsschouwburg in Amsterdam

and that’s why I decided to stage Ibsen’s plays. ▪

under Thomas Ostermeier’s artistic directorship. The
Schaubühne continues its tradition of contemporary

(2011). He has been awarded with numerous international
prizes, including the Europe Prize New Theatrical Realities in

biyografi Schaubühne Berlin çağdaş, deneysel ve

and critical new interpretations of classics from

Taormina (2000), the Nestroy Prize and the Politika Prize for

uluslararası bir tiyatro deneyimi vaadediyor. 1962

Shakespeare, through Ibsen to Strindberg as well

Nora (2003). In 2004 he was Artiste Associé for the Festival

yılında kurulduğundan bu yana, ilkin Hallesches Ufer

as embracing new forms of dance and musical

d’Avignon. In 2009 John Gabriel Borkman by Henrik Ibsen

mekânında, 1981’den itibaren de Lehniner Platz’da

theatre. The core of the repertoire is made up of

has been awarded with the Grand Prix de la Critique of France

ünlü yönetmenler burada tiyatro tarihini yazıyorlar.

contemporary authors, as documented by over 90

and Hamlet by William Shakespeare with the Barcelona Critics

Dünya çapında sayısız turne, yönetmenlerin,

world and German-language premieres in the last

Prize. In the same year Ostermeier has been appointed Officier

yapımların ve oyuncuların kazanmış olduğu sayısız

ten years as well as the Festival of International New

des Arts et des Lettres by the French Ministry of Culture. In

ödül, Schaubühne’nin Thomas Ostermeier’le

Drama (F.I.N.D.). For this festival, one week of the

2010 he has been announced as president of the German-

ünlenmiş artistik yönetmenliğinin ekip tarafından

year is devoted to presenting new plays from both

French Council of Culture. His production The Cut received

nasıl ilerletildiğine dair çok şey söylüyor. Schaubühne,

Germany and abroad. Alongside Thomas Ostermeier,

the critic’s prize at the international theatre festival KONTAKT

Shakespeare klasiklerine ustaca çağdaş yorumlar

outstanding directors such as Falk Richter, Ivo van

in Torun (Poland) in 2010. He has been awarded with the

katma geleneğine, Ibsen’den Strindberg’e dans ve

Hove, Katie Mitchell, Michael Thalheimer, Alvis

critics prize as Best International Production 2011 and in

müzikal tiyatroda yeni formlara açık olmaya devam

Hermanis, Volker Lösch, Friederike Heller, David

Turkey with the Honorary Award by the 18th Istanbul Theatre

ediyor. Repertuvarının kalbinde, son on yılda Festival of

Marton, Egill Heidar Anton Pálsson, Rodrigo García,

Festival 2012.

International New Drama’nın (F.I.N.D) yanı sıra dünya

Yael Ronen and Patrick Wengenroth work at the

As of 2000, the director has staged five different plays by

ve Almanca prömiyeri yapan 90 oyunla gösterdiği

Schaubühne, as well as the choreographers Anouk

Ibsen. Of course this marked interest in Ibsen did pique

gibi çağdaş yazarlar yer alıyor. F.I.N.D.’de senenin

van Dijk and Constanza Macras. Since the 2008/09

anlamda büyük bir buluştu. Ibsen’in tiyatrosuna girebilmek

people’s curiosity. Ostermeier explains his thoughts on this

bir haftası Almanya ve yurtdışından yeni oyunların

season, the Schaubühne has been a founding member

için materyalist gözlüklerinizi takmanız gerekir; bence bu tam

topic: “When I began working in theatre in the 1990s, I was

sergilenmesine adanıyor. Schaubühne’de Thomas

of the European Theatre Union Prospero. This union

anlamıyla psikanalitik bir yolculuktur.

most interested in the oeuvre of great playwrights such as

Ostermeier’ın yanı sıra, Falk Richter, Ivo van Hove,

sees theatres from Portugal, France, Belgium, Italy,

Ibsen’in oyunlarının büyük bölümü çok iyi kurgulanmıştır. Klasik

Büchner, Brecht and Shakespeare and the plays of classic

Katie Mitchell, Michael Thalheimer, Alvis Hermanis,

Finland and Germany joining forces to develop

bir yapısı vardır ve tanıdık bir burjuva dünyasından söz eder. Bu

20th century authors like Arthur Miller, Kroetz or Fassbinder,

Volker Lösch, Friederike Heller, David Marton, Egill

productions together and exchange guest productions.

noktadan baktığınızda aslında bu oyunlar bir anlamda sınırlıdır

in addition to other contemporary works. I’d never even

Heidar Anton Palsson, Rodrigo García, Yael Ronen

Thomas Ostermeier’s production of Ibsen’s John

da. Buna karşılık çok büyük bir olanak da sunarlar: Üzerinde çok

considered Ibsen. One day – I don’t know why – I found

ve Patrick Wengenroth gibi sıra dışı yönetmenler ve

Gabriel Borkman in Rennes marked the beginning

rahat çalışırsınız, öyle ki bu oyunlardan yola çıkarak günümüzün

myself reading Nora: Doll’s House. After I got through the

Anouk van Dijk ve Constanza Macras gibi koreograflar

of the collaboration which went on to produce co-

önemli konularını anlatan yeni metinler yapabilirsiniz. Tıpkı Bir

play I said to myself: ‘Would you look at that... From the first

yer alıyor. Schaubühne, 2008/09 sezonundan bu

productions such as The Lie written and directed by

Halk Düşmanı’nda olduğu gibi. Bunu çok seviyorum; bir Truva atı

scene onwards all they talk about is money.’ For me, this

yana, Avrupa Tiyatrolar Birliği Prospero’nun kurucu

Pippo Delbono (2008), Falk Richter and Anouk van

gibi. Festival organizatörlerine ve seyircilerine Ibsen’i sunarken

was a very significant find. You need to don your materialist

üyeleri arasında. Kurum, Portekiz, Fransa, Belçika,

Dijk’s PROTECT ME (2010), Krzysztof Warlikowski’s

aslında onları tanıdıkları bir alanda olduklarına inandırıyorum.

hat in order to access Ibsen’s theatre; I believe this is a truly

İtalya, Finlandiya ve Almanya’dan tiyatroların bir araya

African Tales after Shakespeare (2011), but also works

Ama sahnede gördükleri oyun klasik kurallara bağlı olmayan son

psychoanalytical journey. The majority of Ibsen’s works are

gelip yapımlar geliştirmeleri ve misafir yapımlara ev

by promising young directors such as Jan-Christoph

derece çağdaş bir oyun oluyor.

very well constructed. They have a classic structure and they

sahipliği yapılmasını sağlıyor. Thomas Ostermeier’in

Gockel’s adaptation of The Talented Mr. Ripley by

Ibsen’in tiyatrosu, kendi çağındaki, özellikle 20. yüzyılın

mostly dwell on the familiar world of the bourgeoisie. From

Rennes’deki Ibsen eseri John Gabriel Borkman yapımı

Patricia Highsmith (2011).

ikinci yarısı burjuva toplumunun sıkıntılarından söz eder.

this perspective, you could say that the plays are, in a sense,

işbirliğinin başlangıcına işaret ediyor. Bu işbirliği daha

Günümüzde de aynı sıkıntılarla karşılaşıyoruz; oldukça gerici,

limited. In spite of this they provide a great opportunity: You

sonraları Pippo Delbono’nun yazıp yönettiği ortak

tutucu dönemler yaşanıyor. 2000 yılında Schaubühne’nin

can work very comfortably with them, such that you can use

yapım The Lie (2008), Falk Richter ve Anouk van Dijk’in

yönetimini devraldığımda sahneye koyduğum ilk oyun Lars

the plays as a starting point to expound on important current

PROTECT ME (2010), Krzysztof Warlikowski’nin African

Noren’in, toplumumuzun kurbanlarından söz eden Catégorie

issues. It’s the same as it was with Enemy of the People, I really

Tales after Shakespeare (2011) gibi oyunlarının yanı

3.1. idi. Güncel duruma tanıklık etmek için, ekonomik krizin

love this; it’s like a Trojan horse. When I serve up Ibsen to the

sıra Jan-Christoph Gockel gibi gelecek vaadeden genç

kurbanı olmak ya da alt sınıfa düşmekten belki de daha az güçlü

festival organizers and their spectator, I’m able to convince

yönetmenlerin Patricia Highsmith’in The Talented Mr.

olduğunun farkındayım. Sonuçta bir tercih yaptım ve bu nedenle

them that they are in a familiar setting. Yet what they see on

Ripley (2011) uyarlaması gibi işlere dönüştü.

de Ibsen’in oyunlarını sahneledim.

the stage is a distinctly contemporary play that is not bound by
classical rules. Ibsen’s theatre work focuses on his own period

bıography The Schaubühne Berlin stands for a

▪ Since September 1999 Ostermeier is member of the

and in particular the difficulties faced by the bourgeoisie in

contemporary, experimental and international kind

Artistic Direction and Resident Director of the Schaubühne.

the second half of the 20 century. We’re confronted by the

of theatre process. Since its foundation in 1962, well-

He has also directed The Strong Tribe by Marieluise Fleißer

same hardships today; it’s a rather backward and conservative

th
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* Brigitte Salino’nun Le Monde gazetesinde yer alan röportajından derlenmiştir.
Excerpted from a Le Monde interview carried out by Brigitte Salino.

109

Oyun Salonu: KABUKLU SÜRPRİZLİ HAYVANLAR PlaySalon: SHELLS WITH SURPRISES

Oyun Salonu: KABUKLU SÜRPRİZLİ HAYVANLAR PlaySalon: SHELLS WITH SURPRISES

Oyun Salonu: KABUKLU SÜRPRİZLİ HAYVANLAR

düzenine doğmuş on yaşındaki Elpsis, su baronu Esc ve ailesi

PlaySalon: SHELLS WITH SURPRISES

için “çalışan” Tab’in hikâyesi… Onların hikâyelerinde umut,
insaniyet ve vicdana dair tüm muhasebe ve tevekküller Tab’in,

BULUTİYATRO

kardeşi Elpsis’in boynunda salgının ilk belirtisini gördüğü an
başlıyor...
“We’ll see ourselves as justified in order to live… Ourselves!
I deserve to live the most! That is my right! I think it was like
this in the past because we were so numerous, so many…”
▪ Where do you see yourself ten years from now? For some
us the answer to this question involves a successful career, a

ilker seyfi doğan

Yazan Written by
Ebru Nihan Celkan
Yöneten Directed by
Özlem Karadağ
Yardımcı Yönetmen Assistant
Director
Pınar Hamzaoğlu
Dramaturji Dramaturgy
Özge Ertem & Fatih Artvinli
Oyuncular Performers
Bahar Selvi, Berna
Küçülmez, Fatih Özkan, Sadi
Celil Cengiz
Reji Asistanları Stage
Direction Assistant
Öznur Yerlikaya, Emin
Şentürk
Sahne ve Kostüm Tasarımı
Stage & Costume Design
Bahar Uyandıran
Işık Tasarımı Lighting Design
Alev Topal
Afiş ve Video Tasarımı
Poster & Video Design
Fatih Yürür

happy family or the power to struggle against life… We always
imagine the future adding to our lives rather than subtracting
from it. Not many of us imagine a future where the world
hayatta kalması için hep birilerinin ölmesi gerekiyor. Hukukun,

is devastated by drought or people are loaded into camps to

iktisadın ve diğer tüm mekanizmaların yıkılıp herkesin doğa

escape a pandemic disease. Shels with Surprises takes place in

karşısında acizlikle eşitlendiği zamanda bile insanlar düzeni

exactly this kind of universe. But what happens to people in

kaldıkları yerden kurmaya devam ediyor. Düzeni yöneten ama

such conditions who harbour naive expectations about the

HAYATTA KALMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNE DAİR

görünmeyen üst düzey yetkililer, dış dünyanın organizatörleri,

future, such as a successful career or a tightly knit family? In

27 mayıs MAY
sa TU 20.30

ON THE OBLIGATIONS OF STAYING ALIVE

Esc karakteri gibi su baronları, erzak dağıtan ve yok etme

this new system, the elimination of a child gripped by illness

28 mayıs MAY
ça WE 18.30

ayris alptekin

görevini gerçekleştiren Tab gibi çalışanlar var. Diğer insanlar

may not even be a matter of conscience…

“Yaşamak için kendimizi haklı göreceğiz… Kendimizi! En çok

kamplarda hastalıktan korunarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bu

In addition to well-known potential doomsday scenarios, this

yaşaması gereken benim! Bu benim hakkım! Eskiden çok

ruhani çöküş içinde insanın değerleri, ölüme ve yaşama bakışı

universe also contains a narrative about the future. How far

kalabalığız diye, bu kadar çok insan var diye böyle olduğunu

karşılaştığı zorluklarla beraber başkalaşıyor.

are we from a global catastrophe? Drought, reduced rainfall,

düşünüyordum…”

Oyunun yönetmeni Özlem Karadağ, insanın maruz kaldıklarının

global warming… All these issues, which currently occupy

▪ On yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu sorunun

ya da eline nasıl bir güç verildiğinin öneminin üzerinde duruyor.

us, actually mark the beginning of the timeline in which the

cevabı kimimiz için iyi bir mesleki kariyer, kimimiz için mutlu

Zor koşullarda bu dünyanın öğretilerine göre yaşayabilirsiniz.

play takes place. Penia is recounting to her son, Elpsis, the

bir aile, kimimiz için yaşamla mücadele kuvveti... Eksik değil

Ama üçüncü gün hayatta kalmak için başka bir yol denemeniz

story of a happy people who are able to drink at will from the

hep bir fazlasıyla hayal ederiz geleceğimizi. Birçoğumuz kendini

gerekebilir; elinize verilen gücü sonucu korkunç olsa da

cool waters of a free flowing river or pour themselves a glass

gelecekte kuraklığın hüküm sürdüğü bir dünyada, ölümcül bir

kullanabilirsiniz. Şartlar değiştiğinde tüm bakış açıları da

from a pitcher nearby without having to stray too far. The old

salgından korunmak için insanların doldurulduğu bir kampta

değişebiliyor. Bu neye maruz kalındığına bağlı. Bu denli evrensel

world, in which frozen clusters of ice fall from the sky, is now

tahayyül etmeyebilir. Kabuklu Sürprizli Hayvanlar oyunu tam da

bir felakette insanın vicdanı ve ruhu da evrim geçiriyor. Her

the realm of fairytales. The ditch they use to dispose of the

böyle bir evrende geçiyor. Peki, bu koşulların oluşturduğu yeni

karakterin hayatta kalmak için kendi motivasyonu var. Penia, Tab,

bodies of children they’ve killed by spraying them with acid

dünya düzeninde kariyer hırsı veya aile birliği gibi geleceğe dair

Elpsis ve Esc… Karadağ toplumsal veya ekolojik olandan daha

because they’d been infected by the disease is just a small

naif temennilerin sahiplerine neler olur? Bu şartların hâkim

fazla bir tür olarak insana mercek tutmaya çalışıyor.

walk away from the camp. The job of Tab, Penia’s oldest son,

olduğu yeni sistemde, salgına yakalanmış bir çocuğun yok

Çoğunlukla uzak ve gerçekleşme ihtimali düşük bir gelecek

is no longer just to deliver food to the other camps, but the

edilmesi vicdani bir muhakeme meselesi bile olmayabilir…

kurgusu olarak ele alınan distopya türü oyun, insanın

extermination of the disease-ridden people. After all, we need

Bu evrende, aşina olduğumuz muhtemel dünya sonu

geçmişinden tekerrür eden bir kabullenişle kurgulanıyor.

to survive, don’t we? As always, some must die so that others

anlatılarının yanında bir gelecek kurgusu mevcut. Küresel bir

Aslında seyredilen evren seyircinin meydana getirdiği veya

may live. Even in a time when the law, the economy and other

felaket ihtimali bizden ne kadar uzakta duruyor? Kuraklık,

getirebileceği bir evren. İnsanın kendi elleriyle yıktığı bir dünya…

institutions have become obsolete and everyone is equally

yağmurların azalması, sıcaklığın artması… Zamanımızın

Dolayısıyla Karadağ seyirciyi felaket tasvirinin müsebbibi

powerless before nature, people resume building the system as

kamuoyunu meşgul eden tüm bu meseleler oyunun geçtiği

olduğu kadar mağduru olarak da konumlandırıyor: “Sahne

it was before. They’re all there: Senior authorities who govern

zamanda felaketin başlangıcına tekabül ediyor. Penia, sıcak

üzerindeki karakterlere bakıp onu bu hale getirenin siz olduğunu

but are never seen, organisers of the hinterlands, water barons

bir günde gür akan bir ırmağın soğuk suyundan kana kana

düşünebilirsiniz seyirci olarak. Biz ne yapıyorsak kendi elimizle

such as Esc, and employees like Tab, who are charged with

su içebilen ya da fazla uzağa gitmeden bir adım ötedeki

yapıyoruz zaten… Ama bir diğer yandan kendi halimize tepeden

delivering supplies and killing. Others are trying to stay alive in

sürahiden istediği zaman bir bardak su yudumlayabilen mutlu

bakmak gibi de görebilirsiniz…” Zamansal ve mekânsal

their camps by fending off the illness. In this spiritual decline

insanların masallarını anlatıyor oğlu Elpsis’e. Gökten donmuş

göndermelerin olmadığı metin, sahnelemeyle birlikte seyirciye

people’s values and their view of life and death are transformed

su kütlelerinin yağdığı geçmiş dünya, ancak masalların içinde

hem başka bir diyar uzaklığında hem de her an gerçekleşebilecek

by the hardships they encounter.

dillendiriliyor şimdi. Salgına yakalandığı için asit sıkılıp yok edilen

tanıdık bir hissin yakınlığında durmayı hedefliyor.

The play’s director, Özlem Karadağ, underlines the importance

çocukların atıldığı çukursa kampın az ilerisinde ikâmet ediyor.

Dört karakter üzerinden anlatılan durumlar daha büyük bir

of the things people are subjected to and the power they

Penia’nın büyük oğlu Tab’in artık tek görevi civardaki diğer

pencereden bakıldığında bütün bir insanlığı kapsıyor. Sahne

are afforded. Under deteriorating conditions you can live

kamplara yemek götürmek değil, hastalıklı insanları yok etmektir.

üzerindeki aile ya da kamptaki yaşam aslında bütün bir dünyayı

according to the teachings of the world. But on the third day

Çünkü hayatta kalmak gerekiyor, öyle değil mi? Birilerinin

temsil ediyor. Umutsuz bir anne olarak Penia, yeni dünya

you may have to try something else in order to survive; you

ece öz
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biyografi buluT 2011 yılında oyun yazarı Ebru
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Nihan Celkan tarafından kuruldu. 2012 sezonunda
sahnelenen, Mitos-Boyut Yayınları’nın Oyun Yazma
Yarışması’nda ödül alan Celkan’ın yazıp yönettiği ilk
oyunu Tetikçi ve yazarın festivaldeki oyunu Kabuklu
Sürprizli Hayvanlar Devlet Tiyatroları repertuvarına
girdi. Küçük bir Anadolu kentinde yoksulluk ve
yoksunluğun memleket meselesi, erkeklik ve
kahramanlık ile örtülme ve örülme hallerinden yola
çıkan Tetikçi, faili meçhul suikastların parçası olduğu
devlet geleneğini sorgulayan bir çalışma. Celkan 2012
yılında Tetikçi ile VII. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nce
Yılın Yazarı Ödülü’ne de layık görüldü. Ekibin ikinci
oyunu, 2012/13 sezonunda Mîrza Metîn tarafından
may use your newly acquired power, even if the outcome is

yönetilen Nerde Kalmıştık?, askerliğini tamamlayıp

unspeakable. When conditions change, people’s perspectives

ailesinin yanına dönen Umut’un Güneydoğu’da

may change with them. This depends on what you have to

katıldığı operasyonlar nedeniyle tanık ve parçası olduğu

deal with. In this universally cataclysmic event, a person’s

şiddet sonrası, eski ve normal hayatına dönememesini

conscience and spirit undergo changes. Each character has

konu edinir. 2013 yılında Cem Uslu, bu oyundaki rolüyle

their own motivations for staying alive. Penia, Tab, Elpsis

18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde

and Esc… Karadağ wishes to move beyond the social and the

Seçici Kurul Erkek Genç Oyuncu Özel Ödülü’nü

ecological and shine a light on humanity as a species.

kazandı. buluTiyatro, 2013/14 sezonunda Ebru Nihan

The play, which revolves around a future dystopia with a distant

Celkan tarafından kaleme alınan Evim! Güzel Evim!

and unlikely narrative, is told with a repeated acceptance

oyununu sahneleyecek.

that harks back to the past. The universe we’re watching is

MOTTO DANS KOLEKTİF

Ortak yapımcılar
Co-produced by

avrupa komisyonu
kültür programı
/ jardın d’europe
the eu’s culture
programme
/ jardın d’europe
Koreografi Choreography
Gizem Bilgen
Dramaturji Dramaturgy
Ayşe Draz
Ses Tasarımı Sound Design
Sair Sinan Kestelli
Kostüm Tasarımı
Costume Design
MilenNae
Set Tasarımı Set Design
Mehmet Kerem Özel
Işık Tasarımı Lighting Design
Murat Ersan
Dansçılar Dancers
Suzan Alev, Gül Batırbaygil,
Işıl Derya Bıçakçı, Harika
Onur Yıldırım

selin alemdar
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HER BİR ADIMIN SONRASI BAŞKA BİR TEDİRGİNLİK

28 mayıs MAY
ça WE 18.30

WITH EACH STEP COMES MORE ANXIETY

29 mayıs MAY
pe TH 18.30

Yeni olan her şeyin getirdiği heyecanla birlikte eskinin güven

belfu gülra kaba
veren kollarından uzaklaşırken yaşanan tedirginlik… İnsanı
farklı duygulara sürüklese de hayatından hiç eksik olmasını
istemeyeceği tatlı karın ağrısı.
▪ Bir bahçedesiniz. Üzerinizde belki de heyecanla aldığınız

actually a universe that the spectator has made or could make

bıography buluT is founded by playwright Ebru

possible. A world that humanity has itself demolished…

Nihan Celkan in 2011. The first play which Celkan

Karadağ positions the spectators as both the perpetrator and

wrote and directed in 2012, Tetikçi, (winner of

the victim of this imagined apocalypse: “Seeing the characters

the Mitos-Boyut Publishing House’s Playwriting

on the stage, you may think that, as the spectator, you were

competition) and her play in the festival Kabuklu

insanlar. Birler, ikiler, üçler... Yeni bir kapı önünüzde duruyor.

responsible for their predicament. We’re the ones responsible

Sürprizli Hayvanlar, both made it to the State

İçeri gireceksiniz ve birbirini takip eden yıllar boyunca eğitiminizi

for whatever happens… On the other hand, you may feel this

Theatre’s repertoire. Set in a tiny Anadolu town,

alacaksınız. İçinizde hem heyecan hem de bilmediği yere

is more akin to look at our situation from above”… The text,

Tetikçi questions the state tradition of unsolved

adım atan bir çocuğun gerginliği. Ne olacak? İçeride sizi neler

which provides no references as to time and place, describes a

assassinations through poverty and deprivation,

bekliyor? Yanınızda duran çocuğun adı ne? Oysa ki ev ne güzeldi.

location as distant as a faraway land and as close as the familiar

woven and hidden in state affairs, manhood

Bildiğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz bir yer. Hayatın

feeling that this might all be imminent.

and martyrdom. With Tetikçi, Celkan earned the

size sunduğu eşiklerden birindesiniz. Oradan geçtikten sonra

The situations described through the four characters

Playwright of the Year title at the VII. Direklerarası

hiçbir şey aynı olamayacak ve ne olacağını bilmemenin getirdiği

encompass all of humanity when viewed through a larger

Spectator Awards in 2012 with Tetikçi. The company’s

tedirginlik... Bunlar belki de ilk defa yaşadığınız, çoğunlukla

window. The family seen on the stage or life at the camp

second play, Nerde Kalmıştık? Was directed by Mîrza

karın ağrıtan hisler. Büyüdükçe şekil değiştiren ama her yeni

actually represent an entire world. It’s the story of Penia, a

Metîn during the 2012/13 season. It deals with Umut’s

adımda, farklı dozlarda kendini yeniden hissettiren. Mekânlar,

desperate mother, Elpsis, a ten year old born into the new

inability to assimilate back into his old and normal life

insanlar, durumlar sürekli değişirken, o tanıdık his bizi yeniden

world order, the water baron Esc and Tab, who “strives” for

when he gets back to his family after witnessing and

yakalamaya devam ediyor.

