Açık Stüdyo, performans sanatlarına yeni bir alan açmak niyetiyle
2016 yazında İzmir’de kuruldu.
Eser üretimi ve sunumu, izleyici geliştirme, eğitim gibi alanlarda farklı
olasılıklara, işbirliklerine ve arayışlara açık olma ilkesiyle yola çıkan stüdyo
kendini bir performans araştırmaları merkezi olarak tanımlamaktadır.
Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü’nün 2006 yılından bu yana İstanbul
ve İzmir’de sürdürdükleri çalışmaları bir merkezde toplama ihtiyacından doğan
Açık Stüdyo, budalasultan ve Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir kolektiflerinin
üretimlerine ev sahipliği yaptığı gibi tüm disiplinlerden sanatçıların
çalışmalarına açıktır.
Açık Stüdyo’nun etkinlik alanları öncelikli olarak performans (çağdaş
dans, tiyatro, müzik ve inter/multidisipliner performans) üretimi ve sunumu,
etkinlik (festival, seminer, panel vb. gibi) yönetimi, eğitim (çağdaş dans,
oyunculuk, performans tasarımı, tai chi vb. gibi) ve tematik (grup dinamiği,
beden farkındalığı, etkin iletişim vb. gibi) atölye çalışmalarından oluşmuştur.
2016 yılından bu yana onlarca performansa ve atölye çalışmasına ev sahipliği
yapmıştır.

AÇIK STÜDYO’DA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLER
2016 -2017

Kamishibai / Çocuklarla Masal-Anlatı-Performans

Şeniz Turan'ın yürüttüğü atölye çalışmasında, masalımızı Japon kağıt tiyatrosunu
(Kamishibai) kullanarak anlattıktan sonra yaratıcı drama yöntemi ile masalın kurgusal
dünyasına giriyoruz, öyküyü değiştiriyoruz ve yeniden kurguluyoruz. Yeni oluşturulan
masalı bu kez çocuklar, Açık Stüdyo sahnesinde, anne babalarına anlatıyor; hem de kendi
yaptıkları resimleriyle!

Süha Ertekin ile Uygulamalı T'ai Chi Ch'uan Semineri

Yılların T'ai Chi Ch'uan emekçisi Süha Ertekin ile yeni başlayanlar için iki günlük,
yoğunlaştırılmış T'ai Chi Ch'uan atölyesi düzenliyoruz. İlk gün T'ai Chi Ch'uan semineri ile
başlayan etkinlikte iki gün boyunca her gün 3 seans (her seans bir buçuk saat sürmektedir)
çalışma gerçekleşiyor.
Yoğunlaştırılmış hafta sonu çalışmamız T'ai Chi Ch'uan'a yeni başlamak isteyenler için güçlü
bir giriştir. Ayrıca bu yolda ilerlemekte olan öğrenciler için de usta ile temas kurmak
anlamında önemli bir deneyim ve doluluk sağlar.

Doğaçlama/Kontak Doğaçlama Dersleri
Yürütücü: Serenay Oğuz
Çağdaş dans disiplinine ait doğaçlama yöntemleri kullanılarak bedene, harekete ve dansa
yeni bakış açıları kazandırmak, yaratıcı ifade biçimlerini araştırmak ve katılımcının harekete
yaklaşımını zenginleştirmek amacıyla hazırlanan ‘atölye/ders‘te aynı zamanda “Kontak
Doğaçlama” pratikleri de ele alınıyor.

Performans Tasarımı Çalışması

Yürütücü: Şafak Ersözlü
Sahne sanatlarındaki güncel yönelimlerden derlenerek oluşturulan atölye içeriği
disiplinlerarası bir yaklaşımla bireyin içsel ihtiyacına karşılık gelen ifade olanaklarını
araştırmaya yöneliktir. Çalışma süresince çeşitli doğaçlama ve kompozisyon yöntemleri
üzerinde durulur, farklı hareket teknikleri sayesinde bireyin bedeniyle yeniden
ilişkilenmesine olanak tanınır.

T'ai Chi Ch'uan Atölyesi

Yürütücü: Bahar Nihal Ersözlü
T'ai Chi, bir felsefedir. Doğayla uyum içinde, sağlıklı ve barışçıl olma becerilerimizi
geliştirebileceğimiz pratikler ve teoriler bütünüdür. Taocular için pratik her zaman teoriden
önce gelir. Yani önce bedeni dengelemekle başlanır işe, pratiğin kendisini yapmak
bedenden zihne doğru bir iyileşme yaşatır.

