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Şıı an prömiyeıini iDans'ta yapttğıniz,

Şubat'ta da Garajistanbul'da bir gös-
terimi oian Re: Fwd: die in ğaod com,
pany {Ynt: İlt: beraberce öimek)
isinıl! bir oyununıjz var. Beraber yaz-

dınız, O[ıan, Gökçe Yiğitel ile oynuyor.
§anirınn ilk defa oynadığınız lıir oyu-
rıu kendiniz yazıyorsunuz. Nasıl çıktı
bu fikir? Oyun yazmak ne menem bir

şeymiş?
2O06'daki iik işimiz Şimdi Bizim Evin
Yerinde Çukur Var performansının me-

tinlerini rJe biz yazrnıştık. Araya farklı
projeler gırcli: bJnlarıı^ arasında Özen
Yula nıetinleri önemli yer tutuyor. Bu

defa oyun yazalım diye başlamadık bu

projeye; tarnamen kendimize ait bir

dünyayı sahneye taşima fikri ağır bas-
tığı için doğal oiarak gelişti- Aslında
yazma süreci de provalarla eşzamanlı
ileı,iedi. Bazen provadaki bir doğaçla-
manın k6ğıda geçirilmesi, bazen bir
gece önce yazılanın provada yeniden

şekillenmesi şeklinde iIerIedi ve so-
nunda da seyirciye ulaşan h6lini aldı.
Bu metni bağımsız bir oyun gibi oeğil
de bu iırojenin bilesenlerinden biri
olarak görmek daha doğru oiur,

,r§ i

]! ]ğ
,i .-.§.] -ş

Re: Fwcl: die in ğood company Gil
Scott-Heıon'ın "Revoiution Will
Not Be Televised" (Devrim Televiz-
yonda Yayınlanmayacak) şiiriyle
açılıyor. Oyun için çıkış noktanız
da bu şiir miydi?
Gil Scott-Heron'ın şiiri projenin oI-

mazsa olmazı. Oyunun çıkiş noktası
oinıasa da gözümüzün önüne geien

ilk görüntü diyebiiiriz. Oyun, devrim
umudu ve ihtimalsizliği etrafında

şekilleniyor. Devrim özlemi ya da

devrimin ağız tadıy|a gerçekleşme-
yeceğini biImek kuşak olarak sahip-
lenebileceğimiz ve de nihayetinde
devı,imin doğasında olan bir durum,
aynı zamanda sahnedeki iki karak-

terin içinde bulunduğu, aralarında-
ki ilişkiyi belirleyen bir çelişki.
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Bir diğer yandan, tam biı devrim sayamasak da, Aıap Bahaıı ve Yunanistan'daki ayaklanmalar gİbi çeşitli direnişleı belki hiç-
bir devirde olmadığı kadar kaydediliyor. Sosyal medya her türlü sözde direnişin parlayıp paılayıp söndüğü aıan haline geldı.
Sanki devıime dair her şey hiçbir zaman olmadığı kadaı yayında, hatt6 yayına sıkışmış h6lde... Ne dersiniz?
Sadece devrim değil biz|er de yayına sıkıştık. Günümüzde daha önce hiç olmadığımızkadar haberdarız; dünyanın herhangi bir ye_
rindeki bir sorunla ilgilenmek, yaşanan trajedilerle sanal da olsa empati kurmak mümkün. Sahnedeki iki karakterln hik6yesini bir
vazgeÇiŞ öYküsü yapan, "haberdar" olduğumuz, duyar| hissettiğimiz durumlar karşısında zaman zaman kapıldığımız çaresizlik.
Sahnedekiler vazgeÇmeyi seçiyorla1 bunu da bir nevi kişisel kurtuluş hik6yesi olarak görüyo rlar.yarı sanal yarı gerçek hayatlarımızı
Ya da bahsettiğimiz Çaresizlik hissini "yayna sıkışmışlık" olarak ifade edebiliriz. Bu yayın dediğimiz şeyde paylaşılan hep genel tab-
lolar bu arada. Aslında eskisinden daha çok şey bilmiyoruz, sadece bilgiye daha sık ve daha yoğun maruz bırakılıyoruz, o kadar. yani
Tahrir MeYdanı'ndaki kalabalığı, sayısını ve isteklerini biliyoruz ama sokağımızdaki nefret cinayetinden daha az haberdarız. Her tür-
lü mecrada en çok paylaşılan ne ise gündemimiz o oluyor. Öyle ki bazen hiç görmediği miz,bize hiç değmemiş birinin öIümü bizim
iÇin günün en Sarsıcı haberi olabiliyor. Çünkü "herkes bunu konuşuyor." Tüm bunları düşünmek gerekiyor; iyi ve kötü yanlarını.
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SALT Galata'da gerçekleştirdiğiniz Sa-
ton ve Öyküler isimli performatif okuma,
die in ğood company'de de dikkatimi
çekti, oyunlarınızda yoğun bir fiziksel
aktivite vaı. Salon ve Öyküter'de Gökçe
inanamadığım bir kondisyonla salonun
çervresinde bana saatleı gibi gelen bir
süre boyunca koştu ve sonra o yemek
masaslna yatıp ÖIdÜ. Beraberce Ölme-
den önce de soyunup dökünüyor, kon-
vülsiyonel bir dans transına giriyorsunuz.
Bu yoğun fiziksel perfoımansların aItın-
da biışeyler yatıyor mu? Yoksa sadece
terlemeyi mi seviyoıuz?
Salon ve Öyküler, biriken'den bağımsız,
Okan ve Gökçe'nin bir sergi kapsamında
gerçekleştirdiği bir performanstı. O dö-
nem Re; Fwd: die in good company'de
birlikte çalışma fikri vardı ve bu perfor-