his family… In their story, all considerations relating to hope,

participating in violence during his military duty in

Hiatus, devingen bir setin belirlediği hareketlerin yarattığı yeni

humanity and conscience begin when they first notice signs of

the Southeastern region of Turkey. Cem Uslu won the

durumlar ve öykülerin, tanımlı ve tanımsız alanlar arasındaki

the disease on the neck of Elpsis, Tab’s brother. ▪

Young Actor Jury Special Prize at the 18. Sadri Alışık

gidiş gelişin tetiklediği tedirginlikle bu tanıdık duyguyu

Theatre and Cinema Acting Awards in 2013. During

performans sırasında açılan katmanların arasında sunuyor.

the 2013/14 season, buluTiyatro performs Evim! Güzel
Evim! written by Ebru Nihan Celkan.
sponsor
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forma. Ailenizin yüzünde gururlu bir gülümseme. Siz de bir
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Yanınızda bir sürü yaşıtınız ve sizden yaşça yavaş yavaş büyüyen
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Performansçıların hareket ettirdiği setler sürekli yeni bir mekânı,

The choreographer’s initial idea is to create a trilogy. Hiatus is

o mekân da onların sahnedeki motivasyonunu belirliyor.

the sequel performance to Liminal in this trilogy. Gizem Bilgen

Dansçının daha bildik bir formdayken verdiği tepki ile değişime

is continuing her work in collaboration with the Motto Dans

ayak uydurması gerektiği zaman vereceği tepki, aslında bizim

Kolektifi and guest dancers. Hiatus is a performance that puts

çocukluktan bugüne çok da yabancısı olmadığımız o hisleri bir

the set – as defined by the venue and the blank space – centre-

kez daha görünür kılıyor. “Boş alan, tanımsız olduğu için korkuyu

stage. Where costumes are concerned, we see a complementary

ve tedirginliği; eşikler, arada olan mekânlar ise her tanıma uygun

design that takes its cue from Liminal and, by being boiled

olma olasılığı üzerinden endişeyi yaratır.” diye tanımlıyor bu

down to basics, strengthens the androgynous structure. Hiatus

durumu koreograf Gizem Bilgen. Değişen durumların insana

is a fifty minute experience, told through the formal projection

ve motivasyonuna yaptığı etkinin peşinde koşuyor. Setin

of music and dance, that makes us relive our past woes which

sahne üstündeki tüm trafiği belirlediği performansta dansçılar,

we, even today, frequently have to deal with before taking the

sete göre hareket ederken seyirciye başta olan biten her şeye

next step, hoping it will bring us good fortune. ▪

hâkim olma fırsatı vermiyor. Bu durum seyircide bir arada
kalma duygusu yaratsa da, ki amaçlanan da bu, aynı zamanda

biyografi Motto Dans Kolektif üyeleri; Zeynep

zihinsel olarak sürekli bir sorgulamayı da gerekli kılıyor. Dansı

Tanbay Dans Projesi’sinde (ztdp) birlikte dans etmiş,

bir atmosfer, bu performansı da her defasında kendini tekrar

tamzamanlı profesyonel dansçı, dans eğitmeni

ederken dönüşecek bir yolculuk olarak tarif eden koreograf,

ve koreograf olarak çalışırlar. Fiziksel kapasitenin

oluşan hikâyelerin formlarını bir duyguya tercüme etmeyi

sınırlarını zorlayarak, hareket ve tema odaklı bedensel

amaçlıyor. Bu arada, Hiatus’ta hiçbir şeyin gizli saklı kalması

potansiyeli ortaya çıkaran; düşünce ve duyguyu

istenmediği için bir noktadan sonra her şey seyirciye görünür

dans diline tercüme ederek fiziksel kompozisyonlar

hale geliyor.

yaratmayı amaçlarlar. Bu adanmış çalışma, asıl olan

Koreograf yola üçleme yapma fikriyle çıkıyor. Hiatus bu üçlemede

hayat projeleridir. Kendi yaratıcı üslubumuz ile ortaya

Liminal’in ardından gelen ikinci performans. Gizem Bilgen,

koyduğumuz sanat projelerini bu kolektif gücün desteği

Motto Dans Kolektif ve misafir dansçılarıyla yola devam ediyor.

each new step. That familiar feeling grips us once again as

ile daima özgün bir bakış açısıyla gerçekleştirmeye

Mekân ve boşluğun tarif ettiği setin merkezde olduğu bir

places, people and situations change on a constant basis.

çalışırız.

performans Hiatus. Kostümlerde ise Liminal’den beslenen,

With an anxiousness that’s borne out of new situations

sadeleşip androjen yapıyı kuvvetlendiren bir tasarım bütünlüğü

brought on by the ebbs and flows, as devised by the dynamic

bıography Motto Dans Kolektif members are full

kuruluyor.

sets, and the stories that move back and forth between

time professional dancers, dance instructors and

Günümüzde hâlâ sık sık, bir adım sonrasının iyi olduğunu

defined and undefined areas, Hiatus presents this familiar

choreographers who danced with Zeynep Tanbay

umarak adım atmadan önce yaşadığımız karın ağrılarını, müzik

sentiment through the myriad layers that open up during the

Dance Project (ztdp). Motto Dans Kolektif’s aim is to

ve dansçıların formel tercümesiyle bize yaşatan bir elli dakika

performance. The sets that are continuously moved around

create physical compositions by translating emotions

Hiatus.

by the performers define a new space, and the space, in turn,

into the language of dance that reveal movement and

defines their motivations. The dancer’s response in a more

theme-oriented physical potentials thorough pushing

The anxiety that comes with the thrill of each new development

familiar setting and their response to a situation that calls for

the limits of physical capacity. This dedicated work is

as the sanctuary of the past falls away... The bittersweet ache

adaptation to change, once again makes felt those feelings,

their one and only life project. The are endeavoring

that one cannot do without, despite the many different feelings

which we’ve been familiar with to a certain extent since our

to perform art projects which they produce with their

it inspires.

childhood. “Empty spaces, owing to their amorphous nature,

own creative style constantly with a unique point of

▪ You’re in a garden. Perhaps you’re wearing a team jersey you

trigger feelings of fear and anxiety, whereas thresholds and

view with the support of this collective power.

were excited to get. Your family smiling with pride. You, too

the spaces in between cause trepidation due to them being

are smiling, although it is a slightly perturbed smile. With you

potentially adaptable to any definition,” explains choreographer

are a bunch of people from your age group and others who

Gizem Bilgen. They are pursuing the impact that changing

are gradually getting older. The ones, the twos, the threes...

situations have on people and their motivations. During the

A new door awaits in front of you. You will pass through it

performance, where the set determines all the action taking

and in the years that follow you will receive your education.

place on the stage, the dancers prevent the spectators from

You’re both excited and worried, as any child stepping into the

fully grasping the goings-on as they move in relation to the

unknown would be. So what will happen? What awaits you

set. Although this invokes a feeling of togetherness in the

on the other side? What’s the name of the kid standing next

spectators – as intended – it also goads them into constantly

to you? How nice that house was. A place you knew and felt

questioning the situation. The choreographer, likening dance

safe in. You’re at one of life’s thresholds. Things will never be

to an atmosphere and this performance to a journey that is

the same once you pass that point and this uncertainty brings

transformed with each repetition, intends to translate the

with it an anxiety... Maybe these are mostly growing pains that

forms of these emerging stories into an emotion. Since the

we’ve encountered for the first time. Changing as we grow but

intention with Hiatus is to leave nothing unseen, after a certain

making themselves felt again and again in varying doses with

point everything is revealed to the spectators.
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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İKİ KAPILI EV

tatmaya fırsatları olmadığını vurguluyor. Bunda topluluklardan

distribution of roles. In this environment, stupidity emerges

A HOUSE WITH TWO DOORS IS DIFFICULT TO GUARD

sürekli yeni bir üretim beklenmesi, birçok topluluğun kendi

as the prerogative to be make mistakes. An environment

sahnesinin olmaması da etkili. Çünkü hem provalar hem

that is the direct opposite of a life built on avoiding stupidity.

de sahnelemeler için farklı mekânlara taşınmak zorunda

This is a play that is enhanced by the inclusion of clowns,

kalmak fiziksel bir yorgunluğu da beraberinde getiriyor. Bu

whose sincerity is mistaken for a lack of sophistication,

yorgunluğun üstesinden geliyorlar; topluluğun imdadına

whose surprise is taken to be unnecessary and whose outfits

yine tiyatro yetişiyor. Kahkahalar atabilecekleri, seyirciyi de

are thought to be ludicrously funny. In a way it is a paean to

güldürebilecekleri bir oyun yapmaya karar veriyorlar.

those moments when “insanity” overtakes the motivation to

Bugüne kadarki prodüksiyonlarında hep dram çalışan topluluk,

strategize and make plans.

seyircisiyle bir de komedi üzerinden ilişki kurmak istiyor. Bu

Cem Uslu, the play’s director, complains about many of the

isteğin karşımıza çıkardığı İki Kapılı Ev dolantı komedisi. Oyun,

theatre companies, themselves included, not enjoying the

türünün özelliklerini olay örgüsünde ortaya koyuyor. Yüzünü

process because they are too anxious about the outcome – or

bile görmediği bir kadını, sevgilisi sandığı kişiden korumaya

the intended outcome. He adds that their aim is to learn

çalışan bir adam ve ondan kurtulmaya çalışan kadın. İçi kıpır

and to focus on the relationship between spectator-actor-

kıpır âşıklar, gizli buluşmalar, gizemli kayboluşlar, yanlış

stage, but that they have been unable to feel the same level

anlamalar ve tabii soylular ve uşaklar. Eğlenceli yapı içinde

of enjoyment since their first play, Largo Desolato. Indeed,

sadece kahkaha yok. Seyretme biçiminize göre başka bir

moving from place to place for rehearsals and different

okuma da mümkün.

openings is physically very demanding. They are able

SINIRSIZ BİR APTALLIK İÇİN

Oyunun sınıfsal göndermelerini en basit haliyle şöyle ifade

to overcome this as theatre swoops down to the rescue.

EKİP

Yazan Written by
Pedro Calderón de la Barca
Yöneten Directed by
Cem Uslu
Onur Alagöz ve Nihan
Demirelli’nin metnin
İspanyolca aslından yaptıkları
çeviriden uyarlayan: EKİP
Adapted from the translation
of the Spanish original text
into Turkish by Onur Alagöz
and Nihan Demirelli
EKİP
Reji Asistanları Stage
Direction Assistants
Zeynep Ertan, Bora Pak,
Dündar Taşal
Oyuncular Performers
Simel Aksünger, Elif Bilgiç,
Ömer Fırat Köker, İsmail
Sağır, Ayşegül Uraz, Duygu
Yetiş
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ediyor Uslu: “Oyunda birileri varlıklı ve hiçbir iş yapmıyor.

Eventually they decide on staging a play that will let them

Sınırsız bir aptallığın içinde doyasıya oynamak büyük bir

Bunlar sadece aşkla meşgul olurken birileri de habire

and their spectator laugh.

özgürlük herkes için. Kurgunun ötesine taşınmak, “an”la ilişkiyi

çalışıyor.” Bu durumu bir komediyle görünür kılabilmek

Having mostly worked on dramatic productions until now,

kuvvetlendirmek, her şeyi oyuna dönüştürebilme meziyetine

topluluk için önemli. Bunu bir misyonerlikle, sözüne

the company is eager to connect with their spectator through

sahip olmak...

odaklanmış bir biçimle değil, zihinlere kanca atacak bir

comedy. This gives way to the comedy of intrigue that is A

▪ En önemlisi de kontrollü yaşama arzusundaki insanın

kahkahayla birlikte yapmak arzusundalar. İçine doğulan

House with Two Doors is Difficult to Guard. The play reveals

kontrolden çıktığı “an”a gitmek istiyor EKİP. Bunu sağlayacak

sistemde sanatçının da bir clown olduğunu söylüyor Uslu.

the characteristics of its genre through the intricacies of

en güçlü şey de gülmek. Bu ancak clown* olmakla mümkün

Birilerinin takım elbiselerini giyip “ciddi” işler yaptığı sırada,

its plot. A man trying to protect his lover from a woman

diyerek, uyarlamalarının estetiğini bu disiplin üzerinden

bir başkasının taş yontmasının insanı taşıdığı yeri imliyor.

whose face he’s never seen and a woman trying to get rid

kurmaya karar veriyorlar. Karşımızda tiyatroya merak sarmış,

Topluluk buradan hareketle “Bir grup clown neden oyun

of him. Love struck lovers, secret meetings, mysterious

seyircisi de olsun isteyen bir grup clown var. Bu “modern

çıkarmak ister?” sorusuyla kendi oyununu kurmaya başlamış

disappearances, misunderstandings and, of course,

palyaçolar” oyun oynamak istiyorlar ve ellerine İspanyol yazar

oluyor aslında. Ülke gündeminin basit bir içtenlikle gülmeye

noblemen and their servants. This entertaining production

Pedro Calderón de la Barca’nın İki Kapılı Ev’i geçiyor. “Sınırsız

izin vermediği zamanlardan kendilerine soluk alacak bir kapı

isn’t just about laughs. A different reading is also possible,

aptallık”ları oyuncu seçiminden rol dağılımına kadar bir sürü

aralıyorlar. O kapıdan seyircilerini alıp nereye varabileceklerini

depending on the manner in which you choose to watch it.

beceriksizliği de beraberinde getiriyor. Beceriksizlik, hata

düşünmek de süreçlerinin bir parçası. Heyecanlı ve meşakkatli

Uslu provides a stripped down explanation of the class

yapma özgürlüğü olarak karşılık buluyor bu yapıda. Sürekli

bir süreç...

references: “Some of the characters are wealthy and never

hata yapmamak üzerine kurgulanan hayatın tersine bir yapı.

have to work. Someone’s always toiling in the background

Samimiyetleri basitlik sayılan, şaşkınlıkları gereksiz bulunan,

Frolicking endlessly inside a boundless stupidity is a

as they keep busy with their amorous attachments”. It’s

bedenleri komik görünen palyaçoların varlığıyla güzelleşen

freedom everyone can enjoy. Being transported outside

important for a company to be able to make this apparent

bir oyundan söz ediyoruz. Bir yanıyla stratejilerin kurulduğu,

the fiction, strengthening the relationship with its

through comedy. They don’t wish to pontificate or emphasize

planların yapıldığı anlarda aklın baştan gittiği “akılsız”

“momentousness” and being able to turn anything into a

the issue word for word, but rather wish to highlight it

zamanlara güzelleme.

game…

through laughter. In the system we’re born into, Uslu

Oyunun yönetmeni Cem Uslu, kendileri de dahil Türkiye’deki

▪ Most of all, the EKİP longs to be in the moment where,

argues, the artist is also the clown. He draws attention

birçok tiyatro topluluğunun çalışmalar sırasında ne

desiring to be in control of their lives, a person relinquishes

to where humanity currently is as some go about their

çıkacağına –çıkması gerektiğine– odaklanıp sürecin tadını

any semblance of it altogether. The best way to make this

“serious” business while others are busy shaping stones.

çıkaramamalarından şikâyetçi. Bu işi yaparken yeni bir şey

happen is to smile. They understand that this requires

From a time when current events prevented us from

öğrenmek, seyirci-oyuncu-seyir alanı ilişkisine odaklanmak

becoming a clown* and decide to base the aesthetic of this

wholeheartedly laughing, they’re looking for an escape route

istediklerini, fakat ilk oyunları Largo Desolato’dan sonra bu hazzı

adaptation on that particular genre. Here we’re dealing with

that will provide relief. Exploring the places they might take

a group of clowns who have an interest both in theatre and

their spectator through that escape route is part of their

also gaining a spectator. These “modern clowns”, wishing

process. One that is exciting and arduous at the same time. ▪

sponsor

to stage a play, come across the Spanish writer, Perdo
Calderón de la Barca’s A House with Two Doors is Difficult to
Guard. Their “boundless stupidity” brings with it a series
of missteps that influence everything from casting to the
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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* Palyaço, soytarı anlamına gelen bir sözcüktür. Fakat genellikle tiyatro formu için clown,
sirk formu için palyaço sözcüğü kullanılır.
The word pagliacci means fool in Italian. However, clown is more commonly used in
the theatre, while pagliacci refers to circus clowns.
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biyografi EKİP, 2010 yılının Şubat ayında bir araya
geldi. Samuel Beckett’in Oyun Sonu adlı oyunuyla
sahne hayatına başladı. Bu oyundaki performasıyla

İKİNCİKAT

Simel Aksünger XI. Direklerarası Seyirci Ödülleri,

Yazan Written by
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Yöneten Directed by
Sami Berat Marçalı
Oyuncular Performers
füreyya Deniz Türkali
münevver Serra Yılmaz
sibel Canan Atalay
erkan Aziz Caner İnan
Reji Asistanları Stage
Direction Assistant
Melis Öz, Merve Kayaalp,
Semih Varol
Sahne Tasarımı Stage Design
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Işık Tasarımı Lighting Design
Doğu Akal
Müzik Music
Ozan Tekin
Afiş Tasarımı Poster Design
Gizem Bentürk, Ahmet Alp
Babür

Kerem Yılmazer Genç Yetenek Teşvik Ödülü’ne layık
görüldü. İkinci oyun, Václav Havel’in Largo Desolato’su
(2011) oldu. Bu oyun da The Marta Award, Festival
Yönetmeni Ödülü; XII. Direklerarası Seyirci Ödülleri,
Canlandırmada Bütünlük (Ensemble) Ödülü; yönetmen
Cem Uslu’ya verilen Ekin Yazın Dostları 2011/12
Tiyatro Sezonu Seçkisi, En İyi Yönetmen Ödülü’nün
sahibi oldu. Ekip çalışmasından faydalanarak Cem
Uslu’nun yazdığı, topluluğun üçüncü oyunu Parti
(2012) prömiyerini 18. İstanbul Tiyatro Festivali’nde
gerçekleştirdi. Bu oyun, geçtiğimiz yıl Tiyatro…
Tiyatro… Dergisi Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın Yapımı”,
Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri’nde “Küçük
Salon’da Yılın Oyunu” ve XIII. Direklerarası Seyirci
Ödülleri’nde Ayşegül Uraz’a verilen Genç Yetenek
Teşvik” Ödülü’nün sahibi oldu. EKİP’in sonraki oyunları
ise Amêlie Nothomb’un Cosmétique de l’ennemi
romanından Ayça Seymen Şimşek uyarlaması olan Kara
Sohbet (2012), Cem Uslu’nun Öğüt (2013) ve Roland
Schimmelpfennig’in Arap Gecesi (2014) adlı yapıtlardır.
bıography EKİP got together in February 2010 and

murat mahmut yazıcıoğlu
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ZAMANIN KUMBARASINA BİR ANI DAHA!
ANOTHER MEMORY IN THE PIGGYBANK OF TIME

30 mayıs MAY
cu FR 20.30

ceylan alas

31 mayıs MAY
ct SA 15.00

1 Mayıs’a katılacağız. Dedim ‘Sen ne biçim adamsın ya!

Türkçe; İngilizce üstyazılı.
Turkish, with English surtitles.

“Geç olmuş, Hasan beni eve bırakıyor. Ertesi gün de Taksim’de
Ben seninle gösteriye gelmek için annemlere bin tane yalan
atacağım, yarın belki eve dönünce dayak yiyeceğim, ne olacağım
belli değil, gidiyorum bir meçhule, sen daha beni arkadaşlarının

started their stage life with Samuel Beckett’s Endgame.

yanında savunamıyorsun. Nesin sen?’ dedim, ‘Arkadaş mısın,

With their performances, Simel Aksünger won an

sevgili misin, yoksa düşmanım mı? Hasan ağabey ne diyor?’”

award at the XI. Direklerarası Spectator Awards, and

▪ Fü; Mü’nün aksi, şakacı ve huysuz kardeşine bakacak birini

Kerem Yılmazer Young Talent Encouragement Award.

aramasıyla başlıyor. Mü, Fü’ye sürekli bakıcı bulmak zorunda

The second play was Václav Havel’s Largo Desolato

kalıyor, çünkü Fü gelen herkesi ne yapıp edip kaçırıyor. Yeni

(2011). This production won Festival Director Award

arayışlar sonunda iki yaşlı kadının evine bir genç kız geliyor, genç

at The Marta Award; the Ensemble Award at the XII.

kızın gelişiyle de yaşlı kadın gençliğine dönüyor. Sibel’in tiyatro

Direklerarası Spectator Awards. Director Cem Uslu

sevdasında, kendi kaçamak tiyatro günlerini anımsıyor Fü. Sibel’e

was awarded the Best Director Award at the Ekin

yazının başında, yazıdan kopuk gibi duran cümlelere benzeyen

Yazın Dostları 2011/12 Theatre Season Selection.

yarım kalmış anılarını anlatıyor Fü; gençliğinde tiyatrocu

Feeding from the EKİP works, Cem Uslu authored

olacak kızların fahişe, erkelerinse “ibne” olacağı ön yargısının

the company’s third play and Parti (2012) premiered

hüküm sürdüğünden bahsediyor. Hayallerini ve anılarını onun

at the 18th Istanbul Theatre Festival. This play won the

yaşamında görmeye, genç ve yaşlı iki kadın arasında sağlam

Production of the Year Award at Tiyatro… Tiyatro…

bir dostluk oluşmaya başlıyor. İki kadın yaşamda birbirlerine

Magazine Theatre Awards, the “Production of the Year

rehberlik ederken Sibel Fü’den, Fü Sibel’den bir şeyler öğrenmeye

Award at the Small Stage” at the Ekin Yazın Dostları

başlıyor.

Theatre Awards this year. Furthermore Ayşegül Uraz

Her insan anılarının üstesinden gelemez. Kimi deliliğe vurur,

received the “Young Talent Encouragement Award at

kimi sessizliğe. O ise deliliği seçmiş kendine, bir maske takıp

the and XIII. Direklerarası Spectator Awards. EKİP’s

yaşamın etrafında dönüp duruyor. Anılar geçip gitmiyor, kalıyor

following plays are Kara Sohbet (2012), which is an

bir yerlerde. Bir gülüşte, bir bakışta veya bir kederde açığa

adaptation of Amêlie Nothomb’s novel Cosmétique

vuruyor kendini. Gidip gelen aklı, deliliğe vuran sözleriyle bir

de l’ennemi by Ayça Seymen Şimşek and Cem Uslu’s

boy aynasına bakar gibi seyrediyor kadın kendini. Oyunda oğlu

Öğüt (2013) and Roland Schimmelpfennig’s Arabian

tarafından vefasızlık gören bir de anne var. Mutluluğun ne

Night (2014).

olduğunu, nasıl olması gerektiğini sorgulayan, üzülen, özleyen,
ağlayan, bekleyen bir anne... Üç kadının hayatı aniden kesişiyor.
Anılarını paylaşmaya başlıyor, ortak anılarını biriktiriyorlar.
Birbirlerine yeni kapılar açıp, destek oluyorlar. Yaşamaya,
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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nefes almaya çalışan üç kadın, farklı sebeplerden dolayı

The woman watches herself, as if in a tall mirror, with her

üretti; altfest’13’ü düzenledi. 20 Ekim 2013’te ikincikat-

yalnızlıklar, mutsuzluklar ve hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Genç

back-and-forth mental state and her words that seem to verge

karaköy, 10 Kasım 2013’te sekizincikat açıldı. Kurulduğu

kız kendi anılarını biriktiriyor, yaşlı kadınlar yaşamın kıyısından

on madness. The play contains a mother character who’s

günden bu yana birçok tiyatro topluluğuna ev sahipliği

gençliklerine el sallıyorlar. İstanbul’un çehresi üç kadın için başka

betrayed by her son. A mother who questions what happiness

yapan ikincikat, iki mekânı ve geniş repertuvarıyla

başka anılar, anlamlar taşıyor.

is and what it should look like. A mother who frets, yearns,

seyirciyle buluşmaya devam ediyor. ikincikat, kendi

Oyun seyredenin dilinde acı bir tatlılık bırakmaya hazırlanıyor.

weeps and waits. The lives of the three women suddenly

varoluş serüveninde, tiyatroda yeniyi, günceli arıyor;

Fü’nün tatlı huysuzluğu, şakaları ve şakalarının ardına saklanışı

intersect. They begin to share their memories and collect the

özgün hikâyeleri ve o hikâyelerdeki karakterlerin

yüzümüzde acı bir tebessüme dönüşecek kuşkusuz. Bir kadın

ones they have in common. They open new doors for each

kendi varoluş serüvenlerini olduğu gibi paylaşıyor.

yaşlandığında neyle yaşar? Anılar ona nasıl bir yaşlılık sunar?

other while giving one another support. The three women,

Yerli yazıma ait yaşayan bir repertuvar oluşturmayı,

Yaşlıların yüzündeki her çizgide bir tarih yatıyor, her tarihin

trying to find their footing, find themselves having to brave

seyircinin tiyatro algısını değiştirmeyi, sanatçının

içinde de bireysel anıları geziniyor. Yüzlerimizdeki fiziksel

loneliness, sadness and heartbreak. The young girl collects her

vizyonunu genişletmeyi, sektörün oluşumunda önemli

yıpranmanın tek sebebi zaman değil, her anı da bir çizik atıp

own memories while the elderly women pay tribute to their

bir rol almayı hedefliyor.

geçiyor yüzümüze. Her anıdan sonra kesik bir cam parçasının

youth. Istanbul holds different memories and meanings for

yüzünüzü çizdiğini düşünün, acısını hayal edin. Canınız çok

the three women. The play prepares to offer the spectators a

bıography With the goal of performing in stage and

yanıyor değil mi? Oyunun “deli” yaşlı kadını gibi hayali bir aynaya

bittersweet experience. Fü’s pleasant obstinacy, her tendency to

performing arts, ikincikat was founded by Sami Berat

çevirin yüzünüzü, o zaman hangi çiziği hangi anının attığını

hide behind her humor will doubtless make us smile a bitter

Marçalı and Eyüp Emre Uçaray with the support

göreceksiniz, anımsayacaksınız... Zaman ve hayat insana neler

smile. What does a woman contend with when she gets older?

of sıfırnoktaiki and its viewers. ikincikat, meeting

yapar ve nasıl hırpalar? Yaşamın elinde hırpalanan biz insanlar

In her old age, what promise do the memories hold? There’s a

with the spectators since September 15, 2010, won

için Fü bir ayna, bu aynaya birlikte bakmak, derin bir of çekmek

history in each of the wrinkles on the face of the elderly and in

numerous awards and nominations in a short time

ve tatlı bir tebessümle sahnedeki güzel kadınları seyretmek

each of these histories lurks their individual memories.

and is acclaimed by theatre critics and the media.

kuşkusuz 2014 yılının en güzel anılarından birini oluşturacak.

Time isn’t the only culprit responsible for the physical decline

ikincikat’s artistic directors are Sami Berat Marçalı,

Zamanın kumbarasına bir anı daha atmak için hep birlikte

reflected on our faces. Each memory nicks our faces as it

Heves Duygu Tüzün and Eyüp Emre Uçaray. With

Fü’nün yaşamına girmeye ne dersiniz? Fü biziz, Fü’de biz...

passes us by. Imagine a shard of glass slashing your face every

seasonal discount passes and special events, ikincikat

time you stash away a memory; imagine the pain it inflicts. It

prioritises communication with the spectator. It

“It’s getting late, Hasan drops me off at home. We’re due to

hurts, doesn’t it? Like the “mad” woman in the play, try facing

has also organised social responsibility projects and

attend the May day protests tomorrow. I asked him, ‘What

an imaginary mirror and you’ll see and recall which memory is

hosted festivals, concerts, reading theatres and panels.

kind of a man are you?! I tell a bunch of fibs to my parents just

behind each line… What effect does time have on people and

It also co-produced projects with other alternative

so I can be at the demo with you; at the risk of getting beaten

how does it wear them down? For those of us being mistreated

companies such as Asmalı Sahne, Beyoğlu Terminal,

when I get home; I’ve no idea what’ll happen; I’m walking

by life Fü is a mirror. Collectively gazing into that mirror,

Emek Sahnesi, D22, Kara Kutu, Kumbaracı50, Maya

into uncertainty; and you can’t even defend me in front of your

sighing a sigh of relief and gleefully watching these beautiful

Cüneyt Türel Sahnesi, Mekân Artı, Oyuncular Tiyatro

friends. What are you?’ I cried, ‘Are you a mate, my boyfriend

women on stage is, without doubt, going to be one of the finer

Kahve, Sahne Hâl and Şermola Performans. It

or my enemy? What does Hasan say?’”

experiences to be had in 2014. Wouldn’t you all like to observe

organised altfest’13. ikincikat-karaköy opened its doors

▪ Fü begins with Mü looking for someone to look after her

Fü’s life and add another memory to the piggybank of time?

on October 20, 2013 and sekizincikat in November 10,

insolent, prankster, irritable brother. Mü is always having to

We are Fü and Fü is us… ▪

2013. ikincikat has hosted many theatre companies

find someone to baby-sit Fü, because Fü has a way of making

since its foundation and still continues to meet its

his minders throw in the towel. After a few new inquiries a

biyografi ikincikat, sahne ve gösteri sanatları alanında

spectators with two venues and vast repertoire. In its

young girl arrives at the home of the two elderly women, and

performans yapabilmek amacıyla Sami Berat Marçalı

own adventure to exist, ikincikat searches for the new

in her presence the old woman reverts back to her youth.

ve Eyüp Emre Uçaray tarafından sıfırnoktaiki ve

and the current in theatre, and shares original stories

Seeing Sibel’s passion for the theatre, Fü remembers her

seyircilerinin desteğiyle kuruldu. 15 Eylül 2010’dan bu

and their characters’ adventures to exist as they are.

wild days on the stage. Early in the story Fü recounts to Sibel

yana seyirciyle buluşan ikincikat, kısa sürede birçok

It aims to create a living repertoire of local writing,

sketchy memories from her past in sentences that sound

ödül ve adaylık aldı; tiyatro eleştirmenleri ve basının

change the spectators’ perception of theatre, widen the

removed from the text; she tells her how people destined

beğenisini kazandı. ikincikat’ın sanat yönetmenliğini,

horizons of the artists and play a significant role in the

to be in the theatre were also widely thought to be destined

Sami Berat Marçalı, Heves Duygu Tüzün ve Eyüp

sector.

to become whores if they were women and “queers” if they

Emre Uçaray yapmakta. Sezonluk indirim kartları ve

were men. Seeing in her dreams and memories of her own,

özel etkinlikleriyle seyirciyle olan iletişimini ön planda

the old woman and the young woman begin to form a strong

tutmaya çabalayan ikincikat, çeşitli sosyal sorumluluk

friendship. Sibel and Fü learn from each other as they guide

projeleri düzenledi; festivallere, konserlere, okuma

one another through life.

tiyatrolarına ve söyleşilere ev sahipliği yaptı. Alternatif

Not everyone can deal with their memories. Some go mad

sahneler (Asmalı Sahne, Beyoğlu Terminal, Emek

while others descend into silence. She has chosen madness

Sahnesi, D22, Kara Kutu, Kumbaracı50, Maya Cüneyt

and hurtles through life while wearing a mask. The memories

Türel Sahnesi, Mekân Artı, Oyuncular Tiyatro Kahve,

don’t fade, they always linger somewhere. They make

Sahne Hâl, Şermola Performans) ile ortak projeler

themselves known in a smile, a look or a moment of sadness.
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BİR YAZ GECESİ RÜYASI

After Romeo & Juliet, Weiss interprets another Shakespearian

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

masterpiece in the choreographic interpretation of Izadora
Weiss. This time again she rejected the established musical

BALTIC DANCE THEATRE

Sahneleme, Müzik Seçimi
ve Koreografi Staging, Music
Selection and Choreography
Izadora Weiss
Müzik Music
Goran Bregovic
Kostüm Costumes
Gosia Baczynska
Stilistik İşbirliği Stylist
Cooperation
Andrzej Sobolewski
Makyaj Make-Up Artist
Marianna Yurkiewicz /
D’ Vision Art
Saç Stilisti Hair Stylist
Kacper Raczkowski /
D’ Vision Art
Işık Lighting
Piotr Miszkiewicz
Ses Tasarımı Sound Design
Marcin Dabrowski
Koreografi Asistanları
Choreographer’s Assistants
Ireneusz Stencel
theseus Hodei Iriarte
Kaperotxipi
hıppolyta Amelia Forrest
lysander Michal Labus
demetrıus Filip Michalak
hermıa Franciszka Kierc
helena Tura Gomez Coll
oberon Ireneusz Stencel
tıtanıa Beata Giza
puck Sayaka Haruna
genç boy Daniel Flores
Pardo
amazon Elzbieta
Czajkowska-Klos

sponsor

version, composed by Mendelssohn-Bartholdy, and she looked
for a composer that in her view would be closest to this
whimsical, royal-ludic comedy about the mysteries of love, sex
and the world of dreams. Her choice fell on Goran Bregovic
and his sensual, brilliant interpretation of old folk motifs,
which enjoys great popularity, especially in Poland. A brave
and risky decision, but our charismatic artistic director of
the BDT not for the first time shows evidence of her courage
and extraordinary intuition for intertwining music and dance

s. cwıkla
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her hikâyede ise olumlu duyguları uyandırmayı, belli bir değerler

theatre. Another sensational aspect of this project are the

sistemini ayakta tutmayı amaçlıyor. Weiss, oyunlarında aşk,

costumes designed by one of the greatest artists in the field,

insanlık onuru, ideal gerçeklik gibi temaları ve bunların yanı sıra

Gosia Baczynska, reigning in the fashion world, but at the

doğruluk ve adalet gibi kavramları ele alıp işliyor. Bunu yaparken,

same time revealing much deeper resources of her talent in

günümüzde moda olan ve çağdaş kültür içine serpiştirilip bize

theatre. ▪

sunulan eğilimleri de ustalıkla saf dışı etmeyi başarıyor.

HARBİYE MUHSİN

▪ Avrupa’da çağdaş dans sahnesine yeni bir soluk getiren Baltic

Izadora Weiss, Romeo & Juliet’den sonra bir başka Shakespeare

biyografi Baltık Dans Tiyatrosu 1 Mart 2010 yılında

ERTUĞRUL SAHNESİ

Dance Theatre’ın itici gücü İzadora Weiss’in Bir Yaz Gecesi

başyapıtının koreografisiyle karşımızda bu defa. Sanatçı bir kez

kuruldu. Bundan iki yıl önce Polonya’nın her yerinden

Rüyası yorumu eğlence, akıl ve duygu dolu. Eser bu özelliğiyle

daha var olan müzikal tercihi reddediyor, besteci Mendelssohn-

Gdansk’a genç ve yetenekli dansçıların gelmeye

sahnelendiği bütün ülkelerde seyircisine ulaşmayı başardı.

Bartholdy’nin müziğini bir kenara bırakarak aşkın gizemleri,

başlamasıyla Baltık Operası’nın dinamik bir biçimde

Aynı Zamanda Dance Europe dergisi tarafından 2013’ün “En

cinsel cazibe ve hayal dünyası üzerine kurulu bu tuhaf ve

gelişen bale grubu daha da güç kazandı. Dansçıların

İyi Dünya Prömiyeri” ödülüne layık görüldü. Izadora Weiss,

eğlenceli saray komedisi için daha uygun gördüğü Goran

mükemmele ulaşma istekleri ve dansa olan aşkları

BDT’nin hem kurucusu hem de sanat yönetmeni. Kendisi,

Bregovic’in müziğine yöneliyor. Eski folklorik motiflerle süslü

onları birbirine sımsıkı bağladı ve hep birlikte,

tüm beden devinimlerinin müziğin ruhunda tomurcuklanıp

Bregovic besteleri, Polonya’da zaten çok büyük bir halk kitlesi

Trojmiasto (Gdansk-Sopot-Gdynia) kentlerinin genç

var olması gerektiğine inanan bir sanatçı. Weiss, devinim ile

tarafından beğenilmekte; ancak yine de böylesi riskli ve cesurca

seyircilerinin kalbini kazanmış olan bu topluluğu

müziğin mutlaka bir arada olması gerektiğini, sahnede ancak bu

bir seçim, Izadora Weiss’in dans tiyatrosu ve müziğindeki

oluşturdular.

biçimde birbirinden ayrılmaz bir bütünlüğe ulaşmanın mümkün

karmaşada attığı ilk cesur adım değil elbette. Bu projenin

BDT’nin sanat yönetmeni, aynı zamanda onun

olabileceğini savunuyor. Tüm gösterilerinde, sahnede anlattığı

bir diğer olağanüstü güzelliği ise kendi alanında en büyük

kurucusu olan Izadora Weiss’tir. Topluluğun inancına

sanatçılardan biri olarak kabul edilen Gosia Baczynska’nın

göre, bedenin devinimi müziğin ruhundan çıktığı

kostümlerinde kendini gösteriyor olması.

ve müzikle ayrılmaz bir bütün oluşturduğu sürece

31 mayıs MAY
ct SA 18.00 / 20.30
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sadece anlam kazanır. Onun tanımlamasına göre,
▪ Baltic Dance Theatre is a fascinating new quality in

gerek çağdaş kültürde ve gerekse alt kültürde bireylere

European contemporary Dance. The driving force BDT

dayatılan modalara ve yıkıcı eğilimlere karşı, pozitif

is Izadora Weiss. Her A Midsummer Night’s Dream is a

heyecanların aktarılmasına ve içinde sürekli olarak

spectacular dance ongoing discussion telling about emotions

aşkı, insanlık onurunu, kendi ideallerine ve kendi

and sultriness, which accompanied not only of a Shakespeare’s

tarafından seçilen insanlara sadık kalmayı, doğruyu

man. Ultimately this was a very human take on the Dream –

ve adaleti sevmeyi barındıran değerler sisteminin

full of emotional punch, fun and bold movement in a clever

korunmasına çalışmaktadır.

modern staging. It’s a production that you could take anywhere

Ulusal Bale’nin uzun yıllardır müdürlüğünü yapan

in the world and it would always connect with people. A

Emil Wesolowski, Chopinart adlı muhteşem gösterisini

Midsummer Night’s Dream Izadora Weiss has been recognised

birlikte gerçekleştirdiği yeni grubun becerisini ve

Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan
kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. www.turkiye.culture.pl
Kısmen, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras Bakanlığı’nın kaynaklarından finanse edilmiştir.

by the prestigious magazine Dance Europe as the Best World

teatral tutkusunu mükemmel buldu. Men’s Dance

Premiere Dance 2013.

prömiyeri vesilesiyle grupla birlikte çalışan koreograf

The project is organized as part of the 2014 cultural programme celebrating 600 years of diplomatic relations between
Turkey and Poland. www.turkiye.culture.pl
Financed from funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

Izadora Weiss is the artistic director of the BDT. She believes

Jacek Przybylowicz, bir televizyon röportajında bu

that body movement should be led by the spirit of music and

grubun büyük bir kariyerin altına imza atacağından söz

that it makes sense only when the two, movement and music,

etti. Dansçıların yeteneğinden etkilenen bir başka isim

create an indissoluble unity. She aims to convey positive

ise Tamashi ve Uyku adlı en yeni iki gösterisini burada

emotions and defends a value system in which love, human

gerçekleştiren Ekspresja Tiyatrosu’nun kreatörü

worth, truth, justice and faithfulness to ideals and to people on

Wojciech Misiuro’dur.

our way, are always present despite destructive fads promoted

BDT’nin sanatsal amacı ve kendine örnek aldığı

değerli işbirliğiyle
acknowledgıng the kınd collaboratıon of

in contemporary culture and subculture.
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tiyatro, Izadora Weiss’in ustası ve öğretmeni olan

bıography Baltic Dance Theatre was founded on

Izadora Weiss, along with her spectacle Windows,

Jiri Kylian’ın koreografileriyle şekillenen Nederlands

March 1, 2010. Two years earlier young, talented

set to the music written especially for her by Leszek

Dans Theatre’dır. Onun sanatsal yaşamına iyi

dancers had started flocking to Gdansk, strengthening

Mozdzer, joined the group of choreographers who

bir başlangıç yapması için Kylian, kendi en yeni

the rapidly growing team of the Baltic Opera ballet

have the honour of presenting their work alongside

yapıtı olan Last Touch First’ü Gdansk’a Baltık Dans

company. Among them were graduates of Polish ballet

the master in the one evening course. This greatest

Tiyatroları Festivali’ne yollamaya karar verdi. Jiri

schools, as well as people from outside that circle, but

world’s living choreographer, in recognition of the

Kylian, Izadora’nın Stravinsky müziği eşliğinde

with talent and experience. Despite the different paths

artistic quality of our team, expressed the desire to

oynanan ...Beklerken ve Bahar Ayini adlı gösterilerini

they took to reach their desired destination, today

continue working with BDT. In 2014 yet another

seyrettikten sonra No More Play ve Six Dances’ın

they perform on one stage. They were joined by their

premiere of his specatacle will take place, Falling

kendine ait muhteşem koreografilerini BDT’ye vermeye

quest for perfection and love of dance. Together they

Angels and Sarabande.

karar verdi. Kendisinin de provalarda ve prömiyerde

form the company that won the hearts of the young

BDT is invited more and more frequently to show

hazır bulunması dansçılar için büyük bir heyecan

spectators of Tri-City.

their productions outside of Gdansk. Performances

ve paha biçilemez bir deneyim oldu. BDT, Kylian’ın

Izadora Weiss is both the founder and Artistic

in Poznan and Krakow were enthusiastically received

koregrafilerinin dünyada az sayıdaki dans tiyatrosunun

Director of BDT. In her work she adheres to the

by the spectators. The two-time performance at

repertuvarında bulundurduğu tiyatrolar içerisinde

belief that body movement must be grounded in the

the National Theatre in Warsaw ended in standing

yerini alırken, Izadora Weiss ise Leszek Mozdzer’in

spirit of music and it only makes sense if together

ovation, both after Izadora Weiss’ Romeo & Juliet, as

onun için özel olarak yaptığı müzik eşliğindeki

with the music it forms an inseparable entirety. In

well as after her The Rite of Spring. That remarkable

Windows gösterisiyle aynı akşam ustanın yanında

the stories that her shows tell, she tries to convey

performance created a sensation at festivals in

bulunma onuruna kavuşan koreograflar grubunda

positive emotions and protect the value system, in

Bielefeld and Bangkok. Due to its modest financial

yerini aldı. Çağdaş koregrafların en seçkinlerinden biri

which love, human dignity, truthfulness to one’s

means, BDT cannot accept all the invitations for

olan Kylian, grubun sanatsal kalitesini takdir ederek

ideal and people once has chosen, as well as the

this production, as it is quite complex technically.

BDT ile bundan sonra da birlikte çalışma arzusu içinde

love for truth and justice - are continously present,

However, in November 2013 it will be shown in

olduğunu ortaya koydu. 2014 yılında Kylian’ın Falling

despite the destructive fashion and trends promoted

Warsaw once again, this time on the stage of Teatr

Angels ve Sarabande adlı gösterilerinin prömiyeri

in contemporary culture, or rather subculture, as she

Wielki – Polish National Opera, where Izadora Weiss

yapılacaktır.

defines it.

had debuted as a dancer. In the course of one evening

BDT gittikçe daha sık Gdansk dışında gösterilerini

The long-time director of the National Ballet,

the spectators will watch it with her latest work –

sahnelemek için davetler almaktadır. Poznan ve

Emil Wesolowski, has rated highly the skills and

Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream, set to the

Krakow’daki gösteriler seyirciler tarafından hayranlıkla

theatrical passion of the new company, with which he

music selected by her from compositions of Goran

karşılandı. Varşova Büyük Tiyatro’da iki gösterimi

produced his outstanding spectacle Chopinart. Jacek

Bregovic.

yapılan Izadora Weiss’in hem Romeo & Juliet’inden

Przybylowicz, the choreographer who had worked

This latest premiere of BDT will accompany the

hem de Bahar Ayini’nden sonra ayakta alkış tufanı

with the company in preparation of the premiere

Eurovision Young Dancers competition held in

yaşandı. Bu muhteşem gösteri Bielefeld ve Bangkok

Men’s Dance, in one of TV interviews prophesised it a

Gdansk and organised by the European Broadcasting

festivallerinde de büyük beğeni kazandı. Mütevazi

great career. Wojciech Misiuro, the legendary creator

Union (EBU) and TVP Culture. It will be the ninth

ekonomik durumu nedeniyle BDT, teknik açıdan

of the Theatre of Expression, who realised here two

feature dance production by Izadora Weiss on the

oldukça karmaşık olan bu gösteri için gönderilen

of his most recent spectacles, Tamashi and Sen (A

Gdansk stage. Few creators in Poland have achieved

davetiyelerin hepsini kabul edememektedir. Izadora

Dream), was greatly impressed by the company’s

so much at this level in this field. This is why the

Weiss kariyerinin başında dansçı olarak ilk defa sahne

skills.

Minister of Culture and National Heritage, Bogdan

almış olduğu Varşova’da Büyük Tiyatro’da Kasım

The artistic ideal and model pursued by BDT

Zdrojewski, honoured the young choreographer with

2013’te gösterisini sergiledi. O akşam izleyiciler

is the Nederlands Dans Theatre, shaped by the

The Medal for Merit to Culture Gloria Artis after the

Izadora Weiss’in Goran Bregovic’ten seçtiği müzikler

choreographies of Jiri Kylian, who is the master

premiere of her most recent show, Cool Fire.

eşliğinde Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı

and teacher of Izadora Weiss. For a good start of

seyretme olanağı buldular.

her independent artistic path, he decided to send to

BDT’nin bu son prömiyeri, Avrupa Birliği Yayıncıları

Gdansk, to the Baltic Dance Theatre Festival, his latest

(EBU) ve Polonya Devlet Televizyonu Kültür Kanalı

specatcle, Last Touch First. Having seen Izadora’s

(TVP Kultura) tarafından Gdansk’ta Genç Dansçılar

spectacles Waiting for… and The Rite of Spring set to

için organize edilen Eurovision Yarışması’na renk

Stravinsky’s music, Jiri Kylian decided to transfer two

kattı. Bu, Izadora Weiss’in Gdansk sahnesindeki

of his outstanding choreographies to BDT: No More

dokuzuncu performansı olup tamamı bale gösterisiydi.

Play and Six Dances. His presence at rehearsals and

Ulusal Kültür ve Miras Bakanı Bogdan Zdrojewski bu

the premiere made a great impression on the dancers

yılın Şubat ayında Cool Fire eserinin prömiyerinden

and served as invaluable learning experience. Thus

sonra genç koreografı Gloria Artis Kültür Hizmet

the BDT joined the small group of dance theatres

Madalyası’yla onurlandırmıştır.

worldwide performing Kylian’s choreography, and
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KIRMIZI SİYAH VE CAHİL

Bond’un yarattığı hayal dünyasında kendine yer buluyor. Her

that Bond creates. Each situation forces us to question the

RED BLACK AND IGNORANT

durum insan olmanın temelini ve paradoksunu sorgulatıyor.

foundations and the paradox of being human. “We felt that

“Türkiye’de daha önce oynanmamış Bond’un bu oyunuyla giriş

we should debut with this Bond play in Turkey as it contains

yapmanın doğru olduğunu düşündük, çünkü bütün oyunlarının

the central message of all his plays”, says Frédérique Plain.

özü var” diyor dramaturg Frédérique Plain. Metne dair bir

He’s not contemplating altering the text in any way. The

müdahalede bulunmayı düşünmüyor. Ekip, çok güçlü bir

cast wishes to honour the writer’s ideas and the text, which

anlatıma sahip olan metne ve yazarın düşüncesine hizmet etmek

has a very powerful narrative. He adds that the paradoxes

istiyor. Oyunun içindeki paradoksların detay detay çalışılınca

contained in the play can be conveyed to the spectator when

seyircinin önüne gelebileceğini söylüyor. Bu yüzden metin ve

they are rehearsed in detail. That is why the text and its

anlamı ufacık parçalara kadar çözümleniyor. Küçük semboller

meaning are dissected to their smallest components. The

sürekli değişiyor. Ufacık bir defter sayfası temizlik yapılan bir

small symbols change constantly. A tiny page from a notebook

malzemeye dönüşüyor. Nefretin öğrenilmesi, bu sembollerle

is transformed into a cleaning implement. Learning to feel

ve oyuncunun içinde bulunduğu durumla gözler önüne

hate is depicted through these symbols and the situation in

seriliyor. Oyunun yönetmeni Fabien Aïssa Busetta, Edward

which the actor finds himself. The play’s director, Fabien

Bond’dan alıntılayarak “Kimse kendi rızasıyla insanlık sıfatından

Aïssa Busetta, quotes an extract from Edward Bond, “No one

vazgeçmez” diyor. Kırmızı Siyah ve Cahil ise kendi sıfatından

can give up their humanity willingly.” Red Black and Ignorant

vazgeçmenin ne demek olduğunu seyircisiyle paylaşmak istiyor.

wishes to share with its spectator what it means to relinquish

BİTİYATRO, İSTANBUL &
L’ÀLARME-À-L’ŒIL, PARIS
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one’s own self. ▪
BİSAHNE

KİM İNSANLIĞINDAN VAZGEÇER?