Karşılaşma Ritüeli / Atölye

Ahmet Ortaçdağ'ın gerçekleştirdiği 'Tartışma-Konser' adlı performansının atölyesi,
seyircinin izleyiciye dönüşmesi, kuantum fiziğindeki izleyenin (observor) partikül üzerindeki
önceden tahmin edilemez dalga/parçacık etkisinin insan bilincindeki karşılığının
araştırılması sürecini kapsıyor.

Tartışma-Konser / Tenör Ahmet Ortaçdağ

Ahmet Ortaçdağ, rant ve savaş ekonomisine dönüştürülen global kapitalist sistemin
demokratik yeniden yapılandırılması konusundaki önerileri seyirciyle tartışırken, klasik batı
müziği şarkılarını sahne ve sanatın rituel özelliğini araştırmak için deneysel ve katılımcı bir
performansa dönüştürüyor.

Çağdaş Dans (Başlangıç / İleri-Orta Seviye)

Cansu Ergin gözetiminde başlangıç ve orta-ileri seviyelerde yapılacak bu derslerde, dans
disiplininden gelen ya da bu disipline ilgi duyan dansçılara ve dansçı adaylarına teknik
donanım sağlar ve yaratıcılıklarını açığa çıkaracak çalışmalar gerçekleşir.

2000’lerde Türkiye’de Bağımsız Müzik – Tayfun Polat

25 yıldır müzik sektörümüzün hemen her alanında çalışmış, müzik yazarı, radyo
programcısı, DJ, Tayfun Polat; 2000’li yıllarda büyük bir hareketlilik gösteren yerli bağımsız
müzik sahnemizi anlatıyor.

Ses Talimi sunar: Out Of Time

Çeşitli müzik stillerinden alınan elementlerin elektronik müzikle karıştırılması sonucu ortaya
çıkan, hüzünlü, kederli, agresif ve öfkeli, sevimli ama duyarsız iki kişilik müzik topluluğu:
Out of Time. Yılmaz Dündar ve Aykut Beysi; iki lap top, bas ve gitar ile karşımızda ve Sarp
Keskiner’i (gitar, objeler, oyuncaklar) konuk ediyor.

Nefes Teknikleri Çalışması

Ece Ekincioğlu eğitmenliğinde gerçekleşen bu çalışmada, nefesin hayat kalitemiz üzerindeki
önemi ve etkileri üzerine odaklanarak, gündelik hayatta stres, kaygı, gerginlik, öfke ve
konsantrasyon bozukluğu gibi durumlarda faydalanabileceğiniz farklı nefes teknikleri
paylaşılıyor.

Playback Tiyatro Performansı / Yankı Playback

Playback Tiyatro, seyircilerin kendi yaşamlarından anlattıkları öykülerin oyuncular
tarafından doğaçlama olarak canlandırıldığı interaktif bir tiyatro biçimidir.

Kısa İşler
Kuytu
müzik: Sami Hosseini
dans: Cansu Ergin
20 dk.
Ne, ne zaman biter?
konsept ve koreografi: Serenay Oğuz
10 dk.
Ben mi Gördüm Kelebek Olduğumu Düşümde Ben Olduğunu Düşleyen Kelebek mi?
konsept ve koreografi: Şafak Ersözlü
15 dk.

Ses Talimi sunar: Mertkan D. Yılmazer
Mertkan D. Yılmazer, sohbetli dinleti tadındaki akustik performansında seslendireceği
besteleri ve aktaracağı hikâyeleriyle İzmir’de ilk defa Açık Stüdyo sahnesine konuk oluyor.

Tonguç Gökalp Project
Tonguç Gökalp, kendi adını verdiği TONGBELLS adlı hazır malzeme ve endüstriyel parçalardan
oluşan enstrümanları ile yarı dijital, yarı analog ses deneyimlerini ve kompozisyonları
tasarlıyor; ülkemizde ve dünya çağdaş sanat arenasında sergilediği ve yine kendi adında
yaratmış olduğu TONGRAPHY adlı yeni biçim ve teknik içeren resimlerini eş zamanlı sahneye
yansıtma tekniği doğrultusunda ses enstalasyonlarıyla birleştiriyor.

Orçun Çıtır: “Bukowski”

Keskin edebiyatı, kurşun gibi cümleleriyle sokakların ironisi; bir Charles Bukowski uyarlaması:
‘’Sokak Felsefesi’’...
Tek kişilik oyunun uyarlayanı ve yönetmeni Sedat Demirsoy, Bukowski’yi tanımanın en kısa
yolunu başarılı bir şekilde sunuyor. Orçun Çıtır’ın canlandırdığı Bukowski, bir yanıyla
kadınların ve sokağın filozofu, diğer yanıyla küfürbaz, alkolik, berduş bir edebiyatçı.

