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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),

Istanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) is a

kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir

non-profit cultural institution. Since 1973, the Foundation

kültür kurumu. 1973 yılından bu yana İstanbul’un

continues its efforts to enrich Istanbul’s cultural and

kültür sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar

artistic life. İKSV regularly organises the Istanbul

yürütüyor. İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz

Festivals of Music, Film, Theatre and Jazz, the Istanbul

festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım
Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi’ni
düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren
vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon
İKSV’de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği
yapıyor ve İKSV Alt Kat’ta kültür-sanata erişim

Biennial, the Istanbul Design Biennial, Leyla Gencer
Voice Competition, autumn film week Filmekimi and
realises one-off events throughout the year. At the Nejat
Eczacıbaşı Building, the Foundation hosts cultural and
artistic events from various disciplines at its performance
venue Salon İKSV and offers a creative events

ve katılımı artırmak amacıyla yaratıcı programlar

programme for improving access to and participation

sunuyor. Venedik Bienali’nde dönüşümlü olarak

in culture and the arts. İKSV also organises the Pavilion

Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye

of Turkey at the International Art and Architecture

Pavyonu’nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür

Exhibitions of la Biennale di Venezia. Furthermore,

politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor.

İKSV conducts studies and drafts reports with the
aim of contributing to cultural policy development.

Vakıf ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği

The Foundation also supports artistic and cultural

eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak

production through presenting awards at its festivals,

yapımlar ve Fransa’daki Cité Internationale des Arts

commissioning works, taking part in international and

sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı

local co-productions, and coordinating an artist residency

programının yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün

programme at Cité Internationale des Arts in France, as

Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve

well as the annual Aydın Gün Encouragement, Talât Sait

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’yle
güncel kültür sanat üretimini de destekliyor.

Halman Translation and Gülriz Sururi-Engin Cezzar
Theatre Encouragement Awards.
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SUNUŞ
PRESENTATION
Değerli Sanatseverler,

Dear Art-lovers,

İlk günkü heyecanımız ve enerjimizle desteklemeye devam ettiğimiz İstanbul Tiyatro

As we continue to support with the enthusiasm and energy of day one, İstanbul

Festivali bu yıl 25’inci kez gerçekleştiriliyor. Çeyrek asırdır tiyatro sanatına büyük

Theatre Festival is being organized for the 25th time this year. Making great

katkılar sağlayan festivalimiz, ne mutlu ki bu yıl salgının etkilerinden biraz olsun

contribution to the art of theatre for a quarter-century, our festival will host its

uzaklaşarak, seyircisini tiyatro salonlarında ağırlayacak.

audience in theatre halls - luckily, this year being a bit further away from the effects
of the pandemic.

Yaklaşık iki yıldır devam eden Covid-19 salgını özellikle eğitim, iş ve sosyal yaşamda
olumsuz etkiler yarattı. Bu süre zarfında sanatı ve sanatçıyı desteklemenin her

Ongoing for almost two years now, Covid-19 pandemic has had adverse effects

zamankinden çok daha önemli olduğunu gördük. Sanatın birleştirici etkisini

especially on education, business, and social life. During this time, we saw that

hissetmek, ortak duyguları birlikte yaşamak, ruhumuzu canlandırmak için tiyatroya,

supporting art and the artist has become more important than ever. To feel the

tiyatroculara ve bu sanata gönül veren tüm yaratıcı camiaya çok ihtiyacımız var.

unifying effect of art, to share common feelings, to revive our soul, we need theatre,
theatre players, and the entire creative community who set their heart on this art.

Koç Enerji Grubu markalarımız Aygaz, Opet ve Tüpraş olarak, sanata olan tutkumuzu

YAĞIZ EYÜBOĞLU
koç holding
enerji grubu başkanı
energy group president,
koç holding

17 yıldır festivalin eş sponsoru unvanıyla sürdürüyor, ülkemizin enerji ihtiyacını

As Koç Energy Group brands Aygaz, Opet, and Tüpraş, we maintain our enthusiasm

karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir kültür politikalarının geliştirilmesine de katkı

towards art for 17 years with the title of festival co-sponsor, and contribute to the

sağlıyoruz. Bu vizyonumuz çerçevesinde toplumun sanatsal açıdan beslenmesine,

development of sustainable culture policies while meeting the energy requirement

bilinç düzeyinin yükselmesine, genç kuşakların yaratıcılıklarını artırmalarına, toplumsal

of our country. Within the framework of this vision of ours, giving support to

farkındalığa ayna tutan tiyatroya ve bu kıymetli organizasyona destek olmak bizim

theatre and to this valuable organization that ensured the improvement of the

için mutluluk kaynağı. Festivalin seyirci sayısının her yıl giderek arttığını görmek ise

consciousness level of the society in terms of art as well, that increased the

ülkemizin kültürel geleceğine dair umutlarımızı artırıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı

creativity of younger generations, and that reflected the social awareness is a source

gibi saygın bir kurumun çatısı altında gerçekleşen, sadece Türkiye’de değil dünya

of happiness for us. Witnessing the gradual increase in the number of festival

çapında bilinirliğe ulaşmış olan böylesine değerli bir festivale katkıda bulunmak bizler

audience reinforces our hopes for our country’s cultural future. It is a great honor

için büyük bir gurur kaynağı.

for us to contribute to such a valuable festival that is being held under the roof of a
prestigious institution like İstanbul Foundation of Culture and Arts, and that has

25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin bu yılki programında çok değerli yerli ve yabancı

achieved a great recognition not only in Turkey, but in the whole world.

yapıtları hem çevrimiçi hem de fiziksel olarak seyretme imkanı bulacağız. Festivale
katılan tüm sanatçılarımızı performansları için şimdiden kutluyor, sanatseverlerimize

In this year’s program of the 25th İstanbul Theatre Festival, we will have the

keyifli seyirler diliyorum. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz tiyatro ve edebiyatın büyük

opportunity to watch invaluable domestic and foreign productions both online

ustası Ferhan Şensoy’a rahmet diliyor, kaybettiğimiz tüm değerli sanatçıları saygıyla

and in physical environment. I congratulate all artists who have contributed to the

anıyorum.

festival in advance, and wish a pleasant festival experience to the art-lovers. I wish
God’s mercy on the late Ferhan Şensoy, the great master of theatre and literature,
and I respectfully commemorate all the valuable artists whom we have lost in the
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SUNUŞ
PRESENTATION
Bu Zamanda Tiyatro… Çokça emek, öngörü, risk ve zorluk…

Theatre in This Time... A lot of effort, prudence, risk, and difficulty...

Geçtiğimiz yıl tüm olumsuzluklara ve pandeminin en zorlu döneminde olmamıza

Last year, despite all obstacles and being in the most challenging period of the

rağmen, festivalimizi ertelemeyi ya da iptal etmeyi düşünmeden, 24. İstanbul Tiyatro

pandemic, we did not consider postponing or cancelling our festival and held the 24th

Festivali’ni karma bir programla gerçekleştirdik. Festival başladıktan sonra ardı ardına

İstanbul Theatre Festival with a mixed programme. After the festival began, we had

alınan pandemi kararları nedeniyle iki kez programda değişiklik yapmak durumunda

to make changes to the programme twice due to the consecutive national pandemic

kaldık. Kimi ekiplerde yaşanan vakalar nedeniyle iptallerimiz oldu. Çetin bir süreçten

measures. We’ve had cancellations because of Covid-19 incidents on some teams. As

geçtik Tiyatro Festivali ekibi olarak ama aynı zamanda çok önemli deneyimler kazandık.

the Theatre Festival team, we went through a difficult period but we also gained very

Seyircimiz bizi hem çevrimiçi gösterimlerde hem de fiziksel mekânlarda yalnız

important experiences. Our audience was with us and gave us strength, both at online

bırakmadı. Onlara müteşekkiriz.

screenings and physical venues. We’re grateful to them.

25. İstanbul Tiyatro Festivali’ni kurgularken geçen yıl edindiğimiz deneyimlerin tabii

The experience we gained last year was invaluable while planning the 25th İstanbul

ki çok yararı oldu. Bu yıl farklı bir denge kurduk oyunları seçer ve programlarken.

Theatre Festival. This year we struck a different balance when choosing plays and

Uluslararası bir festival programı hazırlarken tabii ki seçkinin önemi dünya sahnelerinde

making our programme. When preparing an international festival programme, of

ses getiren tiyatro/dans ya da performansları, yönetmenleri, koreografları ve çağdaş

course, the selection strives to bring together theatre/dance or performances, directors,

sahnelemeleri seyirci ile buluşturmaktır. Aynı zamanda da yerli yapımlardan oluşan

choreographers and contemporary plays that have made an impact on world stages to

direktör
istanbul tiyatro festivali
dırector
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our audience. At the same time, we aim to introduce our audiences to new texts and

İstanbul Tiyatro Festivali uzun yıllardır yerli yapımların ilk gösterimlerine yer veriyor

contemporary plays with a selection of local productions. The İstanbul Theatre Festival

programında ve bu ilkeyi de korumaya devam ediyor. Bu yıl da hem çevrimiçi hem de

has been featuring the premieres of local productions for many years and continues

fiziksel mekânlarda olmak üzere 13 oyunumuz yer alıyor. Yurt dışından ise 3 fiziksel, biri

to uphold this principle. This year, we have a total of 13 plays, both online and in

beyaz perde gösterimi olarak 4 farklı yapım var programımızda.

physical venues. There are 4 different productions from abroad, 3 of which are physical

Her festival olduğu gibi yine atölyelerin, panellerin, okuma tiyatrosunun ücretsiz olarak

productions and one an in-theatre screening.

izlenebileceği Öğrenme ve Gelişim programı da zengin bir içeriğe sahip. Geçtiğimiz yıl

As always, the festival’s Learning and Development programme is rich with free

Dutch Performing Arts ile birlikte üzerinde çalışmaya başladığımız Hollanda Seçkisi;

workshops, panels and a reader’s theatre. Some highlights include the section Dutch

Medea, Oedipus, Alice ve profesyonellere yönelik düzenlenecek olan Arts Map: Sahneyi

Focus; Medea, Oedipus, Alice, and a programme organized for professionals Arts

Sürdür programının da yer aldığı zengin bir içerik ile oluşturuldu. Pippo Delbono’nun

Map: Sustain the Stage!, both of which we started working on with Dutch Performing

2018 tarihli son oyunu Neşe, Fransa’dan Ali Salmi’nin dans gösterisi Waterfloor’da yine

Arts last year. Pippo Delbono’s latest 2018 play La Gioia, and Ali Salmi’s dance show

programımızın önemli bölümünü oluşturuyor.

Waterfloor from France are also highlights of this year’s programme.

Yerli yapımlarımızın 11’i mekânda seyirci ile buluşacak. 22 Ekim’de açılış oyunu olarak

11 of our domestic productions will meet the audience in physical venues. Dust, which was

duyurduğumuz Toz, değerli sanatçımız Zerrin Tekindor’un provalar sırasında yaşadığı bir

announced as the opening play on October 22nd, will be staged on November 24th and

sakatlanma nedeniyle festivalin sonunda 24 ve 25 Kasım’da sahnelenecek. Emre Kınay’ın

25th at the end of the festival due to an injury suffered during rehearsals by our esteemed

oynadığı Irgat, metnini Zehra İpşiroğlu’nun yazdığı Yüzleşme, Gülriz Sururi-Engin Cezzar

artist Zerrin Tekindor. Among this year’s festival’s highly anticipated local productions

Teşvik Ödülü desteği ile sahnelenecek olan ve metnini Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun

are: The Labourer starring Emre Kınay, Confrontation written by Zehra İpşiroğlu, Chorus of

yazdığı Istırap Korosu, yapımını Odeabank’ın gerçekleştirdiği Eşit Masallar, metnini

Agony written by Murat Mahmutyazıcıoğlu, the Odeabank production Fair Tales, Gabriel’s

Sema Elcim’in yazdığı ve Ahmet Sami Özbudak’ın yönettiği Gabriel’in Düşü, Eyüp Emre

Dream written by Sema Elcim and directed by Ahmet Sami Özbudak, Collector directed

Uçaray’ın yönettiği Koleksiyoncu, Kocaeli Şehir Tiyatroları Yapımı ve Mehmet Birkiye’nin

by Eyüp Emre Uçaray, the Kocaeli City Theatres production directed by Mehmet Birkiye

yönettiği Vişne Bahçesi, Ani Haddeler’in yazdığı ve tasarladığı Mitolojik Hikâyeler, Kadıköy

The Cherry Orchard, Mythological Tales written and designed by Ani Haddeler, the Kadıköy

Emek Tiyatrosu yapımı Birazdan Gideriz Şimdi Yağmur Yağıyor ve uzun bir aradan sonra

Emek Theatre production One Step Too Far and, following a long hiatus, the restaging of

Tiyatro Festivali’nin yeniden yapımcı olarak sahneleyeceği Beni Sakın Yumruklar’dan

İstanbul Theatre Festival’s co-production Protect Me From Punches.

festivalin merakla beklenen yerli yapımları.

As for our online programme, we have included dance and theatre productions from

Çevrimiçi programda ise yurt dışı seyahat sınırlamalarını da göz önünde bulundurarak

various countries while also factoring in international travel limitations. As a happy

çeşitli ülkelerden dans ve tiyatro yapımlarını programımıza aldık. Böylelikle festival

consequence, not only will our İstanbul audiences have the opportunity to follow our

programımızı sadece İstanbullu seyircilerimiz değil tüm Türkiye’den seyircilerimiz takip

festival programme, but also our audiences from all over Turkey. Bringing about this

etme fırsatı bulacak. Bu programı oluşturmak çok büyük emek, uykusuz geceler demekti

programme required a lot of hard work and sleepless nights. First of all, I would like

bizim için. Öncelikle Tiyatro Festivali ekibim sevgili Handan Uzal, Gizem Aktepe ve Ayşe

to thank all my associates, especially my Theatre Festival team, my dear Handan Uzal,

Emek başta olmak üzere tüm arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür

Gizem Aktepe and Ayşe Emek, for their selfless work and efforts.

etmek isterim.

I would like to extend my gratitude and thanks to the co-sponsors of the festival, Aygaz,

17 yıldır İstanbul Tiyatro Festivali’ne verdikleri destekle bizleri yalnız bırakmayan festival

Opet and Tüpraş who have supported the İstanbul Theatre Festival for 17 years, the Enka

eş sponsorları Aygaz, Opet ve Tüpraş’a, yıllardır her festivalde yanımızda olan Enka

Foundation and Tekfen Holding for being with us at every festival for years, our partners

Vakfı’na ve Tekfen Holding’e, bu yıl bu maceramıza ortak olan Odeabank, Nkolay ve

in this year’s adventure Odeabank, Nkolay and Paribu, as well as Dutch Performing Arts,

Paribu’ya, bize güvendikleri ve destekledikleri için Dutch Performing Arts, İtalyan Kültür

Italian Culture Centre, Institut Français and the Swedish Consulate for trusting and

Merkezi, İnstitut Français ve İsveç Konsolosluğu’na ve mekanlarıyla bize destek olan

supporting us, and all of the institutions that have supported us with their venues.

tüm kurumlara gönül dolusu teşekkürlerimle…

Thank you...

Biz tiyatro ve dans ile nefes almaya devam etmek istiyoruz…

We want to keep on breathing with theatre and dance…
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ONUR ÖDÜLLERİ
HONORARY AWARDS

onur ödülleri | honor ary awards

onur ödülleri | honor ary awards

Derneği Tiyatro Ödülü’ne, 2009’da Ankara Kavaklıdere Rotaract

On Yazar, Haldun Taner Tiyatrosu (1993, Ministry of Culture

Kulübü Tiyatro Emek Ödülü’ne, 2010’da Dokuz Eylül Üniversitesi

Award for Theatre Review and Research), Yapısalcılık ve Bir

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Muhsin

Uygulama: Melih Cevdet Anday Tiyatrosu (1982 YAZKO Review-

Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü’ne, 2011’de Afife Tiyatro Ödülleri

Research Encouragement Award and 1982 Turkish Language

▪ 8 Mayıs 1941’de İstanbul’da doğan Ayşegül (Günkut) Yüksel;

Yapı Kredi Sigorta Özel Ödülü’ne, 2017 Sadri Alışık Tiyatro Onur

Association Review Award).

1959’da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni ve 1964’te İstanbul

Ödülü’ne, 2018’de Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Onur Ödülü’ne,

Yüksel has received the Theatre and TV Writers Association

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü

2019’da Tiyatro Gazetesi Onur Ödülü’ne değer bulundu.

Service Award in 1990, the Ministry of Culture Criticism Award
in 1993, the 118-Y LEO Y.Ç. Honorary Award in 2005, the Sanat

bitirdi. 1962–65 yılları arasında şiir, makale ve roman çevirileri
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AYŞEGÜL YÜKSEL

24

yayımlanan Yüksel, Fulbright bursuyla gittiği ABD’de New York

▪ Ayşegül (Günkut) Yüksel was born in İstanbul on May 8,

Kurumu Honorary Award in 2006, and the 12th International

Üniversitesi’nden 1966’da yüksek lisans derecesi aldı. 1969’da Y.

1941. She graduated from Üsküdar American Girls’ High

Ankara Theatre Festival’s Outstanding Service Award in 2007.

Önder Yüksel ile evlenerek 1970’te Ankara’ya yerleşti. Doktorasını

School in 1959 and İstanbul University, Department of

She was presented with Bademler Festival’s Erkan Yücel

1981’de Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil-Tarih ve Coğrafya

English Language and Literature in 1964. Yüksel published

Honorary Award and Troya Folklore Research Association

Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü’nde tamamlayarak 1970–87

poetry, articles, and novel translations between 1962-65.

Honorary Award in 2008, Ankara Kavaklıdere Rotaract Club’s

yılları arasında ODTÜ’de öğretim üyeliği yaptı. 1981’de Ankara

She received her Master of Arts degree in 1966 from New

Service to Theatre Award of in 2009, Dokuz Eylül University

Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde de ders vermeye başladı.

York University in the U.S.A where she went to study with

Faculty of Fine Arts Department of Performing Arts’ Muhsin

1985’te doçent, 1992’de profesör oldu. 1987’den başlayarak AÜ

a Fulbright scholarship. She married Önder Yüksel in 1969

Ertuğrul Theatre Service Award in 2010, Afife Theatre Awards

DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda kadrolu olarak

and moved to Ankara in 1970. Ayşegül Yüksel completed her

Yapı Kredi Insurance Special Award in 2011, Sadri Alışık

çalışan, 2003–06 yılları arasında da anabilim dalı başkanlığı

doctorate in 1981 at the Department of Drama at the Faculty

Theatre Honorary Award in 2017, Turkish Theatre Critics

yapan Yüksel, 2006 sonunda kendi isteğiyle emekli olduktan

of Languages, History and Geography of Ankara University

Association Honorary Award in 2018, and Tiyatro Gazetesi

sonra da DTCF’deki derslerini sürdürdü. Hacettepe Üniversitesi

and worked as a faculty member at Middle East Technical

Honorary Award in 2019.

Devlet Konservatuvarı ile Atılım ve Başkent Üniversitelerinde de

University (METU) between 1970-87. In 1981, she also started

yarı-zamanlı olarak ders verdi. Bir kızı (Ömür), bir oğlu (Özgür),

teaching at Ankara University’s Department of Drama. She

bir de torunu var (Ezgi).

became an associate professor in 1985 and professor in 1992.

1974’ten bu yana yazdığı tiyatro inceleme ve araştırma yazıları

From 1987 to 2006, she taught at the Department of English

Özgür İnsan, Gösteri, Bilim ve Sanat, Milliyet Sanat, Tiyatro…

Language and Literature in Ankara University and worked as

Tiyatro, Evrensel, Kitap-lık, Felsefe Yazın, Oyun, TEB Oyun, Patika

the head of the department from 2003 to 2006. She continued

ve Çağdaş Türk Dili dergilerinde, ortak kitaplarda ve üniversite

teaching courses at Ankara University after her retirement at

dergilerinde yer aldı. Kimi makaleleri ve bildirileri yabancı dillere

the end of 2006. She has also taught part-time at Hacettepe

çevrildi. 1979’dan bu yana Cumhuriyet’e oyun eleştirileri yazıyor.

University State Conservatory, Atılım University, and Başkent

Yazıları iki haftada bir “Sahneden” köşesinde yayımlanıyor.

University. She has a daughter (Ömür), a son (Özgür), and a

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Merkezi’nin yönetim

granddaughter (Ezgi).

kurulu üyesi (1986–1991), Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB)

Theatre reviews and articles written by Yüksel since 1974

kurucu üyesi, İKSV İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali danışma

have have been published in the magazines Özgür İnsan,

kurulu üyesi ve Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali danışma

Gösteri, Bilim ve Sanat, Milliyet Sanat, Tiyatro...Tiyatro, Evrensel,

kurulu üyesi olarak da çalıştı. Ana Britannica, Compton’s Genel

Kitaplık, Felsefe Yazın, Oyun, TEB Oyun, Patika and Çağdaş

Kültür Ansiklopedisi ve Kanada’da çıkan World Encyclopedia of

Türk Dili, in “collaborative books” and in university magazines.

Contemporary Theatre’ın (WECT) Türk tiyatrosuyla ilgili madde

Some of her articles and papers have been translated into

yazarlığını yaptı.

foreign languages. She has been writing theatre reviews for

On telif kitabı bulunuyor: Güneşin Sofrasında: Genco Erkal’ın

the newspaper Cumhuriyet since 1979, which are published

Dostlar Tiyatrosu Serüveni, William Shakespeare: Yüzyılların Sahne

biweekly in the “Sahneden” column. Yüksel has been a board

Büyücüsü, Dram Sanatında Sınırları Zorlamak, Uzun Yolda Bir

member at the Turkish Centre of the International Theatre

Mola, Samuel Beckett Tiyatrosu, Dram Sanatında Ezgi ve Uyum,

Institute (ITI) (1986–1991), member of the Advisory Board of

Sahneden İzdüşümler, Çağdaş Türk Tiyatrosundan On Yazar,

İKSV İstanbul Theatre Festival and member of the Advisory

Haldun Taner Tiyatrosu (1993 Kültür Bakanlığı Tiyatro İnceleme

Board of the İnternational Ankara Theatre Festival, and is one

ve Araştırma Ödülü); Yapısalcılık ve Bir Uygulama: Melih Cevdet

of the founding members of Theatre Critics Association (TEB).

Anday Tiyatrosu (1982 YAZKO İnceleme Özendirme Ödülü ve

She has written articles on Turkish theatre for Britannica,

1982 Türk Dil Kurumu İnceleme Ödülü).

Compton’s Encyclopaedia, and the World Encyclopaedia of

Yüksel ayrıca 1990’da Tiyatro ve TV Yazarları Derneği Hizmet

Contemporary Theatre (WECT) published in Canada.

Ödülü ile 1993’te Kültür Bakanlığı Eleştiri Ödülü’nün, 2005’te

She is the author of ten books: Güneşin Sofrasında: Genco

118-Y LEO Y.Ç. Onur Ödülü’nün, 2006’da Sanat Kurumu Onur

Erkal’ın Dostlar Tiyatrosu Serüveni, William Shakespeare:

Ödülü’nün, 2007’de 12. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali

Yüzyılların Sahne Büyücüsü, Dram Sanatında Sınırları Zorlamak,

Emek Ödülü’nün sahibi oldu. 2008’de Bademler Şenliği Erkan

Uzun Yolda Bir Mola, Samuel Beckett Tiyatrosu, Dram Sanatında

Yücel Onur Ödülü’ne, yine 2008’de Troya Folklor Araştırmaları

Ezgi ve Uyum, Sahneden İzdüşümler, Çağdaş Türk Tiyatrosundan
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Festivali’nde gösterildi ve Lecce’deki (İtalya) “Festa di Cinema

Comédie’de sunulan Rosso Bordeaux’yu tasarladı.

del Reale 2016”da Bobò ve Delbono’ya “En İyi Yorum Ödülü”nü

Aynı yıl Münih’teki Residenztheater Delbono’yu konuk yönetmen

kazandırdı.

olarak davet etti: Erpressung (Şantaj), Compagnia Pippo Delbono

2009 yılında yönettiği tamamen cep telefonuyla çekilen ve

topluğuna üye olmayan aktörlerle ilk yaratımıdır. 14 Ocak 2012’de

▪ Yazar, oyuncu ve yönetmen Pippo Delbono, 1959’da Varazze’de

Bologna Cinematheque tarafından filme aktarılan La Paura,

Münih’te gösterime girdi ve tiyatronun repertuarının bir parçası

doğdu. Geleneksel tiyatro eğitiminin ardından Danimarka’da

2009 Locarno Film Festivali’nin resmi seçkisinde yer aldı, Il

haline geldi.

beden ve ses üzerine titiz bir çalışma ile oryantal tiyatronun

Silenzio ve Questo Buio Feroce’nin film versiyonlarının da dahil

Kemancı Alexander Balanescu ile birlikte Amore Carne, İtalyan

ilkelerini inceledi. Daha sonra Pina Bausch tarafından

olduğu Delbono retrospektifinde gösterildi. Haziran 2013’te

şarkıcı Petra Magoni ve müzisyen Ilaria Fantin ile Sofokles’in

çalışmalarını izlemek üzere Almanya’ya davet edildi. 1980’lerin

Amore Carne (İsviçre’deki Nyon Film Festivali’nde Büyük Ödül)

Oidipus’u hakkındaki Il Sangue’yi, Napolili şarkıcı Enzo Avitabile

başında Compagnia Pippo Delbono’yu kurdu ve Il Tempo degli

adlı filmi, 2011’de 68. Venedik Uluslararası Film Festivali’nde

ile Bestemmia d’amore’yi ve gitarist Piero Corso’yla birlikte

Assassini’den (1987) La Gioia’ya (2018) kadar çalışmalarının

“Orizzonti” bölümünde yapılan özel gösterimin ardından İtalya

Bernard-Marie Koltés ve François Koltés’in metinlerinin yer aldığı

çoğunu onlarla birlikte yarattı. Sanatçı, oyun sahnelemekten

ve Fransa’da dağıtıldı. Bu film Le Monde tarafından 2013 yılının en

La notte konserlerini yarattı.

ziyade yıllar içinde sayıları artan bir oyuncu grubuyla tasarlanan,

iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Lara Fremder ve Giuseppe

Ubulibri yayınevi’nden Barboni - Pippo Delbono Tiyatrosu’nu,

bütünlüklü yaratımlar gerçekleştiriyor. Sosyal olarak dışlanmış

Baresi ile birlikte yönettiği kısa filmi Blue Sofa, Clermont Ferrand

Actes Sud’dan Mon Theatre (Romanya’da Teatrul Meu adıyla

insanlarla karşılaşması ise şiirsel araştırmasında bir dönüm

Festivali’nde büyük ödüle layık görüldü. Sangue, Ağustos

da yayımlandı), Récits de Juin ve Regards kitaplarını yayımladı.
Les Solitaires İntempestifs yayınevinden Le Corps du’Acteur,

noktası oluşturur ve Barboni (1997) böyle doğar. Aralarında

2013’te Uluslararası Film Toplulukları Federasyonu Ödülü’nü

kırk beş yıl boyunca Napoli yakınlarındaki Aversa’da bir akıl

kazandığı 66. Locarno Uluslararası Film Festivali’nde, mansiyon

Punto Aparte’den El Teatro de la Rabia, Garzanti Racconti’den Di

hastanesinde tutulan ve yakın zamanda vefat eden sağır ve dilsiz

ödülünü kazandığı Doclisboa Uluslararası Film Festivali’nde

Giugno, Barbès Corpi’den Senza Menzogna ve Dopo La Battaglia

Bobò’nun da bulunduğu bu oyunculardan bazıları toplulukla

ve Halkın Büyük Ödülünü kazandığı Zagreb Film Festivali’nde

ve Edizioni Clichy’den Giovanni Senzani ile birlikte yazılmış

çalışmayı sürdürdü ve hala bu deneyimin önemli bir parçasını

gösterilen tek İtalyan filmiydi. Fransa Kültür Bakanlığı’nın talebi

olan Sangue isimli kitapları yayımlanmıştır. Başka yazarların

oluşturuyorlar.

üzerine çekilen, Bobò ve Michael Lonsdale ile birlikte tamamen

Delbono’nun tiyatro ve sinema deneyimlerini anlattığı pek çok

Ortaya çıkan eserler –Pasolini’ye adanan La Rabbia, Guerra,

Versailles’da çekilen kısa film La Visite, Louvre’daki Film Art

kitap da yazılmıştır. Gazeteci Gianni Manzella, 2017 yılında

Esodo, Gente di plastica, Racconti di giugno, Urlo, Il silenzio, Questo

Festivali’nde tanıtıldı, Lisboa ve Rio de Janeiro’daki “Festival del

Edizioni Clichy yayınevinden çıkan The Chance of Joy adlı kitabı

buio feroce, La Menzogna, Dopo la Battaglia, Orchidee, Vangelo,

Cinema del Reale”in en önemli ödüllerini kazandı.

yayımladı: Bu kitap, Pippo Delbono’nun son yirmi yılda edebi

La gioia– öncekiler gibi, dünya çapında elliden fazla ülkede,

2014’te Rochelle Festivali Delbono’nun tüm filmlerinin

bir biçimde anlattığı hikâyelerin yolculuğunu anlatan ve aynı

aralarında topluluğun birçok yaratımının sunulduğu Avignon

gösterildiği bir bölüm hazırladı ve 2016 Avrupa Kültür Başkenti

zamanda Delbono’nun sanatı hakkında somut bir analizle

Festivali, Barselona Grec Festivali, Zürih Theater Spektakel,

Wroclaw’da (Polonya) Temmuz 2016’da aynı retrospektif sunuldu.

sonuçlanan bir diyalogdur. 2018’de Actes Sud, Delbono’nun

Viyana Festwochen, Montreal TransAmeriques Festivali, Venedik

İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre’nin ortak yapımcılığını üstlendiği,

yakın zamanda Romancaya da çevrilmiş olan son “itiraf ” kitabını

Bienali gibi tiyatrolar ve festivallerde seyircilerle buluştu.

Asti’deki PIAM kampındaki mülteciler tarafından yorumlanan

yayımladı: Le Donne de Soi.

Paris’teki Théâtre du Rond-Point, Milano’daki Piccolo Teatro,

son filmi Vangelo, “Giornate degli autori” çerçevesinde 2016

Diğer ödüllerin yanı sıra Barboni ile Ubu Özel Ödülü’ne, Guerra

Roma’daki Teatro Argentina gibi birçok tiyatro düzenli olarak

yılında Venedik Film Festivali’nde gösterime girdi. Film, Fransa’da

ile Eleştirmen Ödülü’ne, Gente Di Plastica ve Urlo ile Tiyatroda

performanslarını sergiliyor. Yazılı bir oyuna dayanan tek eseri olan

prömiyer olarak Louvre Müzesi’ndeki 11. Uluslararası Sanat

Yenilik Olimpiyat Ödülleri’ne ve 2009 yılında Polonya’nın

Enrico V, Kraliyet Shakespeare Topluluğu’nda sergilenmek üzere

Filmleri Günleri’nde (JIFA) ve diğer uluslararası festivallerde

Wroclaw kentinde Avrupa Tiyatrosu Yeni Gerçekler Ödülü’ne

davet edilen tek İtalyan Shakespeare yapımıdır.

gösterildi, ardından Fransız-Alman televizyon kanalı Arte’de

layık görüldü. Kemancı Alexander Balanescu ve Paris Operası’nın

Vangelo (2016) adlı yapımı Zagreb’deki Hırvat Ulusal

yayınlandı.

yıldızlarından Marie-Agnès Gillot’un katılımıyla gerçekleştirilen

Tiyatrosu’nda, topluluk oyuncuları yanı sıra Hırvat oyuncular,

Oyuncu olarak pek çok filmde rol aldı, bunların arasında Luca

Dopo la Battaglia, 2011 Ubu “En İyi Oyun Ödülü”nü kazandı.

dansçılar, müzisyenler ve bir koro ile İtalya Asti’de bulunan

Guadagnino’nun Io sono l’amore (2009), Bernardo Bertolucci’nin

Eylül 2014’te Paris’teki Maison Rouge’da Ma mère et les autres

PIAM mülteci kampındaki mültecilerle birlikte gerçekleştirildi.

Io e te (2012), Valeria Bruni-Tedeschi’nin A Castle in Italy (2013),

sergisini sundu. 5 Ekim-5 Kasım 2018 tarihleri arasında Paris’teki

Performansın iki versiyonu bulunuyor: İtalya’da Bologna’daki

Marco Risi’nin Cha cha cha (2013), Peter Greenaway’in Goltzius

Centre Pompidou, Pippo Delbono’nun çalışmalarına atfen

Teatro Comunale’de prömiyeri yapılan koro ve orkestra

and the Pelican Company (2014), Giuseppe Bonito’nun Pulce

L’Esprit qui ment adlı bir enstalasyon, bir film retrospektifi ve

eşliğindeki opera versiyonu ve prömiyeri Lozan’da Vidy

non c’è (2014), Marco Danieli’nin Worldly Girl (2016), Toni

canlı performanslardan oluşan büyük bir etkinlik düzenledi.

Tiyatrosu’nda yapılan drama versiyonu. Performansın müziği,

D’angelo’nun Falchi (2017), Amos Gitai’nin Un tramway à

Etkinliğe bir ay boyunca 18.000 ziyaretçi katıldı. Bu yerleştirme,

bu bestesiyle Ubu Ödülü’nü kazanan Enzo Avitabile’ye ait. Son

Jerusalem (2018) ve Lucania’nin Gigi Roccati’sı (2019) sayılabilir.

Brüksel’deki Musee des Beaux Arts’ta sergilenecek.

tiyatro eseri La Gioia’nın prömiyeri Mart 2018’de gerçekleşti,

Spoleto Teatro Sperimentale için Opera stüdyosu per Obra

Delhi ve Bhopal’daki (Hindistan) Tiyatro Olimpiyatları’nda,

Maestra (2007), Poznan’daki Théatre Wielski’de (Polonya)

▪ Pippo Delbono, author, actor, and director was born in

Hong Kong Sanat Festivali’nde, Shizuoka’da (Japonya), Tunus’ta,

Don Giovanni (2014), Napoli Teatro’da San Carlo, Cavalleria’da

Varazze in 1959. He began training in traditional theatre, then

İspanya’da, Portekiz’de sahnelendi ve 2019–2020 tiyatro

Rusticana (2012) (Prix Abbiati) ve Madama Butterfly (2014),

he studied the principles of oriental theatre, through rigorous

sezonunda turneye çıktı.

Palermo’daki Teatro Massimo için Bach’ın la Passione secondo

work on body and voice in Denmark. Later, in Germany, he was

Pippo Delbono uzun yıllardır sinema dilini de araştırıyor.

Giovanni’nin tiyatro versiyonunu (2017), Roma Operası

invited by Pina Bausch to follow her work. At the beginning of

2003 yılında İsrail ve Filistin’de gerçekleştirdiği bir turnenin

için Pagliacci’yi (2018) yönetti. 2011 yılında Michelangelo

the 80’s he founded the Compagnia Pippo Delbono, with which

ardından Venedik Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen ve

Pistoletto’nun yönettiği, kentin korosu ve orkestrası ile

he created most of his works, from Il Tempo degli Assassini

en iyi belgesel dalında David Di Donatello ödülünü kazanan

meydandaki sarayın duvarlarına yansıtılan filmlerin yer aldığı

(1987) to La Gioia (2018). He does not stage plays but, rather,

Guerra’yı çekti. İkinci filmi Grido (2006), Roma Uluslararası Film

bir festival olan Evento kapsamında Bordeaux’daki Place de la

total creations, devised with a stable group of actors whose
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numbers have grown through the years. The encounter with

Le Monde as one of the best films of the year 2013. His short

and François Koltés with the guitarist Piero Corso.

socially marginalized people determines a turning point in his

film Blue Sofa, co-directed with Lara Fremder and Giuseppe

He publishes Barboni – Pippo Delbono’s Theatre with

poetical research: that’s how Barboni (1997) was born. Some

Baresi, was awarded the Grand Prize at the Clermont Ferrand

Ubulibri. For Actes Sud editions he publishes Mon Theatre

of these actors –among them Bobò, a deaf-mute who had been

Festival. Sangue was the only Italian movie presented at the

(also published in Romania with the title Teatrul Meu), Récits

kept in an asylum in Aversa, near Naples, for forty-five years

66th Festival of Locarno in August 2013 where it won the

de Juin and Regards. For the editor Les Solitaires Intempestifs

and recently passed away– have kept working with the company

International Federation of Film Societies Prize, at Lisboa Doc

Le Corps de L’Acteur; for Punto Aparte El Teatro de la Rabia;

and are still a central part of this experience.

Festival where it won the Honorable Mention, at Zagreb Film

for Garzanti Racconti Di Giugno and for Barbès Corpi Senza

The works that followed –La rabbia dedicated to Pasolini,

Festival where it won the Grand Prize of the Public. The short

Menzogna and Dopo La Battaglia; for Edizioni Clichy Sangue,

Guerra, Esodo, Gente di plastica, Racconti di giugno, Urlo, Il

film La Visite, filmed upon request of the French Ministry of

written together with Giovanni Senzani; many books have

silenzio, Questo buio feroce, La menzogna, Dopo la battaglia,

Culture, completely shot in Versailles, with Bobò and Michael

been written and published by other authors on his theatrical

Orchidee, Vangelo, La gioia– like the ones before, have been

Lonsdale, has been presented at the Film Art Festival at Louvre

and cinematographic experience. In 2017 the journalist Gianni

performed worldwide in more than fifty countries, in theatres

and won the most important prizes at “Festival del cinema del

Manzella published with Edizioni Clichy the book The Chance

and festivals, including the Festival d’Avignon (where a lot of

reale” in Lisboa and Rio de Janeiro.

of Joy: a dialogue about the journey Pippo Delbono has been

the company’s creations were presented), Barcelona’s Grec,

The Rochelle Festival has dedicated a homage to his cinema

making in the last twenty years telling stories in a literary form

Theater Spektakel in Zurich, Festwochen in Wien, Festival

in 2014 that presents all his films, and Wroclaw (Poland),

and, at the same time, leading to a concrete analysis about

TransAmeriques in Montreal, Venice Biennale, etc.

European Capital of Culture for 2016 has presented the same

Delbono’s art. In 2018 Actes Sud published his last “confession”

Several theatres, including the Théâtre du Rond-Point in

retrospective in July 2016. His latest film Vangelo, interpreted

book: Le donne de soi (The gift of oneself) recently translated in

Paris, Piccolo Teatro in Milan, Teatro Argentina in Rome,

by the refugees of PIAM centre in Asti, coproduced by Italy,

Rumanian.

among others, present his performances regularly. Enrico

France, Belgium, and Switzerland has been presented at the

He has been awarded, among other prizes, the special Ubu

V –his only creation based on an existing play– is the only

Venice Film Festival in 2016 in the framework of “Giornate

prize for Barboni, the Critic’s Prize for Guerra, the Olympic

Italian production of Shakespeare that has ever been invited to

degli autori”. The film premiered in France at the 11th edition

Prizes for Theatrical Innovation for Gente Di Plastica and

perform at the Royal Shakespeare Company.

of Journées internationales du film sur l’art at Louvre Museum

Urlo, and in Wroclaw, Poland, in 2009, he received the Europe

His production Vangelo (2016) has been realized at the Croatian

and has been presented in other international festivals, then

Prize New Theatrical Realities. Dopo la Battaglia, with the

National Theatre in Zagreb with actors of his company together

broadcasted on the French-German channel Arte.

participation of the violinist Alexander Balanescu and the Paris

with Croatian actors, dancers, musicians, and chorus and

As an actor, he appears in Io sono l’amore by Luca Guadagnino

Opera Étoile Marie-Agnès Gillot, won the 2011 Ubu prize as

with refugees of the PIAM refugee camp in Asti (Italy). The

(2009), Io e te by Bernardo Bertolucci (2012), A Castle in Italy by

best play.

performance has two versions: The opera with a chorus and

Valeria Bruni-Tedeschi (2013), Cha cha cha by Marco Risi (2013),

In September 2014 he presented his exposition Ma mère et

orchestra, which premiered in Italy at Teatro Comunale in

Goltzius and the Pelican Company by Peter Greenaway (2014),

les autres at Maison Rouge in Paris. From October 5th, to

Bologna, and the Drama version, which premiered at Thèatre

Pulce non c’è by Giuseppe Bonito (2014), Worldly Girl by Marco

November 5th 2018 the Centre Pompidou in Paris scheduled a

Vidy- Lausanne. The music of the performance, which has won

Danieli (2016), Falchi by Toni D’Angelo (2017), Un tramway à

big event about Pippo Delbono’s work including an installation

the Ubu Prize, was composed by Enzo Avitabile. Delbono’s

Jerusalem by Amos Gitai (2018), Lucania by Gigi Roccati (2019),

called L’Esprit qui ment, a film retrospective, and live

latest theatre creation, La Gioia, premiered in March 2018 and

among others.

performances. Throughout one month the event was attended

has been presented at Theatre Olympics in Delhi and Bhopal

For the Teatro Sperimentale of Spoleto, he directed the opera

by 18.000 visitors. The installation will be presented at Musee

(India), at Hong Kong Arts Festival, in Shizuoka (Japan), in

Studio per Obra Maestra (2007), for Théâtre Wielski in Poznan

des Beaux Arts in Bruxelles.

Tunisia, Spain, Portugal, etc. and it will be on tour in the

(Poland) Don Giovanni (2014), for the Teatro San Carlo of

theatrical season 2019–2020.

Naples, Cavalleria Rusticana (2012) (Prix Abbiati) and Madama

Pippo Delbono has also been investigating the language of

Butterfly (2014), for Teatro Massimo in Palermo the theatrical

film for many years. In 2003, following a tour in Israel and

version of La Passione secondo Giovanni by Bach (2017), for

Palestine, he filmed Guerra, which was presented at the Venice

Opera di Roma Pagliacci (2018). In 2011 he devised Rosso

International Film Festival and won a David Di Donatello as

Bordeaux, presented in Place de la Comédie in Bordeaux as part

best documentary. His second film, Grido (2006), has been

of Evento, a festival directed by Michelangelo Pistoletto with the

shown at the Rome International Film Festival and won the

choir and the orchestra of the city and films projected on the

Prize for the best interpretation of Bobò and Delbono at “Festa

walls of the palace on the square.

di cinema del reale 2016” in Lecce (Italy).

The same year, Residenztheater in Munich invited Delbono as

In 2009 he directed La Paura, filmed entirely with a cellular

a guest director: Erpressung (blackmail) is his first creation with

phone, printed on film by the Bologna Cinematheque, and

actors that are not part of his company. It premiered in Munich

presented in the official selection at the 2009 Locarno Film

on January 14, 2012, and has become part of the theatre’s

Festival, alongside a retrospective of his works, including film

repertory.

versions of Il Silenzio and Questo Buio Feroce. In June 2013 his

He conceived the concert Amore Carne with the violinist

film Amore Carne (Grand Prize at the Nyon Film Festival,

Alexander Balanescu, Il Sangue on Oedipus by Sophocles with

in Switzerland) was distributed in Italy and France, after a

the Italian singer Petra Magoni and the musician Ilaria Fantin,

preview at the 68th Venice International Film Festival in 2011,

the concert Bestemmia d’amore with the singer from Naples

in the section “Orizzonti”. This film has been considered by

Enzo Avitabile, and La notte with texts by Bernard-Marie Koltés
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çizelge | chart

Cumartesi Saturday

28 ekim october

Perşembe Thursday

5 kasım november
Cuma Friday

ARTS MAP: SAHNEYİ SÜRDÜR!

NEŞE

GABRIEL’İN DÜŞÜ

BULUNUR?

ARTS MAP: SUSTAIN THE STAGE!

LA GIOIA

GABRIEL’S DREAM

PANEL: HOW TO FIND A FAIRER PATH IN CHILDREN’S

Hollanda Konsolosluğu

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi 20.00

Alan Kadıköy 20.00

NARRATIVES?

Ücretsiz | Free of charge

Biletler Tickets 280, 200, 150 tl | Öğrenci Student 80 tl

Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

Ücretsiz | Free of charge

30 ekim october

Cumartesi Saturday

24 ekim october
Pazar Sunday

PANEL: SAHNENİN EŞİTLİĞİ EŞİTLİĞİN SAHNESİ
Zoom Toplantısı 13.30
Ücretsiz | Free of charge

25 ekim october

Pazartesi Monday

Duru Ataşehir 20.00
Biletler Tickets 150 tl | Öğrenci Student 50 tl

26 ekim october
Salı Tuesday

Müze Gazhane 20.00

FAIR TALES

Ücretsiz | Free of charge

Alan Kadıköy 11.30 | 16.00
Biletler Tickets 20 tl

31 ekim october
Pazar Sunday
WATERFLOOR
Müze Gazhane 20.00
Ücretsiz | Free of charge

1 kasım november

Pazartesi Monday
OKUMA TİYATROSU: SENENİN OYUNU
READER’S THEATRE: THE PLAY OF THE YEAR
Saint Benoît Fransız Lises 20.00
Ücretsiz | Free of charge

ARTS MAP: SAHNEYİ SÜRDÜR!
ARTS MAP: SUSTAIN THE STAGE!
Hollanda Konsolosluğu
Ücretsiz | Free of charge

2 kasım november
Salı Tuesday

ISTIRAP KOROSU

IRGAT

CHORUS OF AGONY

THE LABOURER

Alan Kadıköy 20.00

Duru Ataşehir 20.00

Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

Biletler Tickets 150 tl | Öğrenci Student 50 tl

27 ekim october

Çarşamba Wednesday

3 kasım november

Çarşamba Wednesday
ISTIRAP KOROSU

ARTS MAP: SAHNEYİ SÜRDÜR!

CHORUS OF AGONY

ARTS MAP: SUSTAIN THE STAGE!

Alan Kadıköy 20.00

Hollanda Konsolosluğu

Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

Ücretsiz | Free of charge

4 kasım november
YÜZLEŞME
CONFRONTATION
Caddebostan Kültür Merkezi 20.00
Biletler Tickets 90 tl | Öğrenci Student 50 tl

Cumartesi Saturday
EŞİT MASALLAR

IRGAT
THE LABOURER

6 kasım november

WATERFLOOR

PANEL: EQUALITY OF THE STAGE, THE STAGE OF EQUALITY
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Çarşamba Wednesday

PANEL: ÇOCUK ANLATILARINDA EŞİT BİR YOL NASIL

Arter, Sevgi Gönül Oditoryumu 16.00

30

10 kasım november

Perşembe Thursday
NEŞE
LA GIOIA

OEDIPUS
Atlas 1948 Sineması 14.00 | 19.15
Biletler Tickets 75 tl | Öğrenci Student 50 tl

7 kasım november
Pazar Sunday

EŞİT MASALLAR
FAIR TALES
Alan Kadıköy 16.00
Biletler Tickets 20 tl

8 kasım november

Pazartesi Monday
OKUMA TİYATROSU: YAPRAKLARDAN YOKSUN AĞAÇLAR
HIŞIRDAMAZ
READER’S THEATRE: BARE TREES DON’T RUSTLE
Saint Benoît Fransız Lisesi 20.00
Ücretsiz | Free of charge

KOLEKSİYONCU
THE COLLECTOR
Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne 20.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

11 kasım november

Perşembe Thursday
KOLEKSİYONCU
THE COLLECTOR
Profilo Kültür Merkezi Batı Ana Sahne 20.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

12 kasım november
Cuma Friday

VİŞNE BAHÇESİ
THE CHERRY ORCHARD
DasDas 20.00
Biletler Tickets 90 tl | Öğrenci Student 50 tl

13 kasım november

Cumartesi Saturday
ATÖLYE: HEPİMİZ AYNI SAHNEDEYİZ
WORKSHOP: WE’RE ALL ON THE SAME STAGE
Kadir Has Üniversitesi 10.00
Ücretsiz | Free of charge
MİTOLOJİK HİKÂYELER I

9 kasım november
Salı Tuesday

GABRIEL’İN DÜŞÜ

MYTHOLOGICAL TALES I
Yapı Kredi bomontiada 4. Kat 11.00 | 13.00
Biletler Tickets 40 tl

GABRIEL’S DREAM

ATÖLYE: KeKeÇa İLE BEDEN MÜZİĞİ ATÖLYESİ

Alan Kadıköy 20.00

WORKSHOP: BODY MUSIC WORKSHOP WITH KeKeÇa

Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat 15.00
Ücretsiz | Free of charge
VİŞNE BAHÇESİ
THE CHERRY ORCHARD
DasDas 15.00
Biletler Tickets 90 tl | Öğrenci Student 50 tl

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi 20.00

YUVARLAK MASA BULUŞMASI: PEKİ, YA SONRA?

Biletler Tickets 280, 200, 150 tl | Öğrenci Student 80 tl

ROUND TABLE MEETING: WELL, THEN WHAT?
Kadir Has Üniversitesi 16.30
Ücretsiz | Free of charge
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çizelge | chart

14 kasım november
Pazar Sunday

çizelge | chart

20 kasım november

Cumartesi Saturday

ATÖLYE: HEPİMİZ AYNI SAHNEDEYİZ

Panel: DİJİTALLEŞME VE EKOLOJİ EKSENİNDE YENİ

WORKSHOP: WE’RE ALL ON THE SAME STAGE

DRAMATURJİLER VE ELEŞTİRİ

Kadir Has Üniversitesi 10.00

Panel: NEW DRAMATURGIES AND CRITICISM ON THE AXIS

Ücretsiz | Free of charge

OF DIGITALISATION AND ECOLOGY

çevrimiçi gösterimler
online screenings
22 ekim october
20.00

20 kasım november

00.00

Arter, Sevgi Gönül Oditoryumu 11.00

AÇIK AİLE

Ücretsiz | Free of charge

THE OPEN COUPLE

Yapı Kredi bomontiada 4. Kat 11.00 | 13.00

BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN

ALICE

Biletler Tickets 40 tl

PROTECT ME FROM PUNCHES

MİTOLOJİK HİKÂYELER II
MYTHOLOGICAL TALES II

ATÖLYE: ANİ HADDELER İLE KUKLA / DRAMA ATÖLYESİ
WORKSHOP: PUPPET / DRAMA WORKSHOP WITH ANİ
HADDELER
Yapı Kredi Bomontiada 4. Kat 15.00
Ücretsiz | Free of charge

Alan Kadıköy 18.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

Pazartesi Monday

BİRAZDAN GİDERİZ ŞİMDİ YAĞMUR YAĞIYOR
ONE STEP TOO FAR
Moda Sahnesi 20.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

24 kasım november

Çarşamba Wednesday
DUST

Salı Tuesday

BİRAZDAN GİDERİZ ŞİMDİ YAĞMUR YAĞIYOR
ONE STEP TOO FAR
Moda Sahnesi 20.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl

17 kasım november

Çarşamba Wednesday

gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri
arasında) alınabilir. Sınırlı sayıda indirimli öğrenci bileti
mevcuttur. Lale Kart üyesi olarak biletlerinizi indirimli almak
için: lalekart.iksv.org

● You can buy your festival tickets on passo.com.tr, Passo Mobil
app and İKSV box office (open every day between 10.0018.00, closed on Sunday). A limited number of discounted

AYI

student tickets are available. To become a Tulip Card member

THE BEAR

and enjoy discounts, visit lalekart.iksv.org.

BORIS
GÜNEŞİN ÇOCUKLARI
CHILDREN OF THE SUN

öğrenme ve gelişim programı
learnıng and traınıng programme
● Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamındaki panel, okuma

Alan Kadıköy 20.00

KENDİNE AİT BİR ODA

tiyatrosu, atölye ve yuvarlak masa buluşmalarına katılım

Biletler Tickets 150 tl | Öğrenci Student 50 tl

A ROOM OF ONE’S OWN

için kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kaydınızı web sitesi

25 kasım november

Perşembe Thursday
TOZ

16 kasım november

● Festival biletleri passo.com.tr, Passo Mobil ve İKSV ana

BETROFFENHEIT

TOZ

15 kasım november

bilet bilgileri
tıcket ınformatıon

DUST

MÜFETTİŞ
REVISOR

üzerinden yapabilirsiniz.

● Registration is required to attend the the panels, reader’s
theatres, workshops and round table meetings under the

PARİS OPERASI’NDAN: BUGÜN YARATMAK

Learning and Training Programme.

L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS: CRÉER AUJOURD’HUI 2020

Please visit tiyatro.iksv.org to register for the events.

Alan Kadıköy 20.00
Biletler Tickets 150 tl | Öğrenci Student 50 tl

● Çevrimiçi gösterimleri 22 Ekim-20 Kasım arasında, biletinizin
üzerinde yer alan kodla, passostudio.com üzerinden
izleyebilirsiniz. Oynat tuşuna bastıktan
sonra gösterimi izlemek için 48 saatiniz ve iki kere izleme
hakkınız bulunur. Türkçe altyazı seçeneği ve tüm uluslararası
yapımları izlemenizi sağlayan kombine bilet mevcuttur.

● You can watch the online screenings between 22 October
and 20 November on passostudio.com with the code on your

MEDEA

ticket. You will have 48 hours to watch the screening after

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi 20.00

pressing the play button. A screening cannot be played more

Biletler Tickets 350, 300, 250, 180, 120 tl | Öğrenci Student 80 tl

than twice. Subtitles in Turkish and combo ticket for all the
international productions are available.

18 kasım november

Perşembe Thursday

32

Zorlu PSM Turkcell Sahnesi 20.00
Biletler Tickets 350, 300, 250, 180, 120 tl | Öğrenci Student 80 tl

19 kasım november
Cuma Friday

BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN
PROTECT ME FROM PUNCHES
Alan Kadıköy 20.00
Biletler Tickets 100 tl | Öğrenci Student 50 tl
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ırgat | the labourer

IRGAT
THE LABOURER
DURU TİYATRO

Yazan Written by:
Irmak Bahçeci
Yöneten Directed by:
Emrah Eren
Reji Asistanı Regie Assistant:
Ahmet Balta
Işık Tasarımı Light Design:
Yakup Çartık
Kostüm ve Dekor Tasarımı Costume & Stage Design:
Cihan Aşar
Müzik Music:
Cenk Erdoğan
Şarkı Sözleri Song Lyrics:
Faruk Üstün
Oynayan Performer:
Emre Kınay

DURU ATAŞEHİR
25 ekim october
pt. mo. 20.00
26 ekim october
sa. tu. 20.00

▪ Shakespeare bugün yaşasa, insanlığın ve gezegenin çığırından

Yaklaşık 75’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 75’; no intermission.

yok, insan ruhunun en karanlık koridorlarına kadar bakıp da

+13 yaş için uygundur.
Suitable for ages 13+.

