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‘ÇIĞ’ Ukrayna Kherson Tiyatro Festivali’nde
—  22.05.2019  Yorum yapılmamış

[Zehra İpş�roğlu’nun Cumhur�yet Gazetes�’nde yayınlanan yazısını

okuyucularımızla paylaşıyoruz.]

B�r köy düşünün k� ağlamak, gülmek, bağırmak her şey yasak. Çünkü ses

t�treş�mler�yle harekete geçeb�lecek b�r çığ tehl�kes� vardır. Korku öyles�ne kök

salmıştır k� hayalet g�b� dolaşan �nsanlar b�rb�rler�yle el kol hareketler�yle ya da kısık b�r sesle anlaşırlar.

Özgürlüğün yaşandığı yaz aylarının dışında yılın dokuz ayı sess�zl�k ayıdır. Suskunluk kuralının dışına

çıkanın da öldürüleceğ� kes�nd�

Beh�ç Ak ve Özen Yula �le b�rl�kte Ukrayna Kherson Fest�val�’n�n açılışında Tuncer Cücenoğlu’nın yazdığı,

Oleksandr Kuchma’nın Ukraynacaya çev�rd�ğ� “Çığ” oyunundayız. Geçen yıl kadın ve göç konusunu ele

alan “Lena Leyla ve Ötek�ler” oyunumla Ukrayna Kherson T�yatro Fest�val�’nden ödül alarak dönmüştük.

Bu yıl da L�tvanyalı yönetmen L�nas Za�kauskus’un Kherson T�yatrosu oyuncularıyla sahneled�ğ� “Çığ”da

kom�k, grotesk ve düşündürücü b�r masal �zl�yoruz. K�ş�ler� yaşadıkları ortamın b�r uzantısı olarak

dürbünün ters�nden bakarak gösteren kar�katürleşt�r�lm�ş t�pler, st�l�ze b�r oyunculuk, humor, kara m�zah

ve yabancılaştırma etk�ler� oyunu hem halk t�yatrosuna hem de ep�k t�yatroya yaklaştırıyor. Özell�kle kara

m�zah kolaylıkla b�r melodrama dönüşecek bu oyunu başka b�r düzleme taşıyor. Oyunun �k�nc� yarısında

genç kadını ölümle yargılamak �ç�n gelen s�yah kalpaklı kara adamlar grotesk b�r tablo ç�z�yorlar. Kara

adamların b�r cücey� hapşırdığı �ç�n yastıklarla boğmaları, sonra da ölüyü gebe kadının yanına oturtup

karşısında saygı duruşuna geçmeler� oyunun doruk noktasını oluşturuyor .

Ş�ddete karşı ş�ddet

Ş�ddet bu oyunun laytmot�f�. Geleneğ� s�mgeleyen renk renk k�l�mler�n yanı sıra her yerde s�lahlar asılı.

Oyunun başında s�lahlarını tem�zleyen erkekler ava çıkmak �ç�n çığ tehl�kes�n�n geçmes�n� beklemekteler.

Otor�ter b�r yönet�m�n, �nsanlık dışı eylemler�ne dur d�yerek suskunluk duvarını aşmayı başaran

“kahraman genç adam” y�ne s�laha başvurarak karısını kurtarıyor. Böylece tıpkı TV d�z�ler�nde olduğu g�b�

ş�ddet�n önüne ş�ddetle geç�leb�leceğ� �let�s� ver�l�yor. Kuşkusuz sahnelemede farklı b�r yoruma

g�d�leb�l�rd�, ama metne sadık kalan b�r yorum terc�h ed�lm�ş. Y�ne de “Çığ”ın bu yorumu gerek görsell�k

gerek ek�p oyunculuğu açısından İstanbul T�yatro Fest�val�’ne de yaraşacak düzeyde. Keşke t�yatro

fest�val�nde sadece orta ve batı Avrupa ülkeler�n t�yatrolarına değ�l büyük gelg�tler yaşayan, bu açıdan da

yaratıcılık g�z�lgücü çok yüksek olan komşu ülkelere de daha fazla yer ver�lse. Otor�ter yapılanma, baskılar,

ataerk�l z�hn�yet�n yarattığı ortak sorunlar o kadar çok k�. Öte yandan Ukrayna g�b� b�r ülkede t�yatronun

konumu ve �şlev� Batı ülkeler�yle kıyaslanamayacak düzeyde. Yaratıcılık büyük oranda baskılardan

beslen�yor. Ukrayna’dak� t�yatrocuların b�zden tek farkı sansür korkusunu yaşamamaları.
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Yorumunuz

Kherson’da kaldığımız �k� gün t�yatrocularla ve öğrenc�lerle söyleş�lerle, çok yoğun geçt�. En güzel� de

fest�val�n yönet�c�s� Olexandr Kn�gga’nın y�rm� yıl önce temeller�n� attığı bu fest�vale çoluk çocuk bütün

Kherson halkının rengârenk b�r karnaval göster�s�yle katılmasıydı. Şeh�rdek� yaşam sev�nc�yle dolu neşel�

havadan ve t�yatroları tıklım tıklım dolduran �zley�c�n�n heyecanı ve tepk�ler�nden çok etk�lend�k.

Önümüzdek� günlerde Maltepe T�yatrosu “B�r Del�n�n Hatıra De�er�yle” fest�vale katılıyor. Umarız Ukrayna

Türk�ye kültür �l�şk�ler� zaman �ç�nde ver�ml� b�r b�ç�mde gel�şerek yeşereb�l�r.
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