Ses Talimi sunar: Jeffrey Hibbert
Hibbert; country, folk ve rock tarihine damgasını vurmuş akustik şarkılardan oluşan solo
performansını adeta tek kişilik komedi gösterisine dönüştürürken hayat hikâyesini, İzmir
macerasını işin içine katmaktan geri durmuyor.

Şarkıdan Devinime / 'While My Guitar Gently Weeps'
Beatles’ın ünlü şarkısı “While My Guitar Gently Weeps” bu atölyenin başlangıç noktasıdır.
Şeniz Turan tarafından yürütülecek olan atölyede katılımcıların George Harrison tarafından
yazılan bu şarkıyı bir devinim kompozisyonuna dönüştürmesi hedeflenmektedir. Yaratıcı
drama, playback tiyatro ve fiziksel tiyatronun elementleri kullanılarak bedensel devinim
yoluyla kendini ifade etme yolları araştırılır.

Teoman Kumbaracıbaşı - Solo Performans
Kumbaracıbaşı, Acaipademler ile gerçekleştirdiği konserlerde Puşkin, J. Prevert, Zahrad ve Pir
Sultan Abdal, Georg Trakl, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Antonio Machado, Percy Shelley,
Baudelaire gibi şairlerin dizelerini şarkılaştırarak şiirin, sözün değerini vurguluyor.

Ünal Ersözlü'den Şiir Okuması: "Sarmaşk"
Ünal Ersözlü'nün 2014 yılında, Islık Yayınları tarafından yayınlanmış son şiir kitabı
Sarmaşk'tan seslendireceği şiirlere tanık oluyoruz.

“Mesafeler…”: Merve Ünsal&Borga Kantürk / Sunum
Performans
Tekrarlanan rutin yol, kısa sureli konsantrasyon, gelecek kaygısı, dönüşü olan yolculuklar,
mesafeler, “düştesin uyan” hissi, boşluk hissi yaratan aralıklar, kısa ve uzun zamanlar, kısauzun adımlar… kat edilen ruhsal ve fiziksel mesafeler. Bu mesafe aralığında nefes alma ve
üretme düş kurma alışkanlıkları... Bu şekilde üreten iki insanı buluşturan bir tartışma.
Sanatçıların o zaman aralığında yaşadıkları bireysel deneyimlerini paylaştıkları bir zemin
arayışı.

Shakespeare Öldü, Aş Bunları
Yazan : Paul Pourveur
Türkçesi : Şaban Ol
Yöneten : Kağan Uluca

Oyuncular : Derya Efe, Kağan Uluca

Reji Asistanları : Ulvi Kahyaoğlu, Burak Talı
Grafik Tasarım : Alpgiray Kelem

Stresi Hafifletmek İçin Yoga Çalışması
Ece Ekincioğlu eğitmenliğinde gerçekleşecek bu çalışma ile uzun süredir bedeninizde ve
zihninizde birikmiş olan stresi yoga aracılığıyla kolayca serbest bırakabilirsiniz.

Herkes Dans Edebilir: “Dansın Yapı Taşları-1”
Eğitmen: Şebnem Yüksel

Bu atölye, dans etmek adına yapı taşı da denilebilecek önemli ipuçları sunar. Hem Skinner
Releasing Tekniği* hem de Laban Hareket Prensipleri* sihirli birer değnek gibidir. Bu bilgiler
ile herkes kolaylıkla dans edebilir.

Çocuklar için Yaratıcı Dans-Modern Dans
Doğaçlama dans pratikleri, modern dans teknikleri ve oyunlarla, yaratıcılıklarını
kullanabilecekleri, sosyal becerilerini geliştirebilecekleri, üretken ve aktif olabilecekleri bir
alan açan derslerimiz aynı zamanda çocukların kas ve koordinasyon sistemlerine de katkı
sağlayarak bedenlerinin sağlıklı gelişimine yardımcı olur.

Sevimli Canavarlar / Çocuk Kukla Atölyesi
Eğitmen: Özlem Altınbilek
Her çocuk özgür bırakıldığı sürece hayal gücüne sahiptir. Kukla sanatı, bu sınırsız hayal
gücünün can bulduğu bir sanat dalıdır. Aynı zamanda kukla, iletişim kurmada önemli bir yere
de sahiptir. "Sevimli Canavarlar" kukla atölyesinde küçük dokunuşlarla harikalar yaratıyoruz.