Irmak Bahçeci, seyirciye ama en çok da Shakespeare oyunlarını

Biletler Tickets 150 tl
Öğrenci Student 50 tl

çıkmış bugünkü haline dair ne söylerdi? Belki de buna hiç gerek
yazdığı dizeler, bugünümüzü karşılamaya yeter de artar mı?
kalbinde hep diri tutan tiyatro seyircisine hazırladığı sürpriz
bir metinle festivalde! Macbeth’ten Romeo ve Juliet’e, On İkinci
Gece’den Venedik Taciri’ne; Shakespeare oyunlarından alıntılarla
tasarlanmış bir kolaj, Irgat. Memleketindeki iç savaştan kurtardığı
sahipsiz bir çocukla kaçar Irgat; vardığı büyük şehirde, büyük bir
inşaatın işçisi olarak tanışırız onunla. İnşaat şirketinin sahibinin
merhametine sığınan Irgat’ın, kurduğu küçük, güvenli ve mutlu
dünyanın, aslında hiç de sandığı gibi olmadığını keşfedişine
tanık oluruz sonra. Shakespeare klasiklerinin ihanet, kıskançlık,
şüphe, kanlı savaşlar, yanılsama, ateşli aşk ve intikam arzusu
gibi başat temalarıyla, günümüzün; iç savaş, grevler, intihar süsü

Shakespeare’s plays ranging from Macbeth to Romeo and Juliet,

34

escapes the civil war in his homeland with an orphan he saves;

Emre Kınay’ın performansıyla izleyeceğimiz oyunda; Shakespeare

we meet him as a construction worker once he arrives at the

çağından günümüze taşan kişisel bir trajediye tanık olacağız.

big city. After throwing himself at the mercy of the owner of the

▪ If Shakespeare lived today, what would he say about the

the small, safe and happy world he had built was not at all what

current out of control state of humanity and the planet?

he thought it was. The main themes of Shakespeare classics

Perhaps this line of questioning is not really necessary, after

such as betrayal, jealousy, doubt, bloody wars, vengeance,

all, aren’t the bards’ verses a study on the darkest corridors of

deception, lust and desire for revenge intertwine with current

the human soul, and as such, more than adequate to relate

issues such as civil war, strikes, femicides disguised as suicides,

to our present-day? Irmak Bahçeci joins the festival with a

homophobia and labour exploitation. On a stage set in a

surprise script prepared for the audience, but most of all for

construction site, we will watch the performance of Emre Kınay

the theatre audience who always keeps Shakespeare’s plays

and witness a personal tragedy flowing over from the age of

close to their heart! The Labourer is a collage of excerpts from

Shakespeare to the present day.
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meseleleri iç içe geçer. Sahnede kurulmuş bir inşaat dekorunda,

construction company, we witness the labourer discovering that

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN
GÖSTERI SPONSORU
PERFORMANCE SPONSOR
WITH HIGHER
CONTRIBUTION
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verilen kadın cinayetleri, homofobi ve emek sömürüsü gibi güncel from Twelfth Night to The Merchant of Venice. The labourer
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yüzleşme | confrontatıon

▪ Zehra İpşiroğlu’nun gerçek yaşam öykülerinden esinlenerek
kaleme aldığı Haneye Tecavüz belgesel-romanından uyarlanan
Yüzleşme; üç kadın karakterin kendi ağızlarından anlattığı
hikâyeler üzerine inşa edildi. Birbirine bağlanan üç kadın
hikâyesiyle, oyun; kadınların yaşamın her alanında karşılaştıkları
şiddet mekanizmalarını merceğine alır. Aktarılan öyküler “Ne var
ki bunda?” dedirtecek cinstendir. Şiddet, toplumun her kesiminde
ve toplumsal yaşamın her alanında benzer örüntülerle görünür
olduğundan, eserde işlenen öyküler de şiddetin bu yaygın ve
çok taraflı halinden izler taşır. Oyundaki karakterler, fiziksel
ve psikolojik şiddet, mobbing, mahalle baskısı ve toplumsal
baskı gibi şiddetin çeşitli halleriyle karşılaşır. Karakterlerin eril
zihniyeti içselleştirmiş olmalarıyla öyküler ortaklaşır, bu açıdan
karakterlerin yaşadıkları kuşatılmışlık halinde kendi payları da
büyüktür.

YÜZLEŞME
CONFRONTATION
CADDEBOSTAN
KÜLTÜR MERKEZİ
27 ekim october
ça. we. 20.00
Yaklaşık 80’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 80’; no intermission.
Biletler Tickets 90 tl
Öğrenci Student 50 tl

in every part of society and all areas of social life, the stories

çevresinde psikolojik şiddetle karşılaşır; babasının her an ve yerde

in the play also bear traces of this widespread and multilateral

kendisini hissettiren baskısıyla yaşamaya alışmak zorundadır.

form of violence. The characters in the play encounter various

Özlem’in annesi Serra, üniversitede feminizm üzerine çalışan

forms of violence such as physical and psychological violence,

bir akademisyen ve aktivisttir. Eşi Doktor Mert’le olan ilişkisi,

mobbing, peer pressure and social pressure. The stories share

işinin ve kariyerinin Mert tarafından sorgulanmasıyla çıkmaza

the fact that the characters telling them have internalized

girer; önce psikolojik düzlemde başlayan şiddet, zamanla

masculine mentality, and in this respect, the characters’ part in

fiziksel şiddet halini alır. Serra’nın olan-bitenle yüzleşmesi ve

their own state of besiegement is substantial.

yaşadığı şeyi “şiddet” olarak adlandırması zaman alacaktır,

University student Özlem encounters psychological violence

nitekim toplumsal yaşamdaki yerleşik şiddet mekanizmalarının

in her romantic relationships and friendships; she has to get

algılanması ve kırılması bu yönde ekstra bir çabaya gereksinim

accustomed to living with her father’s pressure that she feels

duyar. Sibel, Doktor Mert’le aynı hastanede çalışan bir hemşiredir.

at every moment and everywhere. Özlem’s mother, Serra, is an

Mert’in Sibel’e olan takıntısı ve boyutu her an değişen psikolojik

academic and activist working on feminism at the university.

şiddeti, Sibel’in hayatını alt üst eder. Sibel hem Mert’ten gelen

Her relationship with her husband, Doctor Mert, comes to

şiddetle hem de kendi romantik ilişkisinin ve çevresinin yarattığı

a dead-end when her job and career are questioned by Mert;

toplumsal baskıyla yüzleşmek zorundadır.

violence that starts on a psychological level gradually turns into

Oyun, modern dans performansıyla başlar. Ataerkinin toplumsal

physical violence. It will take some time for Serra to face reality

yaşamın her alanını ördüğü ipleriyle bağlanmış olan dansçı,

and to call what she’s going through “violence.” Hence, extra

performansını; bu hapsedilmişliği içinde gerçekleştirir. Sırasıyla

effort is needed in perceiving and breaking the established

Özlem, Sibel ve Serra kendi hikâyelerini anlatırken, Yüzleşme; bu

violence mechanisms in social life. Sibel is a nurse working in

üç karakterin kolektif sözleriyle sonlanır.

the same hospital as Doctor Mert. Mert’s obsession with Sibel

▪ Confrontation, adapted from Zehra İpşiroğlu’s documentary-

upside down. Sibel has to face both the violence from Mert and

novel, Haneye Tecavüz, inspired by real-life stories; was built on

the social pressure created by her lover and peers.

the first-hand stories told by three female characters. With the

The play begins with a modern dance performance. The dancer,

story of three women who are connected, the play focuses on

tied up by the threads weaved by patriarchy into every area of 

the mechanisms of violence that women face in all areas of life.

social life, performs within this confinement. While Özlem,

The stories themselves are the kind that would make one ask

Sibel and Serra tell their own stories respectively, Confrontation

“what’s wrong with that?” Since the pattern of violence is visible

is concluded with the collective words of these three characters.

bu işte bir kadın var
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve
panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar,
Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.
there ıs a woman behınd thıs!
This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul
Theatre Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought to
the audience with the theme sponsorship of Odeabank.
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and his ever-changing psychological violence turn Sibel’s life

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF
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Yazan Written by:
Zehra İpşiroğlu
Yöneten Directed by:
Zehra İpşiroğlu, Deniz Şengenç, Onur Gazdağ
Yardımcı Yönetmen Assistant Director:
Berfin Kaya
Sanat Yönetmeni Artistic Director:
Onur Gazdağ
Video:
Deniz Şengenç
Ses Düzeni Sound Arrangement:
İsmail Hakkı Hafız
Işık Rejisi Light Management:
Ömer Matei
Ses Rejisi Sound Arrangement:
Bora Özkum
Afiş Tasarımı Poster Design:
Janet Eke
Asistanlar Assistants:
Ece Karacaoğlu, Kerim Can Kara
Oynayanlar Performers:
Arzum Gökçe (Özlem), Başak Vural (Sibel), Aylin Saraç (Serra)
Dans Dance:
Dilara Umay Koyuncu

“BU IŞTE BIR KADIN VAR”
TEMA SPONSORU
“THERE IS A WOMAN
BEHIND THIS”
THEME SPONSOR
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MARELİBER

Üniversite öğrencisi Özlem, romantik ilişkileri ve arkadaş
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waterfloor

WATERFLOOR

MÜZE GAZHANE

Sanat Yönetmeni, Yazan ve Sahneleyen Artistic Direction of the Company,
Scenography and Written by:
Ali Salmi
Dansçı, Oyuncu ve Müzik Dancer, Performer and Musical Creation:
Ali Salmi
Video Video Image:
BB
Prodüksiyon ve Montaj Director & Editor:
Ali Salmi
Tipografik Tasarım Typographic Creation:
Julian Rivierre
Ses Sanatçısı Vocals:
Irène Vervliet
Işık ve Reji Light Creation & General Management:
Jean Muckensturm

GAZHANE MUSEUM
30 ekim october
ct. sa. 20.00
31 ekim october
pz. su. 20.00

▪ Waterfloor, zamanımızın iklimsel çalkantıları ile yüzleşen bir

Yaklaşık 30’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 30’; no intermission.

koyuyor. Gaston Bachelard’ın “Su ve Düşler” şiirini ve öngörülen

Ücretsiz
Free of charge

bedeni ve onun yansımasını, bir “su manzarasında” ortaya
çevresel felaketlerle iklim krizini birleştiren, bedenin durgunluğu
ve hareketi aracılığıyla fiziksel etkileşimi inceleyen bir yüzleşme
sunuyor bu performans. Manzaranın etrafında bir pencere, bir
izdüşümün, yüz yüze olmanın ve bir yolculuğun başlangıcı… Su
temasında mutlak bir sadelik ve gerçekçi bir karşılaşma…
▪ Waterfloor puts in situation a body and its reflected image in
a ‘Water Landscape’ facing the climatic upheavals of our time.
Face to Face, which explores the physical commitment through
immobility and a setting in movement of the body by inviting
the poetics of the Water of Gaston Bachelard and the climatic
upheavals, environmental disasters announced.
Permanent confrontation of the dancing body in the reality of
this projected space, between inside/outside, visible/invisible,
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to face, beginning of the journey. An ardent desire to be part
of the public space with absolute simplicity and a spectacular
presence on the theme of water!
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landscape, beginning of the projection, beginning of the face
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frame/outside-frame. A window is drawn in the frame of the
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ıstırap korosu | chorus of agony

▪ İstanbul’un seslerini, genç ve yaşlı kadınların içlerinden
geçirdiklerini, oradan oraya savrulan gençlerin kırgın ve
öfkeli hallerini sahneye taşıyan Murat Mahmutyazıcıoğlu, bir
“apartman hikâyesi” anlatıyor. Kendi halinde, “huzurlu” bir aile
apartmanından, başka deyişle “memleket insanları”ndan gelen
sesler duyacağız bu kez. Topluluğun önceki yapımlarından aşina
olduğumuz “bam” sesleri, bir apartmanın katlarına yayılarak
çalınacak kulağımıza. Dikkatli izleyicilerden kaçmayacak
detaylarıyla, iki kişilik ancak çok sesli bir oyun Istırap Korosu. Dip
dibe evlerinde, birbirlerine fersah fersah uzak yaşamlar süren
komşuların içlerinden geçen ve dışlarına taşan bağırışlar; çarpan
kapılar, titreyen pencereler, parçalanan kalpler, tepinen çocuklar…
Kadın, erkek, genç, yaşlı, evli, bekâr, çocuk ve köpek, kısaca bütün
karakterleri sırtlanan oyuncular, oyuna yayılan tüm ses ve efektleri
üstleniyor. Karakterlerin kâh kimselere sezdirmeden çektikleri kâh
yeri göğü inleterek ilan ettikleri “ıstırapları”, oyunu açılıştan finale
hareketli kılan ritmik bir akışın içine yerleşiyor. BAMİstanbul,
gücünü bir kez daha metinden ve oyuncuların performansından

ISTIRAP KOROSU

alarak, şehrin bir köşesine odaklanıp, çaktırmadan kocaman bir

CHORUS OF AGONY
BAMİSTANBUL

Yazan ve Yöneten Written & Directed by:
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Yardımcı Yönetmenler Assistant Directors:
Sevda Deniz Karali, Özden Selim Karadana
Hareket Tasarımı Movement Design:
Gizem Bilgen
Oynayanlar Performers:
Seda Türkmen, Deniz Karaoğlu

memleket hikâyesi sunuyor.
ALAN KADIKÖY
2 kasım november
sa. tu. 20.00

▪ Murat Mahmutyazıcoğlu, known for bringing the voices of
İstanbul to the stage; what women, young and old, think about;

3 kasım november
ça. we. 20.00

the hurt and angry states of young people drifting from here

Yaklaşık 65’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 65’; no intermission.

will hear voices from a ‘peaceful’ family apartment, in other

Biletler Tickets 100 tl
Öğrenci Student 50 tl

to there, this time tells an ‘apartment story’. This time, we
words, the sound of “ordinary folk.” The “bam” sounds we are
familiar with from previous productions of the company, reach
our ears, resounding throughout the floors of the apartment.
With details that won’t escape the attentive audience, Chorus
of Agony is a two-actor yet polyphonic play. The silent
thoughts and uncontainable yells of neighbours leading
immensely distant lives in homes extremely close together;
doors slamming, windows shaking, hearts breaking, children
stomping and running around... The actors, who shoulder the
performances of women, men, young, old, married, single,
child and dog, in brief, all of the characters, manage all the
sounds and effects that radiate throughout the play, as well.
The ‘anguish’ the characters suffer, sometimes secretly and at
other times by deafening shouts, settles into a rhythmic flow
that makes the play lively from the opening to the finale. Once
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of the city it tells the story of the entire homeland.

Bu oyun İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle üretilmiştir.
This play was produced with the support of İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Theatre Encouragement Awards.
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performances of the actors, and while focusing on one corner

Teşekkürler Kadıköy Boa Sahne
Thanks to Kadıköy Boa Sahne
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again BAMİstanbul draws its power from the script and the
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neşe | la gıoıa

NEŞE

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE – NATIONAL THEATRE

ZORLU PSM

COMPAGNIA PIPPO DELBONO

TURKCELL PLATINUM
SAHNESİ

Ortak Yapımcılar Co-production with:

▪ ‘It can bring joy where there is sadness, light where there is

Pippo Delbono tiyatronun gücünü işte böyle açıklıyor. Geçtiğimiz

darkness...’ That’s how Pippo Delbono defines the power of

5 kasım november
cu. fr. 20.00

yıl, Dopo La Battaglia ile festivale çevrimiçi programda konuk

Sahne ve Aksesuvarlar Set and Props:
Gianluca Bolla/Enrico Zucchelli
Yapım Yönetmeni Production Manager:
Alessandra Vinanti
Organizasyon Organization:
Silvia Cassanelli
Teknik Yönetmen Technical Manager:
Fabio Sajiz
Oynayanlar Performers:
Dolly Albertin, Gianluca Ballarè, Margherita
Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante,
Mario Intruglio, Gianni Parenti, Pepe
Robledo, Grazia Spinella, Bobo’nun sesi Bobò’s
voice

theatre. Delbono was a guest at the İstanbul Theatre Festival’s

olmuştu.

online programme last year with Dopo La Battaglia.

Yaklaşık 80’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 80’; no intermission.

Şimdi Delbono clown’larıyla birlikte, yeniden ve çok konuşulacak

This time, Delbono is once again at the festival, but with clowns

bir oyunla festivalde! Son yapımı Neşe, çiçeklerle bezenmiş bir

by his side and with a play that is bound to be a sensation!

İtalyanca, Türkçe altyazılı.
Italian with Turkish surtitles.

kaside, insanın en temel korkusuna bir panzehir… Mutluluğun

His latest production, La Gioia, is a flower-laden ode to joy, an

ne kadar kırılgan olduğunu Neşe ile sahneye koyan Delbono ve

antidote to man’s fear of death...

muhteşem topluluğu, şarkılar, dans, hikâyeler, şiir, müzik, bir

With La Gioia, Delbono and his wonderful ensemble remind

parça delilik ve peri masalından dünyamıza gelen kostümleriyle,

us how fragile happiness is as they celebrate life with songs,

yaşamı seyircileri sarıp sarmalayan bir sevinçle kutsuyor.

dance, stories, poetry, music, a hint of madness, fairy tale

Sahneye koyduğu oyunlarında sürekli olarak ışığı arayan Delbono

costumes, and an abundance of joy that envelops the audience.

bu ışığı, uzun yıllar birlikte aynı sahneyi paylaştığı ve 2019’da

Delbono, who is constantly looking for the light in his plays,

yaşama veda eden Bobò’suz gerçekleştirdiği bu oyunda eşsiz

finds this light in La Gioia, his play without long-time stage

bir güzelliğin, son derece yumuşak duygu selinin içinde buluyor.

collaborator Bobò who died in 2019, in unparalleled beauty, and

Napoli yakınlarında bir psikiyatri kliniğinde, doktorların “yaşamı

a flood of extremely gentle emotions. Bobò and Delbono had

boyunca çocuk kalacak” dediği Bobò ile Delbono 1996 yılında

met for the first time at a psychiatric clinic near Naples in 1996,

karşılaşıyor ve bir daha ayrılmıyor. Konuşmayı, okumayı, yazmayı

where doctors said that Bobò ‘would remain a child for the

bilmeyen muhteşem bir oyuncu doğuyor sahnede. Pippo

rest of his life’. A great actor, who couldn’t speak, hear, read or

Delbono ile Bobò yirmi iki yıl boyunca aynı sahneyi paylaşıyor,

write, was born on stage. Pippo Delbono and Bobò shared the

birbirlerinden bir daha hiç ayrılmıyor. Neşe Bobò’nun gidişine

stage for 22 years and became inseparable. La Gioia is a joyous

neşeli bir veda, ağıt aslında. Antoine Bataille’in güçlü müziğine

farewell for Bobò, which is actually a lament.

hayran kalacağınız, Thierry Boutemy’nin muhteşem çiçek

How would you like to take a journey through the floral

kreasyonlarına dalacağınız ve her gösteri akşamında değişen

garden of our memories, towards ourselves, our hopes, our

bir öğrenme yolculuğuna çıkacağınız Neşe’de, kendimize,

endings, and our beginnings? With La Gioia, you will admire

umutlarımıza, sonlarımıza ve başlangıçlarımıza doğru,

the powerful music of Antoine Bataille, be carried away by the

anılarımızın çiçekli bahçesinde bir yolculuğa ne dersiniz? Her

magnificent floral creations of Thierry Boutemy, and embark

şeye rağmen yaşama sarılmaya ve bizi ayakta tutan neşeye övgüye

on an adventure where what you learn changes with each show,

davet ediyoruz sizleri…

every evening? We invite you to embrace life despite everything

Önemli Uyarı
Important Notice
Oyunda flaş ışık kullanımı
bulunmaktadır.
There is use of strobe lights in
the play.
Biletler Tickets 280 200 150 tl
Öğrenci Student 80 tl

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN MEKÂN
SPONSORU
VENUE SPONSOR
WITH THE HIGHEST
CONTRIBUTION

* 4 Kasım tarihli gösterinin ardından Pippo Delbono’ya 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nin Onur Ödülü sunulacaktır.
Pippo Delbono will be presented with the 25th İstanbul Theatre Festival Honorary Award after the play in November 4.
ULUSLARARASI YAPIMLAR
GÖSTERI SPONSORU
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS
PERFORMANCE SPONSOR
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Tasarlayan ve Yöneten Conceived and
Directed by:
Pippo Delbono
Çiçek Kompozisyonları Floreal Composition:
Thierry Boutemy
Müzik Music:
Pippo Delbono, Antoine Bataille, Nicola
Toscano ve çeşitli besteciler and various
composers
Işık Tasarımı Light Designer:
Orlando Bolognesi
Kostüm Costumes:
Elena Giampaoli
Işık Teknisyenleri Light Technician:
Orlando Bolognesi/Alejandro Zamora
Ses Sound:
Pietro Tirella/Giulio Antognini

▪ “Hüznün olduğu yere neşe, karanlığın olduğu yere ışık…”

4 kasım november*
pe. th. 20.00

théâtre de liège, le manège maubeuge – scène nationale

and praise the joy that sustains us...

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
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LA GIOIA
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eşit masallar | faır tales

▪ Kadın-erkek rolleri ve eşitlik kavramı çocukken dinlediğimiz
masallardan başlıyor. Odeabank tarafından geliştirilen ve Can
Yayınları tarafından eşitlikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlanan
Eşit Masallar şimdi tiyatro sahnesinde. Kahramanlarımız
Sinderella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens, Kırmızı Başlıklı Kız
ve Kurbağa Prens; yeni maceralarında kalıplaşmış yargıları
yıkarken, toplumsal cinsiyet eşitliğine de dikkat çekiyorlar. Siz
hiç dünyadaki bütün bilmecelerin cevaplarını bilen bir prensesle
tanıştınız mı? Peki, bir saç tokası ve bir mantardan pusula
yapabilen biriyle? Vezveze Vezir’e meydan okuyan cesur Pamuk
Kalpli Prens de Eşit Masallar’da, kurbağaya dönüşen bir prens
de... Kahramanlarımızın hepsi akşamki vezir seçme balosuna
davetli. Bakalım vezir kim olacak!
▪ We are introduced to female-male roles and the concept of
gender equality for the first time as children listening to fairy
tales. Fair Tales, developed by Odeabank and reinterpreted
by Can Publications from an egalitarian point of view, is

EŞİT MASALLAR

now on the theatre stage. Our heroes, Cinderella, Rapunzel,

FAIR TALES
ALAN KADIKÖY
6 kasım november
ct. sa. 11.30-16.00
7 kasım november
pa. su. 16.00
Çocuk Oyunu
Children’s Play
+5 yaş için uygundur.*
Suitable for ages 5+*

Frog Prince, draw attention to gender equality as they break
stereotypes on their new adventures. Have you ever met a
princess who knows the answers to all the riddles in the
world? Or one who can make a compass out of a hairpin and
a mushroom? You will find the brave Kindhearted Prince who
challenges Vizier Vezveze, as well as the prince who turns into
a frog in Fair Tales... All of our heroes are invited to the Vizier
selection ball tonight. Let’s see who becomes vizier!

Yaklaşık 35’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 35’; no intermission.
Biletler Tickets 20 tl
Önemli Not
Important Notice
Çocukların etkinliğe yetişkin
eşliğinde katılmaları mecburidir.
Bir yetişkin en fazla iki çocuğa
eşlik edebilir. Tüm katılımcılar
bilete tabidir.
All children attending the
event must be accompanied
by an adult. An adult can
accompany up to two children.
All participants are required to
have tickets.

bu işte bir kadın var
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve
panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar,
Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.
there ıs a woman behınd thıs!
This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul
Theatre Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought
to the audience with the theme sponsorship of Odeabank.
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Oynayanlar Performers:
Aykut İspir, Mukaddes Kurmuş İspir, Büşra
Saraç, Mehmet Küçük, Tuna Gür Coşkun,
Rüya Erdoğan, Tolga Kayrak, Şükrü Veysel
Alankaya
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“BU IŞTE BIR KADIN VAR”
TEMA SPONSORU
“THERE IS A WOMAN
BEHIND THIS”
THEME SPONSOR
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Yazan Written by:
Müge Mor
Yöneten Directed by:
Deniz Yeşil Mavi
Yönetmen Yardımcısı Assistant Director:
Deniz Özbay
Müzik Music:
Çağrı Özgür Hün
Dramaturji Dramaturgy:
Yelda Özdeş
Dekor ve Kostüm Tasarımı Stage & Costume
Design:
Sibel Tomaç
Hareket Düzeni Movement Arrangement:
İbrahim Ulutaş
Işık Efektleri Light Effects:
Erdem Çınar
Enstrümanlar Instruments:
Tolga Kayrak
Pedagog Pedagogue:
Sümeyye Nur Karakoç Türkoğlu

The Kindhearted Prince, Little Red Riding Hood and The
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oedıpus

OEDIPUS

ATLAS 1948 CINEMA
6 kasım november
ct. sa. 14.00 | 19.15*
Yaklaşık 120’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 120’; no intermission.
Felemenkçe, Türkçe altyazılı.
Dutch with Turkish subtitles.

▪ İngiliz tiyatrosunun olağanüstü yetenekli yazar ve yönetmeni,
Laurence Olivier Ödülü’nün en genç yaştaki sahibi Robert Icke,
klasiklere getirdiği yenilikçi yorumlarıyla büyük yankı uyandırıyor.
Orwell’ın 1984’ü, Shakespeare’in Hamlet’i, Aeschylus’un
Oresteia’sını yalnızca günümüze taşımakla kalmıyor, onlara
yepyeni bir anlam katıyor. Prestijli oyuncuları ve yönetmen

Önemli Not

ekibiyle Hollanda tiyatrosuna yön verirken aynı zamanda

Important Notice

dünya çapında pek çok farklı mekânda seyirciyle buluşan,

19.15 seansı plaket töreni ile
başlayacaktır.
19.15 session will start with the
plaque ceremony.

ayrıca önemli festivallere de ev sahipliği yapan Internationaal

19.15 Plaket Töreni
Plaque Ceremony
20.00 Oyun Gösterimi
Play Starts

uyarlaması” diye övdüğü 21. yüzyılın Oedipus’u ile karşınızda!

a whole new meaning. Icke, Ibsen Artist in Residence at

Sophocles’in bilim tarihine adeta adını kazıyan karakteri Oedipus

Internationaal Theater Amsterdam (ITA), which spearheads

bu kez ne psikoloji literatüründeki bir kompleks ne çocukluk

Dutch theatre with its prestigious cast and directorial team and

dönemine dair bir deneyim ne de çözülmesi gereken sorunların

meets the audience in many different venues around the world

ilk düğümü… O hayatın en büyük sırrını bulan bir siyasetçi!

while also hosting major festivals, is here with the 21st century

Üstelik, tüm seyircileri bir seçim gecesini izlemeye davet ediyor.

Oedipus, which has been praised by The Times as ‘a superb

Eleştirmenlerin hayran kaldığı Hans Kesting ve Altın Theo’ya

interpretation that feels modern and timeless’.

aday gösterilen Marieke Heebink, Oedipus ve Ioakaste rollerinde,

This time Oedipus, Sophocles’ character that has become

canlandırdıkları karakterlerin karanlık geçmişleriyle hesaplaşarak,

a staple in the history of science, is neither a psychological

yüzyılların lanetli çifti olarak olağanüstü bir performans

complex, nor a childhood experience, nor the first knot in a

sunuyorlar. Doğallıkları, gerçekçilikleri ve sıradanlıklarıyla

series of problems that need to be solved… He is a politician

Oedipus, Atlas Sineması’nın beyaz perdesinde sizlerle…

who finds out the greatest secret of his life! Moreover, he invites

Theater Amsterdam’ın (ITA) konuk sanatçısı Icke, The Times’ın
“zamandan bağımsız bir hikâyenin kolay kolay unutulmayacak bir

the audience to watch an election night.
▪ The extremely talented British theatre writer and director,

Hans Kesting and Marieke Heebink (who has been nominated

the youngest ever winner of the Laurence Olivier Award for

for the Theo d’Or for this role) deliver extraordinary

Best Director, Robert Icke has been attracting a great deal of

performances as Oedipus and Jocasta, the cursed couple of

attention with his high-profile adaptations of classical pieces.

centuries, reckoning with the dark histories of the characters

He not only carries plays such as Orwell’s 1984, Shakespeare’s

they portray. With all of its naturalness, realism, and simplicity,

Hamlet, Aeschylus’s Oresteia to the present day but gives them

we present Oedipus on the silver screen of Atlas 1948 Cinema...
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Plaket Töreni boyunca salonun
kapıları açık olacaktır.
The doors will be open during
the Plaque Ceremony.
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Oynayanlar Performers:
Hans Kesting, Marieke Heebink, Hugo
Koolschijn, Aus Greidanus jr., Alexander
Elmecky, Bart Slegers, Frieda Pittoors,
Hélène Devos, Harm Duco Schut, Bart
Bijnens, Eva Heijnen

Biletler Tickets 75 tl
hollanda seçkisi Hollanda Seçkisi bölümünde Hollanda Sahne Sanatları Fonu tarafından
Öğrenci Student 50 tl
desteklenen dört yapım; Medea, Oedipus, Alice ve Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz adlı
yapımlar bu yıl seyircimizle buluşuyor.
dutch focus Medea, Oedipus, Alice and Bare Trees Don’t Rustle are presented under the common denominator:
‘Dutch Focus’ and is supported by Dutch Performing Arts, a programme of the Performing Arts Fund NL.

ULUSLARARASI YAPIMLAR
GÖSTERI SPONSORU
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS
PERFORMANCE SPONSOR
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Yazan Written by:
Sophocles
Uyarlayan ve Yöneten Adapted and Directed by:
Robert Icke
Felemenkçeye Çeviren Translated into Dutch:
Rob Klinkenberg
Sahneleme Scenography:
Hildegard Bechtler
Işık Tasarımı Light Design:
Natasha Chivers
Video Tasarımı Video Design:
Tal Yarden
Ses Tasarımı Sound Design:
Tom Gibbons
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Wojciech Dziedzic
Özel Yapımcılar Private Producers:
Joost & Marcelle Kuiper, Harry & Marijke van
den Bergh, Joachim Fleury

ATLAS 1948 SİNEMASI

© jan versweyveld
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gabrıel’in düşü | gabrıel’s dream

▪ Hayatları, özlemle şekillenen insanların hikâyesi… Kimi en
yakınındakine, kimi memleketine, kimi de değişmeye ya da
değişmemeye özlem duyuyor. Hayatını evli olmak üzerinden
kurgulayan, ailesini ayakta tutmak için her şeyi yapmaya hazır
bir genç kadın. Özlemi yıllar önce sevdiği ama artık bir türlü
ulaşamadığı yanı başındaki kocası. Kocasının özlemi ise kadının
en korktuğu şey! Evliliklerini kurtarmak, birkaç günlük bir Yunan
adası macerasında ne kadar mümkün olabilir?
Öteki olmanın mücadelesini kimliğinin bir kısmından vazgeçerek
ödeyen, karşılığında ise kendisini aşkla seven bir eşe ve minik
bir kıza sahip olan bir başka kadın. Ailenin korunaklı dünyasının
bir savaş dehşetiyle paramparça olması… Kaçıp gitseler de, en
sevdiklerine mezar olan o topraklara dönme özlemiyle içi yanan
bir kadın. Kocasının özlemi ise onun hayatta en istemediği şey. Biri
dönmek, diğeri gitmek isterken bu aile dağılmadan kalabilir mi?
Bir zamanlar yerleştiği topraklarda yabancı sayılan ama artık
buraların yerlisi olmuş bir başka çift. Bir tarafta kendisinin de
başka topraklardan geldiğini unutup, yeni gelenleri düşman

GABRIEL’İN DÜŞÜ

gören bir adam. Karşısında ise gözü gibi bakıp büyüttüğü kızını,

GABRIEL’S DREAM
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9 kasım november
sa. tu. 20.00

görünce de, onun çocuk özlemini dindirmek ve kızını biraz
olsun düştüğü karanlık kuyudan çıkartmak için dağları yerinden
oynatmaya hazır bir anne. Peki kızını bir çocuğun varlığıyla bu

10 kasım november
ça. we. 20.00

kuyudan çıkartmak mümkün mü acaba?

Yaklaşık 70’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 70’; no intermission.

belki birkaç cümle etmiş bu insanların kaderi, kilisede yakılan

Biletler Tickets 100 tl
Öğrenci Student 50 tl

Midilli Adası’nda, bazen birbirlerine teğet geçip, bazen de
mumlarda birleşmişken, Aziz Gabriel’e diledikleri gerçekten
kendileri için en iyi olan mı? Gabriel’in Düşü, hem bizden hem
değil, hem tanıdık hem yabancı, hepsi de burnumuzun dibinde
kaynayan kazanlarıyla yaşamlarımızı tarif eden bir özlem baladı!
▪ A story of lives shaped by longing... Some long for their closest,
some for their country, some for change, and some for staying
unchanged. A young woman who builds her life around being
married, who is ready to do anything to keep her family going.
She longs for her husband by her side, whom she loved years ago
but can’t get through to anymore. As for her husband, he longs
for what the woman fears the most! Would it be possible to save
their marriage on a brief Greek island adventure?
Another woman, who pays the price of forfeiting a part of her
identity in her struggle as an outsider, who in return for her
sacrifice, is rewarded with a loving husband and a little girl.
Their sheltered family life is shattered by the terrors of war...
Even though they had managed to flee, the woman yearns to

education on the mainland, out of her current state of despair

return to the land that has become a grave to her loved ones. As

and to ease her longing for a child. Would the presence of a child

for her husband, he longs for the last thing she wants. Could this

be enough to pull her daughter out of her dark frame of mind?

family stay together while one of them wants to return, and the

While the fate of these people on Lesbos Island, who at

other wants to leave? Another couple, who was once considered

times pass each other by or may have even conversed a little,

strangers in the lands they migrated to, but have become locals

converges around the lit candles in the church, is the wishes

since. On the one hand, a man who sees newcomers as enemies,

they make to St. Gabriel really the best thing for them?

forgetting that he once came from other lands. On the other

Gabriel’s Dream is the ballad of a longing that describes our

hand, a mother who would move heaven and earth to get her

lives, all churning and boiling right under our noses, that is

beloved daughter, who has fallen for the wrong man during her

both ours and not, both familiar and foreign!
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Yazan Written by:
Sema Elcim
Yöneten Directed by:
Ahmet Sami Özbudak
Yönetmen Yardımcısı Assistant Director:
Kerem Pilavcı
Dramaturji Dramaturgy:
Selen Korad Birkiye
Koreografi Choreography:
Alparslan Karaduman
Işık Tasarımı Light Design:
Yasin Gültepe
Dekor Tasarımı Stage Design:
Ahmet Sami Özbudak
Müzik Tasarımı Music Design:
Vehbi Can Uyaroğlu
Sahne Amiri Stage Manager:
Cenk Sökmen
Işık Operatörü Light Operator:
Uğur Aksu
Reji Asistanı Regie Assistant:
İrem Aslanhan
Oynayanlar Performers:
Ayşegül Tekin, Banu Çiçek, Batur Belirdi, Burak Tamdoğan, Çiçek Dilligil, Doğu Can,
Ersin Umut Güler, Kerem Pilavcı
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okuması için ana karaya gönderip, yanlış bir erkeğe kapıldığını
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koleksiyoncu | the collector

KOLEKSİYONCU
THE COLLECTOR
İKİNCİKAT GÖSTERİ SANATLARI & CIVIL PRODUCTION

Yazan Written by:
John Fowles
Uyarlayan Adapted by:
Mark Healy
Yöneten Directed by:
Eyüp Emre Uçaray
Çeviren Translated into Turkish by:
H. Can Utku
Oynayanlar Performers:
İlyas Özçakır, Ayfer Tokatlı

PROFİLO KÜLTÜR MERKEZİ
BATI ANA SAHNE

▪ Tutkulu bir kelebek koleksiyoncusunun, sahip olma güdüsünü;

discussion with the theme of the ‘woman-man’ relationship

saplantılı ve tek taraflı bir ilişkiye taşımasının gerilim yüklü

over the devastation caused by the age-old yet current conflict

11 kasım november
pe. th. 20.00

öyküsü… 20’li yaşlarının sonundaki Frederick Clegg’in genç ve

between classes and people’s desire to possess. As Clegg takes

güzel, sanat öğrencisi Miranda’yı alıkoyarak adım adım ilerleyen

hold of Miranda’s body and mind -just like the butterflies

Yaklaşık 100’ sürer; 2 Perde.
Lasts app. 100’; 2 Acts.

bir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakışını, seyirciyi de

he adds to his collection- Miranda finds herself alone in her

bu tehlikeli oyuna ortak ederek anlatıyor Koleksiyoncu. İngiliz

struggle to break free. The audience finds itself in the position

Biletler Tickets 100 tl
Öğrenci Student 50 tl

edebiyatçı John Fowles’un çarpıcı romanından, Mark Healy

of an ‘accomplice’ to Clegg’s obsessive actions without even

tarafından sahneye uyarlanan oyun; tıpkı gerçek hayatta olduğu

realizing it as Clegg, who sees his actions as natural and right,

gibi “sessiz kalarak suça ortak olanlara” dikkat çekiyor. Eyüp

established the audience before him as an ‘ally’.

10 kasım november
ça. we. 20.00

Emre Uçaray’ın yönettiği eser, tarihten günümüze süregelmiş
olan sınıflar arası çatışmanın ve insanın sahip olma arzusunun
yarattığı yıkım üzerinden ve “kadın-erkek” ilişkisi motifiyle,
seyircisini katmanlı bir tartışmaya davet ediyor. Clegg,
Miranda’nın bedeni ve zihnini -tıpkı koleksiyonuna kattığı
kelebekler gibi- zapt ettikçe, Miranda da kurtulmak için verdiği
direnişte yalnız kalır. Seyirci, farkına bile varmadan kendisini
Clegg’in takıntılı eylemlerinin “suç ortağı” konumunda bulurken;
eylemlerini doğal ve haklı olarak gören Clegg, seyirciyi karşısına
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▪ The suspenseful story of a passionate butterfly collector
transferring his instinct of possession into an obsessive and
platonic relationship... The Collector tells the story of how
Frederick Clegg, in his late 20’s, holds young and beautiful
art student Miranda captive and gradually subjects her to
psychological and physical violence, while also involving the
audience in this dangerous game. The play, adapted for the
stage by Mark Healy from the stunning novel by English author
John Fowles, draws attention to ‘those who are complicit
in crime by staying silent,’ just as in real life. Directed by
Eyüp Emre Uçaray, the play invites its audience to a layered
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“müttefik” olarak yerleştirir…
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vişne bahçesi | the cherry orchard

▪ The Cherry Orchard is the last play by Anton Chekhov. It
opened at the Moscow Art Theatre in a production directed by
Konstantin Stanislavski on January 17, 1904. While the director

VİŞNE BAHÇESİ
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insisted that the play is a comedy. Their difference in opinion

oyunudur. İlk kez 17 Ocak 1904 tarihinde Moskova Sanat

is actually the result of looking at the truth from two different

Tiyatrosu’nda Konstantin Stanislavski tarafından sahneye

perspectives. Because, just like life itself and the world, The

konuldu. Yönetmen, oyunun bir dram ve trajedi olduğunu ifade

Cherry Orchard is the union of opposites, it’s the ink. Sweet

13 kasım november
ct. sa. 15.00

ederken, Çehov ısrarla bu oyunun bir komedi olduğunu iddia eder.

and sour mingle, joy and sorrow walk arm in arm, and a tear

Fikir ayrılıkları aslında aynı gerçeğe farklı yerden bakmalarının bir

accompanies a smile.

Yaklaşık 120’ sürer; 2 Perde.
Lasts app. 120’; 2 Acts.

sonucudur. Çünkü Vişne Bahçesi tıpkı hayat ve dünya gibi zıtlıkların

Having fled to Paris some time ago hoping to leave her

bir bileşimi, mürekkebidir. Acıyla tatlı iç içe geçer, sevinçle hüzün

frustrations behind, Lyubov Andreievna Ranevskaya finds

Biletler Tickets 90 tl
Öğrenci Student 50 tl

kol kola girer ve gözyaşı tebessüme eşlik eder…

herself betrayed by her lover and under financial difficulty, so

Yaşadığı hayal kırıklıkları nedeniyle adeta kaçarak gittiği Paris’te

she decides to return to her home town in Russia to save her

bulunan Lubov Andreyevna Ranevskaya, sevgilisi tarafından

family estate and cherry orchard before they are foreclosed

aldatılması yanı sıra bir de maddi sıkıntıya düşünce; borçları

upon. As the last members of an aristocratic family accustomed

karşılığında satışa çıkan evini ve vişne bahçesini kurtarmak için

to consuming, they are in an idle state of hope that could be

ülkesi Rusya’ya geri döner. Ancak tüketmeye alışmış aristokrat bir

considered blindness in the face of their dwindling wealth.

ailenin son fertleri olarak; servetlerinin tükeniyor olması karşısında,

So much so that, although they don’t have the sources to feed

körlük olarak kabul edilebilecek eylemsiz bir umut içindedirler.

themselves, they continue to spend lavishly. Their gaze is always

Öyle ki karınlarını doyuracak kaynakları bulamazlarken müsrif

directed towards their former, brighter days. They disregard the

davranmaktan da geri kalmazlar. Bakışları hep geçmişteki parlak

future danger, to the point of ignoring it altogether.

günlerindedir. Gelecekteki tehlikeyi görmezden gelir, yok sayarlar.

In contrast, Lopakhin, whose ancestors had been serfs and

Buna karşıt olarak, ataları zamanında bu bahçede kölelik yapmış

peasants working in this orchard in the past, is now a wealthy

olan Yermolay Lopahin ise artık zengin bir tüccar olmuştur.

merchant. Because Lopakhin had always admired Lyubov

Lopahin, hayranlık beslediği Lubov Andreyevna ve kardeşine

Andreievna and her brother, he gives them advice on how to

çiftliği kurtarmaları için önerilerde bulunsa da, Ranevskaya’lar;

save the estate. However, far from considering Lopakhin’s

ticari önerilerini dikkate almak bir yana onu bayağı bulurlar. Kendi

commercial proposals, the Ranevskaya’s find him rather vulgar.

sınıflarına özgü tüketim alışkanlıklarına devam etmekle kalmazlar,

They continue their class-specific consumption habits and are

değişmekte olan dünyanın yeni kuralları karşısında da adeta kör

almost blind and deaf in the face of the changing world’s new

ve sağır kesilmişlerdir. Soruna ilişkin kendi buldukları çözüm

rules. Therefore their own solutions to the problem never goes

önerileri de bu nedenle günü kurtarmanın ötesine geçmez. Tüm

beyond saving the day. As a result, the Ranevskaya’s lose their

bunların sonucunda Ranevskaya’lar vişne bahçesini kaybetmeleri

cherry orchard, but never abandon their generation-spanning

yanı sıra, kuşaklar boyunca taşıdıkları o körlükten de asla

blindness… The Cherry Orchard is a masterpiece in which two

vazgeçmezler… Vişne Bahçesi, tarihin en büyük muammaları olan

of the greatest conundrums in history, man and life, have been

bu iki olgunun, insan ve hayatın kusursuz bir şekilde yoğrulduğu

blended perfectly. The play presents a world that confronts us

bir başyapıttır. Yüz on küsur yıl boyunca olduğu gibi günümüzde

in our time and from our stage, as it has done for a hundred

ve sahnemizde bizi baktığımız yerle yüzleştiren bir dünya sunar.

and ten-odd years.

DasDas

KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARI

Yazan Written by:
Anton Pavloviç Çehov
Yöneten Directed by:
Mehmet Birkiye
Çeviren Translated into Turkish by:
Belgi Paksoy
Yönetmen Yardımcısı Assistant Director:
Arzu Bigat Baril
Dramaturji Dramaturgy:
Melih Korukçu
Dekor Tasarımı Stage Design:
Efter Tunç
Işık Tasarımı Light Design:
Cem Yılmazer
Müzik Music:
Fırat Akarcalı
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Ayşegül Alev
Koreografi Choreography:
Tuğçe Tuna
Efekt Tasarımı Effect Design:
Ahmet Tanık
Kukla Puppet:
Ayten Öğütçü

▪ Vişne Bahçesi, Anton Çehov’un kaleme aldığı son tiyatro

Oynayanlar Performers:
Esra Bezen Bilgin (Lyubov Andreyevna /
Andreievna Ranyevskaya), Sezen Düzakar
Çetindaş (Anya), Ezgi Özbalı (Varya), Nuri
Karadeniz (Leonid Andreyeviç / Andreieveitch
Gayev), Fatih Sevdi (Yermolay Alekseyeviç
Lopahin Yermolai Alexeievitch Lopakhin),
Başar Alemdar (Pyotr Sergeyeviç Trofimov
Peter Trofimov), Bülent Baytar (Boris Borisoviç
Simyonov Pişcik Boris Borisovich SimeonovPishchik), Seda Güven Şahin (Şarlotta
İvanovna Charlotta Ivanovna), Emre Işık
(Simyon Panteleyeviç Yepihodof Simon
Yepikhodov), Zeynep Özan Topçu (Dunyaşa
Dunyasha), Cüneyt Gürbüz (Firs), İlker
Bağlam (Yaşa Yasha), Duygu Mine Özcan,
Tunç Efe, Sarper Saydam, Nursel Çeliktürk,
Semih Eraslan (Konuklar ve Hizmetçiler
Guests & Servants)

12 kasım november
cu. fr. 20.00
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treated the play as a drama and tragedy, the playwright has

THE CHERRY ORCHARD
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MİTOLOJİK HİKÂYELER I
MYTHOLOGICAL TALES I
İKSV ALT KAT

Tasarlayan ve Yazan Designed & Written by:
Ani Haddeler
Dekor Tasarımı Stage Design:
Tolunay Türköz
Işık Tasarımı Light Design:
Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Hande Ömürlü Yılmazer
Tasvir Tasarımı Figure Design:
Ayşe Akarsu, Tolunay Türköz
Konuk Oyuncular Guest Performers:
Demet Evgar, KeKeÇA, Gülinler
Metin Danışmanı Literary Advisor:
Nihal Kuyumcu
Kuklalar ve Oynayanlar Puppets & Performers:
Ani Haddeler, Onur Gürçay, Hande Ömürlü Yılmazer

Yapı Kredi
Bomontiada 4.Kat
13 kasım november
ct. sa. 11.00 - 13.00
Yaklaşık 60’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 60’; no intermission.
+7 yaş için uygundur.*
Suitable for ages 7+.*
Önemli Not
Important Notice
Yalnızca çocukların katılımı
içindir, yetişkinler salona
alınmayacaktır. Ebeveynin HES
kodu kontrolü yapılacaktır.
This is a children only event,
adults will not be allowed into
the theatre hall. Parents are
required to provide a HES Code.
Biletler Tickets 40 tl

mitolojik hikâyeler ı | my thologıcal tales ı

▪ Hoşgeldiniz, sizler de hoşgeldiniz, nasılsınız? Beni

▪ Welcome, welcome everyone, how are you? Remember me?

tanıyabildiniz mi? Tanıyamadınız mı? Eskilere gidin bakalım… Ne

Don’t you recognize me? Go way back, to the past… How far

kadar eskiye gidebilirsiniz? Pandemi öncesine değil hayır, daha da

back can you go? No, not pre-pandemic, go even further back,

eski, ta milattan öncesine gidin. Mitolojiye kadar gidebilirsiniz.

just before the common era. Go as far back as mythology.

Mitoloji ya da mitler, Akdeniz’in eski medeniyetlerinde yaşamış

Mythology or myths describe the lives and adventures of

çeşitli tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve maceralarını anlatır.

various gods and heroes who lived in the ancient Mediterranean

Bu hikâyeler günümüze ağızdan ağıza ulaşmış; yani büyükler

civilizations. These stories have reached the present day orally;

küçüklere, masal olarak anlatmış ve nesilden nesile aktarılmış,

In other words, the elders told the little ones these stories, and

çok sonraları da yazıya dökülmüş. Tiyatroda, edebiyatta, şiirde,

it was passed on from generation to generation. They were

sonraları sinemada hatta bilgisayar oyunlarında da yer almış bu

written down much later. These stories appear in theatre plays,

hikâyeler. Düşünün, o kadar eskiyim ben… Ben bir efsaneyim

literature, poetry, then in movies, and even in computer games.

yani… Hatta bir tanrıçayım, evet! Afrodit benim adım! Romalılar

Think about it, I’m that old… I’m a bit of a legend… even a

bana Venüs der. Yakınlarım ise kısaca Afro der. Sizlere mitolojiden

goddess, yes! Aphrodite is my name! The Romans called me

altı güzel hikâye anlatacağım. Anlatırken, her biri birbirinden

Venus. My close friends call me Afro, for short. I’m going to

yetenekli, sürpriz sanatçı konuklarım olacak. Kaçırmayın derim!

tell you six beautiful stories from ancient mythology. I will have

Sevgi ve aşkla kalın, imza… Afro!

amazingly talented surprise guests for each of my stories. I say

Mitolojik Hikâyeler, Ani Haddeler (Anuşka’nın Atölyesi) ve

don’t miss it! Take care, with love, Afro!

İKSV Alt Kat’ın ortaklaşa ürettiği kuklalı bir çocuk gösterisidir.

Mythological Tales is a children’s play with puppets co-created by

Toplamda altı bölümden oluşan Mitolojik Hikâyeler’in her birinde

Ani Haddeler (Anuşka’s Atelier) and İKSV Alt Kat. A different

ayrı bir mit anlatılacak. Ana karakter/kukla Afrodit’in anlatımıyla

myth will be told in each of the Mythological Tales, which

devam edecek bu hikâyelerde, coğrafyamızda geçen efsaneler,

consists of six chapters in total. In these stories, which will be

bu projeye özel olarak hazırlanacak özgün tahta kuklalar ve her

narrated by the main character/puppet Aphrodite, the legends

bölümde ekibe katılacak bir konuk sanatçıyla sahnelenecek.

of our geography will be staged with wooden puppets prepared
specially for this project and a guest artist will join the stage in
each chapter.

7 yaş üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirilen altı bölümün başlıkları şöyle:
The titles of the six chapters designed for children over the age of 7 are as follows:
1. bölüm: pandora’nın kutusu (Konuk sanatçı: Demet Evgar)
chapter 1: pandora’s box (Guest Performer: Demet Evgar)
2. bölüm: truva atı (Konuk sanatçı: KeKeÇa)
chapter 2: trojan horse (Guest Performer: KeKeÇa)
3. bölüm: ariyana’nın yün yumağı (Konuk sanatçı: Gülinler)
chapter 3: ariadne’s ball of string (Guest Performer: Gülinler)
4. bölüm: midas’ın altınları (Konuk sanatçı: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
chapter 4: king midas’ gold (Guest Performer: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
5. bölüm: odysseus ve tek gözlü dev (Konuk sanatçı: Serkan Keskin)

chapter 6: zeus, hades, and poseidon (Guest Performer: Tuluğ Tırpan)

Gösterinin ardından saat 15.00’de KeKeÇa Beden Perküsyonu Topluluğu yürütücülüğünde ücretsiz olarak düzenlenecek
Beden Müziği Atölyesi için etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması
gerekmektedir. Rezervasyon için tıklayın.
Gösteri biletleri atölye için geçerli değildir. Atölye için ayrıca rezervasyon yapılması gerekmektedir.
After the show, a Body Music Workshop moderated by KeKeÇa will be held free of charge at 15.00. Since capacity for the event is
limited, reservations must be made from Friday, October 1 for participation. Please click here to make a reservation.
Show tickets are not valid for the workshop. Separate booking is required for participation in the workshop.
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6. bölüm: zeus, hades ve poseıdon (Konuk sanatçı: Tuluğ Tırpan)
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chapter 5: odysseus and the cyclops (Guest Performer: Serkan Keskin)

1. bölüm: pandora’nın kutusu (Konuk sanatçı: Demet Evgar)
chapter 1: pandora’s box (Guest artist: Demet Evgar)
2. bölüm: truva atı (Konuk sanatçı: KeKeÇa)
chapter 2: the trojan horse (Guest artist: KeKeÇa)
3. bölüm: ariyana’nın yün yumağı (Konuk sanatçı: Gülinler)
chapter 3: ariadne’s ball of string (Guest artist: Gülinler)
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© tolunay türköz

MİTOLOJİK HİKÂYELER II
MYTHOLOGICAL TALES II
İKSV ALT KAT

Tasarlayan ve Yazan Designed & Written by:
Ani Haddeler
Dekor Tasarımı Stage Design:
Tolunay Türköz
Işık Tasarımı Light Design:
Cem Yılmazer
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Hande Ömürlü Yılmazer
Tasvir Tasarımı Figure Design:
Ayşe Akarsu, Tolunay Türköz
Konuk Oyuncular Guest Performers:
Gökçe ÇeÇe Gürçay, Serkan Keskin, Tuluğ Tırpan
Metin Danışmanı Literary Advisor:
Nihal Kuyumcu
Kuklalar ve Oynayanlar Puppets & Performers:
Ani Haddeler, Onur Gürçay, Hande Ömürlü Yılmazer

Yapı Kredi
Bomontiada 4.Kat
14 kasım november
pa. su. 11.00 - 13.00
Yaklaşık 60’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 60’; no intermission.
+7 yaş için uygundur.*
Suitable for ages 7+.*
Önemli Not
Important Notice
Yalnızca çocukların katılımı
içindir, yetişkinler salona
alınmayacaktır. Ebeveynin HES
kontrolü yapılacaktır.
This is a children only event,
adults will not be allowed into
the theatre hall. Parents are
required to provide a HES Code.
Biletler Tickets 40 tl

mitolojik hikâyeler ıı | my thologıcal tales ıı

▪ Hoşgeldiniz, sizler de hoşgeldiniz, nasılsınız? Beni

▪ Welcome, welcome everyone, how are you? Remember me?

tanıyabildiniz mi? Tanıyamadınız mı? Eskilere gidin bakalım… Ne

Don’t you recognize me? Go way back, to the past… How far

kadar eskiye gidebilirsiniz? Pandemi öncesine değil hayır, daha da

back can you go? No, not pre-pandemic, go even further back,

eski, ta milattan öncesine gidin. Mitolojiye kadar gidebilirsiniz.

just before the common era. Go as far back as mythology.

Mitoloji ya da mitler, Akdeniz’in eski medeniyetlerinde yaşamış

Mythology or myths describe the lives and adventures of

çeşitli tanrı ve kahramanların yaşamlarını ve maceralarını anlatır.

various gods and heroes who lived in the ancient Mediterranean

Bu hikâyeler günümüze ağızdan ağıza ulaşmış; yani büyükler

civilizations. These stories have reached the present day orally;

küçüklere, masal olarak anlatmış ve nesilden nesile aktarılmış,

In other words, the elders told the little ones these stories, and

çok sonraları da yazıya dökülmüş. Tiyatroda, edebiyatta, şiirde,

it was passed on from generation to generation. They were

sonraları sinemada hatta bilgisayar oyunlarında da yer almış bu

written down much later. These stories appear in theatre plays,

hikâyeler. Düşünün, o kadar eskiyim ben… Ben bir efsaneyim

literature, poetry, then in movies, and even in computer games.

yani… Hatta bir tanrıçayım, evet! Afrodit benim adım! Romalılar

Think about it, I’m that old… I’m a bit of a legend… even a

bana Venüs der. Yakınlarım ise kısaca Afro der. Sizlere mitolojiden

goddess, yes! Aphrodite is my name! The Romans called me

altı güzel hikâye anlatacağım. Anlatırken, her biri birbirinden

Venus. My close friends call me Afro, for short. I’m going to

yetenekli sürpriz, sanatçı konuklarım olacak. Kaçırmayın derim!

tell you six beautiful stories from ancient mythology. I will have

Sevgi ve aşkla kalın, imza… Afro!

amazingly talented surprise guests for each of my stories. I say

Mitolojik Hikâyeler, Ani Haddeler (Anuşka’nın Atölyesi) ve

don’t miss it! Take care, with love, Afro!

İKSV Alt Kat’ın ortaklaşa ürettiği kuklalı bir çocuk gösterisidir.

Mythological Tales is a children’s play with puppets co-created by

Toplamda altı bölümden oluşan Mitolojik Hikâyeler’in her birinde

Ani Haddeler (Anuşka’s Atelier) and İKSV Alt Kat. A different

ayrı bir mit anlatılacak. Ana karakter/kukla Afrodit’in anlatımıyla

myth will be told in each of the Mythological Tales, which

devam edecek bu hikâyelerde, coğrafyamızda geçen efsaneler,

consists of six chapters in total. In these stories, which will be

bu projeye özel olarak hazırlanacak özgün tahta kuklalar ve her

narrated by the main character/puppet Aphrodite, the legends

bölümde ekibe katılacak bir konuk sanatçıyla sahnelenecek.

of our geography will be staged with wooden puppets prepared
specially for this project and a guest artist will join the stage in
each chapter.

7 yaş üzeri çocuklara yönelik olarak geliştirilen altı bölümün başlıkları şöyle:
The titles of the six chapters designed for children over the age of 7 are as follows:
1. bölüm: pandora’nın kutusu (Konuk sanatçı: Demet Evgar)
chapter 1: pandora’s box (Guest Performer: Demet Evgar)
2. bölüm: truva atı (Konuk sanatçı: KeKeÇa)
chapter 2: trojan horse (Guest Performer: KeKeÇa)
3. bölüm: ariyana’nın yün yumağı (Konuk sanatçı: Gülinler)
chapter 3: arıadne’s ball of strıng (Guest Performer: Gülinler)
4. bölüm: midas’ın altınları (Konuk sanatçı: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
chapter 4: kıng midas’ gold (Guest Performer: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
5. bölüm: odysseus ve tek gözlü dev (Konuk sanatçı: Serkan Keskin)

chapter 6: zeus, hades, and poseıdon (Guest Performer: Tuluğ Tırpan)

Gösterinin ardından saat 15.00’de Ani Haddeler yürütücülüğünde ücretsiz olarak düzenlenecek Kukla/Drama Atölyesi için etkinlik
kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Rezervasyon için tıklayın.
Gösteri biletleri atölye için geçerli değildir. Atölye için ayrıca rezervasyon yapılması gerekmektedir.
After the show, a Puppet/Drama Workshop moderated by Ani Haddeler will be held free of charge at 15.00. Since capacity for the
event is limited, reservations must be made from Friday, October 1 for participation. Please click here to make a reservation.
Show tickets are not valid for the workshop. Separate booking is required for participation in the workshop.
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6. bölüm: zeus, hades ve poseidon (Konuk sanatçı: Tuluğ Tırpan)
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chapter 5: odysseus and the cyclops (Guest Performer: Serkan Keskin)

4. bölüm: midas’ın altınları (Konuk sanatçı: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
chapter 4: kıng midas’ gold (Guest Performer: Gökçe ÇeÇe Gürçay)
5. bölüm: odysseus ve tek gözlü dev (Konuk sanatçı: Serkan Keskin)
chapter 5: odysseus and the cyclops (Guest Performer: Serkan Keskin)
6. bölüm: zeus, hades ve poseıdon (Konuk sanatçı: Tuluğ Tırpan)
chapter 6: zeus, hades and poseıdon (Guest Performer: Tuluğ Tırpan)
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birazdan gideriz şimdi yağmur yağıyor | one step too far

▪ Bir evin içinde adeta birbirlerine mahkûm edilmiş gibi yaşayan

▪ The story of a woman, a man, and a sick father who live

bir kadın, bir erkek ve hasta bir babanın hikâyesi... Kendi varoluş

together in a house as if they were condemned to each other...

buhranlarına sıkışıp kalmış iki kişi, zamanın sürekli aktığı,

Two people who are trapped in their existential crises, slip into

rutin içinde birbirlerini suçladıkları bir döngüye girerler. Bir

a vicious cycle where they blame each other routinely as time

sarmalın içinde dönüp duran bu günümüz insanlarının çıkışsız

goes by. The inescapable and inert daily life of two present-day

ve eylemsiz gündelik dünyası, ikiyüzlülüğümüzü kakafonik

people circling in a spiral, leads us to question our hypocrisy in

bir varoluş buhranı içinde; aile ve ikili ilişkiler bağlamında

the context of family and relationships, within a cacophonous

sorgulamamıza yol açar.

existential crisis.

BİRAZDAN GİDERİZ ŞİMDİ YAĞMUR YAĞIYOR
ONE STEP TOO FAR
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“BU IŞTE BIR KADIN VAR”
TEMA SPONSORU
“THERE IS A WOMAN
BEHIND THIS”
THEME SPONSOR
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Yazan Written by:
Aslı Ceren Bozatlı
Yöneten Directed by:
Özge Erdem
Hareket Tasarımı Movement Design:
Gizem Erdem
Dekor Tasarımı Stage Design:
Cihan Aşar
Işık Tasarımı Light Design:
Ayşe Ayter
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Sıla Karakaya
Müzik Music:
Dengin Ceyhan
Reji Asistanları Regie Assistants:
Dicle Şengül, Yusufcan Piyade
Oynayanlar Performers:
Gizem Erdem, Tanıl Yöntem

MODA SAHNESİ
15 kasım november
pt. mo. 20.00
16 kasım november
sa. tu. 20.00
Yaklaşık 75’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 75’; no intermission.
Biletler Tickets 100 tl
Öğrenci Student 50 tl

bu işte bir kadın var
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve
panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar,
Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.
there ıs a woman behınd thıs!
This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul
Theatre Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought
to the audience with the theme sponsorship of Odeabank.

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

KADIKÖY EMEK TİYATROSU
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© sanne peper

▪ The Guardian’ın “kusursuz bir topluluktan, dokunaklı bir sanat
yapıtı” diye övdüğü, çağdaş tiyatroda yol gösterici olacak yeni bir
organizasyon için çalışmalarını yürüten Internationaal Theater

© sanne peper

medea

Amsterdam’ın (ITA) ödüllü oyunu Medea, başarılı genç yazar ve
yönetmen Simon Stone’un yorumuyla İstanbul’da!
Sahnelediği her oyunu heyecanla beklenen Stone, antik tragedya
yazarı Euripides’in neredeyse tarih boyunca sahnelenen
Medea’sını, konusunu çok güçlü ve yakıcı bir intikam
duygusundan alan bu tragedyayı günümüzün diliyle ve gerçek bir
sahnelerinin belki de en karanlık karakteri Medea, bu defa sıradan
bir ailenin içine bakmamızı öneriyor. 1995’te sorunlu bir şekilde
eşinden boşanan Amerikalı bir doktor, bu boşanma sonrasında
iki çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe veriyor… Oyun,

© sanne peper

olaydan çıkarak yeniden yazıyor. MÖ 5. yüzyıldan bu yana, tiyatro

performansıyla eleştirmenlerden büyük övgüler alan Marieke
Heebink’in canlandırdığı ana karakterle Altın Theo Ödülü’nü
kazandı ve 2015 yılında düzenlenen Hollanda Tiyatro Festivali’nin
programına seçildi.

MEDEA

Seyirciyi derinden etkileyen basit ve sade sahne tasarımında,

Yazan Written by:
Euripides
Uyarlayan ve Yöneten Adapted and Directed by:
Simon Stone
Dancaya Çeviren Translated into Dutch:
Vera Hoogstad, Peter van Kraaij
Dramaturji Dramaturgy:
Peter van Kraaij
Sahneleme Scenography:
Bob Cousins
Işık Tasarımı Light Design:
Bernie van Velzen
Ses Tasarımı Sound Design:
Stefan Gregory
Kostüm Tasarımı Costume Design:
An D’Huys

Özel Yapımcı Private Producer:
Joost & Marcelle Kuiper
Oynayanlar Performers:
Evgenia Brendes, Aus Greidanus jr., Marieke
Heebink, Eva Heijnen, Alexander Elmecky,
Leon Voorberg, Titus Theunissen, Leonard
Testa

ZORLU PSM
TURKCELL SAHNESİ
17 kasım november
ça. we. 20.00
18 kasım november
pe. th. 20.00

boyunca sarsıcılığını ve sıklığını kaybetmeyen bir vakayla belki
sonucun kabulü için değil ama anlaşılmak için sizleri bekliyor.
Medea’yı anlamak mümkün mü? Gelin, bu vakaya, bu olaya ve bu
şiddete bir daha ve birlikte bakalım…
▪ Praised by The Guardian as ‘a raw masterpiece created by

Yaklaşık 80’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 80’; no intermission.

a flawless ensemble’, the pioneering theatre organisation

Felemenkçe, Türkçe üstyazılı.
Dutch with Turkish surtitles.

adaptation of Medea by the successful young writer and director

Biletler Tickets 350 300 250 180
120 tl
Öğrenci Student 80 tl

Internationaal Theater Amsterdam’s (ITA) award-winning
Simon Stone, is now in İstanbul!
Stone, whose new plays are always eagerly anticipated, rewrites
ancient tragedy playwright Euripides’ Medea in today’s language
and combines it with a real event. The tragedy Medea, which
has been staged almost throughout history, derives its subject
matter from an overwhelming, burning sense of revenge.

© sanne peper

INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM (ITA)

© sanne peper

kolaylıkla komşunuz olabilecek incelikli, çılgın bir Medea, yüzyıllar

Medea, possibly the darkest character of the theatre stage since
5th century BC, suggests that this time we take a look inside the
life of an ordinary family.
An American physician who goes through a difficult divorce
in 1995 and sets her house on fire with two of her children

in 2015.
Featuring a refined yet mad Medea, who might just as well
be your neighbour, in a plain and simple stage design that
deeply affects the audience, the play tells the story of an
incident that has never lost its aspect of shock or frequency

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

YÜKSEK KATKIDA
BULUNAN MEKÂN
SPONSORU
VENUE SPONSOR
WITH THE HIGHEST
CONTRIBUTION

of occurrence throughout centuries. The play awaits its
audience, maybe not as an acceptance of the end result,
but as a way of understanding. Is it possible to understand
Medea? Let’s re-examine this case, this incident and the
violence it entails…
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was selected for the programme of the Dutch Theatre Festival

hollanda seçkisi Hollanda Seçkisi bölümünde Hollanda Sahne Sanatları Fonu tarafından desteklenen dört yapım;
Medea, Oedipus, Alice ve Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz adlı yapımlar bu yıl seyircimizle buluşuyor.
dutch focus Medea, Oedipus, Alice and Bare Trees Don’t Rustle are presented under the common denominator:
‘Dutch Focus’ and is supported by Dutch Performing Arts, a programme of the Performing Arts Fund NL.
ULUSLARARASI YAPIMLAR
GÖSTERI SPONSORU
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS
PERFORMANCE SPONSOR
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character played by the highly praised Marieke Heebink and

© sanne peper

inside... The play has won the Theo d’Or for the leading

Medea, Fonds 21 tarafından desteklenmektedir.
Medea is supported by Fonds 21.
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beni sakın yumruklardan | protect me from punches

▪ Son yıllarda yeni medya üzerinden yaratılan “iptal kültürü”ne
mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakan Beni Sakın
Yumruklardan; yeni medyanın adalet ve değişim üzerinden vaat
ettiklerini, “söz”ün bugün içine sıkıştırıldığı farklı dinamiklerle
birlikte tartışmaya açıyor. Bir “açık mikrofon” akşamında yolları
kesişen farklı kuşaktan iki kişi; kişisel olanın hikâyeleştirilmesi

BENİ SAKIN YUMRUKLARDAN

ve mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor. Ceren Ercan’ın

PROTECT ME FROM PUNCHES
ALAN KADIKÖY
19 kasım november
cu. fr. 20.00

medya yoluyla var olmayı sürdürdüğü bugünlerde, çok az insanın
uğradığı bir bardan, koca ülkeye soruyor: “özgürlük ne ve özgürlük
kimin için?” Türkiye tiyatrosuna yeni eserler kazandırma; yazar,

20 kasım november
ct. sa. 18.00

yönetmen ve oyuncuların yaratım ve üretimini destekleme

Yaklaşık 75’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 75’; no intermission.

araya gelerek oluşturduğu ortak yapım projesi kapsamında Beni

+13 yaş için uygundur.
Suitable for ages 13+.

seyirciyle buluşuyor.

Biletler Tickets 100 tl
Öğrenci Student 50 tl

hedefiyle; kültür-sanat hayatımıza yön veren beş kurumun bir
Sakın Yumruklardan, İstanbul Tiyatro Festivali’nin yapımcılığında

© muhsin akgün

Yapımcı Production:
İstanbul Tiyatro Festivali
Yazan Written by:
Ceren Ercan
Yöneten Directed by:
Yelda Baskın
Sahne ve Işık Tasarımı Stage & Light Design:
Kerem Çetinel
Koreografi Choreography:
Melih Kıraç
Afiş Tasarımı Poster Design:
Bülent Erkmen
Dramaturji Dramaturgy:
Ceren Ercan
Ses ve Müzik Tasarımı Sound & Music Design:
Barlas Tan Özemek
Asistan Assistant:
Harun Kuri
Oynayanlar Performers:
Yiğit Sertdemir, Ecem Uzun, Alican Yücesoy (Dış ses Voice-over)

yazdığı ve Yelda Baskın’ın yönettiği oyun; linç kültürünün sosyal

▪ Protect Me From Punches, looking at the ‘cancel culture’ that
has emerged through new media in recent years through the
eyes of two people who try to be humourists, lays up new
media’s promise of justice and change for discussion as well as
the different dynamics in which the “word” has been confined
to today. Two people from different generations cross paths on
an ‘open mic’ night; they begin to think about the narration of
personal experiences and the limits of humour. While the culture
of lynching continues to exist today through social media, the
play written by Ceren Ercan and directed by Yelda Baskın asks
the entire country a question from a pub where very few people
stop by: ‘What is freedom and for whom?’ Protect Me From
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to bring new works to the Turkish theatre and to support the
creation and production processes of writers, directors and actors
by five institutions that influence our art and culture life.

Bu oyun,2020 yılında BKM, DasDas, ENKA Sanat, İKSV ve Zorlu PSM’nin Türkiye tiyatrosuna yeni eserler kazandırma misyonuyla
hayata geçirdiği Ortak Yapım projesi kapsamında sipariş edilmiştir. Yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği oyun,
festivalde dünya prömiyerini yapacaktır.
This play was commissioned as part of the Co-Production project implemented in 2020 by BKM, DasDas, ENKA Sanat,
İKSV and Zorlu PSM with the mission of bringing new works to Turkish theater. The play, produced by the Istanbul Theater
Festival, will have its world premiere at the festival.
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Festival under the scope of the co-production project initiated
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Punches meets the audience as a production by İstanbul Theatre
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© özlem dinç

toz | dus

▪ Betonların göğü henüz delmediği zamanların büyük şehrinin
sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu.
Güzeller güzeli ev kadını bir anne ile titiz avukat bir babanın tek
kızı: Handan! Sokakların da anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi
huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu
bulan genç bir kadın... Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu;
çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli
bir hediye paketinin hışırtısı, annesi, babası, babaannesinin ve
halasının sesi… Sonra birden fazla “çat” sesi, farklı zamanlarda,
farklı evlerin duvarlarında yankılanan… Karşımıza yetişkin bir
kadın olarak çıkan Handan’la tanıştığımızda; o, çocukluğundan
bugüne uzanan bir hikâyeye çoktan dalıp gitmiş olacak.
Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin
öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor. Murat
Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen
bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin
Tekindor’un performansıyla festival seyircisiyle buluşacak.

TOZ

▪ A girl who grew up on the streets of the big city, in front

DUST
ALAN KADIKÖY
24 kasım november
ça. we. 20.00

pierced the sky. The only daughter of a beautiful housewife and
a meticulous lawyer: Handan. A young woman who grew up
and found her own way through times when the streets were

25 kasım november
pe. th. 20.00

as restless as the home where she lived with her parents... Her

Yaklaşık 65’ sürer; ara yoktur.
Lasts app. 65’; no intermission.
Biletler Tickets 150 tl
Öğrenci Student 50 tl

chirping, the sound of the train tracks, the rustle of a joyful

head and heart are full of sounds; a melody from far away, birds
gift package, the voice of her mother, father, grandmother, and
aunt… Then, some sounds she wishes weren’t there, echoing
off the walls of different houses at different times… When
we meet Handan, who appears before us as an adult woman,
she will be long immersed in a story that stretches from her
childhood to the present day. The story of Handan and her
mother Feri, as Handan remembers her, settles into a narrative
dating from the 1960s to the present day. Written by Murat
Mahmutyazıcıoğlu, this new one-hander play which intersects
with many other people, will meet the festival audience under
the direction of Hira Tekindor and with a performance by
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Zerrin Tekindor.
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Yazan Written by:
Murat Mahmutyazıcıoğlu
Yöneten Directed by:
Hira Tekindor
Yapımcı Producer:
Ayşe Barım
Uygulayıcı Yapımcı Production Executive:
Duygu Bayram
Dekor Tasarımı Set Design:
Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı Light Design:
Yakup Çartık
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Gamze Saraçoğlu
Yönetmen Yardımcısı Assistant Director:
Beste Güven
Sahne Amiri Stage Manager:
Abdurrahim Mert
Oynayan Performer:
Zerrin Tekindor

of the apartment buildings, when the concrete had not yet
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açık ailez | the open couple

▪ Başta Kadın Oyunları serisi olmak üzere imza attıkları her işte
muhalif, devrimci ve sarkastik bir “halk tiyatrosu” örneği yaratan
İtalyan çift Dario Fo ve Franca Rame’nin Açık Aile’si; bir Podacto
yapımı olarak festivalde. Ses Tiyatrosu projesi Podacto, tiyatroyu
podcast ortamına taşıyarak bir zamanların vazgeçilmezi radyo
tiyatrosu geleneğini yeniden canlandırıyor. Kendilerini “kulak
tiyatrosu” olarak tanımlayan Podacto’nun bir tür dijital oyun arşivi
haline gelen oyunları, kendi kuşaklarının en yetkin isimlerinin
ses performanslarına emanet ediliyor. Nitelikli bir ses tasarımıyla
yapılan kayıtlara, festivale özel olarak hazırlanan, Alican Yücesoy
ile Esra Dermancıoğlu’nun yorumuyla dinleyeceğimiz Açık Aile
de ekleniyor. Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin eşsiz Kadın
Oyunları serisinden Açık Aile, evlilik kurumundaki kadın-erkek
eşitsizliğine cinsellik üzerinden bakan eğlencesi ve iğnelemeleri
bol, feminist bakışıyla da hayli çarpıcı bir oyun. Erkeklere “açık
ailenin iki taraftan da açık olunca cereyan yaptığını” anımsatan
oyun; kendini yıllar içinde, farkına bile varmadan evlilik içine
hapseden sayısız kadına da şık bir selam yolluyor ve kadınlara

AÇIK AİLE

kendi hayatlarının kapılarını açmaları için ilham veriyor.

THE OPEN COUPLE
Çevrimiçi Gösterim*

PODACTO

Yazan Written by:
Dario Fo, Franca Rame
Çeviren Translated into Turkish by:
Füsun Demirel
Yapımcı Producers:
Nisan Ceren Özerten, Faruk Özerten, PODACTO
Ses Tasarımı Sound Design:
Hakan Atmaca, PODACTO
Proje Sorumlusu Project Manager:
Naz Güven
Hukuk ve Finans Sorumlusu Legal & Financial Officer:
Evrim Zeybek
Proje Asistanı Project Assistant:
Zeynep Çamlılar
Seslendirenler Voiced by:
Alican Yücesoy, Esra Dermancıoğlu

Online Screening*
22 ekim october
cu. fr. 20.00
20 kasım november
cu. fr. 24.00
Kulak Tiyatrosu
Ear Theatre
Yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’.
Biletler Tickets 35 tl

▪ The Open Couple (Coppia aperta, quasi spalancata) by Italian
couple Dario Fo and Franca Rame, who have created examples
of dissident, revolutionary and sarcastic ‘people’s theatre’
in every work they have produced, especially the Women’s
Plays series, is at the festival as a Podacto production. The
sound theatre project Podacto revives the once indispensable
tradition of radio theatre by moving the theatre into a podcast
environment. The plays of the company, which describes
itself as an ‘ear theatre’, have become a digital play archive of
sorts and are entrusted to the voice performances of the most
competent names of their generation. Produced exclusively for
the festival with quality sound design, The Open Couple features
the interpretations of Alican Yücesoy and Esra Dermancıoğlu.
A part of Dario Fo and Franca Rame’s unique Women’s Plays
series, The Open Couple is a striking play with its feminist
perspective, full of fun and sarcasm that cross-examines the
inequality between men and women in the institution of
marriage through sexuality. The play reminds men that ‘when
an open couple is open on both sides, there’s a draught’ while
it also sends a flashy salute to the countless women who have
trapped themselves in marriage over the years without even
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realizing it, inspiring women to open the doors of their lives.
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alıce

▪ Lewis Carroll’ın ünlü fantastik romanı Alice Harikalar

▪ In this version by de Stilte, author Lewis Carroll is a

Diyarı’ndan sonra bu kez sıra Hollandalı topluluk de Stilte’nin

gentleman with dubious intentions. By masquerading in

Alice’inde! Tamamen çocuklar için prodüksiyonlar üreten dans

various animal guises, he seeks the favours of three lovely

topluluğu ve koreograf Jack Timmermans seyircileri hayal

Alice’s. But these three girls were not born yesterday and

güçlerini serbest bırakmaya teşvik ediyor ve ünlü çocuk kitabını

the writer’s true intentions are laid bare. Choreographer

kendine özgü bir dilde yorumluyor. Yazar Lewis Carroll ile üç tatlı

Jack Timmermans, who intentionally encouraged the young

Alice’in yer aldığı bu gösteride Carroll, çeşitli hayvanların kılığına

spectators to let their imagination run free, turned the well-

bürünerek Alice’leri kandırmaya çalışıyor ama nafile! Dans, gölge

known children’s book into an idiosyncratic mixture of dance,

tiyatrosu ve pandomimle birlikte Alice esprili olduğu kadar şefkatli shadow theatre and pantomime.
ve şiirsel… Bir manzaradan fışkıran olağanüstü bitkiler, rengârenk
kelebeklerin kanat çırptığı ve bir kuşun tünediği orman, gece ve
gündüz… Kelimeler olmadan ne kadar çok şey söyleyebileceğini
anlatıyor Alice ve bu kez 7’den 70’e herkes için keyifli müzikleriyle
ekran başında harikalar diyarına kürek çektiriyor bizleri…

ALICE

Çevrimiçi Gösterim*

DE STILTE

Yazan Written by:
Lewis Carroll
Koreografi Choreography:
Jack Timmermans
Animasyon Animation:
Bert Vogels
Sahne Görselleri Stage Image:
Martijn Hohmann, Bart Mostart
Kostümler Costumes:
Czakon, Rianne de Witte
Işık Tasarımı Light Design:
Uri Rapaport
Dansçılar Dancers:
Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Alex Havadi-Nagy, Pilvi Kuronen, Christopher Havner,
Viviana Fabiano, Kaia Vercammen, Mirella de Almeida Castagna

Online Screening*
22 ekim october
cu. fr. 20.00
20 kasım november
cu. fr. 24.00
Yaklaşık 60’ sürer.
Lasts app. 60’.
Biletler Tickets 55 tl
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hollanda seçkisi Hollanda Seçkisi bölümünde Hollanda Sahne Sanatları Fonu tarafından desteklenen dört yapım;
Medea, Oedipus, Alice ve Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz adlı yapımlar bu yıl seyircimizle buluşuyor.
dutch focus Medea, Oedipus, Alice and Bare Trees Don’t Rustle are presented under the common denominator:
‘Dutch Focus’ and is supported by Dutch Performing Arts, a programme of the Performing Arts Fund NL.
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ayı | the bear

AYI
THE BEAR
PLAYWRIGHT AND DIRECTOR CENTRE AND

Çevrimiçi Gösterim*

CHEKHOV INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL, MOSCOW

Online Screening*

Oynayanlar Performers:
Elena Yakovleva, Alexander Feklistov,
Nadezhda Meier, Petr Markin, Anastasia
Alferova, Katsiaryna Kryuko, Olga Putkova,
Dilyara Sagdeeva, Iana Chekina, Evgenii
Barkhatov

22 ekim october
cu. fr. 20.00
20 kasım november
cu. fr. 24.00
Yaklaşık 100’ sürer.
Lasts app. 100’.
Rusça, Türkçe altyazılı.
Russian with Turkish subtitles.
+16 yaş için uygundur.
Suitable for ages 16+.
Biletler Tickets 55 tl

GOLDEN MASK
İSTANBUL’DA DESTEKÇILERI
GOLDEN MASK IN
ISTANBUL SUPPORTERS
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golden mask istanbul’da çevrimiçi Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi bölümünde Golden Mask Rusya Sahne Festivali
tarafından desteklenen üç yapım, Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları bu yıl seyircimizle buluşuyor.
golden mask ın ıstanbul onlıne The Bear, Boris and Children of The Sun are presented with kind collaboration of
Golden Mask Russian Performing Arts Festival in Golden Mask in İstanbul Online section.

▪ Sıradan insanın hikâyesi olur mu? Gündelik dertlerin, pek de

▪ Can there be a story about ordinary people? Would anyone

“edebi” olmayan sorunların, naif arayışların, içinde bulunulan

be interested in the everyday trials, problems that are not

hayata dair garip durumların alıcısı var mıdır? Anton Çehov, tüm

very ‘literary’, foolish searches, or strange situations people

yapıtlarında önemsizmiş gibi gözüken sıradanlığa odaklandı, ince

find themselves in during their lives? Even though it seems

ve benzersiz mizah anlayışıyla dünya edebiyatında derin bir iz

insignificant, Anton Chekhov chose to focus on the mundane

bıraktı.

in all of his plays, leaving a deep mark on world literature with

İnsanın karmaşık dünyasını keskin bir bakışla görünür kılan

his subtle and unique sense of humour.

Çehov, defalarca yeniden yazdığı Ayı adlı oyununda dönemin

Chekhov renders the complex world of man visible with sharp

toplumsal bakışını eşsiz üslubuyla eleştirir. Oyunda eşinin yasını

detail. In The Bear, which he repeatedly rewrote, he criticizes

tutan bir kadın ve onun borcunu tahsil etmeye gelen “ayı” lakaplı

the social view of the period in his unique style. In the play,

bir erkeğin inatlaşması son derece mizahi bir üslupla anlatılır.

the squabbles between a woman mourning the death of her

İkilinin nefret ve aşk sınırlarında gidip gelen bu oyunu, durum

husband and a man nicknamed ‘The Bear’ who arrives to

komiğinden öte romantizmin nadiren ele alınan tuhaflığına da

collect her husband’s debt are told in a very humorous manner.

ışık tutar.

This game between the duo, which goes back and forth on the

Moskova Oyun Yazarlığı & Yönetmenlik Merkezi ve Çehov

fringes of hate and love, offers the audience something beyond

Uluslararası Tiyatro Festivali’nin ortak yapımı olan Ayı, yönetmen

situational comedy as it also sheds light on the rarely addressed

Vladimir Pankov yorumuyla kahkaha dolu bir seyre davet ediyor

quirks of romance.

bizleri…

Director Vladimir Pankov’s interpretation of The Bear, which is
a co-production of the Moscow Playwright and Director Centre
and Chekhov International Theatre Festival, invites us to a
laughter-filled theatre session...
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Yazan Written by:
Anton Pavloviç Çehov
Yöneten Directed by:
Vladimir Pankov
Müzik Music:
Artyom Kim, Sergey Rodukov
Sahne Tasarımı Stage Design:
Maxim Obrezkov
Koreografi Choreography:
Polina Mironova
Işık Tasarımı Light Design:
Nikolai Surkov
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betroffenheıt

▪ In 2017, the choreographer Crystal Pite, who was a guest
of the İstanbul Theatre Festival as part of Nederlands Dans
Theater 1, had received a standing ovation that lasted several
minutes for The Statement, and gained the deep admiration of
the festival audience. While that unforgettable show continues
to retain its effect, our audiences will have the chance to see
another show by Pite, Betroffenheit, which has been described
by dance critics as the best of 2016 and by The Guardian as
‘the best dance show of the 21st century.’ Betroffenheit was
recorded live at Sadler’s Wells Theatre in 2017 and won the
prestigious Laurence Olivier Award for ‘Best New Dance
Production’ the following year, as well as the Rose d’Or
Award and Czech Crystal Award at the Golden Prague... Pite

© michael slobodian

co-created the show with award-winning actor and writer

BETROFFENHEIT

Jonathon Young. Betroffenheit is a mix of theatre and dance
that pushes boundaries, exploring the psychological states of
trauma, grief, and addiction. Combining tap and salsa, spoken
word poetry, singing, and puppeteering with Pite’s emotionally
charged choreography, Betroffenheit is a witty and affectionate
exploration of what it means to face disconnection, isolation,

Çevrimiçi Gösterim*

3 minutes west

Online Screening*

Ortak yapımcılar Co-production by:

bbc four için kidd pivot, electric company theatre
Yazan Written by:
Jonathon Young, Crystal Pite
Koreografi ve Yöneten Choreography & Direction:
Owen Belton, Alessandro Juliani, Meg Roe
Özgün Müzik ve Ses Tasarımı Original Music & Sound Design:
Jim Smith, Jessie Van Rijn Mumford
Sahne Prodüksiyonu ve Tasarımı Stage Production & Design:
Jay Gower Taylor
Dansçılar Dancers:
Bryan Arias, David Raymond, Cindy Salgado, Jermaine Spivey, Tiffany Tregarthen,
Jonathon Young

and the tragedies of life... Described as raw and immersive, the
five the talented dancer/actors in this genre-bending dancetheatre hybrid are inspired by the true story of the traumatic

22 ekim october
cu. fr. 20.00

event in which Jonathon Young lost his daughter, niece, and
nephew, thus offering a breath-taking example of what can

20 kasım november
cu. fr. 24.00

happen when life transforms into art.

Yaklaşık 106’ sürer.
Lasts app. 106’.

▪ 2017’de İstanbul Tiyatro Festivali’ne Nederlands Dans Theater 1

İngilizce, Türkçe altyazılı.
English with Turkish subtitles.

bu yapıtıyla dakikalarca ayakta alkışlanmış, festival seyircisinin

Biletler Tickets 55 tl

gösteri etkisini korurken Pite, The Guardian’ın “21. yüzyılın en iyi

kapsamında The Statement ile konuk olan koreograf Crystal Pite,
derin hayranlığını kazanmıştı. O günden bugüne bu unutulmaz

© 3minuteswest

Yapımcı Produced by:

dans gösterisi” olarak nitelendirdiği, Sadler’s Wells’te 2017’de
canlı kaydedilen ve bir sonraki yıl en önemli ödüllerden biri
olan Laurence Olivier Ödülü’nün “En İyi Dans Prodüksiyonu”
kategorisinin yanı sıra Altın Gül ve Prag Altın Kristal Ödülü’nün
de sahibi olan Betroffenheit ile çevrimiçi programda yeniden
sizlerle… Pite bu gösteriye ödüllü oyuncu ve yazar Jonathon
Young’la birlikte imza attı. Betroffenheit, travma, keder ve
bağımlılığın psikolojik durumlarını araştıran, sınırları zorlayan
tiyatro ve dans karışımı bir gösteri. Tap ve salsayı, söze dayalı
performansı, şarkı ve kuklayı Pite’ın duygu yüklü koreografisiyle
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bir keşfi… Ham ve sürükleyici olarak tanımlanan bu tür bozan
dans-tiyatro melezi gösteride beş yetenekli dansçı/oyuncu
Jonathon Young’ın kızını ve yeğenlerini kaybettiği travmatik
olayın gerçek hikâyesinden esinleniyor ve böylelikle Betroffenheit,
hayat sanata dönüştüğünde neler olabileceğinin nefes kesici bir
örneğini sunuyor.
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birleştiren Betroffenheit, iletişimsizlik, izolasyon ve hayatın
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borıs

BORIS

Çevrimiçi Gösterim*

Aleksandr Puşkin’in Boris Godunov adlı yapıtından uyarlama
Based on the historic drama Boris Godunov by Alexander Pushkin
Ses Tasarımı Sound Design:
Boris Semkin
Oynayanlar Performers:
Timofei Tribuntsev, Viktoriya Isakova,
Mikhail Filippov, Maria Smolnikova,
Inna Sukhoretskaya, Ekaterina Zhirova

22 ekim october
cu. fr. 20.00

▪ Yalın, gerçekçi ve şiirsel bir dil, kökleri çağdaş tiyatro tarihinin

The relationship between man and power in Aleksandr

20 kasım november
cu. fr. 24.00

başlangıcına uzanan bir oyunculuk anlayışıyla birleşiyor… Rusya’nın

Pushkin’s tragedy Boris Godunov, which was inspired by

önemli tiyatro ödüllerinden biri olan Golden Mask’te pek çok dalda

William Shakespeare’s historic dramas, is brought to life with

Yaklaşık 95’ sürer.
Lasts app. 95’.

adaylıklarıyla bu seneye damgasını vuran Boris, İstanbul Tiyatro

the ground-breaking interpretation of the play’s director Dmitry

Festivali’nin çevrimiçi gösterimler programında yer alıyor.

Krymov. Producer of the show has stated ‘With all due respect

Rusça, Türkçe altyazılı.
Russian with Turkish subtitles.

“Puşkin’e tüm saygımızla belirtmeliyiz ki Boris, bir Krymov

to Pushkin, Boris is Krymov’s play. In fact, it’s even more

eseri. Üstelik daha da cüretkâr!” Aleksandr Puşkin’in, William

daring...’

Shakespeare’in tarihi oyunlarından etkilenerek yazdığı Boris

A tragic end awaits us in Boris’ adventure of gaining power…

Godunov trajedisinde insanın iktidarla kurduğu ilişki, oyunun

The pollution of all the elements that create power becomes

yönetmeni Dmitry Krymov’un çığır açan yorumuyla hayat buluyor.

more pronounced with the ironic elements that we often

Oyunda Boris’in iktidara sahip olma serüveninde trajik bir son

encounter in our daily lives. Boris was originally staged at the

bekliyor bizleri… Gücü yaratan tüm unsurların kirliliği, gündelik

Moscow Museum, which is also of great importance to the

hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız ironik unsurlarla daha da

play. This museum, where history becomes tangible, also

belirgin hale geliyor. Moskova Müzesi’nde sahnelenen oyunda

bears the traces of all the rulers who were overthrown. For

bu mekânın oldukça büyük bir önemi de var. Tarihin elle tutulur

Krymov, bringing the authentic museum pieces together with

hale geldiği bu müze, aynı zamanda devrilen tüm hükümdarların

the theatre is much more important than the parallels between

da izlerini taşıyor. Krymov için, kirletilmiş geçmiş ile günümüzün

the polluted past and the reality of today... Krymov, one of

gerçekliğini bir araya getirmekten çok daha önemli olan, otantik

the brilliant directors of contemporary Russian theatre, both

müze öğelerinin tiyatro ile buluşması… Krymov Boris’te hem

deconstructs the classical text and makes a historical inquiry

klasik metni yapıbozuma uğratıyor hem de tarihi bir sorgulamayı

with Boris, presenting the audience a very memorable play.

+18 yaş için uygundur.
Suitable for ages 18+.
Biletler Tickets 55 tl

yaşatıyor. Çağdaş Rus tiyatrosunun parlak yönetmenlerinden
Dmitry Krymov belleklerde yer edecek bir oyun çıkarıyor seyircinin
karşısına.
▪ A simple, realistic, and poetic language is united with

GOLDEN MASK
İSTANBUL’DA DESTEKÇILERI
GOLDEN MASK IN
ISTANBUL SUPPORTERS

a notion of acting that has its roots in the beginning of
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golden mask istanbul’da çevrimiçi Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi bölümünde Golden Mask Rusya Sahne Festivali
tarafından desteklenen üç yapım, Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları bu yıl seyircimizle buluşuyor.
golden mask ın ıstanbul onlıne The Bear, Boris and Children of The Sun are presented with kind collaboration of
Golden Mask Russian Performing Arts Festival in Golden Mask in İstanbul Online section.

contemporary theatre history... Boris, which made its mark this
year with multiple nominations in one of Russia’s foremost
theatre awards, The Golden Mask, is taking part in the İstanbul
Theatre Festival’s online screenings programme.
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Proje Project by:
Dmitry Krymov
Yapımcı Producer:
Lenoid Roberman, Moskova Müzesi
Museum of Moscow, Moscow
Sahne Tasarımı ve Kostüm Set Designer &
Costume:
Anna Grebennikova
Işık Tasarımı Light Design:
Ivan Vinogradov
Müzik Music:
Dmitry Volkov
Video:
Ilya Starilov

Online Screening*
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güneşin çocukları | chıldren of the sun

GÜNEŞİN ÇOCUKLARI
CHILDREN OF THE SUN
Çevrimiçi Gösterim*

RED TORCH THEATRE, NOVOSIBIRSK

Yöneten Directed by:
Timofei Kulyabin
Sahne Tasarımı Set Design:
Oleg Golovko
Işık Tasarımı Lighting Design:
Aleksandr Romanov
Oynayanlar Performers:
Pavel Polyakov, Irina Krivonos, Darya Emelyanova, Konstantin Telegin, Andrey Chernykh,
Elena Drinevskaya

Online Screening*
22 ekim october
cu. fr. 20.00
20 kasım november
cu. fr. 24.00

who has gained further admiration with every play he has

Yaklaşık 120’ sürer.
Lasts app. 120’.

of Maxim Gorky’s Children of the Sun.

Rusça, Türkçe altyazılı.
Russian with Turkish subtitles.
+16 yaş için uygundur.
Suitable for ages 16+.
Biletler Tickets 55 tl

* Çevrimiçi gösterimleri biletinizin üzerinde yer alan kodla, passostudio.com üzerinden izleyebilirsiniz.
Kombine bilet mevcuttur.
* You can watch the online screenings on passostudio.com with the code on your ticket.
Combo tickets are available.

staged, is brought to your screens with a brand-new adaptation
Kulyabin is an artist who is firmly committed to the power of
interpretation; he favours realistically re-staging classical texts...
▪ Rusya’nın başarılı olduğu kadar imza attığı her oyunuyla

Children of the Sun is a play with very impressive stage language

adından söz ettiren genç yönetmeni Timofei Kulyabin,

that will keep the audience captive until the end. In this brilliant

Maksim Gorki’nin Güneşin Çocukları adlı oyununun yepyeni bir

Kulyabin adaptation that was beautifully re-written for the

uyarlamasıyla ekranlarınızda.

stage by Olga Fedyanina, we will witness Gorky’s descriptions

Kulyabin, yorumun gücüne sıkı sıkıya bağlı bir sanatçı; klasik

of the deep divide between intellectuals and common folk

metinleri gerçekçi bir biçimde yeniden sahnelemekten yana…

before the 1905 Revolution intertwining with transcripts of

Güneşin Çocukları, oldukça etkileyici bir sahne diline sahip ve

speeches by Russian scientists, Steve Jobs and Elon Musk at

sonuna kadar soluksuz izleyeceğiniz bir oyun. Gorki’nin 1905

Stanford University. Unlike Gorky’s protagonists, who scurry

Devrimi öncesi aydınlar ve halk arasındaki derin ayrışmayı

around in the silence before the storm, Kulyabin’s characters

çelişkileri ve uçurumuyla birlikte anlattığı, Olga Fedyanina’nın

find themselves in an airtight space on the Stanford University

özgün kaynağından büyüleyici bir biçimde yeniden yazdığı

campus in 1999. The atmosphere before the 1905 Revolution is

Kulyabin’in bu parlak uyarlamasında Stanford Üniversitesi’ndeki

this time felt in the field of a technological revolution. The play

Rus biliminsanları ile Steve Jobs ve Elon Musk’ın konuşma

focuses on emotions, which Kulyabin approaches as a space

metinlerinin iç içe geçmesine tanık olacağız. Gorki’nin fırtına

to explore experience and narrative. While Children of the Sun

öncesi sessizlikte koşuşturan kahramanlarının aksine, Kulyabin’in questions the sides of two separate times stuck in a moment of
karakterleri kendilerini 20. yüzyıl ve milenyum arasındaki Stanford

great change, it allows us to direct our attention to a present-

Üniversitesi kampüsünün hava geçirmez bir alanında buluyorlar.

day threshold: Do the children of the sun and darkness still

Devrim öncesinin atmosferi bu kez bir teknolojik devrimin

exist, and if they do, exactly where do they stand?

sahasında kendini var ediyor. Kulyabin’in özellikle bir deneyim ve

GOLDEN MASK
İSTANBUL’DA DESTEKÇILERI
GOLDEN MASK IN
ISTANBUL SUPPORTERS

DEĞERLI İŞBIRLIĞIYLE
ACKNOWLEDGING
THE KIND
COLLABORATION OF

anlatı alanı olarak ele aldığı duygulara odaklandığı oyun, büyük
ULUSLARARASI YAPIMLAR
GÖSTERI SPONSORU
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS
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golden mask istanbul’da çevrimiçi Golden Mask İstanbul’da Çevrimiçi bölümünde Golden Mask Rusya Sahne Festivali
tarafından desteklenen üç yapım, Ayı, Boris ve Güneşin Çocukları bu yıl seyircimizle buluşuyor.
golden mask ın ıstanbul onlıne The Bear, Boris and Children of The Sun are presented with kind collaboration of
Golden Mask Russian Performing Arts Festival in Golden Mask in İstanbul Online section.
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▪ The successful young Russian director, Timofei Kulyabin,

bir değişim anına sıkışmış iki ayrı zamanın taraflarını sorgularken
tüm dikkatimizi günümüzde olduğu gibi bir eşiğe yöneltmemizi
sağlıyor: Hâlâ güneşin ve karanlığın çocukları var mı, varsa tam
olarak nerede duruyorlar?

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

Maksim Gorki’nin aynı adlı yapıtından uyarlayan Olga Fedyanina
Maxim Gorky, stage adaptation by Olga Fedyanina
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© gizem kozanoğlu

▪ Kadın hareketinin olduğu kadar edebiyat tarihinin de ufuk açıcı
metinlerinden biri olarak klasikleşen Kendine Ait Bir Oda, feminist
tiyatro deneyiminde yirmi yılı geride bırakan Tiyatro Boyalı Kuş
eliyle festival seyircisiyle buluşuyor. Virginia Woolf’un 1928’de
Girton ve Newnham kadın üniversitelerinde “kadın ve kurmaca

© gizem kozanoğlu

kendine ait bir oda | a room of one’s own

yazın” üzerine yaptığı konuşmadan doğan Kendine Ait Bir Oda,
Jale Karabekir’in çeviri ve uyarlamasıyla “çok sesli” bir kulak
tiyatrosu yapımına dönüşüyor. Woolf’un, 16. yüzyıldan 20. yüzyıla
kadarki süreçte, kadın yazarların izini sürdüğü metin, dinleyicisini
kadınların tarih boyunca sistematik bir şekilde yok sayılmasının,
cinsiyet eşitsizliğinin ve eril şiddetin örnekleriyle baş başa bırakıyor.
İçlerinde “kurmacayı yaratma şehveti” taşıyan kadınların dört
duvar arasına kapatılarak nasıl görünmez kılındığının, hayatın ve
sanatın nasıl yüzyıllar boyunca tek bir cinsiyete teslim edildiğinin
çarpıcı bir ifadesi olan bu Woolf klasiği, bir konuşmacı-oyuncuyla
ve onun zihnindeki düşünceleri seslendiren oyun kişileriyle yeni bir
boyut kazanıyor. Yazarın imgelem dünyasına ve kurmaca ile gerçek
arasındaki yolculuğuna yeni bir ses katmayı hedefleyen topluluk,

KENDİNE AİT BİR ODA

yazarın zamansal ve mekânsal atlamalarını, çoklu ve değişken

A ROOM OF ONE’S OWN

bakış açılarını, iç monolog ve bilinç akışı tekniğini gözeterek, eseri

Yazan Written by:
Virginia Woolf
Dramaturji Dramaturgy:
Nelin Dükkancı Yaman, Efsun Pırıl Yeneroğlu
Çeviren, Uyarlayan ve Yöneten Translated into Turkish, Adapted and Directed by:
Jale Karabekir
Müzik Music:
Murat Hasarı
Görsel Tasarım Image Design:
Gizem Kozanoğlu
Prodüksiyon Sorumlusu Production Executive:
Esra Yavuz
Virginia Woolf ’u Seslendiren Voiceover of Virginia Woolf:
Yeşim Koçak
Virginia Woolf ’un Düşüncelerini Seslendirenler Voiceover of Virginia Woolf’s Thoughts:
Arzum Orhan, Pelin Oruç, Seda Elhan, Sera Armağan

Online Screening*
22 ekim october
cu. fr. 20.00

kulak tiyatrosu formunda kurguluyor.
▪ A Room of One’s Own, which has become a classic as one of
the seminal scripts of the women’s movement as well as the

20 kasım november
cu. fr. 24.00

history of literature, meets the festival audience delivered by

Yaklaşık 75’ sürer.
Lasts app. 75’.

theatre experience. Born from Virginia Woolf’s lectures in

Biletler Tickets 35 tl

constituent colleges, A Room of One’s Own turns into a ‘multi-

Tiyatro Boyalı Kuş, which has over twenty years of feminist
1928 on ‘women and fiction’ at Girton and Newnham women’s
voiced’ ear theatre production with Jale Karabekir’s translation
and adaptation. The script, where Woolf traces female writers

© gizem kozanoğlu

Çevrimiçi Gösterim*

TİYATRO BOYALI KUŞ

in a period from the 16th to the 20th century, presents its
audience with instances of gender inequality, masculine violence
and systematic disregard of women throughout history. This
Woolf classic, which is a striking expression of how women
locked between four walls are rendered invisible while they
bear the ‘passion for creating fiction’ and how life and art had
been submitted to a single-gender for centuries, takes on a
new dimension with a speaker-actor and actors who voice her
thoughts. Tiyatro Boyalı Kuş, aspiring to add a new voice to

80

Woolf’s world of images and her journey between reality and
fiction, adapt her work as an ear theatre that observes the author’s
temporal and spatial leaps, multiple and variable perspectives,
and inner monologue and stream of consciousness techniques.

bu işte bir kadın var
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve
panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar,
Odeabank’ın tema sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.
there ıs a woman behınd thıs!
This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul
Theatre Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought
to the audience with the theme sponsorship of Odeabank.
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* Çevrimiçi gösterimleri biletinizin üzerinde yer alan kodla, passostudio.com üzerinden izleyebilirsiniz.
Kombine bilet mevcuttur.
* You can watch the online screenings on passostudio.com with the code on your ticket.
Combo tickets are available.
“BU IŞTE BIR KADIN VAR”
TEMA SPONSORU
“THERE IS A WOMAN
BEHIND THIS”
THEME SPONSOR
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PODACTO’nun değerli katkılarıyla
With kind collaboration of PODACTO.
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▪ Kanadalı yıldız koreograf Crystal Pite ve oyuncu Jonathon
Young’ın imzasını taşıyan, Kidd Pivot dansçılarının olağanüstü
performansıyla sahnelenen, Gogol’ün eşsiz mizahıyla Müfettiş,
festivalle ekranlarınıza geliyor!

© photo©michael

© photo©michael

© photo©michael

müfettiş | revısor

NDT, Canada National Arts Center ve Sadler’s Wells’in
daimi sanatçısı, festival takipçilerinin yakından tanıdığı ve
koreografilerinin hayranlıkla karşılandığı Pite, yazar ve oyuncu

MÜFETTİŞ

Young ile kolay kolay hafızalardan silinmeyecek bir projede

REVISOR

dans ve tiyatroyu aynı potada eritiyor; Gogol’ün eserindeki
Çevrimiçi Gösterim*

Nikolay Gogol’ün Müfettiş adlı yapıtından uyarlama
Based on Revisor by Nikolai Gogol
Yapımcı Produced by:

Online Screening*
22 ekim october
cu. fr. 20.00

çatışma, komedi ve yolsuzluğu Kanada’nın en iyi oyuncularının
kaydedilmiş diyalogları/sesleri ile dil ve beden arasındaki güçlü
ilişkide somutlaştırıyorlar. 2020’nin Mart ayında kaydedilen
Müfettiş’te Kidd Pivot’un inanılmaz dansçıları bir film müziği

20 kasım november
cu. fr. 24.00

eşliğinde sahnede oyuncuların kaydedilmiş sözleriyle dudak

bbc four için kidd pivot, electric company theatre

Yaklaşık 90’ sürer.
Lasts app. 90’.

anlayışıyla Pite’ın yaratıcı gücünü gözler önüne seriyor. Vancouver

Koreografi ve Sahne Yönetmeni Choreography & Stage Director:
Crystal Pite
Yazan Written by:
Jonathon Young
Yöneten Directed by:
Jeff Tudor
Dansçılar Dancers:
Kidd Pivot

İngilizce, Türkçe altyazılı.
English with Turkish subtitles.

sentezine katkıda bulunuyor: ses ve metin, ışık, ses, dekor

3 minutes west
Ortak yapımcılar Co-production by:

Biletler Tickets 55 tl

senkronizasyonu yaparak, son derece etkileyici bir mizah
Sun’ın “Bu olağanüstü parçadaki her unsur, hareketin dinamik
ve yaratıcılarının sınır tanımaz vizyonu... Bu çarpıcı yapıt
unutulmayacak türden.” diye nitelendirdiği, beklentiyi fazlasıyla
karşılayan Müfettiş’i yeniden izlemek isteyeceksiniz.
▪ Signed by Canadian star choreographer Crystal Pite and actor
Jonathon Young, with outstanding performances by Kidd Pivot
dancers, and with Gogol’s unique humour: Revisor is brought to
your screens as part of the festival!
An associate artist at Sadler’s Wells NDT and Canada National
Arts Center, well known to festivalgoers and highly admired
for her choreography, Pite fuses dance and theatre in an
unforgettable project with co-creator writer and actor Young. The
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* Çevrimiçi gösterimleri biletinizin üzerinde yer alan kodla, passostudio.com üzerinden izleyebilirsiniz.
Kombine bilet mevcuttur.
* You can watch the online screenings on passostudio.com with the code on your ticket.
Combo tickets are available.

of Canada’s best actors and the strong relationship between
language and body. Recorded in March 2020, Kidd Pivot’s
incredible dancers lip-sync with the recorded words of the actors
on stage accompanied by a soundtrack, exposing Pite’s creative
power with an extremely impressive sense of humor. Described
in the Vancouver Sun as ‘a stunning, unforgettable performance…
every element in this remarkable piece contributes to its dynamic
synthesis of movement, voice and text, light, sound, set and
the imaginative vision of its creators….’, Revisor exceeds all
expectations and you’ll find yourself wanting to watch it again.
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The Government Inspector with the recorded dialogue/voices
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Revisor embodies the conflict, comedy, and corruption in Gogol’s
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paris operası’ndan: bugün yaratmak | l’opér a natıonal de parıs: créer aujourd’huı 2020

PARİS OPERASI’NDAN: BUGÜN YARATMAK
L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS: CRÉER AUJOURD’HUI 2020
Çevrimiçi Gösterim*

LES PREMIERS DANSEURS & LE CORPS DE BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Online Screening*

Koreografi Choreography:
Tess Voelker
Müzik (Kayıt) Recorded Music:
Nick Drake
Video:
Sander Loonen
brıse-lames

84

Koreografi Choreography:
Mehdi Kerkouche
Özgün Müzik (Kayıt) Original Recorded Music:
Guillaume Alric
Kostüm Styling:
Guillaume Boulez
exposure

Koreografi Choreography:
Sidi Larbi Cherkaoui
Müzik Music:
Woodkid
Kostüm Tasarımı Costume Design:
Chanel
Piyano Piano:
Ruta Lenciauskaite
Viyolonsel Cello:
Cyrille Lacroutsi

22 ekim october
cu. fr. 20.00

▪ Dört çağdaş koreograftan bugünümüzü anlatan dört nefes

▪ Four breath-taking works by four contemporary choreographers

20 kasım november
cu. fr. 24.00

kesici çalışma… Paris Opera ve Balesi’nin dans direktörü Aurélie

describing our present-day... Paris Opera and Ballet’s dance

Yaklaşık 90’ sürer.
Lasts app. 90’.

