THEATER
EMPOWERS
K O L E K T İ F D R A M A T U R J İ
A N A L İ Z İ

Bu rehber, Kültür ve Tiyatro
Araştırmaları Derneği
(Cultheater) ve Interkulturell
Aktiv e.v ortaklığında
gerçekleşen ve Gençlik
Köprüsü Türkiye Almanya
programı tarafından
desteklenen “Theater
Empowers” projesi sonucunda
ortaya çıkan çalışma yöntemini
paylaşmak amacıyla
hazırlanmıştır.

GİRİŞ
Gençler ile yürütülen tiyatro çalışmaları, kültür-sanatın herkes için erişilebilir
olmasını teşvik eden yaklaşımın yaygınlaşması için son derece işlevsel bir
zemin sunmaktadır. Cultheater bu misyonu yerine getirmek için çeşitli
yöntemler geliştirmektedir. Theater Empowers projesi de bu yolculuğun
durak noktalarından biri olarak değerlendirilebilir. Bu info-kit kolektif drama,
sahneleme ve reji çalışmaları için bir rehber niteliği taşımaktadır. Söz konusu
alanda çalışan kuruluşların, gençlik gruplarının ve tiyatro gruplarının
çalışmalarına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Öğrenmenin önemli bir parçası olan beyin fırtınası aktivitesinde, bireysel
ve kolektif yaklaşımlar ortaya çıkar. Kişisel deneyimler ve algılar bireysel
yaklaşımı ortaya koyarken, kişinin yaratım sürecini paylaştığı topluluk,
kolektif yaklaşımı belirler. Atölye sırasında karşımıza çıkan kolektif
yaklaşım, çalışmadaki tüm katılımcıların ortaklaşa yarattığı sosyal ve
kültürel ortamın ürünüdür.

Atölye temel olarak Bertolt Brect’in tiyatro anlayışı ve en önemli
oyunlarından Kafkas Tebeşir Dairesi oyunu üzerine kolektif bir tartışma
yürütmek amacını taşımaktadır.

KOLEKTİF
DRAMATURJİ
ANALİZİ İÇİN
YÖNTEMLER

GRUP BİLİNCİ
ÇALIŞMALARI

Kolektif analiz pratiği, kişilerin fikirlerini
özgürce ifade etmelerini ve birbirlerinden
öğrenmelerini teşvik eder. Bu sebeple eşitlikçi
bir tartışma ortamı hazırlanması,
çalışmalarımızın ilk aşamasını oluşturmaktadır.
Bu anlamda grup bilincini oluşturacak
egzersizler son derece önemli bir yerde
durmaktadır.
Grup bilinci çalışmalarının temel amacı,
katılımcıların fikirlerini ve itirazlarını samimi ve
demokratik bir zeminde, özgürce ifade
edebilmelerini sağlamaktır. Kendisini grup
içinde rahat ve grubun gerçek bir parçası
hisseden katılımcılar, birbirlerinin fikirlerini
gerçekten anlamaya çalışır, aynı fikirde
olmasalar bile birbirlerine saygı duymayı
öğrenirler. Eleştirel tartışma süreçlerinin,
birbirlerini yenmek ya da kendisinin daha iyi
olduğunu kanıtlamak için yapılan bir yarış değil,
grubun kolektif olarak en kapsamlı fikre
ulaşmasına katkıda bulunan adımların atıldığı
keyifli bir yolculuk olduğunun bilincine varırlar.

SUNUMLAR
Atölyenin içeriğinin kişilerin katılımlarını arttıracak
imkanlar sunması gerekmektedir. Bu anlamda
katılımcılardan belli konulara dair küçük sunumlar
hazırlamalarının istenmesi son derece faydalı olmaktadır.
Kişiler belli bir konuda sunum hazırlarken hazırlandıkları
konuya dair derinlemesine bir araştırma yapma fırsatı
bulurlar, konuya dair bilgi sahibi olduklarından kendilerine
olan güvenleri artar ve yaptıkları araştırmayı paylaşmak
yönünde heyecan duyarlar.
Sunumları gerçekleştiren gençlerin topluluk önünde
konuşma becerileri gelişir.

YUVARLAK
MASA
BULUŞMALARI

Yuvarlak masa buluşmaları,
katılımcıların fikirlerini rahatlıkla
ifade edecekleri samimi çalışma
ortamının kurulmasını destekleyen
önemli bir araçtır. Geniş gruplarda
yürütülen tartışmalara katılma
konusunda çekingenlik duyan
katılımcılar, dar gruplarda kendilerini
daha rahat ifade edebilmektedirler.
Dar gruplarda gerçekleşen yuvarlak
masa toplantıları, tartışmaların
derinleşmesi ve katılımcı modellerin
güçlenmesi açısından işlevlidir.
Sunumların ardından gerçekleşen
yuvarlak masa buluşmaları,
sunumlarda paylaşılan konuların
derinlemesine tartışılmasını ve
herkes tarafından özümsenmesini
sağlar.

PERFORMATİF
YÖNTEMLER

Perfromatif çalışmalar, yürütülen
tartışmaların eylemsel düzeyde görünür
kılınarak somutlaşmalarını sağlar. Atölye
sırasında üzerine tartışılan
yabancılaşma, gestus gibi Brechtyen
terimlerin netleştirilmesi için, çeşitli
fiziksel aksiyon cümleleri belirlenmiş ve
bu eylemlerin icraları üzerine tartışılarak
yuvarlak masa buluşmalarında yürütülen
tartışmalar sahneye taşınmıştır.
Tartışma faaliyetinin merkezde
atölyelerde yürütülecek fiziksel aksiyon
çalışmaları, atölye yürütücüleri
tarafından sınırlandırılmalı ve tartışma
konuları ile ilgili icraların dışına
yayılmamalıdır. Fiziksel aksiyon
çalışmasında gözlemcilerin katılımını
arttırmak için Agusto Boal’in Forum
Tiyatrosu yönteminden faydalanılabilir.

FARKLI
YORUMLARIN
İZLENMESİ VE
ANALİZ
EDİLMESİ

Atölye kapsamında Almanya ve
Türkiye’den katılımcılar Berliner
Ensemble’da Michael Thalheimer
yönetiminde sahnelenen Bertolt
Brecht’in Kafkas Tebeşir Dairesi
oyununu izlemiştir. Bir oyunun
farklı yorumlarının izlenmesi
yürütülen teorik tartışmanın
pratik olarak nasıl kullanıldığının
karşılaştırmalı bir analizini
yapılmasına olanak tanır. Theater
Empowers projesinde
katılımcıların Brecht’in oyununa
yönelik farklı yorumları
görmeleri, teori ve pratik
arasındaki karşılaştırmanın daha
işlevsel kılınmasını sağlamıştır.

SONUÇ
Genç sanat grupları tarafından yapılan kolektif çalışmalar,
teorik, sosyolojik ve sanatsal düzlemde yürütülen tartışmalar
ve karşılaşmalar aracılığı ile toplumsal diyalogu güçlendirir.
Kolektif sanat atölyelerinin temel amacı somut bir ürün elde
etmekten ziyade, gençlerin katılımcı ve eşitlikçi bir zeminde
kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamaktır. Katılımcıların
kolektif sanat atölyelerinde izlenen yöntemi ve edindikleri
deneyimi kendi gruplarında yaygınlaştırmaları, atölye için en
büyük kazanım olacaktır.
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* Deutsch-Türkische Jugendbrücke //
Gençlik Köprüsü TürkiyeAlmanya tarafından desteklenen
Theater Empowers projesi, Aralık
2017'de Berlin - Almanya'da
gerçekleştirilmiştir.