Bir Karakter Yaratıyorum / Yetişkin Kukla Atölyesi
Eğitmen: Özlem Altınbilek
Hayal kurmayı bırakmadığımız sürece, içimizdeki çocuğu da yaşatmaya devam ederiz.
Peşimizden koşan zamanı durdurup, içimizdeki çocukla küçük bir mola vermek için kukla
yapmaya davetlisiniz. Kendi karakterinizi özgürce yaratacağınız bir kukla yapım çalışması
gerçekleştiriyoruz.

Artizzzzz Talk / Janush&Kaplan Pembedere
'' ... ünlü dansçı Janush bu akşam yeniden ünlü işadamı, spor psikanalist, çocuk ruhlu bilge,
anti-karbonhidrat derneği başkanı, çakra çalışmaları ile kentsel dönüşüm uzmanı, şurupla et
marine etme uzmanı ve daha nicesi olan... Kaplan Pembedere ile derin sohbetler ediyor.
Programımız - Artizzzzz Talk - yine birbirinden olaylı açıklamalarla yerini buluyor. ''

Performans: Cansu Ergin, Şafak Ersözlü
Konsept: Cansu Ergin
Müzik: Luciano Pavarotti (Turandot) - Firetech Kandel (Arya)

Ben Okumaları - Performans Tasarımı Atölye Sunumu
"Ben Okumaları", Şafak Ersözlü yürütücülüğünde Açık Stüdyo'da gerçekleşen performans
tasarımı atölyesinin sunumudur. Sanatçılar Sevinç Baltalı ve Gözde Özkurt, Ekim-Aralık 2016
tarihleri arasında her Çarşamba akşamı iki saat çalışıp yaratıcı süreçte içgörü üzerine
yoğunlaşarak kendi içlerine doğru bir yolculuğa çıktı. Bu yolculukta intermodel sanat
psikoterapileri yöntemleri rehberliğinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kompoze ederek
bir performans hazırladılar.

Tesadüf – Dinleti
Engin Topuzkanamış ( Oğur Sazı - Kopuz)
Gilad Weiss (Perdesiz Gitar - Kopuz)
Melisa Yıldırım (Kemane)

Perazma - İzmir Şarkıları ve Yunan Halk Müziği
Perazma, İzmir ve Yunan Halk müziğinin iki yaka arasındaki yolculuğuna eşlik ederken,
bazılarımızın aşina olduğu bazılarımızın ise ilk kez duyacağı şarkıların bilmediğimiz
hikayelerini de bizlerle paylaşıyor.

Vokal & Hikaye : Antonia Persidou
Lavta & Santur: Ozan Özdemir
Klasik Kemençe: Sercan Kırmızı

Çağdaş Dans ile Beden-Mekan Farkındalığı

Eğitmen: Yıldız Güventürk
Beden farkındalığı insan hayatını doğrudan etkileyen bir unsurdur. Bu atölye çağdaş dansın
temel ilkeleri doğrultusunda kişinin beden farkındalığını artırmak ve bu farkındalığı dansa
aktarmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sergi: Orkun Destici – Küpler
Küratör: Murat Özdemir

Sergi: Fulden Adatürk - Hava Kararmadan Evde Ol!

'İçinde yaşadığımız gerçeklik bizim dilsel yapımızın bir ürünüdür. Dil gerçekliği yeniden
üretmez ancak simgesel olan gerçekliğin yerini alır.'*
Tıpkı bu, 'ben' üzerinde eril tahakküm kuran 'Hava kararmadan evde ol!' ifadesi gibi. Oysa
egemen kültürü domine eden zihniyet olarak eril tahakküm '(...); bağımsızlık ve yönetme
gücüne güvenen bütün erkeklerin gizli suç ortaklığıdır'**

*Kolektif (2005), Kadife karanlık, İstanbul:Su
**(alıntılayan Türk,2008,s.1); (aktaran Adorno, 2002,s.47)

Küratör: Murat Özdemir

Çakralar Çalışması

Eğitmen: Ece Ekincioğlu
“Tıkalı çakralar- Çakraları açmanın yolları…” gibi konuların ardındaki, tam ya da hiç bilmeden
kullandığımız 'çakraları' yakından tanımak adına bu atölyeye katılabilirsiniz.
Sadece fiziksel varlıklar değiliz. Fiziksel bedenin nasıl bir anatomisi varsa, enerjinin de bir
anatomisi vardır.
Bu çalışmaya bedeninizi fiziksel boyutunun dışında tanımak, çakralar hakkında bilgi edinmek,
yaşam enerjisinin bedende izlediği yolları yoga bilgisi ışığında öğrenmek, kendinizi farklı bir
açıdan, içeriden tanımak, daha iyi anlamak adına siz de katılabilirsiniz.