mans da birbirlerine alışmaları için iyi bir
fırsat oldu. Orada öykülerin içindeki söy-
lenmeyen ama sezilen bir enerjiyi bulma-
ya çalışmak söz konusuydu.
Son oyuna ya da genel olarak işlerimize
gelirsek fiziksel performans hep vardı.
Yakındoğu'da İhanet'le bir saatlik sabit,
hareketsiz konuşan beden mesela. Yala
Ama Yutma!'da oyun metninin önerisi ve

bizi çeken şey, bedenle sözün nasıl ayrı

çalıştığıydı. Ayça Damgacı'nın oynadığı
Melek karakterinin porno film çekmeye
çalışırken dünyayı kurtarma çabası aslın-
da her gün duyduğumuz gerçekleri daha
iyi duymamızı sağlıyordu ve oyuncu için
gerçek bir maratondu. Re: Fwd: die in
good company oyunu yine sözle bedenin
birbirine uyumlanmadığı ve bu uyumsuz-
luğun anlamlandırdığı bir oyun. Projeleri-
mizde bedeni hem gündelik hayata dair
hem de ondan bağımsız olarak düşünü-
yoruz; gÜndelik hareketlerin yolculuğuna
kafa yoruyoruz farkh şekillerde, bazen
yersiz ya da yoğun kullanımlarla. Sahne-
de on dakika boyunca soyunup dökün-
mek, mutfak tezg6hına yürümektense
yüzmeyi tercih etmek ya da hakkını vere-
rek çay demlemek bunlardan bazıları.
Yaptığımız işin kimileri tarafından tiyatro,
kimileri tarafından performans olarak ni-

telendirilmesinin sebebi de bu muhteme-
len, Performans sanatının özünde de şu

"sevgili" bedenin kaderini değiştirme ça-
bası yatıyor. En azından sahnedeyken bi-

raz rasyonelden uzaklaşabilmek nefes
aldırıyor bize.
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Oyunun 13 Şubat'ta bir gösteıimi daha var Gaıajistanbul'da, peki ya sonra?
Oyunun martVe nisan aylarında da Garajistanbul'da devam etmesi söz konusu; program aylık belirlendiği için takip etmekgerekli. Bizi çok
heyecanlandıran bir diğer şey ise mayıs ayında gerçekleşecek iDans Festivali'nde uluslararası üne sahip sahne sanatçıları Emio Greco ve
Peter Scholten ile ortak bir çalışma gerÇekleştirecek olmamız. onların "Son" temasl etrafında şekillenen Addio Alla Fine adlı gösterilerinin
bir parçasını biz üreteceğiz. Tiyatro ve dansın birbiriyle paslaştığı bir iş olacak

1_:


