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ytikseğe koymak demek. Bu anlamda;
Keersmaeker'in bıoşürdeki sözlerinden biri yine oldukça dengeli, alçakgönüllü bir yaklaşımla sarf edilmiş:
'P,A.R.T.S.'ıv on yılı boyunca m tatmin

Ke"ern öze l
ve yazaı-yönetmen Toshiki Okada'nın
kendi topluluğu chelfit§ch'le sahneye

koyduğu HotPepper, Air Conditioner, and
the Farewell Speech (Aa Biber, Haııolandırmü ve Veda Kanuşması) ieş{walin tiyatro
edici süreç hem hocaların hem de öğrenci- ayağını oluşturan gösterilerdi.
birikerı.'in Re: Faıd: die in goad caffi?afly
lerin iieğiştiğini, geliştiğni, kendi'harekıtlerini' bulduklarını ya da bulamadıklarını adlı yapıtı; giderek "yetsiz"Leşen dtinyanın akrşkan, birbirinin içine geçmiş
görmek aldıı."
fiziki ve şanal mekAnlaırnda, cinsiyetetki
bir
zayıf
daha
İlk programdan
lerin giderek belirsizleştiği gtiniimüzbir
önce
buakan ikinci progıamdaysa
mezuniyet projesi shipibo,, ardından de en sa\.unmaslz hallerinde bedenleri
Keersmaeker'in Zeitung adlı yapıtının gplak, ruhları soyulmıış iki insanrnın
ölüme doğru yaptıklarr son yolculuktayeniden çalşılmış versŞonu sahnelendi.
Adrian Heathfield'fuı, 2ü12' ın ilk ay- ki duygu ve,düşiincelerini bizzat içinde
--1annda Zentrum fiiı Kunst und Medi- yaşadığ,ımız "dönemin ruhu"nu ortaentechnologie Karlsruhe (Karlsruhe Sa- ya sererek sahneye taşıdı. Re: Fwd: die
nat ve Medya Teknolojisi Merkezi)'nde in good com?rfıy duygulann biı yandan
perfornıans sanatrnr "canh" olarak su- hissizleşirken bir yandan da keskinleşnan Moments sergisi örneği üzerinden tiği ruhlaıda seçiınsizliğin, taEninsizlio anda sergilenmekte, vuku bulmakta ğin, paylaşamam.ırun, kaybolmuşluğun
olan bir sanat yaprtının dönüşümü, ka- ve yalnızlığrn tavan yaptığı durumlan;
lıolığ/geçiciligi dayanıklılığını tartış- çocukluk zamanlarrnln masumiyetini,
tığı Dönüşümün Hayalet Zamanı adlı bir çocukluğun yer ve zamarıına dörıme,
sunum yaptığı, Peggy }arrell Kaplan'ın kaçma isteğinin kaçrnrlrnazlığını oldu1980'lerden günümiize uzanan zaman ğu kadar beyhudeliğini fragmanlar hadiliminde belgelediği koreograf portre- lindeki şiirsel bir metirç şivri ve ironik
lerinden oluşan Beden'deru Yüz'e adlı io- biı dil ve çıplak, çapaklr ve yeni-geıçektoğra{ sergisinin izlenebildiği, çeşitli ku- çi bir estetikle karşımıza getirdi.
Melis Tezkan ile Okan Urun'un birrumlarla ortaklaşa dans filmlerinin gösyazıp tasarlayrp, yönettikleri; sahlikte
terildiği festivalin progıamında tiyatro
nedeki iki insanı Gökçe Yiğitel ile Okan
bu yıl önemli bir ağırlık oluşturuyordu.
2010 Avrupa Ki.ilttir Başkenti etkin- Ururı]un başarıyla canlandrrdıklan
likleri kapsarnrnda İstanbul'a özel bir iş oyun, Altıncı IPeNS Festivali'nin birinde üretmiş olan Alman belgesel tiyatıo ci bölümiintin en etkileyici gösteri}erintopluluğu Rimini Ptotokol|den Stefan den biriydi.
Şiındu İstanbullu çağdaş sahne sanatKaegi'nin yönettiği ve 2008 yılından
lan
ınerakhlarınrn gözü festivalin ikinci
Muezzin
Radio
beri dünyap dolaşan
gerçekleşeceği Nisan-Mayrs
bölümünün
(Radya Müezzin), Melis Tezkan ile Okan
yapıtıyla
Anne Teresa de Keİki
2a13'te.
Urun'dan kurulu biriken'in IDANS
Greco,
Emio
lör6me Bel ve
ortak yapımı olarak prömiyerini festi- ersmaeker,
valde gerçekleştirdikleri Re: Fwd: die in TAO Dance Theater şimdiden açıklanmış oian isimler...
goad ;ompany tYrıt: İlt: beraberee ölmek)
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