Beden ve Diğer Şeyler - Serenay Oğuz ile Atölye

Eğitmen: Serenay Oğuz
Atölye, bedenimizde var olan alışkanlıkların dışına çıkıp, bildiğimiz yollar ve yöntemlerin
baskısından kurtulup özgürleşmeye giden süreci başlatmayı hedefler. Bir yandan duygu,
düşünce, beden, mekân ve nesnelerin sunduğu alanı farketmeyi gözetirken öte yandan bu
alanların sınırlarını ne kadar genişletebileceğimizi sorgular.

Herkes Dans Edebilir - Doğaçlama 1
Eğitmen: Şebnem Yüksel
"Herkes Dans Edebilir- Doğlama" atölyeleri, kişinin yaratıcılığını canlandırmak üzere
tasarlanmıştır. Çalışmalar, oyun oynama dürtüsünü ve spontaniteyi tetikleyerek kişinin
tuttuğu ya da tutunduğu kalıplardan özgürleşmesini hedeflemektedir. Atölye, katılımcılara
keyifli ve bol hareketli bir zaman aralığı sunar. Mekan ve zaman, hareketle paylaşıldıkça
enerji ağı genişleyip yayılır.

Diyaloglar / Müzikal bir Mektup

Şebnem Yüksel: dans
Anıl Karaoğlu: müzik
Şebnem Yüksel, mekanda fiziksel olarak bulunmayan müzisyen Anıl Karaoğlu'ndan müzikal
bir mektup alıyor. İlk defa sahnede duyacağı müzikle etkileşime geçecek olan Şebnem Yüksel
ile izleyiciler henüz bilmedikleri bir yolculuğa çıkıyorlar.

Yapıyorum - Erdem Gündüz Çağdaş Dans Performansı
Duygunun mu düşünceyi, düşüncenin mi duyguyu biçimlendirdiği sorusu sanatçının kafasını
kurcalar. Simgesel ve sessel değişimler çeşitli biçimlerde dansçının kendini ifade ettiği dansa
dönüşür. Bu yapı oyun ve gerçek arasında, kimi zaman hayal ve yapılan arasında değişir.

Koreografi: Erdem Gündüz
Performans: Erdem Gündüz
Müzik: Engin Bayrak
Süre 30'

Aysun Timurcan Konseri
"Şimdi, karşınızdayım!
Karar verdim. Tekrar dönüyorum. Başa, en başa. Sanat yolunda olmak masalcı bir iz
bıraktırıyor. Yol demişken; çok bir şey yapmadığımı sadece, bir arpa boyu yol gittiğimi
gördüm.
Size sunacağım şarkılarımı daha önce veya bazılarını şans eseri dinlemiş de olabilirsiniz ama
bu gece farklı olacak, ilk ağızdan dinleyeceksiniz, sahibinin sesinden.”
Aysun Timurcan

Fotoğraftan Devinime
Eğitmen: Şeniz Turan
Bu atölyede katılımcıların fotoğraflardaki estetik ve anlatım biçiminden yola çıkarak
birdevinim kompozisyonu oluşturması hedeflenmektedir. Yaratıcı drama, playback tiyatro ve
fiziksel tiyatronun elementleri kullanılarak bedensel devinim yoluyla kendini ifade etme
yolları araştırılır.

Öykülere Yakınsak - Birinci Modül
Berat Alanyalı ile öykülere yakınsak mercekten bakalım, üzerine birlikte konuşalım isteriz.
“Öykülere Yakınsak, onlara yakından bakmayı sevenlerin buluştuğu bir toplantıyı da severiz.
Bir öykü bize neler anlatır?
Yakından bakarsak, hiç anlatmıyor gibi duran şeyleri de anlattığını görebiliriz.
Bir öyküye yakından bakmak, yazıldığı dönemin tarihsel arka planına, yazarın evrenine
bakarak metnin katmanlarını olasılıklar ölçüsünde aralamak; satır aralarındaki patikalarda
edebiyat hazzıyla yol almaktır.

Dans ve Fiziksel Tiyatro Atölyesi - Gonca Gümüşayak
Bu atölyenin sırrı; hayat ile bağlarımızı doğa ve kendi iç gücümüzle kurmak, potansiyel
enerjimizi kinetik enerjiye dönüştürmek, fikirleri harekete dökmek, kendi fiziksel
hareketimizde özgün ifadeyi araştırmakta yatmaktadır. Deneyimleyenlerin harekete olan
yaklaşımlarında yeni bakış açıları geliştirmek amaçlanmaktadır.