“The play provides a subtle critique of the society we live in. We
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WHO WOULD GIVE UP HIS HUMANITY?

wanted to ask: is it possible to maintain one’s humanity in a

biyografi Bitiyatro, 2006 yılında kuruldu. Bugüne

1 haziran JUNE
pa SU 20.30

ibrahim hakkı usta

world where money is the most valued asset of all?”

kadar ETNA (Bedendeki Kuyular), Yeni Kiracı, Küçük

“Yaşadığımız topluma ince bir eleştirisi var oyunun. Acaba en

▪ Humanity has developed technologies since the dawn of

Prens, Düğün –Sandık Lekesi– ile ilk olma özelliği

önemli şeyin para olduğu bir dünyada insan olarak kalabilmemiz

history and continues to do so. From the 20th century onwards,

taşıyan yaklaşımlar barındıran Bitiyatro, Kırmızı Siyah

mümkün mü sorusunu yöneltmek istiyoruz.”

these developments began to advance at a mind-blowing pace

ve Cahil ile de bir ilke imza atıyor: Kırmızı Siyah ve

▪ İnsanlık, tarihi boyunca sürekli teknoloji geliştirdi, geliştirmeye

and are now at an awe-inspiring stage. Progress has not abated

Cahil’i hem profesyonel bir topluluk olarak ilk kez

de devam ediyor. Yirminci yüzyılın başından itibaren bu

since the industrial revolution. Railroads, cars, televisions,

sahneliyor hem de Edward Bond’dan alınan özel izin

gelişmeler baş döndürücü bir hızla ilerledi ve bugün gelinen

telephones, airplanes, machines… These small creatures,

ve destek ile ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşturuyor.

durum akıl almaz boyutlara ulaştı. Sanayi devriminden beri

who were only able to gaze at the stars from a distance, saw

ilerleme hiç durmadı. Demiryolları, otomotiv, televizyon, telefon,

international conflicts carried over to the realm of space during

L’alarme à l’oeil Tiyatrosu 2009 yılında Paris’te

uçaklar, makineler… Yıldızlara sadece uzaktan bakabilen bu

the Cold War years. With time, everything drew closer and

kuruldu. Sanat yönetmenliğini Frederique Plain’nin

küçük canlılar, Soğuk Savaş yıllarında ülkelerarası mücadelelerin

became easier. Humanity became ever more protected by the

yürüttüğü topluluk özellikle klasik ve modern

uzaya taşındığına şahit olmuştu. Her şey daha yakın, her

weapons it had developed against surrounding threats. There

metinlerin dramaturjik algıyla şekillenmesi üzerine

şey daha kolay hale geldi günden güne. Kendisini çevreleyen

has never been a time when people were this secure. Thoughts

çalışmalarını yoğunlaştırdı.

tehditlere karşı geliştirdiği silahlarla daha çok korundu

flow thusly, until the reality of the mushroom cloud which

insanlık. Tarih boyunca hiç bu kadar güvende olunan bir zaman

wipes out, in an instant, all the words and suspends all the

bıography Bitiyatro was founded in 2006. After

olmamıştı. Böylece akar gider düşünceler, bütün kelimelerin

sounds. Humanity developed weapons powerful enough to

about a hundred staging, Bitiyatro stopped its plays

tek kalemde silindiği, bütün seslerin donup kaldığı o mantar

wipe out its own world in a few seconds just so it could live in

in 2008 due to its search for a venue and started

bulutunun gerçekliğine kadar. Güven içerisinde yaşamak için

safety. Armies began to train their troops using simulations

where it left off in 2012. Displaying firsts with its

birkaç saniye içerisinde yaşadığı dünyayı yok edecek kadar

before sending them off to the war zone. People who killed

plays ETNA (Bedendeki Kuyular), Yeni Kiracı, Küçük

güçlü silahlar geliştirdi insanlık. Ordular askerlerini simülasyon

their virtual enemies on the computer screen were unable to

Prens, Düğün –Sandık Lekesi– Bitiyatro again authors

ortamında yetiştirerek savaş alanına yollamaya başladı.

discern how many they had slaughtered when they had to do

a first with Red Black and Ignorant. The play is staged

Bilgisayar ekranında eğitim alan ve sanal karakterleri öldüren

it in real life. When any individual kills another person, they

for the first time by a professional company and with

insanlar, aynısını gerçek hayatta yaparken kaç kişi öldürdüklerini

have committed murder and will be put on trial and convicted.

the permit and support of Edward Bond, meets with

bilemez hale geldi. Herhangi bir insan bir diğerini öldürdüğü

However, when the same “individual” commits murder while

the Istanbul spectator for the first time. Continuing

zaman cinayet işlemiş olur, yargılanıp cezasını çeker. Fakat aynı

wearing a uniform, they are considered to be doing their job.

its activities in its new workshop and stage Bisahne,

“herhangi biri” bu cinayeti üniforma giyerek işlediği zaman

The paradox merges with the foundations of being human

Bitiyatro is after those that are at the tip of the

görevini yapmış sayılır. Paradoks insan olmanın temeline yerleşir

and gives way to societal madness. Red Black and Ignorant is

tongues but cannot be uttered.

ve toplumsal bir delilik yaşanır. Kırmızı Siyah ve Cahil modern

the first of The War Plays trilogy written by Edward Bond,

İngiliz tiyatrosunun önemli yazarlarından Edward Bond’un

one of English theatre’s distinguished playwrights. The play

L’alarme à l’oeil was founded in 2009 in Paris. With

“Savaş Oyunları” üçlemesinin ilk oyunu. Oyun nükleer bir

revolves around the story of a man who is stillborn after a

its artistic director, Frederique Plain, the company

patlamada ölü doğmuş bir adamın hikâyesine odaklanıyor ve

nuclear explosion and ponders the life he might have lived if

has focused its activities on forming classic and

bu adamın ölmese yaşayabileceği hayattan sahneleri gösteriyor.

he hadn’t died. His birth, his school days, his love, his work

modern text with dramaturgic perception.

Doğumu, okulda yaşadıkları, aşkı, işi ve ailesinin nasıl olacağı

and his family all find their place in the imaginary world
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Yeni Dalga: DNA’MI MUHAFAZA ET RUHUMU YENİDEN DOĞURSUNLAR

taşıyan insana, çıkış noktalarından biri olan Albert Camus’nün

olabilir mi? Yoksa hep diğerlerine ihtiyaç mı duyar? Oyunu ilk

New Wave: STORE MY DNA SO THEY CAN REGENERATE MY SOUL

bu sözüyle sesleniyor. İnsanoğlu içinde yaşadığı şeyin farkına

gördüğünüzde dans performansı sanabilirsiniz. Oyuncularsa

vardıkça başkaldırır ve ilk bilgi burada edinilir. Neredeyim? Ne

yaptıklarını kodlamak istemiyor. Yani sürece dair bir akış, varoluş

yapıyorum? Kimim? Yaşadığım şeyin, yerin, hayatın farkında

tartışmalarının bedene büründüğü 45 dakikalık bir oyun. Işık,

mıyım? Oyun bunları sorarak başlıyor ve soruların başladığı

kemik ve kaşık arasındaki ilişkiyi kurmak ise zamana tanıklık

yerde seyirciyi başkaldırıyla karşılıyor. Bu başkaldırı bedenin

edenlere kalıyor.
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beyine karşı gelişiyle oyunun temel sorununu doğuruyor. Sonra
iki karakterin oyun içinde hem birbirlerinde kendilerini var etmek

“We are curious to know what will happen when we push for

hem de kendi kendilerinde var olmak için başlattıkları oyunda

more satisfaction and where that will take us! A hunger that

hayat buluyor. Yaşamında var oluş sebebini arayan insan sorular

is satisfied only gives way to a new one.” When, then, will this

sorduğunda ve sürekli bir arayış içine girdiğinde cevaplarını

end? Is it ever going to end? It never ends.

bulabilir mi? Her beyin kendi cevabını bulacak. Üstelik bulduğu

▪ These are the questions Su Güzey and Metehan Kayan, along

şeyin cevap olduğundan emin olamadan. Oyunda kendi cevabını

with Toksikoman Kolektif, grapple with in their debut play.

arayan iki karakterse bir tavşan deliğine düşüyor. Bu delikten

Two bodies and one substance come together on the stage.

çıkabilirler mi? Git, gel, dön, dur, zıpla. Git, gel, dön, dur, zıpla.

What happens when two bodies and one substance are joined

Hiç bitmiyor. Biten her şey yenisini doğuruyor. Birinin ölürken,

on the stage? On the manifest side of the play the substance

diğerinin doğması gibi! Ya da bir an biterken, ötekinin başlaması

is broken up into pieces, while each of the two bodies struggle

gibi! Yaşamda her birey kendini bir topluma, bir aileye bir benliğe

to make themselves exist inside the other. They, too, are not

IŞIK KEMİK KAŞIK

yerleştirilmiş şekilde buluyor. İçine doğduğumuz her şeyden

entirely sure how this will turn out for the viewer. Where does

LIGHT BONE SPOON

sıyrılmak mümkün mü? Oyunda bir erkek, bir kadın kendilerini

someone jostling inside of time end up without knowing

ceylan alas

bile bile deliğin içine atıyor. Bakalım bizi nereye götürecek

which way it flows? Can they even reach a destination? As she

“Doygunluğun biraz daha zorlandığında ne olacağını,

sorusunu sormaya vakit bulamadan sahnede yok oluyorlar.

constructs Store My DNA So They Can Regenerate My Soul, on

doygunlukta ısrarın bizi nereye götüreceğini merak ediyoruz!

“Denizden aldığın denizanasını asfalta atmak gibi!” diyor Su

themes of hunger and deprivation, she also pays heed to what

Biten, doyuma ulaşan bir yoksunluk yeni bir yoksunluk

Güzey. Onun için başkaldırı asfalttaki denizanasına dönüşecek.

the body has to say. The body does what it feels it must do on

doğuruyor.”

Bir denizanası, kor gibi asfaltta ne kadar yaşayabilirse! Her şeyin

stage. How can the body exist if you deprive it of the brain’s

▪ Peki, ne zaman bitecek bu? Bitmeyecek mi? Bitmiyor. Su Güzey

sonsuz bir çözümsüzlük içinde dönüp durduğu bir zamanda,

control? Is it possible for the body to function independently of

ve Metehan Kayan Toksikoman Kolektif ile ilk oyunlarında bu

insanın patlama noktası olan başkaldırı dahi cevapsız kaldığında,

the brain? Scientifically speaking, no. But as a fiction, you can

soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. İki beden, bir madde

insan nerede aramalı kendini? Yoksa kendini aramayı bırakıp,

watch the body exist independently in this play. Throughout

sahnede yan yana geliyor. Oyunun görünen yanında madde

bedenini ve beynini tavşan deliğinin içine mi bırakmalı? Metehan

the play, the two bodies, as if unaware of the other’s presence,

parçalara ayrılıyor. İki bedense birbirlerinden kendilerini var

Kayan ve Su Güzey kendi cevaplarını ya da cevapsızlıklarını

sway from side to side without separating and show how the

etmek için devinip duruyorlar. Seyreyleyen içinse nereye varır

bulmuşlar. Merak ettikleri şey seyredenin kendi cevabını bulma

ideational processes of human beings are manifested in the

onlar da bilmiyor. Zamanın nereye gittiğini bilmeden, içinde

yolculuğu...

body. The leading role in the play, the protagonist, belongs not

oradan oraya koşan insan nereye varır? Ya da bir yere varır mı?

Hepimiz biraz doyumsuz değil miyiz? Eşyalar, giysiler, arabalar,

to a character but to the human bodies who stand in defiance

Su Güzey, DNA’mı Muhafaza Et Ruhumu Yeniden Doğursunlar

saç boyaları, ayakkabılar, kitaplar, hepsi birer doyumsuzluk

of the brain’s control.

oyununu başkaldırı, doyumsuzluk ve yoksunluk gibi temalar

nesneleri değil mi? Doyumsuzluğumuz hiç bitmiyor. Nesneye

“Rebellion begins with consciousness”. The play begins with

üzerine kurarken, bedenin sesine kulak veriyor. Beden sahnede

doymuyoruz. Sevgiye doymuyoruz. Bilgiye doymuyoruz. Yaşama

the following quote from Albert Camus; a quote which calls

bildiğini okumaya başlıyor. Bedeni beynin tahakkümünden

doymuyoruz. Bu doyumsuzluk bir yaşamda kalma yolu belki de!

out to human beings – bearers of these rebelling bodies -

çıkarırsan, beden kendini nasıl var edebilir? Bedenin beyinden

Her insan, her canlı yaşamda kalmanın yolunu kendi buluyor.

and which constitutes one of the main elements of the play.

bağımsız hareket etmesi mümkün müdür? Düşünsel olarak,

Bir kaplan, bir ceylanı parçalıyor. Bir insan, ötekine daha az ücret

Humanity can only revolt after he acquires knowledge and

bedenin sahnede kendi başına var olduğunu bu oyunda

ödüyor. Biri daha fazla okuyor. Yaşam bitmiyor, bir Anka kuşu

understands the environment that he or she’s living in. Where

görebilirsiniz. Oyun süresince iki beden, birbirinden habersizmiş

misali kendini küllerinden doğuruyor. Peki, insan için bu külün

am I? What am I doing? Who am I? Just how aware am I of

gibi, ama birbirinden kopamadan savruluyor, insanın düşünsel

karşılığı nedir? O kendini nasıl yeniden doğurur?

what is happening; where it is happening? How aware am

süreçlerinin bedende nasıl hayat bulduğunu gösteriyorlar.

Beni ben mi var ediyorum? Yoksa seni ben mi?

I of life? The play starts off by asking these questions and

Oyunun başkahramanı, başkaldıranı bir karakter değil, beynin

Her insan kendi külünü seçiyor. Kendini var edecek, onunla

greets the spectator with a rebellion at the point where these

hükmünü reddeden bedenler.

anlam bulacak bir yoldaş ediniyor. Bir var oluş, diğer var oluşla

questions begin. With the body turning against the brain, this

“Bilinç başkaldırı ile başlar.” Oyun, başkaldıran bedenleri

nasıl bir ilişki içine girer? DNA’mı Muhafaza Et Ruhumu Yeniden

rebellion underlines the central conflict inherent in the play. It

Doğursunlar iki beynin, iki zıt tartışmasıyla şekillenip, gelişiyor.

continues with the two characters’ attempts to both exist inside

Biri, bireyin diğer bireyin varlığıyla var olduğunu, diğeriyse her

the other and to exist within themselves. Can a person, looking

bireyin var oluşunun ya da yok oluşunun kendinde olduğunu

for the purpose of their existence, find answers when they ask

savunuyor. Oyunun dramaturjisini, sahnelemesini, kısacası

questions and seek explanations? The play doesn’t provide an

her şeyini birlikte yapan iki oyuncu, sizi bu tartışmanın içine

answer. Can life? Each individual will have to find their own

çekmek istiyor. Oyun, size “Siz neyle var oluyorsunuz? Gelin

answer. Without, in fact, being sure that what they find is the

birlikte bir düşünelim” diyor. Peki, insan yalnız kendinde var

answer. The two characters in the play who are looking for their

barbaros kayan

128

sponsor

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

129

Yeni Dalga: DNA’MI MUHAFAZA ET RUHUMU YENİDEN DOĞURSUNLAR
New Wave: STORE MY DNA SO THEY CAN REGENERATE MY SOUL

Yeni Dalga: KARA DÜZEN New Wave: BLACK ORDER

own answers fall into a pit of chaos. Will they be able to climb

biyografi Toksikoman Kolektif, 2013 yılında Su

Yeni Dalga: KARA DÜZEN

out of this pit of chaos? Perhaps life is comprised only of chaos.

Güzey, Metehan Kayan, Can Kandara ve Arda

New Wave: BLACK ORDER

Go back and forth, spin, stop, jump. Go back and forth, spin,

Çetinkaya tarafından İstanbul’da kuruldu. İnisiyatif,

stop, jump. It never ends. Each thing that expires gives life

güncel-klasik, yapıcı-yıkıcı gözetmeyen, değişken ve

to something else. Like someone being born as another dies!

dayanağı olmayan bir gözle, an içinde devamlı bölünen

Or the ending of a moment as another begins! In life, each

aksiyonlar üretmeyi hedefliyor. Topluluk, seyirci ile

individual finds themselves neatly placed inside a community,

uzam içindeki yolculukta sonsuz olanaklardan tek

a family or a persona. Might it not be possible to emancipate

birinde birleşebilmeyi araştırıyor.

ourselves from all that we’re born into? In the play, two
characters, one a man and the other a woman, hurl themselves

bıography Toksikoman Collective was founded

into chaos. They struggle endlessly as they anxiously try to

in 2013 in Istanbul by Su Güzey, Metehan Kayan,

figure out where it will take them. Su Güzey describes this as,

Can Kandara and Arda Çetinkaya. It aims to create

“like taking a jellyfish out of the ocean and slamming it down

continuously dividing actions in the moment with

on the asphalt!”. That’s why the act of rebellion will become like

an ever-changing eye without foundation that does

the jellyfish on the asphalt. How long can a jellyfish survive on

not differentiate between creator and destroyer,

the asphalt! In a time when everything twists and turns without

contemporary and classical. The company explores

resolution; when even rebellion – humanity’s breaking point –

connecting with its spectator in a single one of the

is left unanswered, where should humanity search for itself? Or

infinite possibilities in space.

should it give up searching and forsake its body and its brain to
chaos. Metehan Kayan and Su Güzey have found their answer,
or the lack of it. What they’re curious about is the journey of the
spectator to find its own. Don’t we all suffer from at least a hint
of dissatisfaction? Possessions, clothes, cars, hair dyes, shoes,
books; are these not all objects signifying our dissatisfaction?
Our dissatisfaction never ends. Not enough possessions. Not
enough love. Not enough knowledge. Not enough life. Perhaps
this dissatisfaction is just a way to survive! Every person and
every living being finds a way to survive on its own. A tiger
slaughters an antelope. A person pays another fewer wages.
One person reads more than others. Life goes on, and rises
from its own ashes like a phoenix. But, what are humanity’s
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Çünkü artık “sınırların belirsizleştiği, muğlak ve iyileştirici bir

fatma onat
zaman dilimi”nde kendi dilini, dinini, devletini kurmuş olanların
tablosunda yaşayacağız.
▪ Cennet ve cehennem tasvirlerinin yapıldığı bir tablonun
ortasına düştüğünüzü varsayın ve başlayın dolaşmaya. Diyelim
ki, bu düşüş anı her dokunduğunuzu harekete geçirebilme
gücü kazandıracak size. Ne tarafın cehennem ne tarafın cennet
olduğunu ayırt edemeyeceksiniz. Bir yana karnaval çizili olacak.
Şenlik var diye düşünüp eğleneceksiniz mesela. Dokunduğunuz
biri şapka uzatacak isterse. Şansınız varsa şeker de

ashes? How is humanity reborn? Is it I who gives life to

yiyebileceksiniz. İçeceklerden ne olduğuna onlar karar verecek.

myself? Or is it I who gives life to you? Each person chooses

İlerledikçe neşeli insanlar göreceksiniz; siz dokununca dansa

their own ashes. He finds himself a companion that will give

başlayacaklar. Sonra düşünceli olanlar dikkatinizi çekecek. Dalgın

them life and meaning. How can one existence be intertwined

ve ağlamaklı olanlar. Çırılçıplak olacak herkes. Devler de olacak.

with another? Store My DNA So They Can Regenerate My Soul

Adam yiyenler, top koşturanlar, açan çiçekler. Hepsi bir arada

plays out and develops with two opposing disputes between

yaşayacak. İstemeseniz de her şeye dokunacak, bütün tabloyu

two brains. One argues that the individual’s existence can only

harekete geçireceksiniz. Istırabın ve zevkin rengi de karışacak.

find validation in another, while the other claims that every

Canlananlar kendi dilinde konuşmaya başlayacak. Biri portakalın

individual is responsible for their own existence or demise.

faydalarını sorunca diğeri annesinin fotoğrafını çerçeveye

The two actors, who handle all aspects of the play from the

sığdıramamanın dayanılmaz ağırlığından söz edecek. Ya da biri

dramaturgy to the particulars of its staging, aim to draw

ötekine neden ekmek satmadığını sorunca öteki saçlarını ördüğü

you, the spectator, into this discussion. The play asks: What

gün bulamadığı tokanın aynısının nerde satıldığını söyleyecek

underlies your existence? And prompts you to seek an answer

diğerine. Anlaşmış olacaklar, anlamış olacağız böylece. Çünkü

together. But can a person exist on their own? Or do they always

artık “sınırların belirsizleştiği, muğlak ve iyileştirici bir zaman

depend on others? The play doesn’t have answers to these

dilimi”nde kendi dilini, dinini, devletini kurmuş olanların

questions. The play contains no dialogue. You may mistake the
opening for a dance performance. The actors do not believe this
to be an accurate definition. This is a silent progression; a 45

sponsor

minute play where processes and discussions on existence find
solid form. Making the connection between light, bone and
spoon is left to those who bear witness to time. ▪
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tablosunda yaşayacağız. Bu zihinsel seyahatle beraber, düzenin

the unbearable weight of not being able to fit their mother’s

Amsterdam arasında düzenlenen 7. Aradafest

kendisinden kendimizi koparmaya çalışınca da Kara Düzen

photo into the frame. Or when someone asks another why they

programına tekrar girdi ve 2013 Eylül ayında Ayvansaray

çıkacak ortaya.

don’t sell bread, the other will respond by asking where they

surlarında tekrar sergilendi. Son olarak geçtiğimiz

Bir yanıyla yabancı ama çokça da tanıdık. Bazen sempatik bir

might purchase the same hairpin they lost the day they were

Kasım ayında Türkiye’deki ilk işgal evi deneyimi olan

o kadar da itici. Çekim kuvvetinin farklı olduğu bir atmosfer

braiding their hair. Because from now on we will be living in

Don Kişot Sosyal Merkezi’nde bir gösterim yapan

yaratan bir düzen bu. İktidarın dilini altüst edip onunla dalga

“an uncertain and healing time zone where the boundaries are

proje şehrin kendine has mekânlarındaki arayışına

geçen ve onun, aslında boşluklarıyla birlikte gösterildiğinde,

blurred”; a painting by those who have established their own

devam etmektedir. Topluluk 2013 yılının Mayıs ayında

o kadar da güçlü olmadığını hissettiren bir estetik yakalamaya

language, religion and state. On this mental journey, when we

dördüncüsü düzenlenen Genç Koreograflar Festivali’ne

çalışıyor Budalasultan Kolektifi. Düzen içinden çıkmak çabasının

attempt to tear ourselves away from the order we will see the

Bir Daha Söyle adlı performansıyla katıldı. 13. İstanbul

bile bir düzen içinde yapılıyor olmasının altını çiziyor. “Düzenin

Black Order emerge.

Bienali’nde paralel etkinlikler kapsamında Dönüşüm

kendisinden kendimizi koparmaya çalışınca da kara düzen

In this respect it is both alien and quite familiar. Sometimes it

Muhteşem Olacak adlı bir performans gerçekleştirdi.