Bugün bu koşullarda, küresel salgının yeniden şekillendirdiği

to create four brand new ballet pieces and presented the following

ve kısıtladığı dans alanında yaratma fikri sizin için ne ifade

question: What does the idea of creating in the field of dance,

Fransızca, Türkçe altyazılı.
French with Turkish subtitles.

ediyor? Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Tess Voelker, Mehdi

which has been reshaped and restricted by the global pandemic,

Kerkouche bu çağrıya Opera Garnier’nin farklı mekanlarında

mean to you today? Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Tess

ve sahnesinde Paris Operası’nın “Baş Dansçıları” (Les

Voelker, Mehdi Kerkouche responded to this question at different

Premiers Danseurs) ve Corps de Ballet’sinin dansçılarıyla yanıt

venues and stages of the historical stage of the Palais Garnier, with

veriyorlar. Exposure, Clouds Inside, Et Si ve Brise-Lames başlığını

dancers from the Paris Opera’s ‘Principal Dancers’ (Les Premiers

taşıyan muhteşem koreografilerle Opera Garnier’nin etkileyici

Danseurs) and Corps de Ballet. With gorgeous choreography in

koridorlarında, duvarlarında, sahnesinde, prova odalarında ve

the ballets titled Exposure, Clouds Inside, Et Si, and Brise-Lames,

Biletler Tickets 55 tl

Dupont, günümüzün en önemli koreograflarına bir çağrı yapıyor: director Aurélie Dupont invited four international choreographers

hatta mahzeninde “bugün yaratmak ne ifade ediyor?” sorusunun Palais Garnier’s impressive corridors, walls, stage, rehearsal
yanıtını arıyorlar. Sidi Larbi Cherkaoui Exposure isimli işinde

rooms, and even cellars became spaces and stages for the four

Wookid’in S16 adlı son albümünden müzikleri ve Chanel’in

choreographer’s exploration of the question ‘What does it mean

kostümleri ile yine bizi kalpten yakalayan bir açılış yapıyor, Sidi

to create today?’ The show begins with Sidi Larbi Cherkaoui’s

Larbi’yi aynı zamanda NDT dansçılarından biri olan Tess Volker’in Exposure, which instantly captures our hearts with music from
Clouds Inside isimli koreografisi izliyor. Hemen ardından yine

Wookid’s latest album S16 and Chanel’s costumes. Sidi Larbi is

Belçikalı ünlü koreograf Damien Jalet’nin Brise-Lame isimli

followed by NDT dancer Tess Volker’s choreography Clouds Inside.

dokunaklı eseri yer aldıktan sonra Mehdi Kerkouche, sahneyi hip- Next is the poignant work Brise-Lame by the famous Belgian

* Çevrimiçi gösterimleri biletinizin üzerinde yer alan kodla, passostudio.com üzerinden izleyebilirsiniz.
Kombine bilet mevcuttur.
* You can watch the online screenings on passostudio.com with the code on your ticket.
Combo tickets are available.
ULUSLARARASI YAPIMLAR
GÖSTERI SPONSORU
INTERNATIONAL
PRODUCTIONS
PERFORMANCE SPONSOR

2 5 . is tanbu l tiyatro f es tival i
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

Koreografi Choreography:
Damien Jale
Müzik (Canlı) Music Live:
Koki Nakano
Müzik (Kayıt) Recorded Music:
“00:26” Ólafur Arnalds & Nils Frahm
Sahneleme ve Kostüm Scenography and
Costumes:
JR

et sı

hop ile ele geçiriyor. Maskelerle dans ederken bile hareket, ayakta choreographer Damien Jalet. Mehdi Kerkouche takes the stage
durma, dalgalanan ve zıplayan bir beden yaratma önerilerini

with hip-hop immediately afterward. Sidi Larbi Cherkaoui has

paylaşmakta büyük bir zevk vardı diyor Sidi Larbi Cherkaoui.

stated that, even with masks, there was great pleasure in sharing

Art arda gelen iptallere rağmen böyle bir çalışmayı, Garnier

suggestions for creating a body that moves, stands, waves and

Sarayı’nın sahnesinde yaşananları kayıt ile seyirciye ulaştırmak

jumps. He has added that despite successive cancellations, it was

çok önemliydi diye ekliyor.

crucial to bring the work to audiences with the recording of what

Hayatta sanatla kalmanın belki de en önemli kayıtlarından biri

happened on the stage of the Palais Garnier.

olmaya aday bu çalışmalar, İstanbul Tiyatro Festivali’nin çevrimiçi These pieces, which are likely candidates of being one of the
gösterimlerinde…

most important records of surviving with art, are presented in
the online programme of the İstanbul Theatre Festival...
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clouds ınsıde
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öğrenme ve gelişim programı | learnıng and tr aınıng progr amme

Panel: ÇOCUK ANLATILARINDA EŞİT BİR YOL NASIL BULUNUR?

Panel: SAHNENİN EŞİTLİĞİ EŞİTLİĞİN SAHNESİ

Panel: HOW TO FIND A FAIRER PATH IN CHILDREN’S NARRATIVES?

Panel: EQUALITY OF THE STAGE, THE STAGE OF EQUALITY

▪ Çocuklarımızın geleceği için “eşit” bir dünya hayal ederken; onlara anlattığımız masallar, okuduğumuz kitaplar ve izlettiğimiz

▪ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bakış açısının sanat dünyası ile ilişkisini kurmayı amaçlayan ve Ebru Nihan Celkan tarafından

oyunlar ne kadar eşitlikçi? Ebeveynler çocuklarına kültür sanat etkinlikleri ya da kitap seçerken, çocukları; kız-erkek olarak ayıran,

yürütülecek bu panelde, kadınların toplumsal hayata her alanda entegrasyonu hızlanırken; hem kavramsal çerçeveyi öğrenmek hem

onlara toplumsal cinsiyet rolleri yükleyen anlatılardan nasıl uzaklaşabilir? Eşit masallar, eşit oyunlar, eşit hikayeler bulma konusunda

de gelişmelerin hayatımıza nasıl etki ettiğini anlamak için geliştirilmiş genel kavramlarla, sürecin geçmişi bugünü ve geleceğini

ebeveynlere önemli bir iş düşüyor. Kahramanların cinsiyet rollerine göre ayrılmadığı, kıza pembe erkeğe mavi sunma ezberine

içeren bilgilendirme sunulması amaçlanmaktadır.

kaçmayan, kızlara prenses, erkeklere prens rolleri yakıştırmayan sanat üretimlerini seçmek için dikkatli gözlere ihtiyacımız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği nedir? Eşitsizlik nasıl oluştu? Kadınların ve erkeklerin fırsatlardan eşit yararlanmaları hayata dair

var. Hem ebeveynlerin hem de çocuklar için düşünen ve üreten profesyonellerin faydalanacağı bu panelde Bahar Çuhadar’ın

sorumlulukları eşit bölüşmeleri hayatımızda neyi değiştirir? Sahne sanatlarında eşitsizlik mevcut mu? Sanatsever, sanat üreticisi,

moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk ile Firuze Engin rehberliğinde; ebeveynlik yolculuğumuzu nasıl daha eşit, daha

yurttaş olarak “Ben” nasıl fark yaratırım? gibi soruların yanıtlarını hep birlikte arayacağız.

gerçekçi bir şekilde çizebileceğimizi konuşacağız. Kültür ve sanatla büyütmek istediğimiz çocukların, özünde zaten eşit olan
dünyasını, kendi doğalında tutmak için bir bakış açısı kazanacağız.

▪ The views of Gender Equality will be connected with the art world in this panel moderated by Ebru Nihan Celkan. The

integration of women into all areas of social life has accelerated; this panel will provide the conceptual framework and general
▪ Although we all dream of an “equal” world for our children’s future, how gender equal are the tales we tell them, the books

concepts developed to understand how these advancements impact our lives while also presenting information on the past,

we read and the plays we make them watch? When choosing cultural and artistic activities, or books for their children, how can

present and future of the process.

parents avoid the narratives that divide children as girls and boys, or those that impose gender roles on them? The essential task

What is gender equality? How did inequality arise? What difference would it make in our lives if men and women had equal

of finding gender-equal fairy tales, games, and stories falls upon parents. We need to take care in choosing art productions where

opportunities and divided responsibilities equally? Is inequality present in the performing arts? How can “I” make a difference as

heroes are not divided according to gender roles, which don’t fall into the stereotype of girls wearing pink and boys wearing blue,

an art lover, or an artist, or citizen? We will search for the answers to these questions together.

or in which girls and boys are not just simply associated with the roles of a princess or a prince. In this panel moderated by Bahar
Çuhadar and guided by Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk and Firuze Engin, we will talk about how we can draw a more gender-equal,

Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.

more realistic path on our journey of parenting. We will gain perspective in how to keep the world of our children, which is

Rezervasyon için tıklayın.

already equal in essence, true to its nature while we introduce them to the world of culture and art.

Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.
Please click here to make a reservation.

Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Rezervasyon için tıklayın.

Toplantının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, 21 Ekim Perşembe günü, yukarıdaki rezervasyon bağlantısından kayıt olan kişilerin e-posta

Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.

adreslerine gönderilecektir.

Please click here to make a reservation.

The meeting’s Zoom link will be sent on Thursday, October 21st to the email addresses of people who have registered through the booking
link above.

bu işte bir kadın var
“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve

bu işte bir kadın var

panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar, Odeabank’ın tema

“Bu İşte Bir Kadın Var” başlıklı bu temada İstanbul Tiyatro Festivali programında yer alan ve kadınlar tarafından üretilen oyunlar ve

sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.

panellerin öne çıkarılması ve kadın üretiminin görünür kılınması hedefleniyor. Tema başlığı altında yer alan tüm oyunlar, Odeabank’ın tema

there ıs a woman behınd thıs!

sponsorluğunda seyirciye sunuluyor.

This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul Theatre

there ıs a woman behınd thıs!

Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought to the audience

This theme titled ‘There is a woman behind this!’ aims to highlight the plays and discussions produced by women in the İstanbul Theatre

with the theme sponsorship of Odeabank.

Festival programme and to make women’s production more visible. All the plays and discussions in this theme are brought to the audience
with the theme sponsorship of Odeabank.

Arter’in değerli katkılarıyla
With the contribution of the Arter

Zoom Toplantısı
Zoom Meeting
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24.10.2021 Pa. Su. 13.30

23.10.2021 Ct. Sa. 16.00

Ücretsiz

Ücretsiz

Free of charge

Free of charge

2 5 . is tanbu l tiyatro f es tival i
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

Arter, Sevgi Gönül Oditoryumu
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ARTS MAP: SAHNEYİ SÜRDÜR!

OKUMA TİYATROSU: SENENİN OYUNU

ARTS MAP: SUSTAIN THE STAGE!

READER’S THEATRE: THE PLAY OF THE YEAR

▪ Hollanda Başkonsolosluğu ve Inogarart tarafından, kültür ve sanatın birleştirici gücünden ve amaçlar için ortaklıklar kurmanın

Yazan Written by: Sevcan Batı

öneminden ilhamla hayata geçirilen Arts Map, kültür sanat aktörlerini bir araya getiren ve yeni işbirlikleri kurulmasını teşvik eden

Yöneten Directed by: Sanem Öge

dijital bir haritalandırma ve network platformudur.

Oynayanlar Performers: Sedat Kalkavan, Ozan Bingöl

Arts Map Projesi’nin temeli, Kasım 2017-Şubat 2019 tarihleri arasında Hollanda Ankara Büyükelçiliği ve Hollanda İstanbul
Başkonsolosluğu’nun İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı ile işbirliği içinde başlattığı kültürel keşif projesi ile atıldı. Bu

▪ 2012’den bu yana GalataPerform tarafından düzenlenen Yeni Metin Projesi kapsamında; Türkiye’den yeni oyun yazarlarının

araştırmanın amacı, Türkiye’deki kültür ve sanat dünyası ile buluşmanın yanı sıra, gelecek projeler için de sürdürülebilir bir diyalog

oyunları ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen konuk yazarlara ait oyunlar, Yeni Metin Festivali’nde seyirciyle buluşuyor. 2019’dan

yaratmak. Bu kapsamda, kültürel ve sanatsal aktörlerin tanınması ve alandaki ihtiyaçların açıkça belirlenmesi amacıyla, Türkiye’deki

itibaren ise Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali ve Yeni Metin Festivali iş birliğiyle, Yeni Metin Atölyeleri’nde yazılmış bir oyuna

kültürel çeşitliliği temsil eden 19 şehir seçildi. 19 şehirde gerçekleştirilen mülâkatlar ve tanıtımlar sonucunda, İstanbul ve Ankara gibi

“Senenin Oyunu” ödülü verilmeye başlandı. Geçtiğimiz yıllarda bu ödül sırasıyla Ömer Kaçar’ın Misafir, Itır Karabulut’un Kalanlar

büyük şehirler arasında doğal bir bağlantı sağlanırken, öte yandan ülkenin geri kalanındaki kültür ve sanat ağı birbirine bağlanmaya

ve Halil Yağız Şanal’ın Bir Yaz Gecesi Çöküşü isimli oyunlarına verilirken bu yılki ödülün kazananı ise Çiçek Kalkışması isimli oyunu ile

başlandı. Araştırmanın bir sonraki adımı, Sanat ve Kültür Yoluyla Bağlantılar Kurmak konferansını düzenleyerek bu yeni kurulan

Sevcan Batı oldu. Okuma tiyatrosunun ardından düzenlenecek törenle “Senenin Oyunu” ödülü, yazarına verilecek.

geniş ağı bir araya getirmek oldu.
Kapasite geliştirme, ağ kurma, eğitmenlerin eğitimi, bilgi paylaşımı ve müşterek projeler yollarıyla oluşacak sürdürülebilir bir

▪ Plays by new playwrights from Turkey and plays by guest writers from various countries in Europe will meet the audience

kültür ve sanat ekosistemi yaratmayı amaçlayan Arts Map, bu kez Sahneyi Sürdür! başlığıyla, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamı

at the New Text Festival, as part of the New Text Project organized by GalataPerform since 2012. Since 2019, a play written for

ve işbirliğinde; 26, 27 ve 28 Ekim 2021’de üç günlük bir programla, sahne sanatları disiplininden farklı isimleri bir araya getiriyor.

the New Text Workshops has been awarded the “Play of the Year” award, realised in cooperation with the International İstanbul

Hollandalı ve Türkiyeli sanatçılar, farklı deneyim ve bakış açılarından yararlanarak sahne sanatlarının geleceğini yeniden hayal

Theatre Festival and the New Text Festival. The past winners of this award have been Misafir by Ömer Kaçar, Kalanlar by Itır

edecekler. Etkinliğin birinci gününde en iyi uygulamalardan örnekler paylaşılacak. İkinci gün ise, bu örnekleri de deneyimleyen

Karabulut, and Bir Yaz Gecesi Çöküşü by Halil Yağız Şanal. The “Play of the Year” award will be presented to Sevcan Batı with

sahne sanatları profesyonelleri farklı çalışma gruplarında bir araya gelerek “Sahne sanatlarının geleceği için sürdürülebilir sahne

Çiçek Kalkışması at the ceremony following the Reader’s Theatre.

stratejilerini nasıl oluşturmalıyız?” sorusunu tartışacaklar. Etkinliğin Hollanda Prince Claus Fonu ile birlikte düzenlenecek üçüncü ve
son gününde ise Arts Map ağından farklı katılımcılar eşleşerek “hızlı buluşma” yöntemiyle birbirleri ile tanışma fırsatı bulacaklar.

GalataPerform ve Saint Benoît Fransız Lisesi’nin katkılarıyla

Etkinliğe katılım için detaylı bilgi, ilerleyen günlerde duyurulacaktır.

With the contribution of the GalataPerform & Saint Benoît French High School

▪ Arts Map is a digital mapping and networking platform, implemented by the Consulate General of the Netherlands and

Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.

Inogarart, that brings actors of art and culture together to encourage new collaborations. Arts Map was inspired by the unifying

Rezervasyon için tıklayın.

power of art and culture and the importance of building partnerships to work towards common goals.

Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.

The foundation of the Arts Map project was laid between November 2017 and February 2019 by the cultural exploration project

Please click here to make a reservation.

initiated by the Embassy of the Netherlands in Ankara and the Consulate General of the Netherlands in İstanbul, in cooperation
with the İKSV Cultural Policy Studies department. This exploration project aimed to meet the Turkish arts and cultural world in

Saint Benoît Fransız Lisesi

order to create a sustainable dialogue for future projects. In this context, 19 cities representing cultural diversity in Turkey were

Saint Benoît French High School

selected to identify cultural and artistic actors and to clearly determine the needs of the field. The next step in the research was to

1.11.2021 Pt. Mo. 20.00

bring together this newly established vast network by holding a conference titled Making Connections Through Arts and Culture.

Ücretsiz

This time, Arts Map, which aims to create a cultural and artistic ecosystem that is sustainable using networking, training of

Free of charge

trainers, information sharing and joint projects, is bringing several names from the performing arts field together during a
three-day programme, in collaboration with the İstanbul Theatre Festival, titled Sustain The Stage! on October 26, 27 and 28,
2021. Dutch and Turkish artists will reimagine the future of Performing Arts using their differing experiences and perspectives.
Examples of best practices will be shared on the first day of the event. On the second day, performing arts professionals who
have experienced these examples first-hand will come together in different workgroups and discuss the question “How can we
build sustainable stage strategies for the future of performing arts?” On the third and last day of the event, which will be held in
cooperation with the Prince Claus Fund, different participants from the Arts Map network will have the opportunity to meet each

90

Detailed information about participation in the event is to be announced soon.
Hollanda Konsolosluğu
The Consulate of the Netherlands

26.10.2021 Sa. Tu. 10.00
27.10.2021 Ça. We. 10.00
28.10.2021 Pe. Th. 10.00
Ücretsiz
Free of charge

2 5 . is tanbu l tiyatro f es tival i
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

other through a “speed dating” event.
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OKUMA TİYATROSU: YAPRAKLARDAN YOKSUN AĞAÇLAR HIŞIRDAMAZ

Saint Benoît Fransız Lisesi’nin katkılarıyla

READER’S THEATRE: BARE TREES DON’T RUSTLE

With the contribution of Saint Benoît French High School

Yazan Written by: Magne van den Berg

Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.

Yöneten Directed by: Mert Öner

Rezervasyon için tıklayın.

Çeviren Translated into Turkish by: Şaban Ol

Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.

Oynayanlar Performers: Sevi Yılmaz, Şirin Kılavuz

Please click here to make a reservation.

▪ İstanbul Tiyatro Festivali ve Hollanda Sahne Sanatları Fonu işbirliği ile festivalin Hollanda Seçkisi bölümünde gerçekleştirilecek

olan okuma tiyatrosunun konuğu, Hollandalı yazar Magne van den Berg olacak. Yazarın, Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz

Saint Benoît Fransız Lisesi
Saint Benoît French High School

adlı oyunu festival kapsamında okuma tiyatrosu olarak sahnelenecek. 1967’de Enschede’de dünyaya gelen sanatçı; 1994’te

8.11.2021 Pt. Mo. 20.00

Amsterdam Konservatuarı mim bölümünden mezun oldu. 1999’a kadar kendi yazdığı oyunları sahneledi, 2006’dan itibaren ise

Ücretsiz

sadece metin yazmaya odaklandı. 2008’de De lange nasleep van een korte mededeling oyunuyla H.G. van der Vies ödülünün sahibi

Free of charge

oldu. Oyun Almanca ve İngilizceye çevrildi. 2014’te Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden) adlı oyunu Wiesbaden Neue
Stücke Festivali’ne seçildi ve Toneelschrijfprijs’e (Taalunie Oyun Yazarlığı Edebiyat Ödülü) aday gösterildi. Bu ödülü 2016’da Ik speel
geen Medea ile kazandı. Magne van den Berg; Nicole Beutler ve Timothy de Gilde gibi önemli sanatçılarla da oyunlar sahnelemeye
devam ediyor. Okuma tiyatrosu olarak bu yılki festival programında yer alan Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz metninin gücü
özellikle iki kadının diyaloğunda ve minimalist repliklerinde ortaya çıkıyor. Metinde, olabildiğince az kelime ile iki kadının dramı,
acıları, pişmanlıkları ve umutları dile getiriliyor. Bir sabah iki kadın bir kamp yerinde uyanır. Giyinirler, hazırlanırlar ve bir ziyaretçiyi
beklemeye başlarlar. Çok önemli bir ziyarettir bu ve onların da çok şık olmaları gerekmektedir. Kimlerin geleceği, kaç kişi oldukları
konusunda hiçbir zaman kesin bir bilgi verilmez metinde. Dünyadan ve erkeklerden uzağa sığınmış iki kadın ve onların yaşamlarıdır
aslında anlatılan. Bu nitelikleriyle de oyun; çağdaş ve kadın odaklı kurgulanmış bir Godot’yu Beklerken olarak düşünülebilir. Okuma
tiyatrosunun ardından, oyunun yazarı ile bir soru cevap bölümü düzenlenecektir. Magne van den Berg ayrıca GalataPerform’un
düzenlediği Yeni Metin Oyun Yazarlığı atölyesi katılımcıları ile de bir buluşma gerçekleştirecektir.
▪ Dutch playwright Magne van den Berg will be our guest at a reader’s theatre as part of the festivals section Dutch Focus,

which was made possible through the collaboration of İstanbul Theatre Festival and Dutch Performing Arts Fund. Magne van
den Berg’s play titled Kale bomen ruisen niet [Bare Trees Don’t Rustle] will be staged as a reader’s theatre for the festival. Magne
van der Berg was born in Enschede in 1967 and graduated from the Mime Department of the Academy of Theatre and Dance
of the Amsterdam University of Arts in 1994. She directed her own plays until 1999 and has fully focused on playwrighting
since 2006. Magne van der Berg won the 2008 H.G. van der Vies award for De lange nasleep van een korte mededeling [The Long
Aftermath of a Short Communication]. The play was translated into German and English. In 2014, her play Met mijn vader in bed
(wegens omstandigheden) [In Bed with My Father (owing to unforeseen circumstances)] was selected for the Wiesbaden Neue Stücke
Festival and nominated for the Toneelschrijfprijs (formerly the Taalunie Playwrighting Literary Award). She won the award in
2016 with Ik speel geen Medea [I Don’t Play Medea]. Magne van den Berg continues to direct plays with notable artists such as the
choreographer Nicole Beutler and director Timothy de Gilde. The power of the Bare Trees Don’t Rustle text is especially evident in
the dialogue and minimalist lines of the two women. The drama, pain, regrets and hopes of the two women are expressed in as
few words as possible. One morning, two women wake up at a campsite. They get dressed, get prepared and start to wait for a
visitor. It’s a very important visit, and they need to be dressed formally. The text never clearly states who or how many people will
be visiting. It’s actually the story of the lives of two women who have taken refuge from the world and men. With these qualities,
the play could be considered to be a contemporary and female-oriented Waiting for Godot. After the reader’s theatre, a Q&A

92

Workshop organized by GalataPerform.

HOLLANDA SEÇKİSİ
DUTCH FOCUS
▪ Hollanda Seçkisi bölümünde Hollanda Sahne Sanatları Fonu tarafından desteklenen dört yapım; Medea, Oedipus, Alice ve okuma

tiyatrosu olarak sahnelenecek Yapraklardan Yoksun Ağaçlar Hışırdamaz adlı yapımlar bu yıl seyircimizle buluşuyor.
▪ Three productions in the festival section titled Dutch Focus, supported by the Dutch Performing Arts Fund, meet with our

audience this year; Medea, Oedipus and Alice, as well as the reader’s theatre Bare Trees Don’t Rustle.

2 5 . is tanbu l tiyatro f es tival i
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
25 t h ıstan bu l th eat re fes tı val

session will be held with the playwright. Magne van den Berg will also meet with the participants of the New Text Playwriting
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ATÖLYE: KeKeÇa İLE BEDEN MÜZİĞİ ATÖLYESİ

YUVARLAK MASA BULUŞMASI: PEKİ, YA SONRA?

WORKSHOP: BODY MUSIC WORKSHOP WITH KeKeÇa

ROUND TABLE MEETING: WELL, THEN WHAT?

▪ 2002 yılından bu yana, beden perküsyonu ile beden müziğini esas alan çeşitli performanslar düzenleyen KeKeÇa, çalışmalarında;

▪ Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu yuvarlak masa buluşmasında; “Oyunculuk eğitimi alan

interaktif olarak izleyiciyle aynı anda ve hep birlikte müzik yapmayı hedeflemekte. Türkiye’de, dünyanın birçok ülkesinde ve çeşitli

gençlerin alandan beklentileri nelerdir, mezun olduktan sonra nelerle karşılaşırlar ve bu gençleri hayalleriyle buluşturmak için neler

uluslararası festivallerde, eğitimler, atölye çalışmaları ve çemberler düzenleyen sanatçı, topluluğu; KeKeÇa Beden Perküsyonu

yapılabilir?” gibi sorulara yanıt aranacak.

Topluluğu ile bu yılki festivale konuk oluyor. İKSV Alt Kat Prodüksiyonu ile gerçekleştirilen Mitolojik Hikâyeler adlı çocuk oyununun
birincisinde, konuk sanatçı olarak yer alacak olan KeKeÇa; oyunun ardından çocuklara yönelik bir Beden Müziği Atölyesi

▪ At this round table meeting held in cooperation with Kadir Has University Theatre Department, we will seek answers to

gerçekleştirecek.

questions such as “What do young people studying theatre/acting expect from the field, what do they encounter after graduation
and what can be done to bring these young people together with their dreams?”

▪ KeKeÇa has organized various performances based on body music with body percussion since 2002 and aims to make

interactive music with the audience at the same time and all together. The artist, who has organized training sessions, workshops
and cycle in Turkey as well as many other countries and various international festivals, is one of the guests of this year’s festival

Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has University

with his ensemble, KeKeÇa Body Percussion Ensemble. KeKeÇa will take the stage as a guest artist in the first part of the

13.11.2021 Ct. Sa. 16.30

children’s play Mythological Tales co-produced by İKSV Alt Kat Production, and will hold a Body Music Workshop for children after

Ücretsiz

the play.

Free of charge

Önemli Not: Gösteri biletleri atölye için geçerli değildir. Atölye için ayrıca rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Important note: Show tickets are not valid for the workshop. Separate booking is required for participation in the workshop.
Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Rezervasyon için tıklayın.
Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.
Please click here to make a reservation.
Yapı Kredi bomontiada’nın değerli işbirliğiyle
With valuable collaboration of Yapı Kredi bomontiada
Yapı Kredi bomontiada 4. Kat.

13.11.2021 Ct. Sa. 15.00
Ücretsiz

2 5. is tanbu l tiyat ro fes tiva li
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Free of charge
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ATÖLYE ÇALIŞMASI: HEPİMİZ AYNI SAHNEDEYİZ

ATÖLYE: ANİ HADDELER İLE KUKLA / DRAMA ATÖLYESİ

WORKSHOP: WE’RE ALL ON THE SAME STAGE

WORKSHOP: PUPPET / DRAMA WORKSHOP WITH ANİ HADDELER

▪ Kadir has Üniversitesi Tiyatro Bölümü işbirliğinde gerçekleştirilecek ve Özlem Özhabeş’in yöneteceği atölyede farklı ekollerden

▪ İKSV Alt Kat Prodüksiyonu ile gerçekleştirilerek bu yılki festival programında yer alan; Mitolojik Hikâyeler adlı oyunu yazan ve

gelen oyuncular aynı sahnede ortak bir dili nasıl yakalar sorusu merkeze alınacak.

yöneten Ani Haddeler, oyunda yer alan kuklaları kullanarak çocuklar ile bir kukla ve drama atölyesi gerçekleştirecek. Oyunu izlemiş

İlgili üniversitelerin oyunculuk bölümlerinden 4. sınıf öğrencileri ya da yeni mezunların katılabileceği atölyeye başvuru için 25 Ekim

olanlara, gösteriye dair izlenim ve fikirlerini paylaşma fırsatı verecek olan bu atölyede; genç izleyicilerimiz, oyundaki hikâyelerden

Pazartesi tarihine kadar tiyatro.atolye@iksv.org adresine kısa özgeçmişiniz ile birlikte, atölyeye başvuru nedeninizi anlatan bir

ilhamla kendi hikâyelerini oluşturabilecekler.

motivasyon mektubu göndermeniz gerekmektedir.
▪ Ani Haddeler, the playwright and director of the play Mythological Tales co-produced with İKSV Alt Kat Production and included
▪ The focal question of this workshop moderated by Özlem Özhabeş and held in collaboration with Kadir Has University Theatre

in this year’s festival programme, will hold a puppet and drama workshop with children using the puppets in the play. In this

Department is how actors from different schools or methods can find a common language on the same stage.

workshop, which will provide those who have watched the play the opportunity to share their impressions and ideas about the

To apply to the workshop, which can be attended by seniors (4th-year students) or recent graduates of university theatre/acting

performance; our young viewers will be able to create their own stories inspired by the stories in the play.

departments, please send a brief resume and a motivation letter describing your reason for applying to tiyatro.atolye@iksv.org by
Monday, October 25th.

Önemli Not: Gösteri biletleri atölye için geçerli değildir. Atölye için ayrıca rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Important note: Show tickets are not valid for the workshop. Separate booking is required for participation in the workshop.

Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has University

Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.

13.11.2021 Pt. Mo. 10.00

Rezervasyon için tıklayın.

14.11.2021 Pa. Su. 10.00

Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.

Ücretsiz

Please click here to make a reservation.

Free of charge
Yapı Kredi bomontiada’nın değerli işbirliğiyle
With valuable collaboration of Yapı Kredi bomontiada
Yapı Kredi bomontiada 4. Kat.