YU

Konsept, Yönetim & Performans: Gizem Aksu
Skenografik Tavsiye: Meryem Bayram
Işık Tasarım: Utku Kara
Fotoğraf: Meryem Bayram
APAP, 0090 ve Çıplak Ayaklar Stüdyo’nun desteği ile…

Organik Bilgelik
Eğitmen: Gizem Aksu
Atölye, iç organların hayata durmaksızın önerdiği arkaik, organik ve spontan bilgelikte
enerjiyi duyumsama, hissetme ve hareket ettirmenin izine düşer. Doğa, beden, nefes
ilişkiselliğinde farklı titreşimlerin dönüşümü ile ilgilenir.

Re-birth / Sunum Performans Film
Film (30 dk)
(Dans & Fiziksel Tiyatro “Enerjiden İfadeye” atölye katılımcılarının fiziksel aksiyon sunumları)
+
“Re-birth” filminin sunum-performansı
Fimin izlenmesinin ardından filmin yönetmeni, koreografı ve oyuncusu olan Gonca
Gümüşayak bizlerle filmin üretim aşamasındaki performansın nasıl ortaya çıktığının hem
hikayesini paylaşıyor hem de eylemsel olarak yeniden bu performansın gerçekleşebilmesi için
gerekli koşulların oluşmasını sağlıyor ve fiziksel aksiyonunu yeniden gerçekleştiriyor.

Yazarlık Atölyesi
Ahmet Akdeniz’in 'yazarlığa teknik bir bakış' eğitiminin giriş seviyesi bölümüdür. Yazarlığın
öğretilebilir – öğrenilebilir öğeleri üzerine tartışma yürüten bu çalışma, biçime ve öze dair
yaklaşımlar yaparak bunu irdeler.

Dönüşen Mek(An)
Birliktelik içerisinde nasıl bir mekan üretilebilir ve mimarlık eğitimindeki sınırların dışına ne
kadar çıkılabilir? Beraberce keşfedebilmek üzere davetlisiniz.
3 günlük atölye çalışmasında Dönüşen Mek(An) 2.0, Göçmek(An) 1.0 sürecinde köklenmek ve
aidiyetimizi bulmak üzere doğayla birlikte zamansızlığın ve ormanın tam ortasında
başladığımız yolculuğa bu kez salt beden-mekan ilişkileri üzerinden devam ediyor.

Şeniz Turan ile Playback Tiyatro Atölyesi
Playback Tiyatro, seyircilerin kendi yaşamlarından anlattıkları öykülerin oyuncular tarafından
doğaçlama olarak canlandırıldığı interaktif bir tiyatro biçimidir. 1970’li yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri’nde Jonathan Fox tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir.

Saska : Sarp Keskiner ve Savaş Çağman (Konser)
Sarp Keskiner
elektrikli gitar & çeşitli vurmalılar ve üflemeliler & komuş & armonika & org & alan kayıtları

Savaş Çağman
vokal & looper & ukulele & guzhen

Augusto Boal ve Ezilenlerin Tiyatrosu'na Giriş – 1
Augusto Boal “herkes oynar, herkes bir oyuncudur” diyerek tiyatrodaki başta oyuncu ve
seyirci olmak üzere metin ve sahneyle birlikte tiyatronun tüm kavramlarını sarsmayı
önermiştir. Boal'e göre tiyatro bir özgürleşme yöntemi olabilir, bunun için uygun teatral
biçimlerin yaratılması gereklidir. Boal yaklaşımını Ezilenlerin Tiyatrosu adıyla uygulamış ve
teorize etmiştir. Bu yaklaşım yoluyla hem bireysel gelişim hem de toplumsal değişim
yaratmayı amaçlar.

Dervish in Progress
Sunum: Ziya Azazi
DERVISH IN PROGRESS sunumu, büyüleyici dönüşün nasıl bir sanatsal enstrümana ve bir
duygusal/düşünsel/fiziksel atölyeye dönüşebildiğini göstermeyi amaçlayan bir sunumdur.

Aydın Teker ile Anatomi ve Hareket Atölyesi
Bu atölyenin amacı, bir laboratuvar ortamından yararlanarak bedenimizle, bize özgü yeni
ilişkiler kurmaktır. En yakın dostumuz, hatta ayrılmaz bir parçamız olan merkez çizgimizden
yola çıkarak tüm beden parçalarını ve onların hareketlerini büyüteç altına alıyoruz. Bireysel
ihtiyaçlarımız ve sorularımızın cevaplarını, küçük ama bedende derin etkiler yaratan
egzersizler, imajlar ve çeşitli malzemeler sayesinde hep beraber buluyoruz.