çıkıyor ortaya.”

inspires sympathy and sometimes just as much revulsion. This

2013’ün Temmuz ayından bu yana düzenli olarak

Oyunun temel fikrini karnaval estetiği oluşturuyor. Sözü edilen

is an order that creates an environment where the power of

yayımladığı Budalazin adlı bir fanzini bulunmaktadır.

her anlamda bir karnaval kurgusu değil. Oradaki özgürlük

attraction is different. The Budalasultan Kolektifi is aiming for

geleneğinden ilham almak. Bu da devletin kendi demokrasisi

an aesthetic that subverts and mocks the language of authority

bıography Budalasultan was founded in 2012 by

için tanıdığı bir özgürlük oluyor. Çünkü Kara Düzen’deki iktidar,

and actually betrays its lack of power when depicted together

Şafak Ersözlü and Bahar Nihal Ersözlü as a collective

coşkusunu istediklerini gerçekleştirmek için kullanmayı seviyor.

with its shortcomings. They are emphasising that even the act

creating contemporary artworks. Its first project,

Ortasına düştüğümüz düzende yaşayabilmek için çoğunlukla

of breaking out of the order takes place inside another order.

venue-specific Kandilli Türbe Çıkmazı was staged at

onun diliyle konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Grameri, alfabesi

“And when we try to tear ourselves out of the order, that’s when

the Ayvansaray city walls during the 4th Aradafest

farklı bir dil bu. Düzenin iktidarı da bu dili sürekli çalışıyor. Fakat

we see the emergence of the black order”.

Interdisciplinary Art Festival in 2012 in Istanbul and

her şeyden önce kurduğu sistemi işletme çabasında. Devrilen

The carnival aesthetic comprises the main premise of the play.

Vienna. The project was adapted to Hayal Perdesi

iktidar, gelen iktidar... Devrilen iktidar, gelen iktidar... Tablo hep

Here, reference is not being made to a carnival narrative per

Beyoğlu and Kargart stages during the 2012-13

aynı iktidara ev sahipliği yapıyor sanılmasın. Amaç sürekliliği

se. It’s more about being inspired by the tradition of freedom

season. With heavy demand it was added to the 7th

sağlamak. Renkler ve zemin aynı kalıyor. Sadece yerler ve

in that environment. And this is the freedom that the state will

Aradafest programme organised in Istanbul and

konuşanlar değişiyor. Dokunduğunu hareket ettirme gücünün

allow within its own democracy. Indeed, the authority inside

Amsterdam and was staged at the Ayvansaray city

yeniden dokunduğunuzda durdurma gücüne dönüşmediğini

the Black Order likes channelling its enthusiasm into achieving

walls in September 2013. The last performance was

fark ediyorsunuz. İşte o andan sonra herkes canlanıp dilediği

the things it wants. In order to live inside the order we’ve fallen

at Turkey’s first occupation house, Don Kişot Sosyal

sesi çıkarmaya başlıyor. Tabloya uzaktan bakanlar birbirlerine

into, we must learn to speak its language. This language is

Merkezi, in November 2013 and the project’s search

sesleniyor: Olmayan ülkede kaos var.

comprised of a different grammar and alphabet. Moreover,

unique venues continues. The company joined the 4th

the authority of the order constantly studies this language.

Young Choreographers Festival in May 2013 with its

Because from now on we will be living in “an uncertain

However, it is first and foremost concerned with making the

performance Bir Daha Söyle. It performed Dönüşüm

and healing time zone where the boundaries are blurred”; a

system it has created work. Authority is toppled, authority

Muhteşem Olacak as part of the parallel events of the

painting by those who have established their own language,

replaces it… Authority is toppled, authority replaces it… The

13th Istanbul Biennial. It also has a fanzine called

religion and state.

painting is always occupied by the same authority. The colours

Budalazin that it regularly publishes since July 2013.

▪ Imagine you fall into a painting that contains representations and the foundation remain the same. Only the locations and
of both heaven and hell and start wandering around. Let’s

the people who talk change. You also notice that the power

assume that this fall arms you with the power to animate

to animate all that you touch doesn’t come with the ability

anything that you touch. You won’t be able to tell which side

to suspend animation. It right after this point that everyone

is hell and which side is heaven. On one side will be a sketch

comes to life and begins making all the sounds they want.

of a carnival. You’ll be led to believe that a fair is in progress

Those viewing the painting from a distance are calling out to

and proceed to have fun, for instance. Someone you touch will

each other. There’s chaos in a country that doesn’t exist. ▪

hand you a hat if they feel inclined to do so. If you’re lucky, you
might be able to enjoy some candy. They’ll decide what drinks

biyografi Budalasultan, Şafak Ersözlü ve Bahar

are available. As you progress you’ll see cheerful people; they’ll

Nihal Ersözlü tarafından çağdaş sanat işleri üreten

begin dancing when you touch them. Others who look deep

bir kolektif olarak 2012 yılında İstanbul’da kuruldu.

in thought will pique your curiosity. The pensive who are on

İlk projesi Kandilli Türbe Çıkmazı, mekâna özgü bir

the verge of tears. Everyone will be naked. There will also be

performans olarak 2012 yılında İstanbul ile Viyana

giants, man eaters, ball players, blooming flowers. They will

arasında düzenlenen 4. Arada Disiplinlerarası Sanat

all be living together. Whether you want to or not you’ll touch

Festivali kapsamında Ayvansaray surlarında sergilendi.

everything and animate the entire painting. The colours of

Proje 2012/13 tiyatro sezonunda Hayal Perdesi Beyoğlu

pain and pleasure will blend into each other. The animated will

ve Kargart sahnelerine uyarlanarak gösterimlerine

speak in their own tongues. When someone asks about the

devam edip, yoğun talep üzerine İstanbul ile

benefits of eating oranges, another will respond by describing
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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işlenmiş bir yansımasını buluyoruz” diyor. Metnin evrensel

People look on. Awestruck. The buildings that are torn

PARLOUR SONG

boyutu bize çok tanıdık şeyler söylüyor. Düşündürüyor. Özletiyor.

down are replaced with new shopping malls and residential

Öfkelendiriyor. Can acıtıyor. Özellikle 21. yüzyılda hepimizin

developments. Ahmet Levendoğlu, the play’s translator and

canını aynı şeyler acıtıyor.

director, explains, “While it’s unlikely that you’d encounter

Hayal ederek çizdiğimiz, bizim için mutluluğun karşılığı olan o

elsewhere in the world this insane level of Shopping Mall-

evde işler hiç de yolunda gitmiyor. Anne pencereden çocuklarına

isation of our daily lives through the destruction of all the

TİYATRO STÜDYOSU

Yazan Written by
Jez Butterworth
Çeviren Translated into
Turkish by
Ahmet Levendoğlu
Yöneten Directed by
Ahmet Levendoğlu
Tasarım Design
Taciser Sevinç
Işık Tasarımı Lighting Design
F. Kemal Yiğitcan
Oyuncular Performers
ned Şerif Erol
dale Ziya Kürküt
joy Şebnem Sönmez
Yönetmen Yardımcıları
Director Assistants
Serda Kondeler, Çimen
Turunç Baturalp
Yapım Yardımcıları
Production Assistants
Gürcan Salihoğlu, Dilek
Aydoğdu
Teknik Sorumlu
Technical Management
Turgut Laleli
Video Tasarım ve Post
Prodüksiyon Video Design &
Post Production
Klik Stüdyo
Videolar Videos
Metin Altıntaş
Prova Videoları Rehearsal
Videos
Ziya Kürküt
Fotoğraflar Photographs
Gülay Ayyıldız Yiğitcan
Teşekkürler Thanks to
Oyun Atölyesi, Haluk
Bilginer, Kartal Sanat
Tiyatrosu, Nihat Nadi Ülger,
Emil Levendoğlu, Deniz
Kurşunlu

bakmıyor. Çocuklar mutluluk içinde birbirleriyle top oynamıyorlar. treasures and beauty bestowed on us by nature, the historic
Baba muhteşem bir akşam yemeği için balık tutmuyor. Sürekli

sites, our architectural heritage, city planning principles

eşyalar biriktiriliyor. Eşyalar kayboluyor. Uykuda geziliyor.

and even hospitals and schools, the picture of England the

Geceleri karabasanlar uyutmuyor. Yatak odaları başkalarıyla

play depicts lays bare the same problem which, although on

paylaşılıyor. O küçük şirin evin bahçesindeki teller giderek

a smaller scale, is nonetheless thoughtfully reflected”. The

büyüyor büyüyor ve kişileri içine hapsediyor. Ahmet Levendoğlu

universal aspect of the text tells a story we’re all too familiar

oyundaki karakterlerin durumunu şu cümlelerle özetliyor:

with. It provokes thought. It makes us yearn. It exasperates. It

“Gidememek çaresizlik. Küçük bir dünyanın içine hapsolmuş

hurts. In the 21st century especially, the same things hurt us all.

insanlar. Yaşamlarından hoşnut olmadıklarını görüyoruz. Bir

All is not well in the house that we imagined and sketched

şeylerden kaçmak, yeni bir dünyaya atlamak hepsinin içinden

and thought represented happiness. The mother isn’t at the

geçiyor. Bunu başarabilirler mi? Sığınabilecek başka bir yerleri

window observing her children. The children aren’t joyfully

olabilir mi? ‘Bahar neredeyse oraya gitme’ düşü gerçekleşir mi?”

playing ball amongst themselves. Dad isn’t catching the fish

SEN BİLİYOR MUYDUN

2008 yılında ilk defa New York’taki Atlantik Tiyatro Kumpanyası

that will be the highlight of the night’s delicious meal. Stuff

1 haziran JUNE
pa SU 20.30

BURADA BİR ORMAN OLDUĞUNU?

tarafından sahnelenen Her Yıl Kuşlar Geri Gelir (Parlour Song),

is piling up. Stuff is being lost. People sleepwalk. Nightmares

2 haziran JUNE
pt MO 18.30

DID YOU KNOW THERE WAS A FOREST HERE?

Türkiye’de ilk defa Tiyatro Stüdyosu tarafından sahneleniyor.

interrupt sleep. Bedrooms are shared with others. The wires

sefa tokgöz

Sıradan üç insanın ilişkisinden yola çıkarak insanlığa ilişkin derin

out in the yard of that adored house are expanding further

“Her şey yok oluyor. Gerçekle yüzleş; işe yaramaz bir şey. Her

özellikleri işlemesi, metni seçmelerinin önemli nedenlerinden

and trapping everyone inside. Ahmet Levendoğlu describes

yıl kuşlar geri geldi. Giderilemez bir susamışlık. Geçen yıl limon

biri.

the predicament of the characters: “Not being able to leave

yetiştirmeye çalışmıştım. Yağmur yağmaya başladı.”

Elimize bir resim defteri ve en güzel renkteki boyaları alalım,

breeds desperation. These people who are trapped in a tiny

▪ İlkokulda resim öğretmenleri mutluluğu çizerek tarif etmemizi

şimdi olduğumuz yaşın ve dünyanın resmini çizelim.

world. We see that they are not content with their lives. They all

deniz kurşunlu
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isterlerdi. Hepimiz birbirimizle anlaşmışız gibi aynı resmi

contemplate an escape, a retreat into a new world. Can they do

çizerdik. Bir ev… İki katlı, renkli, önünde bir bahçe… Bir güneş,

“All is being lost. Face reality; it is no use. Each year the birds

it? Is there anywhere else where they can take refuge? Can the

o güneşe yakışan bulutlar… Bulutların arasında annesinin

returned. An insatiable thirst. I tried growing lemons last year.

hope of ‘being wherever spring is’ be realised?”

peşinden giden martılar. Belki solda bir köşede akan bir nehir…

It began to rain.”

Parlour Song, which had its debut with the Atlantic Theater

Evin penceresindeki pembe tüllerin arasından bahçedeki

▪ Back in elementary school, art teachers would ask us to draw

Company in New York in 2008 is being staged for the first

çocuklarına bakan anne... Baba ya arabasının başında ya da

our own portrayal of happiness. We’d all draw the same picture

time in Turkey by the Tiyatro Stüdyosu. Its examination of

nehirde balık tutuyor.

as if we were in cahoots with each other. A house… comprising

deeply seated human tendencies through the relationships of

Yazar Jez Butterworth, bizi bu mutlu hayallerimizden çekip,

two floors, in color and with a garden at the front… A sun, and

three everyday individuals was one of the main reasons for

Ned ile Joy’un yaşadıkları banliyönün gerçeklerine götürüyor.

some clouds to go with it… Seagulls among the clouds, trailing

the play’s selection. Pick up a sketchpad and a selection of the

İngiltere’de (Londra’nın eteklerinde) yeni yapılmış evlerden

their mother. Perhaps with a river down in the left corner… A

most vibrantly coloured crayons and draw yourselves as you are

birinde yaşıyorlar. Ned yıkım uzmanı, Joy ile on bir yıldır evliler.

mother at the window observing her children in the garden

now and the world as it is today. ▪

Bu oturdukları evin arazisinde önceden orman varmış, yerine

below through pink gauze curtains… The father would either

yeni evler yapılmış. Ektikleri çimen, yok edilen orman karşısında

be by his car or fishing near the river.

biyografi Tiyatro Stüdyosu 1990’da Ahmet

duydukları utancı örtmek için belki de. Gözler kapalı, kulaklar

The writer Jez Butterworth tears us away from these idyllic

Levendoğlu, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’in

sağır. Diller konuşmuyor. Son zamanlarda birçoğumuzun tanık

dreams and delivers us to the suburban realities of Ned and

kuruculuğunda ve Yapı Kredi’nin yapımcılık desteğiyle

olduğu gibi… Belki de ilkokul resim defterine çizdikleri evin

Joy. They live in one of the newly built houses in England (on

2. İstanbul Tiyatro Festivali’nde perdesini açtı.

peşine düşmüştür bu insanlar. Ned yıkıyor. Emir alıyor. Ekibi

the outskirts of London). Ned is a demolitions expert who’s

Sanat yönetmenliğini ilk gününden bu yana Ahmet

hazırlıyor ve bir bombayla evleri, okulları, eski yapıları yerle bir

been married to Joy for eleven years. A forest used to be here

Levendoğlu üstleniyor. Topluluk şu oyun yazarlarının

ediyor. İnsanlar bunu izliyor. Hayranlıkla. Yıkılan yapıların yerine

in the land currently occupied by their house; it was replaced

bir oyununu ülkemizde sahneleyen ilk tiyatro oldu:

yeni alışveriş merkezleri, yeni siteler yapılıyor. Oyunun çevirmeni

by new houses. The grass they’ve grown is perhaps a way to

W. Russell, B. Elton, T. Johnson, W. Luce, E. Vilar, H.

ve yönetmeni Ahmet Levendoğlu, “Doğanın insana sunduğu

conceal the shame they feel for the forest that’s now been

Whitemore, M. Panych, N. Staﬀord, M. Buﬃni. Ayrıca,

değerleri ve güzellikleri, tarihsel yapıları, mimari zenginlikleri,

destroyed. Eyes closed, ears deafened. Tongues not uttering a

H. Pinter’ın Aldatma, T. Nar’ın Çöplük, J. Genet’nin

kent planlaması kurallarını, hatta hastaneleri ve okulları

peep. As many of us have borne witness recently… Perchance

Balkon, D. Mamet’in Bağla Şu İşi, Y. Reza’nın Yaşamın

yok ederek yaşamı AVM’leştirme çılgınlığının, yaşadığımız

these people are yearning for the houses they drew in their

Üç Yüzü, A. Miller’ın Çift Yönlü Ayna oyunlarını da

ülkedeki boyutlarına dünyanın başka bir yerinde rastlanması

sketchpads in elementary school. Ned demolishes. He receives

seyircimize tanıttı. Son oyununda ise Çehov’un Vanya

beklenemezse de, oyunumuzun karşımıza çıkardığı İngiltere

his orders. The team sets it up, and with a single explosive the

Dayı’sını sahneleyerek ilk defa bir “yakın klasik” oyun

fotoğrafında aynı sorunun daha küçük ölçekte, ama duyarlılıkla

houses, schools and old buildings are razed to the ground.
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sundu. Tiyatro Stüdyosu’nun geçtiğimiz yıllar içinde

PROUST-PAMUK-BELLEK

İstanbul Tiyatro Festivali’ne katılımları şu oyunlarla

PROUST-PAMUK-MEMORY

gerçekleşti: Aldatma, Çöplük, Histeri, Balkon, Lillian, Çift

OPOLE THEATRE

Yönlü Ayna. Topluluk bugüne dek sahneye taşıdığı on

1. Bölüm Part 1
Marcel Proust’un
Kayıp Zamanın İzinde
“Mahpus” adlı romanından
uyarlanmıştır.
Based on Marcel Proust’s
novel In Search of Lost Time
“The Prisoner”.
Oyuncular Performers
Zofia Bielewicz, Aleksandra
Cwen, Izabela Gwizdak,
Grazyna Misiorowska,
Karolina Piechota, Justyna
Wasilewska, Beata Wnek–
Malec, Sylwia Zmitrowicz,
Agnieszka Zulewska,
Miroslaw Bednarek, Jacek
Dzisiewicz, Bartosz Gelner,
Waldemar Kotas, Leszek
Malec, Sylwester Piechura,
Lukasz Schmidt, Pawel
Smagala, Lukasz Wojcik,
Krzysztof Zarzecki
Senaryo ve Yöneten Screenplay
and Director
Krzysztof Garbaczewski
Resimler Pictures
Robert Mleczko, Marek
Kozakiewicz
Müzik Music
Jan Duszynski
Ses Sound
Wojciech Adamiak
Skenografi Scenography
Jan Strumillo
Kostüm Costum
Svenja Gassen
Makyaj Make-Up
Yeorg Kronnagel
İkinci Yönetmen
Second Director
Radoslaw Mirski

altı oyunuyla toplam elli üç ödüle değer görüldü.
bıography Founded by Ahmet Levendoğlu, Zuhal
Olcay and Haluk Bilginer and productions supported
by Yapı Kredi, Tiyatro Stüdyosu opened its curtains
during the 2nd Istanbul Theatre Festival in 1990.
Ahmet Levendoğlu is responsible for art direction
since its foundation. The company is the first one to
produce plays by the following authors: W. Russell, B.
Elton, T. Johnson, W. Luce, E. Vilar, H. Whitemore, M.
Panych, N. Stafford, M. Buffini. They also showcased
H. Pinter’s Betrayal, T. Nar’s Çöplük, J. Genet’s The
Balcony, D. Mamet’s Speed-the-Plow, A. Miller’s Two
Way Mirror. Staging Chekhov’s Uncle Vanya, Tiyatro
Stüdyosu has for the first time presented a ‘‘a near
classic’’ play. Tiyatro Stüdyosu’s other productions,
which they staged at the Istanbul Theatre Festival, are:
Betrayal, Çöplük, Hysteria, The Balcony, Lillian, Two
Way Mirror. The company earned 53 awards with the
16 plays they staged.

HARBİYE MUHSİN
ERTUĞRUL SAHNESİ

BELLEK: BİR ANITMEZAR
MEMORY: A MAUSOLEUM

3 haziran JUNE
sa TU 20.30

ayris alptekin

4 haziran JUNE
ça WE 20.30

hüznünü aktarma biçimi, İstanbul’un o terk edilmiş hali ve yıkık

Lehçe ve İngilizce; Türkçe üstyazılı.
Polish & English, with Turkish
surtitles.

“Pamuk’un İstanbul’u siyah beyaz olarak tanımlaması, şehrin
döküklüğü, Melling’in tablolarında yakaladığı ‘İstanbulluların, o
anıtsal binaların yanında dursalar bile onun kaleminden çıkan
resimlerde mimari ve doğa tarafından ezilmemeleri’ hissi gibi
detaylar, oyunun arka planını oluşturmaya yardımcı olacak.”

Yapım Yönetmeni Executive
Producer
Malgorzata Koziol
2. Bölüm Part 2
Orhan Pamuk’un
romanlarından uyarlanmıştır.
Based on Orhan Pamuk’s
novels.
Oyuncular Performers
Izabela Gwizdak, Judyta
Paradzinska, Ewa
Wyszomirska, Sylwia
Zmitrowicz, Miroslaw

Bednarek, Maciej Namyslo,
Krzysztof Wrona
Senaryo ve Yöneten Written
and Directed by
Emre Koyuncuoğlu
Sahne Tasarımı, Koleksiyon
Stage Design & Collection
Yasemin Nur
Müzik Tasarımı Music Design
Çiğdem Borucu Erdoğan
Müzik Tasarımı Asistanı Music
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Etkinlik, 2014 yılında kutlanan Polonya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 600. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek olan
kutlamaların kültür programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. www.turkiye.culture.pl
Kısmen, Polonya Cumhuriyeti Kültür ve Milli Miras Bakanlığı’nın kaynaklarından finanse edilmiştir.
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Financed from funds of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.
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▪ Şu vitrinin üzerinde duran, turuncu ve pembe, nazik çiçeklerle

Kendimizi bildiğimizden bu yana sakladığımız, belki saklamayıp

Regained as his premise. According to the director, the

the various touches of happiness in the novel are present, but

bezeli bibloda ben, annem ve anneannem var. Şurada duran

sadece orada unuttuğumuz, unutmak istediğimiz, vazgeçmeye

signifiers in Proust’s work observe and analyze the underlying

that the most timeless and prominent feeling of happiness is

koltuğun kenarındaki, karşımdaki insanı pür bir dikkatle

kıyamadığımız tüm eşyalar… Ağırlıkları ve kapladıkları yerle

dimensions of the characters in the political and social sphere

captured inside the museum. He adds, “It’s the happiness of

dinliyormuş gibi yaparken yolduğum kel kalmış püsküller.

belleğimizi koca bir anıtmezara dönüştürüyorlar. Tıpkı Kemal’in

and sift through the relationship they’ve formed with the

someone who sees infinity when they look out their room’s

Belki gereksiz ama hiçbir zaman atılmayan eşyalarda bir şeyler

içini boşaltıp kendi topladığı eşyalarla kurduğu ev gibi…

outside world. There’s a sociological aspect between real

window; a joyfulness that is above all the moments in their

var. Anlar bazen anımsandığı kadar değil, eşyaların orada

Koyuncuoğlu’nun alıntıladığı gibi, “Toplamak hayattaki bir

events and the world of fiction and the reader comes to believe

framed form… In the novel, Kemal begins by recounting the

durup hatırlattığı kadar var zihinde. Tıpkı Masumiyet Müzesi

acıya, bir derde, karanlık bir dürtüye bir cevap, teselli, hatta bir

in that existence of this character in real life. On the stage,

happiest moment in his life and adds, ‘I would like everyone to

romanındaki Füsun ile Kemal’in aşk hikâyesini anlatan ve

ilaç olma halidir.” Romanda Kemal’in belki biraz takıntılı olarak

Garbaczewski is in pursuit of “finding meaning in the spur

know that I’ve lived a very joyous life’. Perhaps this is enough

hatırlatan eşyalar gibi…

okunabilecek toplama içgüdüsü, aslında tüm insanların sahip

of the moment”. This search for meaning also entices us to

for us to conclude that the a different perception of happiness

Emre Koyuncuoğlu ve Polonyalı yönetmen Krzysztof

olabileceği zamanı yakalama, anı saklı tutabilme umudundan

question things that we are convinced are real. In very much

is possible.”