14.11.2021 Pa. Su. 15.00
Ücretsiz
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Panel: DİJİTALLEŞME VE EKOLOJİ EKSENİNDE YENİ DRAMATURJİLER VE ELEŞTİRİ

BİLET BİLGİLERİ

Panel: NEW DRAMATURGIES AND CRITICISM ON THE AXIS OF DIGITALISATION AND ECOLOGY

TICKET INFORMATION

Dijitalleşme ve Ekoloji Ekseninde Yeni Dramaturjiler

GENEL SATIŞ

▪ Dijitalleşme ve ekoloji, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle öncesinde görülmemiş bir hızla mercek altına alınmaya başlanan

Festival biletleri Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 25 Eylül Cumartesi günü 10.30’da passo.com.tr

iki kavram olarak karşımıza çıkıyor. Geleceğin seyircisinin performans sanatlarını nasıl alımlayacağının araştırılmasıyla başlayan ve

üzerinden ve İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) genel satışa açıldı. Her gösteri için sınırlı

günümüzde hiç olmadığı kadar sıklıkla tartışmak durumunda kaldığımız “tiyatronun dijitalleşme süreci” beraberinde getirdiği yeni

sayıda indirimli öğrenci bileti de satışa çıkacak.

dramaturjiler ve sahne üzerinde yaratılan yeni gerçeklikler itibariyle üzerine odaklanılması gereken kavramlardan birincisiyken, diğer
tarafta dünya ajandasının üst sıralarında yer alan küresel felaketler ve alarm veren meseleler aracılığıyla; felsefeden edebiyata ve

LALE KART ÜYELERİ İÇİN ÖNCELİKLİ SATIŞ

sinemadan kavramsal sanatlara her alanda karşılığını görmeye başladığımız ekoloji kavramı baş gösteriyor. Yapay zekâ, arttırılmış

Üyelikleriyle İKSV’nin sene boyunca gerçekleştirdiği tüm etkinlikleri destekleyen Lale Kart üyeleri, festival biletlerini indirimli fiyatlarla

gerçeklik gibi kavramlarla sahnede yeni gerçeklikler ortaya çıkarken; sahnenin ekolojikleştirilmesi ya da eko-dramaturjilerin ortaya

ve öncelikli olarak alabilecek. Biletler, Siyah Lale Kart üyeleri için 22 Eylül Çarşamba, Beyaz Lale Kart üyeleri için 23 Eylül Perşembe,

çıkması da dönem itibariyle yine bu iki kavramı beraber ele almamızı zorunlu hale getiriyor. GalataPerform’un hazırladığı bu

Kırmızı ve Sarı Lale Kart üyeleri için 24 Eylül Cuma saat 10.30’da satışa sunulacak. Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini yer seçme

oturumda, adı geçen kavramlar ışığında yeni dramaturjilere ilişkin bir zemin kurulması hedeflenmektedir.

opsiyonuyla passo.com.tr üzerinden veya kendilerine gönderilen rezervasyon formu aracılığıyla %25 indirimle satın alabilecek. Kırmızı
ve Sarı Lale Kart üyeleri ise fiziki etkinliklerde %15; çevrimiçi etkinliklerde ise %20 oranında indirime sahip olacak.

Yeni Dramaturjilerin Eleştirisi
▪ Dinamik bir uzam olan sahnede, çağın ruhu yansır. 1990’lardan bu yana dijitalin olanaklarını sahneye çağıran, tiyatroyu farklı ara

Lale Kart üyesi olmak ve ayrıntılı bilgi için: lalekart.iksv.org

yüzlerle buluşturan arayışlar; pandemiyle birlikte yeni gerçeklikler ve yeni dramaturjiler başlığı altında tartışmaya açıldı. Tiyatronun,
genişleyen dramatik sanatlar yelpazesinin olanaklarından yararlanarak kendini yeniden biçimlendirdiği bir eşikte, üretim biçimleri
de dönüştü ve anlatılar, temelini önceki üretimlerden farklı kaynaklardan kuran yeni derinliklere ulaştılar. Tiyatro Eleştirmeleri Birliği

GENERAL SALES

Türkiye’nin hazırladığı bu oturumda, eleştirinin bu yeni sahneyi okuma ve anlamlandırma süreci üzerine deneyim ve düşünceler

Following the presale of discounted tickets for Tulip Card holders, the festival tickets will be available for purchase as of 10.30 on

paylaşılacaktır.

Saturday, 25 September through passo.com.tr and at the İKSV box office (open every day between 10.00-18.00, closed on Sunday).
There will be a limited number of discounted student tickets for every performance.

New Dramaturgies on the Axis of Digitalisation and Ecology
▪ The two concepts of our era that are being extensively studied at an unprecedented rate are digitalisation and ecology. The

ADVANCE SALES FOR TULIP CARD MEMBERS

“digitalisation process of theatre” (which started with research into how the audience of the future will perceive performance

Tulip Card holders whose memberships contribute to all the activities realised by İKSV throughout the year have priority access

arts and which happens to be a topic we have had to recently discuss more often than ever before) is the first of the concepts to

to festival tickets at discounted prices. Black Tulip Card holders may purchase their tickets on Wednesday, 22 September; White

be focused on in terms of the new dramaturgies it brings and the new realities created on the stage. On the other hand, through

Tulip Card holders on Thursday, 23 September; and Red and Yellow Tulip Card holders on 24 September as of 10.30. Black and

global disasters and other alarming issues that are at the top of the world agenda; we have begun to see the concept of ecology

White Tulip Card holders can buy their tickets with an option to select seats at a 25% discount through passo.com.tr or via the

emerging in every field from philosophy to literature, from cinema to conceptual arts. With the advent of technologies such as

reservation form sent to their address. Red and Yellow Tulip Card holders can purchase their tickets at a 15% and 20% discount

artificial intelligence and augmented reality, new realities are created on stage; giving rise to the ecologisation of the stage or

for in person events and online events, respectively.

the emergence of eco-dramaturgies, which also makes it necessary for us to consider these two concepts together. This panel
organised by GalataPerform aims to establish a foundation for new dramaturgies in light of these concepts.

For more information and membership, visit lalekart.iksv.org.

Criticism of New Dramaturgies
▪ The stage is a dynamic space that reflects the spirit of the age. With the emergence of the pandemic, the endeavours that began

in the 1990s of bringing the possibilities presented by the digital to the stage and the quest to connect theatre with different
interfaces, have been revisited under the title of new realities and new dramaturgies. At a threshold where theatre is reforming
itself by taking advantage of the possibilities of an expanding range of dramatic arts, forms of production have also transformed,
with narratives reaching new depths by establishing their foundations on different sources than previous productions. At this
panel organised by the Turkish Theatre Critics Association, we will be sharing our experience and thoughts on the process of
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Etkinlik kapasitesi sınırlı olduğundan, katılım için 1 Ekim Cuma gününden itibaren rezervasyon yapılması gerekmektedir.
Since capacity for the event is limited, reservations must be made until Friday, October 1 for participation.
GalataPerform, TEB, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Arter’in değerli katkılarıyla
With the contribution of the GalataPerform, TEB, Consulate General of Sweden-Istanbul & Arter
Arter, Sevgi Gönül Oditoryumu

20.11.2021 Ct. Sa. 11.00
Ücretsiz
Free of charge
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observing and making sense of this new scene of criticism.
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ÖNEMLİ BİLGİLER
IMPORTANT NOTICES
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UYARILAR VE HATIRLATMALAR
● Pandemi koşulları nedeniyle festival programında son dakika değişiklikleri olabilir. En güncel program için lütfen
web sitemizi ziyaret edin.

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİMLER HAKKINDA
Çevrimiçi gösterimler, 22 Ekim saat 20.00 ile 20 Kasım saat 00.00 arasında Passo Studio üzerinden izlenebilir. Bu süre zarfı içerisinde

● İzleyicilerimizin gösterilere vaktinde yetişmek üzere titizlik göstermelerini önemle rica ederiz. Gösteriye geç gelen
izleyiciler salona alınmayacak, bilet iadesi yapılmayacaktır.

videoyu duraklatabilir, geri veya ileri alabilir, sayfayı kapatıp açabilir, kaldığınız yerden devam edebilir ve toplamda iki kez tekrar

● Gösteri sırasında kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve her türlü kayıt cihazı ile kayıt yapılması yasaktır.

izleyebilirsiniz. 48 saatin ardından, izlememiş olsanız dahi videoya erişiminiz engellenecek ve bilet iadesi mümkün olmayacaktır.

● Gösteriye başlangıç saatinden en az 30 dakika önce salonda hazır bulunmanızı ve güvenlik önlemleri nedeniyle,

Kombine bilet alan izleyiciler tüm çevrimiçi gösterimleri, gösteri başına 48 saatlik süre kısıtlamasına tabi olmak koşuluyla izleyebilirler.
Türkçe altyazı seçeneği mevcuttur. Bir video aynı anda yalnızca tek bir cihazdan oynatılabilir. Gösterimleri cep telefonu, tablet ve
bilgisayar ekranlarına ek olarak Smart TV özelliği bulunan televizyon ekranlarına yansıtarak izlemek de mümkündür.

yanınızda el çantasından büyük çanta bulundurmamanızı önemle rica ederiz. Bavul ve büyük sırt çantaları salona
kabul edilmeyecek, vestiyer hizmeti sunulmayacaktır.
● Önerilen gösteriler dışında yedi yaşından küçük çocukların gösterilere getirilmemesi rica olunur. Çocuklar için
önerilen gösterilerde ise; bütün etkinliklere girişleri, yalnızca biletli girişle sağlanır, öğrenci kontenjanı tükenen

Gösterimleri izlemek için passo.com.tr adresindeki üyeliğinize ek olarak, passostudio.com adresinde etkinleştirilecek Passo Studio’da
yeni bir üyelik oluşturmanız gerekecektir. Ardından, biletli gösterimlerde biletinizin üzerinde yer alan kodu kullanarak gösteriyi
izleyebilirsiniz.

etkinliklerde var olan kategori uygulanır.
● Satın alınan biletler, gösterinin iptali veya tarih değişikliği olması dışında değiştirilemez veya iade edilemez. İptal
veya tarih değişikliği sonucunda yapılacak iade ve değiştirme işlemleri değişiklik duyurusunda belirtilen tarihe
kadar gerçekleştirilmelidir.

20 Kasım saat 00.00’da tüm gösterimler yayından kaldırılacaktır.

● Elde olmayan nedenlerle gösteri salonlarında ve/veya gösteri programında değişiklik olabilir. Festival yönetimi,
yeni salonda izleyicilerimizin bilet numaralarına en yakın yeri temin edecek bir oturma planı hazırlayacaktır. Salon

İZLEYİCİLER İÇİN AŞI VEYA NEGATİF PCR TESTİ KOŞULUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren

değişikliği ve program değişikliği nedeniyle satın alınan biletler iade edilmez.
● Tüm gösteri salonlarında sağlık ekibi ve ambulans hazır bulunmaktadır.

aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere
katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterme zorunluluğu getirilmiştir.
Aşılarını tamamlamış veya hastalığı geçirmiş izleyiciler 6 Eylül tarihinden itibaren etkinliklere Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden bilgilerini göstererek giriş yapabilirler. TC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış izleyiciler son
aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren, Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün
süre ile etkinliklere PCR testi koşulu aranmadan katılabilecektir. Aşılarını tamamlamamış veya hastalığı bağışıklık süresi devam eden
bir vakitte atlatmamış kişiler, en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek etkinliklere girebilecektir.
Tüm kontroller etkinlik girişlerinde HES uygulaması üzerinden yapılacaktır. HES kodunun gerekli bilgileri gösterebilmesi için
izleyicilerin HES mobil uygulamasının güncel sürümünü indirerek “HES Kod Ayarları” bölümünde bulunan Risk Durumu, Aşı
Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu alanlarını paylaşıma açmaları gerekmektedir. 18 yaş altındaki izleyiciler için PCR testi
zorunluluğu yoktur.
COVID-19 ÖNLEMLERİ
● İzleyicilerin mekânlara maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları gerekmektedir.
Maskesi olmayan ya da maskesini değiştirmek isteyen izleyicilerin kullanabilmesi için mekânlarda maske
bulundurulacaktır. Maske takmamakta ısrar edenler mekân dışına çıkarılacaktır.
● İzleyiciler bileti üzerinde yazan koltuk numarasına oturmak zorundadır. Bu kurala uymayan ve yer değişikliğinde
ısrar eden katılımcılar mekân dışına alınacaktır.
● İKSV, COVID-19 önlemleri kapsamında kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenme koşullarını etkileyen genelgelerde
yapılacak olası değişiklikler nedeniyle oturma planlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Planların değiştirilmesi
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bilgilendirme sağlanacaktır.
● Misafirler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.
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durumunda izleyicilerin koltuk numaraları ve yerleri mümkün olan en yakın yere yerleştirilecek ve konuyla ilgili
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ABOUT ONLINE SCREENINGS
The online screenings can be viewed on Passo Studio between 20.00 on 22 October and 00.00 on 20 November.
During this time, you can pause the video, rewind, close and open the page, continue where you left off, and watch it twice in
total. After 48 hours, your access to the video will be blocked and ticket refunds will not be possible even if you have not played
the video. Viewers with a combined ticket can watch all online screenings, subject to a 48 hour time limit per show. Turkish
subtitle option is available. A video can only be played from one device at a time. In addition to mobile phone, tablet and computer
screens, it is also possible to watch the screenings by mirroring them to television screens with Smart TV feature.

önemli bilgiler | ımportant notıces

WARNINGS AND REMINDERS
● T here may be last-minute changes in the festival programme due to pandemic conditions. Please visit our
website for the most up-to-date programme.
● We kindly request our viewers to be diligent to arrive on time for the performances. Audiences arriving late to
the show will not be admitted to the hall, and tickets will not be refunded.
● It is forbidden to record with a camera, camera, mobile phone and all kinds of recording devices during the
show.
● We kindly ask you to be present in the hall at least 30 minutes before the start of the show and for security

To watch the screenings, you will need to create a new membership in Passo Studio, which will be activated on

passostudio.com, in addition to your membership at passo.com.tr. You can watch the shows using the code on your ticket in
ticketed screenings.

reasons, do not carry any bags larger than your handbag. Luggage and large backpacks will not be accepted in
the hall, and cloakroom service will not be provided.
● Children under the age of seven are not allowed in, except for the plays aimed at children. In the plays
recommended for children, entry will require separate tickets for children.

On 20 November at 00.00, all screenings will be removed from the platform.
IMPORTANT NOTICE TO AUDIENCES ABOUT VACCINE OR NEGATIVE PCR TEST REQUIREMENT
According to the notice of the Ministry of Internal Affairs, from 6 September 2021 onwards, audiences will be allowed into the
events by showing their vaccination cards or, if they are not vaccinated, PCR tests with a negative result up to 48 hours from the
event.
Individuals who have completed the vaccination schedule determined by the Ministry of Health will be able to participate in the
events from the 14th day following the last vaccination date, and those who have had Covid-19 will be able to attend the events for
180 days after the completion of their isolation process without requiring PCR testing.
Controls for entry will be made through the Hayat Eve Sığar - Life Fits into Home (HES) application. No PCR testing is required
for audiences under the age of 18. We kindly request you to download the current version of the HES application to your mobile
device and allow sharing your vaccination, disease and test status.
COVID-19 MASURES
● For entrance to venues, HES codes will be inquired via Hayat Eve Sığar app. All guests must download the app
and get their HES codes before arriving at the venue. Guests will be allowed in if they can prove a “safe” status
acquired via the app’s “Query HES Code” section. In case of a “risky” warning, guests will not be admitted to
the event and will not be able to benefit from ticket refunds.
● Foreign nationals can also receive their HES code by SMS. First type HES, followed by your nationality,
passport serial number, year of birth and surname with single blanks in between, and send it to 2023.
● Facemasks should be worn at all times and everywhere in the venues. Masks will be provided in case of loss or
need for a new one.
● T he seating will be arranged in accordance with the social distancing rules.
● Guests must sit on their designated seats that are specified on their ticket.
● İKSV reserves the right to change the seating plans due to possible changes in the official notices affecting the
organisation of cultural and artistic events within the scope of the COVID-19 measures. In case of any change
in the seating plan, guests will be allocated the nearest possible seats and willl be informed beforehands.
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● Guests must comply with the COVID-19 measures.
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GÖSTERİ MEKÂNLARI

ISTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI

VENUES
ALAN KADIKÖY

Kadir Has Üniversitesi

Acıbadem Mahallesi

Kadir Has University

Muhittin Üstündağ Caddesi

Cibali Mahallesi

Kadıköy

Kadir Has Caddesi

T: (216) 340 59 65

Fatih
T: (212) 533 65 32

Arter
Irmak Caddesi

MODA SAHNESİ

No. 13 Dolapdere

Bahariye Caddesi

Beyoğlu

Halil Ethem Sokak

T: (212) 708 58 00

No. 34/27
Kadıköy

ATLAS 1948 SİNEMASI

T: (216) 330 58 00

ATLAS 1948 CINEMA
Kuloğlu Mahallesi

MÜZE GAZHANE

İstiklal Caddesi

GAZHANE MUSEUM

Atlas Pasajı No. 131

Kurbağalıdere Caddesi

Beyoğlu

No. 125 Hasanpaşa

T: (212) 252 85 76

Kadıköy

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

PROFİLO KÜLTÜR MERKEZİ

Caddebostan Mahallesi

Profilo AVM

Bağdat Caddesi

Gülbağ Mahallesi

Haldun Taner Sokak No. 11

Cemal Sahir Sokak

Kadıköy

Mecidiyeköy

T: (216) 467 36 00

Şişli
T: (212) 217 70 97

DasDas
Metropol İstanbul

SAİNT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ

Atatürk Mahallesi

SAINT BENOIT FRENCH HIGH SCHOOL

Ataşehir Bulvarı

Kemeraltı Caddesi

Ataşehir

No. 11 Karaköy

T: (216) 970 03 27

Beyoğlu
T: (212) 244 10 26
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DURU ATAŞEHİR
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Barbaros Mahallesi

Yapı Kredi Bomontiada

Kızılbegonya Sokak

Merkez Mahallesi

Watergarden AVM

Silahşör Caddesi Birahane Sokak

Ataşehir

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası No. 1

T: (216) 629 46 48

Şişli

CT MP: (552) 488 09 14

T: (212) 230 21 62

HOLLANDA KONSOLOSLUĞU

ZORLU PSM TURKCELL PLATINUM SAHNESİ

THE CONSULATE OF THE NETHERLANDS

ZORLU PSM TURKCELL SAHNESİ

İstiklal Caddesi 197

Zorlu Center

Tomtom

Levazım Mahallesi

Beyoğlu

Koru Sokak No. 2

T: (212) 393 21 21

Beşiktaş
T: (212) 912 37 76

ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

istanbul kültür sanat vakfı | ıstanbul foundatıon for culture and arts

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS

istanbul kültür sanat vakfı | ıstanbul foundatıon for culture and arts

YÖNETİM

İstanbul Caz Festivali Direktörü

MANAGEMENT

Istanbul Jazz Festival Director
harun izer

YÖNETİM KURULU

DENETLEME KURULU

Genel Müdür

BOARD OF DIRECTORS

AUDITORS

General Director

İstanbul Tasarım Bienali Direktörü

görgün taner

Istanbul Design Biennial Director

Başkan

fatma okan (Borusan Holding AŞ)

Chairman

oğuz sülek (Arçelik AŞ)

bülent eczacıbaşı

deniz ova
Genel Müdür Yardımcısı
Deputy Director General

Salon İKSV Direktörü

dr. yeşim gürer oymak

Salon İKSV Director
deniz kuzuoğlu

Başkan Yardımcısı
Vice Chairman
ahmet kocabıyık

Genel Müdür Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)
Deputy Director General

Üyeler
Members

(Finance and Administration)

Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü
Cultural Policy Studies Director
özlem ece

mustafa yegen
Genel Müdür Asistanı

prof. dr. teoman akünal
ebru dildar edin

İletişim Grup Direktörü

Assistant to General Director

oya eczacıbaşı

Communications Group Director

nilay kartal

zeynep inanoğlu özdemir

ayşe bulutgil

mehmet keteloğlu
görgün taner

Kurum Kimliği ve Yayınlar Direktörü

özgür tanrıkulu

Corporate Identity and Publications Director

oya ünlü kızıl

didem ermiş sezer

Kurumsal Kimlik Danışmanı

Medya İlişkileri Direktörü

Corporate Identity Advisor

Media Relations Director

bülent erkmen

ayşen ergene

Hukuk Danışmanı

Satış ve İş Geliştirme Direktörü

Legal Advisor

Sales and Business Development Director

av. sadife karataş kural

dilan beyhan

İdari İşler Danışmanı

Sponsorluk Programı Direktörü

Administrative Affairs Advisor

Sponsorship Programme Director

çağrı köseyener

zeynep pekgöz
İstanbul Müzik Festivali Direktörü
Istanbul Music Festival Director
efruz çakırkaya

106

Istanbul Film Festival Director
kerem ayan
İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü
Istanbul Biennial and İKSV Contemporary Art Projects Director
bige örer
İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü
Istanbul Theatre Festival Director
doç. dr. leman yılmaz
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İstanbul Film Festivali Direktörü
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İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ
ISTANBUL THEATRE FESTIVAL

İLETİŞİM GRUBU

KURUM KİMLİĞİ VE YAYINLAR

COMMUNICATIONS GROUP

CORPORATE IDENTITY AND PUBLICATIONS

DANIŞMA KURULU

FESTİVAL

Direktör

Direktör

ADVISORY COMMITTEE

THE FESTIVAL

Director

Director

ayşe bulutgil

didem ermiş sezer

prof. dr. dikmen gürün

Direktör

zeynep oral

Director

dr. beki haleva

doç. dr. leman yılmaz

Editorial Manager

MEDIA RELATIONS

erim şerifoğlu

Operations and Budget Advisor

Direktör

Editör

ayşe emek

Director

Editor

ayşen ergene

ıtır yıldız

Operations Coordinators

Koordinatörler

Yayınlar Grafik Uygulama Uzmanı

handan uzal dündar

Coordinators

Prepress Graphic Designer

gizem aktepe

elif ekinci

ferhat balamir

doç. dr. ayrin ersöz
vıncent baudrılle

Editoryal Çalışmalar Yöneticisi
MEDYA İLİŞKİLERİ

Operasyon ve Bütçe Danışmanı

Operasyon Koordinatörleri

neslihan özata
Grafik Tasarımcılar

Üstyazı Koordinasyonu
Surtitling Coordination

Sorumlular

Graphic Designers

nermin saatçioğlu

Associates

esra kılıç

ayşegül öneren

ayşe ezgi yıldız

derya bozcuk

murat kaan saçlı

Görsel İçerik Koordinatörü

Web Sitesi Yöneticisi

Visual Content Coordinator

Webmaster

coşku atalay

sezen özgür

Fotoğraf

Dijital Projeler Koordinatörü

Photo

Digital Projects Coordinator

ılgın erarslan yanmaz

bahar helvacıoğlu

Stajyer
Intern
berru süzer

mete kaan özdilek
Video

İKSV STÜDYO

Video

İKSV STUDIO

hamit çakır
mete kaan özdilek

Koordinatör
Coordinator
ebru gümrükçüoğlu
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Associate
kamil kulaksız
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Sorumlu
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PAZARLAMA

SATIŞ VE İŞ GELİŞTİRME

PRODÜKSİYON

MALİ VE İDARİ İŞLER

MARKETING

SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT

PRODUCTION

FINANCE AND ADMINISTRATION

Yöneticiler

Direktör

Koordinatör

Genel Müdür Yardımcısı

Managers

Director

Coordinator

cansu aşkın

dilan beyhan

ali uluç kutal

meriç yirmili

ARŞİV

(Finance and Administration)
Üyelik Programı Yöneticisi

Sorumlu

Membership Programme Manager

Associate

gülce şahin

başat karakaş

ARCHIVE

mustafa yegen

MALİ İŞLER
Satış Operasyonları Koordinatörü

Asistan

Yönetici

Sales Operations Coordinator

Assistant

Manager

neva abrar

ulaş bölük

esra çankaya

FINANCE
Yöneticiler
Managers

Satış ve İş Geliştirme Koordinatörü
Sales and Business Development Coordinator
SPONSORLUK PROGRAMI

(Mali ve İdari İşler)
Deputy Director General

hamdi sarıoğlu

SPONSORSHIP PROGRAMME

ahmet buruk
(Bütçe ve Muhasebe Budget and Accounting)
başak sucu yıldız
(Finans Finance)

CRM Koordinatörü
Direktör

CRM Coordinator

Muhasebe ve Finans Operasyonları Sorumlusu

Director

özge genç

Accounting and Finance Operations Associate

zeynep pekgöz

deniz yılmaz
Satış ve CRM Operasyonları Sorumlusu

Direktör Yardımcısı

Sales and CRM Operations Associate

Muhasebe ve Raporlama Sorumlusu

Deputy Director

canan alper

Accounting and Reporting Associate

zeynep karaman

kadir altoprak
Satış Operasyonları Sorumlusu

Koordinatör

Sales Operations Associate

Sorumlu

Coordinator

emre seymenoğlu

Associate

merve peker

özlem can yaşar
Satış Operasyonları Asistanları

Sorumlular

Sales Operations Assistants

Asistan

Associates

verda tınmaz

Assistant

aykut balıkçı

eda alo

enes can şahin

derin tekin
Üyelik Programı Sorumluları
Membership Programme Associates
erim pala
begüm çavuşoğlu
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Membership Programme Assistant
gülşah kaya
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Üyelik Programı Asistanı
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

KÜLTÜR POLİTİKALARI ÇALIŞMALARI

INFORMATION TECHNOLOGIES

CULTURAL POLICY STUDIES

Sistem Yöneticisi

Direktör

System Administrator

Director

kadir ayyıldız

özlem ece

Bilgi Teknolojileri Asistanları

Stratejik Planlama ve Proje Yöneticisi

Information Technology Assistants

Strategic Planning and Project Manager

emre kara

ezgi yılmaz

türkay çeler
Araştırma Koordinatörü
Research Coordinator
BİNA YÖNETİMİ VE GÜVENLİK

can sezgin

BUILDING ADMINISTRATION AND SECURITY
Proje Asistanı
Bina Yönetimi ve Güvenlik Yöneticisi

Project Assistant

Building Administration and Security Manager

mehmet caner soyulmaz

ersin kılıçkan
Danışma Görevlisi

İKSV ALT KAT

Reception Officer
dilara çetin

Yönetici
Manager

Depo Sorumluları

elif obdan gürkan

Warehouse Officers
şerif kocaman

Asistan

sercan dericioğlu

Assistant
ırmak erdurak

Yardımcı Hizmetler
Services
özden atukeren

SALON İKSV

aşkın bircan
aydın kaya

Direktör

ahmet birkan karaçam

Director
deniz kuzuoğlu

İNSAN KAYNAKLARI

Prodüksiyon Amiri

HUMAN RESOURCES

Production Manager
ufuk şakar
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İnsan Kaynakları Uzmanı

112

Human Resources Specialist

Ses Mühendisi

beste kayacan

Sound Engineer
sinan özçelik

İnsan Kaynakları Asistanları
Human Resources Assistants

Işık Tasarımcısı

naz yılmaz

Lighting Engineer

melike metin

efe sümer

künye | colophone

FESTİVAL KATALOĞU
FESTIVAL CATALOGUE
Yayıma Hazırlayan

Reklam Ajansı

Editor

Advertising Agency

mehmet egrik

lokal istanbul

Metinler

Reklam Filmi

Texts

TV Spot

bahar çuhadar

organıc fılm

(Yerli Yapımlar Local Productions)
Çeviri
Translation
evren erlevent
Grafik Tasarım
Graphic Design
kerem yaman, BEK
Tasarım Uygulama ve Baskı Öncesi Hazırlık
Design Application and Pre-Press
ferhat balamir, İKSV
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 Foundation for Culture and Arts.
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