Hallo!
Konsept & Yönetim : Aydın Teker
Performans : Gizem Aksu

Hallo! sizleri duyulmamanın ve duymamanın derinliklerine açılan bir deneyime davet ediyor.
İki bölümden oluşan performans, 70 dakika sürmektedir.

İnan Mayıs Aru : Ekopoetika – Dağların ve Nehirlerin Sözü
Ekopoetika kendine doğayı konu edinen şiirler üzerinde biçimsel bir çalışmadan ziyade
doğanın mütemadiyen yazdığı kendine has şiirini okumaya yönelik bir çalışmadır. Hayvanlar
ormanda kokularını bırakırken, mantarlar misel ağlarını yeraltında dokurken, kuşlar rüzgârda
süzülürken teknik fonksiyonlar yerine getirmenin ötesinde kendi yordamlarınca dünyayı
yorumlar ve aslında kendi literatürlerini ortaya koyarlar. Uyanış yolu, dağların ve nehirlerin
şiirini okuyup anlama uğraşı içerisinde, on bin türle bir olmanın yoludur. Ekopoetika
sunumunda bu şiirin izleklerini arıyoruz.

Bilimsel Bitki Ressamlığına Giriş Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Nihan Şişli
Bilimsel bitki ressamlığına giriş niteliğindeki iki günlük yoğunlaştırılmış atölye programında
karakalem yöntemi ile canlı bitkilerin birebir ölçülendirilmesi ve bilimsel şekilde resmedilmesi
anlatılır. Eksen bilgisi, yardımcı çizgiler, bitkinin dokusu, ışık ve gölge gibi öğeler
vurgulanarak, bilimsel bitki ressamlığının temel prensipleri irdelenir. Daha sonra
gerçekleşecek suluboya ve teknik kalem (rapido) çalışmaları için altyapı niteliğindedir.

9 - tiyatro oyunu (ESA)
tek perde, 70 dakika
Oyuncular
Salim: Mertcan Mutlu
Kaya: Mehmet Saban
Amerikalı: Ogüncan Kurşun
Firuz: Onur Özyurt
Saliha: Hande Özkurt
Tunç: Faruk Kırdar

Dış Ses: Aysu Deniz
Afiş-Broşür: Meryem Bülbül
Reji-Dramaturji: Ozan Bayav

Sen balık değilsin ki / Çıplak Ayaklar Kumpanyası

Konsept / Uygulama / Performans: Mihran Tomasyan
Tasarım: Cem Yılmazer
Ses ve Işık uygulama: Kolektif
Şiir: Oktay Rifat "Ahmet"
Müzik: Neva Hicaz Gazel / Mahmut Celalettin, Bzdig Navag (Küçük kayık) - Rouben
Hakhverdian
Flyer: Ezgi Kaplan
Süre: 35'

Örümcek Zamanı
Oyun
Yazar: Emre Yalçın
Yönetmen: Edip Deder
Oynayanlar: Emre Yalçın, Esin Yüksel
Sahne Tasarımı: Edip Deder
Işık/Ses Uygulama: Sercan Cirit
Kostüm/Aksesuar: Esin Yüksel, Nezaket Kazancı
Dekor: Arda Teker

Onur Duygulu : Solo Müzik Performansı

Yıllardır üzerinde uğraştığı solo albüm projesinin büyük kısmını bitiren müzisyen, ilk kez
akustik olarak kendi şarkılarını dinleyiciye albüm öncesi sunuyor. Rock-jazz tınıları içinde
dünyadaki hızlı tüketimin, değişimin, alışmak zorunda kaldığımız yaşam kalitesinin, aşkın ve
tutkunun zamana yenik düşmesini kendi penceresinden kendi sözleri ile anlatıyor.

Beden Perküsyonu
Bu atölyede evrenin en temel olgularından olan “ritm” olgusunu insanın en ilkel iletişim
biçimlerinden olan “beden perküsyonu” aracılığı ile deneyimliyoruz. Ritm kulağı veya müzik
kulağı denen illüzyondan sıyrılıp aslında hepimizin içgüdüsel ve çok doğal bir biçimde ifade
edebileceğimiz, genlerimizde var olan bir dili yeniden keşfediyoruz. Bir yandan bedenimizle
yeniden tanışırken bir yandan “ritm” olgusunu araştırıyoruz.