Garbaczewski’nin yönettiği Proust-Pamuk-Bellek projesi üç

geliyor. Kuşkusuz bu umut, insana hatırlamanın mutluluğuyla

the same manner as the novel’s protagonist, Garbaczewski

In the final part, Koyuncuoğlu and Garbaczewski appear on

bölümden oluşuyor. İlk bölüm Garbaczewski’nin yönetmenliğini

beraber, belki dinmeyecek bir hüzün de getirir. Koyuncuoğlu,

aims to pursue the trail of reality’s boundaries.

stage as performers. In this instance, the two directors shall

yapacağı “Proust.” Polonya’nın genç ve yetenekli yönetmeni

romandaki çeşitli mutluluk algılarının olduğunu ancak müzede

The Museum of Innocence will form the basis for “Pamuk”,

act out a performance that takes place in present-day Istanbul.

kendi sahne üslubunu kullanarak Proust’un Kayıp Zamanın

o zamansız, en derin mutluluk algısının yakalandığını söyleyerek

a part that will be handled by Emre Koyuncuoğlu. Together

Using the work of Proust and Pamuk as their starting point,

İzinde yapıtıyla paralellik kuracak. Koyuncuoğlu’nun rejisini

ekliyor: “Bütün anların çerçevelenmiş hallerinin üstünde olan,

with a narrative interspersed with melodramatic elements

they will pursue the trail of memory as it lies beyond the

yapacağı “Pamuk” bölümünü izleyen üçüncü bölüm, iki

personal, the social and the officially-sanctioned. ▪

o yaşadığı odadan aşağıya baktığında sonsuzu gören insanın

from Yeşilçam (a metonym for the Turkish film industry), it

yönetmenin birlikte gerçekleştireceği performanslardan oluşuyor. mutluluğu... Romanda, ‘hayatımın en mutlu anı’nı anlatarak

is a love story that descends into breathtaking darkness and

“Proust” bölümünde Garbaczewski, Kayıp Zamanın İzinde’yi esas

başlayan Kemal, son söz olarak da ‘herkes bilsin, çok mutlu

sorrow… At the centre of this love story, which is central to

biyografi Opole Tiyatrosu, topluluk yeni mekânına

alıyor. Yönetmene göre Proust edebiyatındaki işaretler çapraz

bir hayat yaşadım’ diyor. Bu bile farklı mutluluk farkındalığının

the arc of the narrative, are a series of notions that both clash

taşındıktan sonra, 1975’te kuruldu. Ebat olarak

bir şekilde politik ve sosyal alanda karakterlerin arka planını

olduğunu düşünmek için yeterli belki de.”

and steer clear of each other. In the same way that the novel

Polonya’nın en büyük tiyatrolarından biri. En büyüğü

gözlemliyor, analiz ediyor ve onların dış dünyayla kurduğu ilişkiyi

Son bölümde, Koyuncuoğlu ve Garbaczewski sahneye

and the museum, despite borrowing from the same elements,

577 koltuk kapasiteli olmak üzere, üç adet sahnesi

eliyor. Gerçek olaylarla hayal dünyası arasında sosyolojik bir

performansçı olarak çıkıyor. Bu sefer iki yönetmen şimdiki

are actually uniquely different works of art, this is also the

bulunuyor. İçerisi modern ve komplike tiyatro

arka plan var ve okur kolayca bu kurgusal karakterin gerçekte

zamanda, şimdinin İstanbul’unda bir performans sergileyecek.

intention with regard to the relationship between the novel and

teçhizatlarıyla donatılmış. Topluluk, 30 yılı aşkın süredir

var olduğuna inanıyor. Garbaczewski’nin sahne üzerinde izini

Belleğin kişisel, toplumsal ve resmi olmayan tarihinin izini

the play. In addition to the central love story, it is also the play’s

Opole Tiyatrosu Yüzleşme Festivali “Leh Klasikleri”ni

sürdüğü şey “anın içindeki anda anlam aramak.” Anlam arayışı,

Proust ve Pamuk’un edebiyatından yola çıkarak sürecekler.

aim to depict, through the props of stage acting, the conflict

düzenliyor.

between the modern and Western, and the traditional and east-

Tiyatro, repertuvarı çok farklı seyirci gruplarını hedef

aynı zamanda gerçekliğinden emin olunan şeyleri de sorgulatmaya
başlıyor. Tıpkı roman kahramanın yaptığı gibi, Garbaczewski de

“Pamuk’s definition of Istanbul as black and white is a way of

bound ideas of 1970s’ Istanbul. Of course when doing this, the

alan geniş bir program yelpazesine sahip – Leh ve

sahnede gerçeğin sınırının izinde dolaşmayı hedefliyor.

conveying the city’s sorrow, a picture of Istanbul as a deserted

novel isn’t the director’s lone reference; he also undertakes to

evrensel klasiklerin canlandırması, çağdaş Avrupa

Emre Koyuncuoğlu’nun yöneteceği “Pamuk” bölümünde

and run down vista. As in Melling’s paintings, where his

understand and relay the memory of Istanbul, the city whose

dramları, müzikaller, tiyatro oyunları, komedi, tiyatro

Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanından yola çıkılıyor.

brushwork is such that the denizens of Istanbul do not appear

streets we traverse hurriedly each day and its tiny shops in

enstalasyonları ve bunların yanı sıra çocuklar, gençler

Yeşilçam’ın melodramatik öğeleriyle çevrili anlatısıyla beraber,

obscured by the architecture and landscape, even when they

which we hide away from the universe. The recollections of

ve yetişkinler için disiplinlerarası eğitim programları.

bir süre sonra müthiş bir karanlığa ve hüzne gömülen bir

stand next to those overarching memorials, such details will

Pamuk, Kemal and the creative team…

Opole Tiyatrosu’nun prestiji, öncelikle önemli Leh

aşk hikâyesi... Olay örgüsünün temelindeki aşk hikâyesinin

assist in sketching the background to this production.”

The play’s classic storytelling conceit is aided by stage props,

ve uluslararası tiyatro festivallerine davet edilmesiyle

merkezinde, birbirine çarpan ve birbirini teğet geçen pek çok

▪ Me, my mother and my grandmother are part of that orange

set construction sequences and video and sound designs.

ve uluslararası üne sahip projelere katılımıyla fark

kavram var. Tıpkı roman ve müzenin aynı malzemelerden

and pink figurine with the delicate floral pattern sitting atop

That the team in charge of the design is also comprised

edildi. Tiyatro aynı zamanda birkaç senedir Varşova

beslenip kendilerine has ayrı bir sanat eseri olması gibi, romanla

that glass cabinet. That tassle trimming on the edge of the

of Istanbul dwellers is likely to make prop selection more

Tiyatro Buluşmaları’nın ve Krakov’da bulunan “İlahi

oyun arasındaki ilişkide de bu hedefleniyor. Oyunda, merkezdeki

couch that I plucked away as I pretended to be alertly listening

personal. The objects extracted from Istanbul will be redefined

Komedya” Festivali’nin düzenli konuğu. Şimdiden

aşk anlatısının yanı sıra romanda olduğu gibi, İstanbul’un 1970’li

to what was being said. There’s even something in some

as they are used by the Polish actors. As such, the process of

bu festivallerden iki defa ödül aldı. Birlikte çalıştığı

yıllarında modern, Batılı, geleneksel ve Doğulu kavramlarının

of the stuff that litters the house that we can never seem to

memorializing these objects will form one of the many layers

uluslararası ortakları arasında Globe Tiyatrosu Londra/

arasındaki ikilemin sahne sanatlarının araçlarını kullanarak

throw away. Sometimes memories are present to the degree

of this play.

İngiltere, Seul Sahne Sanatları Festivali/Kore, Tiflis

görünür kılınması hedefleniyor. Tabii ki yönetmen bunu yaparken,

that household items around us, and not our facility to recall,

Objects from as far back as we can remember, that we’ve

Uluslararası Tiyatro Festivali/Gürcistan, LaMaMa

yalnızca romandan esinlenerek değil; her gün caddelerinde telaşla remind us of them. Just as in The Museum of Innocence, where

stashed away and even forgotten; objects we want to forget

Tiyatrosu New York/ABD, Studio Oyuncuları İstanbul/

yürüdüğümüz, bazen bir soluk almak için küçük dükkânlarında

the romance between Füsun and Kemal is told through and

but cannot bring ourselves to discard… Their weight and

Türkiye, Uijeongbu Uluslararası Müzik ve Tiyatro

kendimizi evrenden sakladığımız İstanbul’un hafızasını anlamaya

recollected by such items.

the space they take up transform them into a gargantuan

Festivali/Kore, Uluslararası Tiyatro Forumu TEART

ve anlatmaya çalışarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Pamuk’un,

Proust-Pamuk-Memory, directed by Emre Koyuncuoğlu and

mausoleum. Similar to the house Kemal builds for himself

Minsk/Belarus yer alıyor.

Kemal’in ve yaratıcı olarak ekibin hafızası…

Polish director Krzysztof Garbaczewski, consists of three parts.

with the furniture he’s collected after having cleared it out…

Son sezonlarda Tomasz Konina’nın yönetimindeki

Oyunda, klasik anlatıya sahnedeki objeler, mekân kurma

The first is “Proust”, which will be directed by Garbaczewski.

Koyuncuoğlu gives the follow quote: “Hoarding is a response,

Opole Tiyatrosu, şüphe yok ki genç Polonya

performansları, video ve ses tasarımları da eşlik ediyor. Tasarımı

Tapping into his unique style, Poland’s young and talented

a consolation or a cure for life’s pains and troubles and dark

tiyatrosunun üyeleri için buluşma ve iletişime geçme

yapacak ekibin İstanbullu olması, seçilen objeleri kişisel ve

director will attempt to draw a parallel with Proust’s novel,

urges.” In the novel, Kemal’s mildly obsessive drive to hoard

mekânı oldu. Burası, kendisini yenilikçi, yaratıcı ve risk

belleğe ait kılacak. İstanbul’dan edinilmiş malzemeler Polonyalı

Time Regained. The third part, which follows “Pamuk” as

objects is actually a manifestation of an aspiration to capture

almayı seven olarak tanımlayan herkesin kendinden

oyuncuların ellerinde yeniden tanımlanacaklar. Böylece nesneleri

directed by Koyuncuoğlu, will include performances staged

and store the moment, and it can be universal to everyone.

bir şeyler bulabileceği bir mekân. Performanslarımız,

bir belleğe kavuşturma süreci oyunun katmanlarından birini

jointly by both directors.

Needless to say this aspiration brings one sadness as well as

senelerdir Polonya tiyatrosunun seviyesini ve tarzını

oluşturacak.

In the “Proust” part, Garbaczewski uses the novel Time

the satisfaction of remembrance. Koyuncuoğlu argues that
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Oyun Salonu: KALEM PlaySalon: THE PENCIL

belirleyen yönetmenlerimiz tarafından oluşturuluyor

Oyun Salonu: KALEM

(Maja Kleczewska, Krzysztof Garbaczewski, Pawel

PlaySalon: THE PENCIL

Swiatek). Burası, eleştirmenler ve tiyatro kuramcıları

TİYATRO ARTI

tarafından Polonya’daki en heyecan verici tiyatro

Yazan Written by
Didem Kaplan
Yöneten Directed by
Ufuk Tan Altunkaya
Dramaturji Dramaturgy
Zeki Elveriş
Özgün Müzik Original Music
Coşkun Akmeriç
Video Tasarımı Video Design
Çağla Çağlar
Teknik Yönetim
Technical Management
Ahmet Özer
Oyuncular Performers
Atılım Şahin, Burcu
Halaçoğlu, Fatih Sarı, Serpil
Bilgil

merkezlerinden biri olmanın yanı sıra, son yılların
en önemli çıkış yapan mekânlarından biri olarak
değerlendiriliyor.
bıography Opole Theatre was founded in 1975 with
the transfer of the theatre to its new location. In terms
of volume, it is one of the largest theatres in Poland. It
has three stages, of which the large one has 577 seats,
and is equipped with modern and complex theatrical
machinery. For over 30 years it has been organising
Opole Theatre Confrontations Festival “Polish
Classics”.
In the repertoire of the theatre, you can find a wide
range of program targeted at different groups of
viewers – interpretations of the Polish and universal
classics, contemporary European drama, musical
theatre, comedy, theatre installations, as well as
interdisciplinary educational programs for children,

SALON İKSV

TÜNEL’E DOĞRU YÜRÜRÜM BUGÜN

3 haziran JUNE
sa TU 20.30

TODAY I WILL WALK TOWARD THE TUNNEL

4 haziran JUNE
ça WE 18.30

“Bir şeylerin değişmesine olan inancını yitirmiş bir karakter.

sefa tokgöz

youth and adults.

Bir politik yanı var ama uzak durmayı tercih ediyor. İstiklal’e

The prestige of the Opole Theatre in recent seasons

insanları sevmesi, yaşayabilmesi ve o kalabalığın bir parçası

has been primarily determined by numerous

olması gerektiğini hissettiği için çıkıyor. İnsanları sevmeyi

invitations to important Polish and international

deniyor. ”

theatre festivals, as well as the participation in

▪ Yıkılan onca binayla, sökülen onca ağaçla ve kapatılan onca

international prestigious projects. For a few years, the

mekânla birlikte bizim de hislerimiz ve anılarımız buharlaşıyor.

Theatre has been a regular visitor to Warsaw Theatre

Bu Türkiyelilerin belki de kaderi. Bazen tutunmaya çalıştığımız

Meetings, “The Divine Comedy” Festival in Cracow,

anılar yitip gidiyor, bazen de gözden sakınılan evlatlar… Hem

where it has won awards already twice.

bir şehir hem de insanlar belleksizleştiriliyor. Arzulanan

Our international collaborators have included: The

hepi topu 10 yıllık yeni bir tarihi yaratmak oluyor. Beyoğlu’nu

Globe Theatre London/United Kingdom, Seoul

sahiplenen, kendini kimliğiyle “özgür” bir şekilde, o alan içinde

Performing Arts Festival/Korea, Tbilisi International

var eden insanlar da odalarının içine, bilgisayarlarının başlarına

Festival of Theatre/Georgia, LaMaMa Theatre New

sürüklenmeye mecbur bırakılıyor. Bazen de orada ettikleri iki

York/USA, The Studio Players Istanbul/Turkey,

söz için evlerine bir mahkeme kâğıdı geliveriyor. Belki de Türkiye

Uijeongbu International Music Theatre Festival/

tarihinde hiç bu kadar ciddiye alınmamıştı insan. Söylenilen

Korea, International Theatre Forum TEART Minsk/

her şeyin hemen karşılığı veriliyor, yasal olarak da sözlü olarak

Belarus

da… Doğum kontrol hapı kullanmadığı için “namussuz”,

In recent seasons, Opole Theatre, under the direction

dua etmediği için “dinsiz”, kendini ifade etmek için dışarıya

of Tomasz Konina, has become the undisputed place

çıktığında da “çapulcu”, hemcinsine âşık olduğu zaman da

of meetings and dialogue of the members of the

“sapkın” etiketini yiyiveriyor. Tanımlanmalar, aşağılanmalar,

young Polish theatre. It is space in which everything

“öteki” konumundan çıkması istenmeyen insanların nefeslerini

that refers to it as innovative, creative and risky

kesiyor. Kendilerini ifade edebilecek alan bulamıyorlar. Herkesi

finds its place and justification. The performances

bir göz gibi izleyen, ten rengimizde, cinsel organımızda,

are formed by our directors who for several years

dilimizde hissettiğimiz baskı vicdanımıza ulaşabilecek mi?

have been defining the level and style of the Polish

Didem Kaplan, yazdığı Kalem oyundaki karakter için, “İstiklal’de

Theatre (Maja Kleczewska, Krzysztof Garbaczewski,

metronun meydan çıkışından çıkıyor. Arkasını döndüğünde Gezi

Pawel Swiatek). It has been acclaimed by critics and

Parkı’nı görüyor. Bununla birlikte İstanbul’un betonlaşmış halini

theatrologists as one of the most exciting theatre

görüyor. İlerlediği zaman çiçekçilerin yanında polislerin kapattığı

centres in Poland, it is also regarded as the most

alanı görüyor” diyor. Kendini birden kalabalığın içine çekilmiş

important place of debut of the recent years.

gibi hissediyor.
Turistin, dilencinin, işine giden insanların, protestocuların
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oluşturduğu hortum onu caddenin içine çekiyor. En son ne

been taken this seriously in Turkey’s history. Whatever’s said

kind of self-censorship do we impose on ourselves when

zaman Taksim’e çıktığını düşünüyor. Kısa sürede bu kadar

is given a corresponding answer, both legally and verbally…

voicing our thoughts? Does acceptance entail becoming the

değişen bir semt insanı yanlış durakta indim çelişkisine

Individuals are labelled as “loose” for not using birth control

same? Can constant self-censorship destroy the individual?

sürükleyebiliyor. İstiklal’den Tünel’e doğru yol alırken, yeni

pills, “heathens” for not praying, “looters” for daring to

Could these thoughts drive us crazy? ▪

açılan mağazaları görüyor. Aşağıya doğru yürürken Galatasaray

demonstrate and “deviants” for falling in love with someone

Lisesi’nin önündeki protestoyu görüyor. Daha sonra ilerliyor ve

of the same sex. Being pigeonholed and insulted deprives of

biyografi Mekan Artı’nın bugüne kadar kendi yapımı

şarkı söyleyen bir sokak sanatçısını görüyor.

breath those whose “otherness” they feel should remain. They

veya ortak yapım olarak gerçekleştirdiği projeleri

Bekliyor… Biraz daha bekliyor... “Karakterin, İstiklal Caddesi

are unable to find domains where they can express themselves.

bulunuyor. Bunlar arasında Türkiye’de ilk kez denenen

üzerindeki karşılaştığı tüm olaylar hakkında gerçekten

The oppression that watches over everyone like an eye, finding

tek seyircilik oyun konsepti olduğu gibi (Takip ve

düşündüklerini ve içinden geçenleri kendi cümleleriyle

fault with our skin colour, our genitalia and our language; will

üçKİŞİ) Türkiye’nin yakın tarihinde odaklanan Bizde Yok

anlatmak isterken aslında toplumsal olarak dışarıya yansıtırken

it reach our conscience?

(Cumartesi Anneleri ve gözaltı kayıpları üzerine) ve Kök

süzme olayının nasıl işlediğini göstermek istiyoruz. Yani

Playwright Didem Kaplan describes the character in her play,

(Türk-Yunan mübadelesi üzerine) bulunuyor.

bir konu hakkında ne düşünüyorsun, toplum senden ne

The Pencil: “He alights from the metro’s central exit in İstiklal.

2011 yılında başlattığı Şiddet Üçlemesi ile Türkiye’de

düşünmeni istiyor?” diyor Didem Kaplan. Karakter Tünel’e

Turning around, he sees Gezi Park. He also sees Istanbul

kadına, çocuğa ve fikre karşı şiddet üzerine bir proje

doğru inerken neler görecek? Biz kendi sesini duyacak mıyız,

transformed into concrete. Moving further down the road,

gerçekleştiren Mekan Artı, Türkiye’de şiddetin nelerden,

yoksa yine toplumsal gözün süzgecinden geçen fikirleri mi

he sees the area next to the flower shops cordoned off by the

nasıl beslendiği üzerine bir çalışma gerçekleştirerek

konuşacak? Kişinin kendisine getirdiği bu otosansürü oyunun

police.” He suddenly feels as if he’s being drawn into the

farkındalık üzerine eğildi. Sesler oyunu ile insan hakları

yönetmeni Ufuk Tan Altunkaya şiddetin başka bir biçimi

crowd.

mücadelecilerine değinen Mekan Artı, Ölüm ve Kız

olarak değerlendiriyor. Şiddet üzerinden farkındalık yaratmayı

The funnel made up of tourists, commuters and protestors

ile 1980’ler dönemi Türkiye’sini işledi. Sahneleme

amaçlayan Tiyatro Artı’nın daha önceki Şeker ve Ayna oyunları

lures him into the street. He tries to recall the last time he

teknikleri açısından da deneyselliğe önem veren Mekan

için Didem Kaplan; “Üçünde temel derdimiz, toplumda hep

was in Taksim. Such a short transformation in such a short

Artı, her oyunda seyirciyi yeniden konumlandırmayı,

olan, son zamanlarda artık daha çok duymaya başladığımız

time makes him question whether he even got off at the right

seyir algısı üzerine denemeler yapmayı ve oyun biçimi

şiddet durumunun, sahnede şiddeti göstermeden irdeleme

stop. As he walks through İstiklal toward the Tunnel, he sees

üzerine farklılıklar üzerine çalışmayı tercih ediyor.

durumuyla ilgileniyoruz.” diyor. Ayna oyunuyla kadınlara yönelik,

the new stores that have opened for business. Walking down,

Mekan Artı, yer verdiği etkinliklerde gösteri sanatlarının

Şeker oyunuyla çocuklara yönelik şiddeti irdeleyen ikili Kalem’le

he notices the demonstration taking place in front of the

gelişimine, deneyselliğine, çoksesliliğine önem vererek

de fikre yönelik şiddeti farklı bir boyutla seyirciye göstermeyi

Galatasaray High School. Further down he comes across a

var olan ana akıma alternatif oluşturabilme amacı

amaçlıyorlar.

busker singing in the street.

güttü. Tiyatro, dans, dinleti, okumalar, söyleşiler ve film

Didem Kaplan ve Ufuk Tan Altunkaya bizi İstiklal Caddesi’nin

He waits… He waits some more… “We wanted to show the

gösterimleri etkinliklerine yer veren Mekan Artı, kâr

tam ortasına bırakıyor. Karakteri içine alan hortumun içine biz

filtering process; that is to say what the character really thinks

amacı gütmeyen bir sanat mekânı.

de dahil oluyoruz. Gözlerinizi açmak ya da kapamak size kalmış,

as he encounters the events taking place in İstiklal Street and

fakat cevaplanması gereken sorular sizi bekliyor: Toplumsal

how, wanting to express these in his own words, he does so

bıography Mekan Artı has both produced solo and

var oluşumuzda bireysel istek ve arzularımız ne kadar etkin?

in a way that is socially acceptable. The question, in other

co-productions so far. Among these are the solo-

Düşüncelerimizi söylerken ve uygularken kendimize nasıl bir

words, is: what do you think about a certain issue? What does

spectator concept actualised for the first time in

otosansür uyguluyoruz? Kabul görmek “aynılaşmayı” gerektirir

society want you to think?” explains Didem Kaplan. What

Turkey (Takip and üçKİŞİ) and also Bizde Yok (based

mi? Sürekli otosansür bireyi yok eder mi? Bu düşünceler bizi

will the character see as they approach the tunnel? Will we

on the Saturday Mothers and those lost under custody)

delirtebilir mi?

hear his own voice, or will he speak the thoughts that are

and Kök (Turkish-Greek population exchange) which

filtered through society’s mesh? The play’s director, Ufuk

focus on Turkey’s near history. Starting in 2011, with

“A character who’s lost their faith in change. There’s a political

Tan Altunkaya, interprets this self-imposed censorship as a

a project called the Violence Triology focusing on

aspect to it, but they choose to avoid it. They walk out into

different form of violence. Didem Kaplan describes Sugar and

the violence against women, children and thought

İstiklal street because they feel they must love others, continue

Mirror, an earlier play by Tiyatro Artı, which seeks to create

in Turkey, Mekan Artı has increased awareness on

living and become a part of that crowd. They’re trying to love

awareness around violence: “With all three productions our

where and how violence in Turkey feeds on. With its

people.”

goal was to focus on violence, which has recently become

play called Sesler Mekan Artı explores human right

▪ With all the buildings demolished, trees uprooted, and places

more widespread in the culture, without actually showing it

campaigns and with Ölüm ve Kız dealt with the 1980s

closed, our feelings and memories evaporate. Perhaps this is

on stage”. Having addressed violence against women with

in Turkey. Mekan Artı values experimentation in terms

the Turk’s fate. Sometimes you lose your dearest memories

Mirror and violence against children with Sugar, the duo’s aim

of the staging techniques and prefers to reposition

and sometimes your beloved children. Both the city and

with The Pencil was to depict violence against thought from a

the spectator, experiment on viewing perception and

its people are being robbed of their memories. The desire

different perspective.

differentiation on play format with each play. Mekan

becomes to create anew, at most, a 10 year history. Those who

Didem Kaplan and Ufuk Tan Altunkaya accompany us until

Artı aimed to value the improvement of performance

have committed themselves to Beyoğlu and “freely” occupied

we’re exactly halfway into İstiklal Street. We, too, become

arts, experimentation and polyphony in order to create

that space with their unique identities are forced into their

immersed in the funnel that swallows the characters. It’s up to

and alternative to mainstream. Hosting theatre, dance,

rooms and to sit in front of their computers. And sometimes

you whether you open your eyes or keep them closed, but there

music, reading events, panels and screenings, Mekan

they find a court summons in their mailbox for a couple of

are questions that remain unanswered: How much influence

Artı is a non profit arts venue.

words they uttered over there. Perhaps people have never

do our wants and desires have in this social existence? What
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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devam etme ruhunu ayakta tutmaya çalışıyorum.” “Oyun”u

“The premise of glass buildings was to get lost in the sky. It

BECOMING A RHINOCEROS 2.014

algılayış biçimimiz çocukluktan yetişkinliğe, zamanla nasıl da

blended in the sky, losing its sharpness, as the sky’s reflection

biçim değiştirerek hayatın içine karışır. Gerçek veya dolaylı,

was seen on that building. It is exactly to this point that we

oyunla hakikat arasındaki sınır belirsizleşir. Ancak bu, neyin oyun

should oppose. We are to take responsibility as the building,

neyin hakikat olduğu paradoksu aynı zamanda bitmeyecek bir

against life”.

algı yanılsamasına da yol açabilir. Sınırların belirsizleştiği noktada

▪ All the neighborhood kids are behind you; looking at your

“her şey” “hiçbir şey”e dönüşebileceği gibi, “hiçbir şey” de “her

weak, skinny legs; calculating when you will fall. You cannot

şey”e dönüşebilme ihtimalini içinde taşır.

resist anymore. But you have to go on. Now. You have to finish

Tekand’a göre muhalefet etmek hesap verme ve hesap sorma

the game. The invitation to play made in one gesture, takes

eylemini içinde barındırır. Bu perspektiften bakıldığında da oyun

its confidence from a strong impulse to win. Just as all games

ancak oyun olduğunun bilincine sahip olduğu zaman hesap

can have more than one winner, they can also have more than

verme yükümlülüğünü taşır. Dolayısıyla kurallar, sınırlayıcı olarak

one loser. But is it really winning or the chance to win which

görülse de, hesap verme sorumluluğunu yüklendiği ölçüde

creates the significance of the game? Şahika Tekand says that

muhalif olma gücüne sahiptir. Şahika Tekand, sahneleme ve

the actor’s acting power and the childhood’s playing instinct

oyunculuk açısından oyunu “kendi” kuralları içinde oynamayı

are parallel: “Remember yourself on the street. When you hurt

Telma Berberyan anısına
In memory of Telma
Berberyan
STUDIO OYUNCULARI
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hedeflediğinin altını çiziyor.

your knee, you clean it with

Aslında oyun, yalnızca belirli bir

your spit and keep playing.

zamanda başlama ve yine belirli

I’m trying to keep this notion

OYUNUN KURALLARI

bir zamanda bitme özelliği ile

of cleaning the wound’s blood

THE RULES OF THE GAME

bile hayattan kesin çizgilerle

by spit, and continuing the

4 haziran JUNE
ça WE 20.30

ayris alptekin

ayrılır. Oyunun kuralları bellidir.

game, with my actors.”

5 haziran JUNE
pe TH 20.30

“Cam binaların iddiası gökyüzünün içinde yok olmaktı.

Doğası gereği organik olana

Our perception of “game”

Gökyüzünün yansımasını o binada gördüğümüz için gökyüzüyle

değil, sınırlarının belirli oluşuyla

blends into life by morphing

birbirine karışıyordu bina ve netliği kalkıyordu ortadan. İşte tam

sentetik olana daha yakındır.

with time, from childhood to

buna muhalefet etmek gerekir. Bina olarak sorumluluğu üstüne

Tıpkı çocukken misafirlikte

adulthood. Real or indirect,

almak gerekir hayata karşı.”

sıkıldığımızda oynadığımız

the border between life

▪ Mahallenin tüm çocukları arkanda, çelimsiz bacaklarına bakıp

oyunlar gibi… Oyun misafir

and game becomes fuzzy.

ne zaman yere yığılacağını hesaplıyorlar. Direncin kalmıyor. Ama

odasının gerçekliğinden ayrılır,

However, this paradox, which

devam etmelisin. Şimdi. Oyunu tamamlamak zorundasın. Bir

ayrıldığı ölçüde de kendi

one is game or life, could

hareketimizle başlatacağımız oyun daveti, kendinden eminliğini,

kurmaca gerçekliğini inşa eder.

also result in an endless

kuvvetli bir kazanma dürtüsünden alır. Her oyunun birden fazla

Johan Huizinga’nın dediği

illusion. When the border

kazananı olduğu gibi birden fazla kaybedeni de olabilir. Fakat

gibi, “oyun geçici bir süre

becomes fuzzy, there is a

oyunun önemi, kazanma veya kazanma ihtimalinin olmasından mı

için bildik dünyanın iptalidir.”

possibility of “nothing” to

gelir, sahiden? Şahika Tekand, oyuncunun oyun gücü ile çocukken

Oyun, sınırlarının belirli olması

turn into “everything” just

sahip olunan oynama içgüdüsünün paralellik taşıdığını söylüyor:

ve yapısını gizlemeyen biçimi

as “everything” can become

“Şimdi kendini sokakta hatırla. Dizin yaralandığı zaman kalkıp

ile Tekand’ın performatif

“nothing”.

tükürüğünle üstünü temizleyip oyun oynamaya devam edersin.

sahneleme ve oyunculuk

According to Tekand, to

Ben de oyuncularımda bunu, tükürüğüyle kanını temizleyip oyuna

yönteminin temelini oluşturur.

oppose, includes the acts

Gergedanlaşma’da her

of “explaining” and “calling
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oyuncunun belirli bir oyunu vardır ve her oyunun da kendi

into account” in itself. From this perspective, the game has

kuralları. Oyuncular seksek, denge ve koşu gibi çeşitli oyunların

the obligation of “explaining itself” only when it is conscious

oyuncuları olarak karşımıza çıkar; kendi oyunlarının kuralları

of its game nature. Therefore, although the rules are seen as

içinde oyuna devam etmeye çalışırlar. Bu zeminin üzerinde

limitations, they have the potential of opposition to the extent

aktör, rol kişisini ve oyunun sözünü farklı katmanlarda bir

it takes the responsibility of explanation. Şahika Tekand points

bütün olarak inşa eder.

out her aim of playing the game with “her own” rules in terms

Gergedanlaşma’nın metni hem Tekand’ın hem de Studio

of staging and acting.

Oyuncuları’nın oyunculuk yöntemine yönelik arayışlarının

Actually, the game differentiates from life, simply with the

başlangıcına tekabül ediyor. Dolayısıyla Gergedanlaşma, Studio

fact that it has a clear beginning and an end. The rules of the

Oyuncuları’nın aktif olarak üretimde bulunduğu ve oyunculuk

game are clear. By nature, it is closer to being synthetic due

yönteminin geliştirildiği yirmi beş yılın ardından başka bir

to its clear borders rather than the organic. Same way as the

manaya bürünüyor. Tekand’ın tanımıyla oyun, “1970 sonrası

games we played when we were bored in a house visit as a

yükselen sanat anlayışının yanı sıra günümüzün anlayışıyla

child. The game builds its own fictional reality to the extent it

mücadele ediyor.”

separates from the reality of the room.
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biyografi Studio Oyuncuları, 1988’de Şahika Tekand
ve Esat Tekand tarafından oluşturulan Oyunculuk ve
Sanat Stüdyosu’nun gösteri topluluğu olarak kuruldu
ve 1990 yılında profesyonel nitelik kazandı. Gösteri
sanatlarında, özellikle de oyunculuk sanatında “çağdaş
olan”ın araştırılması ve uygulanması ilkesiyle yola
çıkan topluluk, faaliyetini sürdürdüğü 25 yıl içinde,
Şahika Tekand’ın geliştirdiği “performatif sahneleme
ve oyunculuk” yöntemi ile sahnelediği bütün oyunlarla
dünyada özellikle de Avrupa’da en dikkat çekici tiyatro
topluluklarından biri oldu.
bıography The Studio Players was founded as the
performance group of the Acting and Art Studio
established by Şahika Tekand and Esat Tekand, and
it achieved its professional qualification in 1990.
The group whose point of departure was to explore
and implement “that which is contemporary”
particularly in the art of acting, became one of the
most remarkable theatre companies around the world,
specifically in Europe within 25 years during which it
carried on its activities, with all the plays it staged with
the “Performative Staging and Acting Method” that
Şahika Tekand developed.

As Johan Huizinga states, “The game is a temporary
cancellation of the real world”. The game provides a basis for
Tekand’s performative staging and acting style, by having clear
borders, and not hiding its form.
In Becoming a Rhinoceros, every actor has its play and every
game has its rules. The actors come forward as the players of
various games such as hopscotch, balance and running. The
actors try to keep on playing within ther own set of personal
rules. On this ground, the actor builds the character and
the play’s word as a whole in different layers. The script of
Becoming a Rhinoceros correspond to the beginning of Tekand’s
and Studio Players’ search for different methods of acting.
Therefore, it finds another meaning as it follows a period
where Studio Players have actively been working and creating
their acting styles for the last 25 years. With Tekand’s words,
the play “struggles with the perception of art, which rose after
1970s as well as today’s”. ▪
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YAN ETKİNLİKLER

ATÖLYE ÇALIŞMASI: “HAREKET VE ALGILAMA”

PERFORMANS VE SÖYLEŞİ:

SIDE EVENTS

WORKSHOP: “MOVEMENT AND PERCEPTION”

KOREOGRAFİK KESİTLER &

▪ British Council’ın değerli işbirliğiyle düzenlenen atölye

GRZEGORZ JARZYNA: OYUNCULUK ATÖLYESİ

ATÖLYE ÇALIŞMASI:

GRZEGORZ JARZYNA: ACTING WORKSHOP

“SEDEF ECER İLE YAZARLIK ATÖLYESİ”

▪ 19. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Nosferatu ve Ne Yaptıysak

WORKSHOP: “WRITING WORKSHOP WITH SEDEF ECER”

çalışması, Propeller Theatre Company’nin oyuncuları tarafından
yürütülecek. Atölye çalışmasında özellikle beden hareketi

SÖZE DÖKÜLEN DÜŞÜNCELER
PERFORMANCE LECTURE:
CHOREOGRAPHIC CUTS & TALKING THOUGHTS

ve hareketin seyirci tarafından nasıl algılanacağı konusunda

▪ Çelişkili bir dil olarak hareketi ve yeni sanatsal uğraşların

Nafile… adlı oyunlarıyla yer alacak olan Polonyalı yönetmen

▪ Yazdığı Fransızca oyunlarla pek çok ödül alan Sedef Ecer,

yönetmenin neye dayanarak seçki yaptığı, oyun sırasında neleri

metodolojisini sorgulamaya odaklanan Björn Säfsten, insan

Grzegorz Jarzyna yeni oyunu için profesyonel oyunculara

Fransa’da düzenli olarak oyun yazarlığı atölyeleri gerçekleştiriyor.

ön plana çıkardığı üzerine çalışılacak. Bu atölyede William

bedenine yeni bir ışık tutuyor. Säfsten, çalışmalarında jest ile

yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirecek; bu atölye çalışması

Yazarın İstanbul’da yapacağı atölye çalışması, altı yazara ve

Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyununun parçaları

hareketi ayıran sınırla ve koreografide kurgunun ve kimliğin nasıl

sonunda Jarzyna’nın oyununda yer almak üzere, belli başlı roller

bu yazarların yazım aşamasına eşlik edecek altı oyuncuya

üzerinde duruluyor. Bu nedenle katılımcıların eser hakkında bilgi

üretildiğiyle ilgileniyor. İstanbul’da ise, İsveç Konsolosluğu’nun

için oyuncu seçimi yapılacak. Atölye için seçmeler yönetmen

açık olacak. Yazarlar, oyuncularla işbirliği yaparak, “kamusal

sahibi olmaları ve metni okuyarak gelmeleri önemlidir.

işbirliğiyle dansçılarıyla açıklamalı bir performans

tarafından gerçekleştirilecek.

alan” teması üzerine ya da kamusal alanda sergilenmek

gerçekleştirecek. Fictional Copies (2013) ve Idiots (2014) adlı

üzere bir proje gerçekleştirecekler. Fransız Kültür Merkezi’nin

▪ This workshop, organised with the valuable collaboration

projelerinden seçilmiş bölümlerin ve doğaçlamaların yer alacağı

▪ Grzegorz Jarzyna, director of Nosferatu and No Matter How

desteğiyle gerçekleşen atölye çalışmasına, oyuncular ve

of the British Council, will be conducted by the actors of the

performans, ilgili koreografik pratiklerin ve yöntemlerin kapsamlı

Hard We Tried featuring in the 19th Istanbul Theatre Festival, is

yazarlar özgeçmişlerinin yanı sıra projeleri hakkında bir metinle

Propeller Theatre Company. They will be working on how

bir sunumunu da içeriyor. Säfsten, sunumunda Umeå Academy

holding a workshop aimed for professional theatre performers.

(sinopsis, açıklama ya da diyaloglu bir bölüm) başvurabilirler.

body and movement are perceived by the spectator and how

of Fine Arts’tan Per Nilsson ile halen yürütmekte olduğu

Among the participants actors and actresses will be chosen to

Atölye çalışması sonucu yazılan oyunlar, yapılacak okuma

that affects the director’s choices of what to include and

araştırma projesine de değinecek. Performansın ardından,

play some of the main characters in Jarzyna’s new play.

tiyatrosunda seyircilerle paylaşılacak.

highlight during a play. The workshop will focus on pieces of

seyircilerin de dahil olabileceği bir tartışma gerçekleştirilecek.

A Midsummer Night’s Dream. The participants are expected to
HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ

▪ Sedef Ecer, who has received many awards for her plays

08.05.2014 pe th 12.00-17.00

written in French, regularly holds playwriting workshops

10.05.2014 ct sa 12.00-16.00 / 18.00-21.00

in France. The workshop that the author will be holding

11.05.2014 pa su 12.00-16.00
12.05.2014 pt mo 11.00-15.00

in Istanbul, will be open to six writers and six actors who

ATÖLYE ÇALIŞMASI: “KURAM ATÖLYESİ”
WORKSHOP: “THE THEORY WORKSHOP”

have a basic knowledge about the work.

The Swedish Arts Council, City of Stockholm ve Research Council’in
değerli katkılarıyla.

HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ
23.05.2014 cu fr 15.00-16.30

▪ Focusing on the examination of movement as an ambivalent

will accompany their writing process. In collaboration with

language and constructing methods for each new artistic

performers, playwrights will develop either a project on the

endeavor, Björn Säfsten shines new light on the human

theme of “public space” or a project to be performed in public
space. Realised with the support of the French Cultural Centre,
authors and actors may apply to this workshop with their

ATÖLYE ÇALIŞMASI: “SAHNEDE MÜZİK KULLANIMI”
WORKSHOP: “MUSIC ON THE STAGE”

body in a context of movement. His work deals with the
borders that divide gesture and movement and how fiction
and identity are produced in choreography. For his first guest

▪ Kuram Atölyesi bireysel ya da kolektif soru sorma, fikir üretme,

resumes and an accompanying piece regarding their projects

▪ British Council’ın değerli işbirliğiyle düzenlenen ve yine

performance in Istanbul Björn Säfsten presents a performance

sorgulama ve tartışma süreçlerine özel bir önem atfeden

(synopsis, statement, or a selection of dialogue). The plays

Propeller Theatre Company’nin oyuncuları tarafından

lecture together with dancers working on current projects

akademi dışı bir girişim. Festival kapsamında Ata Ünal, Ayşe

written through the workshop will be shared with the spectator

gerçekleştirilecek bu atölyede, özellikle William Shakespeare’in

and upcoming productions with the valuable collaboration of

Draz ve Özlem Hemiş tarafından yürütülecek atölyede, kültürel,

at a theatre reading.

oyunlarında müziğin kullanımıyla ilgili çalışılacak. Her oyun için

Consulate General of Sweden. Excerpts and improvisations

kendi müziklerini yapan Propeller Theatre Company, müzik ve

from and in conjunction with current pieces Fictional Copies

oyun bağlamında katılımcılara sahne üzerinde örnekler sunacak.

(2013) and upcoming Idiots (opening Oct. 2014) are mixed with

Propeller Theatre Company bu çalışma için bir enstrümanınız

an in-depth presentation of the choreographic practices and

varsa yanınızda getirmenizi tavsiye ediyor.

methods. Intertwined are also experiences from the ongoing

tarihsel, sosyal, sanatsal ve disiplinlerarası ilişkiler bağlamında
tiyatro eleştirisini tüm yönleri, Türkiye ve dünyadaki durumuyla
ele alınmaya çalışılacak. Oturumlar farklı disiplinlerden sanatçı,
eleştirmen, izleyici, kuramcı ve öğrenci ya da bu bağlamda katkı
sağlayabileceğini düşünen herkese açık.

FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ
THE INSTITUT FRANÇAIS
20.05.2014-24.05.2014
10.00-17.00 atölye çalışması workshop
26.05.2014 pt mo
19.00 okuma readıng

research project Björn Säfsten is conducting with philosopher
▪ This workshop, organised with the valuable collaboration

Per Nilsson at Umeå Academy of Fine Arts. All followed by an

▪ The Theory Workshop is an initiative for individual or

of the British Council and once again held by the actors of the

open discussion with the spectator.

collective questioning, idea development, examination, and

Propeller Theatre Company, will be specifically focused on

discussion, outside of the academia. Conducted by Ata Ünal,

the use of music in Shakespeare plays. The company, which

Made possible with support by the Swedish Arts Council, the City of

Ayşe Draz and Özlem Hemiş for the Festival, the workshop will

creates their own music for each play, will provide on-stage

Stockholm and the Research Council.

focus on all aspects of theatre criticism in relation to cultural,

examples within the context of music and play. Propeller

historic, social, artistic, and multi-disciplinary fields, as well as

Theatre Company recommends you to bring your instruments

its place in Turkey and the world. Workshop sessions are open

if you have.

to artists, critics, theorists, students from different disciplines or
HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ

anyone else who can contribute within the context.

24.05.2014 ct sa 11.00-12.30
SALON İKSV
17.05.2014 ct sa 14.00-17.00
24.05.2014 ct sa 14.00-17.00

Rezervasyon için For reservation
rezervasyon@iksv.org

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i

19 t h ıstan bu l th eatre festıval

SALON İKSV
10.05.2014 ct sa 12.00

Rezervasyon için For reservation
rezervasyon@iksv.org
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SÖYLEŞİ: İKİ ADAM, İKİ DÜNYA, TEK SAHNE:

SÖYLEŞİ VE DVD GÖSTERİMİ:

BELGESEL GÖSTERİMİ VE

SÖYLEŞİ: FARKLI DİSİPLİNLERDE SHAKESPEARE

MUHSİN ERTUĞRUL VE VAHRAM PAPAZYAN

POLONYA TİYATROSU DEMİŞKEN…

ÖZDEMİR NUTKU İLE SÖYLEŞİ:

PANEL: SHAKESPEARE IN DIFFERENT DISCIPLINES

PANEL: TWO MEN, TWO WORLDS, ONE STAGE:

PANEL AND DVD SCREENING:

“TÜRKİYE’DE ŞEKSPİR OLMAK”

MUHSIN ERTUĞRUL AND VAHRAM PAPAZYAN

TALKING ABOUT POLISH THEATRE

DOCUMENTARY SCREENING AND PANEL WITH
ÖZDEMİR NUTKU: “TÜRKİYE’DE ŞEKSPİR OLMAK

▪ Tiyatro tarihinin üzerinde en çok konuşulan, yazılan ve
araştırılan yazarı William Shakespeare, 19. İstanbul Tiyatro

▪ Tiyatro Boğaziçi ve Berberyan Kumpanyası ortaklığıyla

▪ Polonyalı yönetmen Grzegorz Jarzyna’nın The Tropical Craze

hazırlanan Muhsin ve Vahram adlı oyun İstanbul doğumlu

oyunundan bölümlerin gösterileceği söyleşide katılımcılar,

ünlü Ermeni aktör Vahram Papazyan’ın 1964 yılında Muhsin

sorularıyla hem Jarzyna’yı hem de son dönem Polonya

▪ Gülşah Özdemir Koryürek tarafından hazırlanan, ülkemizin

tarafından düzenlenen panelle tartışmaya açılıyor. Panelin amacı,

Ertuğrul’a yazdığı bir mektupta bahsettiği İstanbul ya da

tiyatrosunu daha yakından tanıma fırsatını yakalayabilecekler.

en yetkin akademisyen ve sanat insanlarının görüşlerinin

farklı alanlardan, farklı yönelimler ve farklı yöntemlerle William

Ankara’da sahneye çıkma isteği hikâyesinden yola çıkıyor.

Söyleşinin ardından Grzegorz Jarzyna’nın Edinburgh

seyirci yorumlarıyla harmanlandığı belgesel, 1800’lü yıllarda

Shakespeare’e bakan sosyal bilimcileri bir araya getirerek, yazarın

Boğos Levon Zekiyan, Ayşegül Çelik ve Artsvi Bakhchinyan’ın

Festivali’nde büyük beğeni toplayan oyunu 2007: Macbeth’in de

Osmanlı sınırlarında başlayan ve günümüze kadar uzanan bir

oyunlarının, oyunlarında dile getirdiği durumların üzerinden

konuşmacı olarak katılacağı söyleşide oyun üzerine

DVD gösterimi yapılacak. Yönetmen Jarzyna, tiyatro ve filmin

yolculuğun hikâyesini anlatıyor. Belgesel gösteriminin ardından,

bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşiye tiyatro disiplininin

konuşulacak.

benzersiz bir bileşimini sunduğu oyununda Shakespeare’in

doğumunun 450. yılında dünya tiyatro tarihinin mihenk taşı

dışındaki disiplinlerden konuşmacılar katılacak.

(BEING SHAKESPEARE IN TURKEY)”

en ünlü eserlerinden birini yorumluyor. Sinema ve televizyon

William Shakespeare, Prof. Dr. Özdemir Nutku ile yapılacak bir

▪ Prepared through the partnership of Theatre Boğaziçi and

dünyasına referanslarla, kurgu ile gerçeklik ve sinema ile tiyatro

söyleşiyle anılacak.

Berberyan Company, the play Muhsin and Vahram starts with

arasındaki özel gerilimi başarıyla yansıtıyor.

Festivali’nde yazarın doğumunun 450. yılında İstanbul
Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi

▪ At the 19th Istanbul Theatre Festival, the most written
about and researched writer in the history of theatre, William

▪ Prepared by Gülşah Özdemir Koryürek, this documentary

Shakespeare, will be up for debate at the panel organised by

Papazyan’s letter to Muhsin Ertuğrul in 1964, in which he wrote ▪ Guest to the 19 Istanbul Theatre Festival with two plays,

tells the story of a journey that stretches from the Ottoman

Istanbul University Haldun Taner Theatre Research Centre.

about his desire to perform on stage in Istanbul or Ankara. The

Polish director Grzegorz Jarzyna’s Q&A will feature clips from

borders in 1800s until the present day, bringing together the

The purpose of this panel is to bring together social scientists

panel, with speakers Boğos Levon Zekiyan, Ayşegül Çelik, and

The Tropical Craze, and provide participants the opportunity

views of our country’s most qualified academics and artists

from different disciplines who will focus on Shakespeare, and

Artsvi Bakhchinyan will be focused on the play.

of getting know Jarzyna and contemporary Polish theatre

with spectator commentary. After the documentary screening,

to create discussion centred upon his plays and the situations

more closely. Following the discussion, there will be a DVD

the cornerstone of world theatre history, William Shakespeare,

expressed within them, outside of the theory of theatre.

screening of Grzegorz Jarzyna’s play, 2007: Macbeth, which

will be commemorated on his 450th birthday, by a panel with

garnered a lot of acclaim at the Edinburgh Festival. The

Prof. Dr. Özdemir Nutku.

the story of Istanbul-born, famous Armenian actor Vahram
th

SALON İKSV
10.05.2014 ct sa 17.00

Rezervasyon için For reservation
rezervasyon@iksv.org

25.05.2014 pa su 14.00-15.30 / 16.00-17.30

director, Jarzyna interprets one of Shakespeare’s most famous
plays, creating a unique combination of theatre and film. By

SALON İKSV

SALON İKSV

introducing references to the world of cinema and TV, he

19.05.2014 pt mo

I. Oturum Session I

managed to achieve unique tension between fiction and reality,

15.00 dvd gösterimi dvd screenıng

Moderatör Moderator nilgün firidinoğlu

and between cinema and theatre.

16.30 panel

Dramaturg ve Araştırma Görevlisi / İstanbul Üniversitesi

2007: Macbeth’in DVD kaydı Polonya Ulusal İşitsel-Görsel Enstitü (NInA)
tarafından yayımlanan Polonya Güncel Shakespeare serisinin bir parçasıdır.

Rezervasyon için For reservation
rezervasyon@iksv.org

Dramaturgist & Research Assistant / Istanbul University
Konuşmacılar Speakers
ceylin özcan

İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca ve Lehçe altyazı seçeneklerinin bulunduğu

Klinik Psikolog ve Öğretim Görevlisi / Arel Üniversitesi

yayına www.nina.gov.pl/en/online-shop adresinden erişilebilmektedir.

Clinical Physiologist & Lecturer / Arel University

DVD’nin İstanbul Tiyatro Festivali’ndeki gösterimi NInA’nın izniyle

benoıt flıche

gerçekleştirilmektedir.

Antropolog ve Psikanalist / IFEA (Anadolu Araştırmaları Fransız Enstitüsü) ve

The DVD recording of 2007: Macbeth was released by the National

CNRS (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi)

Audiovisual Institute of Poland (NInA). It is part of the Polish Contemporary

Anthropologist & Psychoanalyst / IFEA (Institut Français des Etudes

Shakespeare series published by NInA. The publishing subtitled in English,

Anatoliens) & CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique)

German, Russian, French and Polish is available on www.nina.gov.pl/en/
online-shop. The public projection of the DVD at ISTV Festival is made

II. Oturum Session II

possible courtesy of NInA.

Moderatör Moderator oğuz arıcı
Yazar, Dramaturg ve Öğretim Üyesi/ İstanbul Üniversitesi

SALON İKSV

Writer, Dramaturgist & Lecturer / Istanbul University

11.05.2014 pa su

Konuşmacılar Speakers

17.30 söyleşi panel

kerem eksen

11.05.2014 pa su

Felsefeci ve Öğretim Üyesi / İstanbul Teknik Üniversitesi

20.30 dvd gösterimi dvd screenıng

Philosopher & Lecturer / Istanbul Technical University
gökçe çataloluk

Rezervasyon için For reservation

Hukukçu ve Öğretim Üyesi / İstanbul Bilgi Üniversitesi

rezervasyon@iksv.org

Lawyer & Lecturer / Istanbul Bilgi University

Rezervasyon için For reservation
rezervasyon@iksv.org
19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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SÖYLEŞİ: TİYATRODA BİR KİLOMETRE TAŞI,

PARALEL ETKİNLİKLER

HENRIK IBSEN

PARALLEL EVENTS

PANEL: A MILESTONE IN THEATRE, HENRIK IBSEN
OCAK

▪ Oyun yazarı ve akademisyen Bahar Akpınar, bu söyleşide
tiyatro tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan

OPET Tiyatro Kulübü

Henrik Ibsen’e odaklanıyor. Özellikle yazarın yaşamı ve yapıtları

Yazan Written by Turgut Özakman

hakkında gerçekleştirdiği akademik araştırmalarından yola

Yöneten Directed by Yıldırım Fikret Urağ

çıkarak, oyunlardaki dramaturjik arka planı ifade özgürlüğü
bağlamında inceleyen Akpınar, söyleşide Bir Halk Düşmanı’na

▪ “Çünkü sen sevmesini bilmiyorsun... Sevsen, bu kadar

eğilecek. Ibsen’in yaşadığı dönemde Avrupa tiyatrosu ve

kuvvetli, böylesine hatasız olmazdın.” Ocak, 1960’larda yoksul

düşünsel atmosferinde yarattığı farklılık ve getirdiği yenilik,

bir ailenin ekonomik zorluklara rağmen bir arada durma

kendisine destek veren ve Ibsenizm adında bir akım halini

çabasını anlatan bir sevgi hikâyesidir. Birbirlerinin kusurlarını

almasını sağlayan G.B. Shaw, E. Robins, W. Archer, E. Marx gibi

hoş görerek, bir arada kalmaya çalışan bir aile… Her aile ferdi

isimler de söyleşi kapsamında ele alınacak.

geleceği için farklı bir yol hayal ederken, bir yandan da birbirlerine
duydukları sevgi ve bağlılıkla dağılmama mücadelesi veriyorlar.

▪ Playwright and scholar Bahar Akpınar is focusing on one

Hikâye, zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden bir ailenin acıklı

of the milestones in theatre history, Henrik Ibsen. With

öyküsü olmaktan öteye gidiyor. Bizleri, hayalci bir baba, süper

references to her academic studies on Ibsen’s life and works,

kahraman bir anne, geçmişle bugünün ince çizgisinde yaşayan

Akpınar will analyse the dramatugical background of Ibsen’s

bir büyükanne ve bu karakterlerin olduğu bir ortamda büyüyüp

plays, particularly An Enemy of The People, within context of

birbirinden bambaşka bireylere dönüşmüş dört çocuğun samimi

freedom of speech. G.B. Shaw, E. Robins, W. Archer and E.

ve bir o kadar da gerçek hayatlarına misafir ediyor. Ocak, kalpleri

Marx, who were all actively supported the Ibsen and make

ısıtan bir aile olma hikâyesi...

Ibsenism a movement, will be discussed as well.
▪ “Because you don’t know how to love… If you would know,
SALON İKSV

you wouldn’t be such strong and perfect.” Ocak is the story

29.05.2014 pe th 18.30

of love and struggle of a family who suffers from poverty in
1960s. They try to stay together by condoning each other’s

Rezervasyon için For reservation

imperfections. Each member dreams about a different path

rezervasyon@iksv.org

for their own future but they try to stay together with the help
of love and fidelity they have for each other. This is not just
a dramatic story of a poor family trying to survive despite
hard life conditions; rather it is a colorful story of a dreamer
father, a super hero mother, a daydreamer grandmother and
kids who were grown up in this environment yet ended up
having completely different personalities. It is a heart-warming
warming story about being a family.
Profilo AVM
03.06.2014 sa tu 20.00
ücretsiz free entrance
120’ sürer; 2 perde.
lasts 120’; 2 acts.

DONMUŞ RÜYA FROZEN DREAM
Katılımcı bir dans tiyatrosu performansı
An immersive dance theatre performance
Koreografi Choreography Julia Ritter, Ayrin Ersöz
Ses Tasarımı Sound Design Korhan Erel
Dansçılar Dancers Yıldız Güventürk, Hilal Sibel Pekel, Ezgi Bilgin,
Canan Yücel, Orçun Okurgan, Erdem Gündüz, Seçil Demircan,
Nicolette Alberti, Shawn Brush, Stacy Collado, Sonja Chung,
Sean Murphy, Will Tomaskovic
Video Tasarımı Video Design Metin Çavuş
Kontrabas Doublebass Ceren Akçalı
Klasik Kemençe Classical Kemenche Aslıhan Eruzun Özel
▪ Beden, kendi sınırlarını aşarak devasa bir aygıtın soğuk ama
cömert yüzeyine karışıp kayboluyor. İmgeler kültürel hafızanın
ötesindeki efsanelerden uzaklaşırken, ses suskun bir mekânı
deliyor ve gölgesini zamanın tozuna nakşediyor. Asla gerçekten
kavrayamayacağımız, kemiklerimize kadar işlemiş bir şey…
Yaklaşın ve dinleyin. Bedenin senaryosu enerjinin izinde kendini
gerçekleştiriyor ve etrafımızdaki moleküller değişiyor.
Koreograflar Julia Ritter ve Ayrin Ersöz’ün Türkiye’den ve
ABD’den dansçılar ve müzisyenlerle santralistanbul’da hayata
geçirecekleri Donmuş Rüya, seyircilerine Osmanlı’nın ilk elektrik
santrali olan eski Silahtarağa Elektrik Santrali’ndeki türbinlerin
arasında interaktif bir performans sunuyor.
Donmuş Rüya, izleyicileri energie ideasını deneyimlemek üzere
yaratıcılarla, küratörlerle ve sahnedekilerle rolleri değişmeye
davet ediyor. Aristoteles felsefesinin kavramlarından olan ve
eylemden ziyade eylemin potansiyeline işaret eden energie,
Arapça kökeni bir yerden başka bir yere fiziksel yolculuk anlamına
gelen seyir kavramı ile yan yana gelişti. Energie ve seyir kavramları
aracılığıyla, Donmuş Rüya’nın seyircisi performansla bütünleşiyor
ve performansın oluşumuna bizzat katkıda bulunuyor.
Donmuş Rüya, Rutgers Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortak çalışması ve santralistanbul
işbirliğiyle hayata geçirilen uluslararası bir proje.
▪ The body exceeds its limits and merges into the cold but
generous surface of the gigantic device. Sound interrupts

Rezervasyon için For reservation

a silent space and engraves its shadow in the dust of the

zeynep.ciftci@opet.com.tr

time while images awaken from legends beyond the cultural
memory. Something deeply rooted in our bones and never truly
graspable… Come closeand listen. The script of the body is
actualizing itself in the traces of the energy andthe molecules
around us are changing.
In Frozen Dream, choreographers Julia Ritter and Ayrin Ersöz,
in collaboration with American and Turkish dancers and
musicians, engage spectators through interactive performances
amongst the turbines and mechanical spaces of the former

19 . i st a nb ul t i yat ro f e st iva l i
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GÖSTERİ MEKÂNLARI VENUES

Silahtarağa Power Plant, the Ottoman Empire’s first urban-

GÖSTERİ MEKÂNLARI

scale power plant, now part of santralistanbul.

VENUES

Frozen Dream invites spectators to shift roles between
spectators, creators, curators and performers, in order to

BİSAHNE

MODA SAHNESİ

experience the idea of energie, a term derived from Aristotelian

Tomtom Mahallesi

Caferağa Mahallesi

philosophy and meaning the possibility of action rather than

Camcı Fevzi Sokak No: 34/A

General Asım Gündüz Caddesi

action itself alongside the Islamic concept audiencing known

Kumbaracı Yokuşu

(Bahariye Caddesi)

as seyir, whose Arabic root means to travel from one place to

Beyoğlu

Halil Ethem Sokak No: 34/27
Kadıköy

another on a physical journey. Through energie and seyir, the

T: (216) 330 58 00

spectator is integrated within and co-generative of the Frozen

CEVAHİR SAHNESİ

Dream.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

Frozen Dream is an international, collaborative project between

Cevahir AVM

SAINT PULCHÉRIE FRANSIZ LİSESİ

three universities: Rutgers University in NJ, USA and Yıldız

Büyükdere Caddesi No: 22

Çukurluçeşme Sokak No: 7

Technical University and Bilgi University in Istanbul and in

Şişli

Parmakkapı
Beyoğlu

cooperation with santralistanbul.
BİLSARDOTTA SALONU
SANTRALİSTANBUL ENERJİ MÜZESİ

T: (212) 244 25 36

Maçka G-Mall

02.06.2014 pt mo 12.00 (12 yaş ve üstü ages 12 and older), 19.30, 21.30

Harbiye Mahallesi

SALON

03.06.2014 sa tu 12.00 (12 yaş ve üstü ages 12 and older), 19.30, 21.30

Kadırgalar Caddesi No: 3

İKSV

06.06.2014 cu fr 12.00 (12 yaş ve üstü ages 12 and older), 19.30, 21.30

T: (212) 232 48 28

Nejat Eczacıbaşı Binası

08.06.2014 pz su 19.30, 21.30

Sadi Konuralp Caddesi No: 5

09.06.2014 pt mo 12.00 (12 yaş ve üstü ages 12 and older), 19.30, 21.30
ücretsiz free entrance

HALDUN TANER SAHNESİ

Şişhane

İBB ŞEHİR TİYATROLARI

T: (212) 334 07 00

Caferağa Mahallesi

Rezervasyon için For reservation
frozendreamistanbul@gmail.com

Kadıköy

ŞİŞLİ BLACKOUT SAHNESİ

T: (216) 349 04 63

Abide-i Hürriyet Caddesi No: 211
Blackout AVM

HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ

Şişli

İBB ŞEHİR TİYATROLARI

T: (212) 238 85 09

Harbiye Mahallesi
Gümüş Caddesi No: 3

ÜSKÜDAR TEKEL SAHNESİ

Harbiye

ÜSKÜDAR STÜDYO SAHNESİ

T: (212) 455 39 19

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU
Paşa Limanı Caddesi No: 66

İKİNCİKAT-KARAKÖY

Üsküdar

Emekyemez Mahallesi

T: (216) 532 02 03

Sarı Zeybek Sokak
Demirci Fettah Çıkmazı No: 2 Kat: 2
Beyoğlu
T: (544) 527 25 69
KENTER TİYATROSU
Halaskargazi Caddesi No: 9
Harbiye
T: (212) 246 35 89
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İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS
ONUR KURULU
HONORARY BOARD

MÜTEVELLİLER KURULU
BOARD OF TRUSTEES

Üyeler
Members

Cumhurbaşkanı
President
abdullah gül

Başkan
President
talat s. halman

Başbakan
Prime Minister
recep tayyip erdoğan

Başkan Yardımcısı
Vice President
mehmet şuhubi

İçişleri Bakanı
Minister of Internal Affairs
efkan ala

Kurucular
Founders
fettah aytaç
bell holding aş
burla makina ticaret ve yatırım aş
mehmet r. devres
prof. hayri domaniç
eczacıbaşı holding aş
ali koçman
bernar nahum
izzet pensoy
sınai yatırım ve kredi bankası ao
tatko, otomobil lastik ve makina
tic. taş
afif tektaş
türkiye sınai kalkınma bankası aş
türkiye turing ve otomobil kurumu

akbank taş
aksu iplik ve boya apre taş
arçelik aş
arıtaş dış. tic. ltd. şti.
aygaz aş
birgi sanayi aş
borusan holding aş
bp petrolleri aş
demirören şirketler grubu
ege holding aş
elginkan holding aş
hedef allıance holding aş
hürriyet gazetecilik ve
matbaacılık aş
ıbm türk ltd. şti.
ışıklar holding aş
istanbul büyükşehir belediyesi
istanbul sanayi odası
istanbul ticaret odası
koç holding aş
martı otel işletmeleri aş
net turizm tic. ve san. aş
novartis sağlık, gıda ve tarım
ürünleri sanayii aş
organik holding aş
profilo holding aş
selahattin beyazıt şirketler grubu
siemens ticaret ve sanayi aş
tekfen eğitim, sağlık, kültür sanat
ve doğal varlıkları koruma vakfı
türk ekonomi bankası
türk hava yolları ao
türk henkel kimyevi maddeler san. aş
türk pirelli lastikleri aş
türkiye garanti bankası aş
türkiye iş bankası aş
türkiye şişe ve cam fabrikaları aş
ulusoy turizm ve seyahat koll. şti.
vakko tekstil ve hazır giyim sanayi
işletmeleri aş
yapı ve kredi bankası aş
yapı kredi sigorta

Dışişleri Bakanı
Minister of Foreign Affairs
prof. dr. ahmet davutoğlu
Maliye Bakanı
Minister of Finance
mehmet şimşek
Milli Eğitim Bakanı
Minister of Education
nabi avcı
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Minister of Transport, Maritime
Affairs and Communications
lütfi elvan
Kültür ve Turizm Bakanı
Minister of Culture and Tourism
ömer çelik
İstanbul Valisi
Governor of İstanbul
hüseyin avni mutlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Mayor of Istanbul
dr. mimar kadir topbaş

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM

BOARD OF ADMINISTRATION

MANAGEMENT

Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı

Genel Müdür
General Director
görgün taner

Başkan Yardımcıları
Vice Chairmen
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

Mali ve İdari İşler Başkanı
Head of Finance and Administration
ahmet balta

Üyeler
Members
nuri çolakoğlu
hayri çulhacı
ahmet misbah demircan
oya eczacıbaşı
melih fereli
gencay gürün
tayfun indirkaş
doç. yekta kara
ergun özen
ethem sancak
dr. mimar kadir topbaş
oya ünlü kızıl
Kurumsal Kimlik Danışmanı
Corporate Identity Advisor
bülent erkmen
Hukuk Danışmanları
Legal Advisors
esat berksan
sadife karataş kural
İdari İşler Danışmanı
Advisor for Administrative Affairs
rıfat öktem

YÜRÜTME KURULU
EXECUTIVE BOARD
Başkan
Chairman
bülent eczacıbaşı
Üyeler
Members
ahmet kocabıyık
prof. dr. münir ekonomi

DENETLEME KURULU
AUDITORS
selahattin beyazıt
rıza kutlu ışık
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Pazarlama Direktörü
Marketing Director
tuba tortop
Medya İlişkileri Direktörü
Media Relations Director
ayşe bulutgil
İnsan Kaynakları ve
İdari İşler Direktörü
Human Resources and
Administration Director
semin aksoy
İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
dr. yeşim gürer oymak
İstanbul Film Festivali Direktörü
Istanbul Film Festival Director
azize tan
İstanbul Bienali Direktörü
Istanbul Biennial Director
bige örer
İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
dr. leman yılmaz
İstanbul Caz Festivali Direktörü
Istanbul Jazz Festival Director
pelin opcin
İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Istanbul Design Biennial Director
deniz ova
Salon İKSV Direktörü
Salon İKSV Director
bengi ünsal
İKSV Tasarım Mağazası Direktörü
İKSV Design Store Director
aylin kutnay
Yönetici Asistanı
Executive Assistant
nilay kartal
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SPONSORLUK PROGRAMI
SPONSORSHIP PROGRAMME

İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ
ISTANBUL THEATRE FESTIVAL
DANIŞMA KURULU
ADVISORY COMMITTEE
prof. dr. dikmen gürün
zeynep oral
dr. beki haleva
doç. dr. ayrin ersöz
vıncent baudrıller

FESTİVAL
THE FESTIVAL

MEDYA İLİŞKİLERİ
MEDIA RELATIONS

Direktör Director
dr. leman yılmaz

Direktör Director
ayşe bulutgil

Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
bengi oya

Koordinatörler
Coordinators
berna özdemir
özlem bekiroğlu
elif obdan (Uluslararası Basın
International Press)

Asistan
Assistant
handan uzal dündar
Editör
Editor
dr. evren barın egrik
Konuk Ağırlama Yöneticisi
Hospitality Manager
ebru kaya
Konuk Ağırlama Asistanları
Hospitality Assistants
ışınsu buluş
hakancan altıner
Yan Etkinlik Koordinatörü
Side Events Coordinator
gizem ancı
Elektronik Üstyazı Koordinasyonu
Electronic Surtitling Coordination
nermin saatçioğlu
Mekân Koordinatörü
Venue Coordinator
deniz kıvılcım

Medya Görsel Arşiv Asistanı
Media Visual Archives Assistant
mehmet mungan
Asistanlar
Assistants
ayşen gürkan
zeynep seyhun (Uluslararası Basın
International Press)
Stajyer
Intern
hüma üster
Arşiv Fotoğrafları
Archives Photos
ali güler
onur doğman
Video Çekimleri
Video Recordings
hamit çakır
mehmet kartbak

İKSV STÜDYO
İKSV STUDIO
Yönetici Manager
selçuk metin
Asistan Assistant
erman pehlivan

Yönetici Manager
yasemin çavuşoğlu
Koordinatörler
Coordinators
zeynep pekgöz
aslı yurdanur
Sponsor İlişkileri Sorumluları
Sponsor Relations Associates
zeynep karaman
ezgi yılmaz
Asistan
Assistant
gözde koca

PAZARLAMA
MARKETING
Direktör Director
tuba tortop
Direktör Yardımcısı
Assistant Director
eda soydan sevim
İletişim Planlama Koordinatörü
Communications Planning Coordinator
irem akev uluç
Pazarlama Sorumlusu
Marketing Associate
merve gündüz
Lale Kart Üyelik Programı Yöneticisi
Tulip Card Membership Programme
Manager
dilan beyhan
Üye İlişkileri Sorumlusu
Member Relations Associate
yıldız lale yıldırım
Üye İlişkileri Asistanları
Member Relations Assistants
lara eram
gülce şahin
Bilet Satış Operasyonları Yöneticisi
Ticket Sales Operations Manager
sinem yayla
Bilet Satış Asistanı
Ticket Sales Assistant
ercan kaya
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Saha Operasyonları Sorumlusu
Field Operations Associate
sezer kari
Kurumsal Satış Sorumlusu
Corporate Sales Representative
bengi doralp
Dijital Medya Sorumlusu
Digital Media Associate
emre erbirer
Sosyal Medya Sorumlusu
Social Media Associate
bahar helvacıoğlu
CRM Sorumlusu
CRM Associate
özge genç
Gişe Sorumlusu
Box Officer
özgür nerse

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR
CORPORATE IDENTITY AND
PUBLICATIONS
Yönetici Manager
didem ermiş
Editörler Editors
cüneyt tabanoğlu
ceren yartan
merve evirgen
Yayın Operatörü
Publications Operator
ferhat balamir
Grafiker
Graphic Designer
polin kuyumciyan
Web Sitesi Yöneticisi
Webmaster
sezen özgür

BİLGİ VE BELGE MERKEZİ
INFORMATION & RECORDS CENTRE
Sorumlu Associate
esra çankaya

PRODÜKSİYON
PRODUCTION
Yönetici Manager
umut kurç
Teknik Sorumlu
Technical Supervisor
gökhan urulu
Prodüksiyon Asistanı
Production Assistant
erdal hamamcı
Saha Asistanı Field Assistant
nihat karakaya

MALİ İŞLER
FINANCE
Yöneticiler Managers
ahmet buruk
(Bütçe ve Muhasebe
Budget and Accounting)
hasan alkaya
(Satın Alma ve Yurtdışı Projeler
Purchasing and International
Projects)
başak sucu yıldız (Finans Finance)
Muhasebe
Accountants
emine töre
figen kıyıcı
kadir altoprak
deniz yılmaz
Davetiye Sorumlusu
Invitations
berfin kılıç
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İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER
HUMAN RESOURCES AND
ADMINISTRATION
Direktör Director
semin aksoy
İnsan Kaynakları Uzmanları
Human Resources Specialists
seda yücesoy çakıroğlu
seren karasu
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi
Building Administration and Security
Manager
ersin kılıçkan
Bilgi Teknolojileri Destek Sorumlusu
IT Support Technician
kadir ayyıldız
Danışma Görevlileri
Reception Officers
ışıl öztürk
Depo Sorumluları
Shopkeepers
muzaffer sayan
kadir gelmen
şerif kocaman
Yardımcı Hizmetler
Services
azmi aksun
özden atukeren
hatice bayman
aşkın bircan
ibrahim çakmak
aydın kaya
hayrullah nişancı
serap sürgit

İKSV TASARIM MAĞAZASI
İKSV DESIGN STORE

NOTLAR
NOTES

Direktör Director
aylin kutnay
Ürün ve Tasarım Müdürü
Product and Design Manager
esra üstündağ
Mağaza Sorumlusu
Store Supervisor
duygu küçüktomurcuk
Satış Sorumlusu
Sales Representative
çınar aslan

SALON
SALON
Direktör Director
bengi ünsal
Prodüksiyon Sorumlusu
Production Manager
egemen eti
Operasyon Koordinatörü
Operations Coordinator
deniz kuzuoğlu
Işık Tasarımcısı
Light Designer
celil göde
Sahne Amiri
Stage Manager
sinan özçelik
Asistan
Assistant
deniz sağdıç

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERİ
CULTURAL POLICY DEVELOPMENT
AND SOCIAL RESPONSIBILITY
PROJECTS
Koordinatör Coordinator
özlem ece
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Festival Kataloğu

Festival Afişi

Festival Catalogue

Festival Poster

yayıma hazırlayan edıtor

eskizleri, çiziktirmeleri ve elyazısı ile

Dr. Evren Barın Egrik

sketches, scrıbbles & handwrıtıng

Mehmet Egrik

Şahika Tekand,

çeviri translatıon

Bülent Erkmen

Atalay Gökmen
Esra Yalçınalp
Yusuf Pinhas
düzelti proofreadıng
Mehmet Egrik
kapak cover

Festival Tanıtım Filmi
Festival promotial Film
eskizleri, çiziktirmeleri ve elyazısı ile
sketches, scrıbbles & handwrıtıng
HEP İletişim

Şahika Tekand,
Bülent Erkmen
grafik tasarım graphıc desıgn
Kerem Yaman, BEK
grafik uygulama graphıc applıcatıon
Ferhat Balamir, İKSV
baskı ve cilt prıntıng and bındıng
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© İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Tüm hakları saklıdır.
Bu yayının herhangi bir bölümü İstanbul Kültür Sanat Vakfının
yazılı izni olmadan kayıt, fotokopi ve bilgi depolama dahil
olmak üzere hiçbir elektronik veya mekanik yöntemle yeniden
basılamaz veya çoğaltılamaz.
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced in any form or
by any electronic or mechanical means, including photocopy,
recording or other information retrieval
systems, without permission in writing from the Istanbul

İstanbul Tiyatro Festivali

Foundation for Culture and Arts.

istanbul kültür sanat vakfı
Istanbul Theatre Festival
ıstanbul foundatıon for culture and arts
Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Caddesi No: 5

İstanbul, Mayıs May 2014
978-605-5275-16-7
Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
beşinci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Şişhane 34433 İstanbul
t (212) 334 43-45
f (212) 334 07 05
e theatre.fest@iksv.org
www.iksv.org
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