Üç Hazine Buluşması: Naru Tanaka ve Ayuko Yamada
Mikusano Mitakara’yı yani Üç Hazineyi bedeninizle deneyimlemek ilişkilerinizi geliştirme,
sağlığınızı iyileştirme ve hayat kalitenizi artırmak için size rehber ve araç oluyor.
Üç hazineye giriş yaptıktan sonra herkes tüm dansların kaynağı olan bu dansın keyfine
varabilir. Üç hazineyi, yani Tana-Soeru, Makoto-Noru, Chino-MichiTohsu, kullanarak hep
beraber bu kadim dans deneyiminin keyfini çıkartıyoruz.

A(N)da – Kontak Doğaçlama Atölyesi
Atölye yürütücüsü: Erdem Gündüz
Bu atölye zaman içinde sizi, ileri seviyeye hazırlayacak temel bilgileri içerir. Bu temel bilgiler
size her seviye ile kontak doğaçlama yapabilmeyi sağlayacak hareket dağarcığını aşılayabilir.
Bu çalışma ile nasıl hareket edeceğimizi, doğaçlamayı nasıl biçimlendirebileceğimizi ve
yönlendirebileceğimizi deneyebiliriz.

Studio Matejka (Polonya) ile Atölye Çalışması
Kendi bedenini daha iyi anlamaya aç performansçılar (oyuncu ve/veya dansçı) olarak beden
farkındalığının ne demek olduğuna yakından bakacak, detaylar üzerinde durarak hareket
kalıplarımızı farkedecek ve onların ötesine geçeceğiz. Çünkü ancak kalıplarımızı farkederek
onları kırabilir ve yaratıcılığımızı özgürleştirebiliriz.

Bu çalışmada teknik, doğaçlama ve fiziksel yapılanmaya bağlı egzersizler ve bunların
potansiyel hikaye örgülerine dönüşümü üzerinde duruyoruz.

Performans pratiğinde alıştırmaları sürekli ileriye taşımayı çok önemli buluyoruz. Bu bizim
için temel beden farkındalığından yaratıcılığa, oradan da bir eylem çerçevesine doğru
ilerleyen bir araştırma.

Konservatuara Hazırlık - Yoğunlaştırılmış Çağdaş Dans Tekniği
4 gün sürecek çalışmada, konservatuarların çağdaş dans ana sanat dalına hazırlanan öğrenci
adaylarının hareketsel gelişimlerini hızlandırmaya ve beden farkındalıklarını arttırmaya
yoğunlaşıyoruz.
Atölye, Cansu Ergin tarafından yürütülüyor..
Çalışmalarda bedenin dinamik, durağan, zamanda ve havada asılı kalan hareket kalitelerini
deneyimleyeceği çalışmalar yapılıyor. Konservatuara hazırlanan öğrenci adaylarına
odaklanan atölye, hareket kalitesini geliştirmek isteyen herkese açıktır.

Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi : Yoğunlaştırılmış Yaz Atölyesi
Atölye Yürütücüsü: Lerna Babikyan
Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi Atölyesi bu alanda çalışmak isteyen bireylere Yaratıcı Dansın
temel konularını ve ders işleme prensiplerini planları ile aktarma amacındadır. Atölye beden
farkındalığı ve hareketi mesleğine entegre etmek isteyen ya da Yaratıcı Dans Eğitmeni olmak
isteyen kişilere uygun olduğu gibi sınıf öğretmenleri, görsel sanatlar, fen bilimleri, beden
eğitimi, drama, yoga gibi farklı branşlardan eğitmenlerin çalışmalarını zenginleştirecek
niteliktedir.

XXXX, Sybrig Dokter / Sunum-Performans
Sybrig Dokter yeni solo eseri XXXX'ten bazı parçaların gösterimi, sanatçı olarak
gerçekleştirdiği çalışmalara dair sunum ve çağdaş dansın şu anki durumu hakkında bir söyleşi
ile Açık Stüdyo'da!
Yakınında yöresinde olanın içine dalmış bir bedeni araştırmak ve performe etmek; jestler,
kalp atışları ve filizlenen bedensel işlevler, hızlanan kan dolaşımı, üretilen sıvılar. Şeylere
yetişen ve geçiveren empatik beden.
Hareketi, metni ve ışığı üretip karanlıkta gizlenen bir beden yaratmaya niyetli bir çalışma.

Performatif İçgörü Atölyesi - Performative Insight
Atölye sonunda süreç boyunca üretilen çalışmalarla ilgili bir sunum-performans yapılacaktır.
Performatif içgörü metodolojik olarak dans-hareket terapisi, viewpoints (bakış açıları),
çağdaş performans tasarımı ve tai chi ile kompoze edilmiştir.

Butoh Ustası Tetsuro Fukuhara ile Uzam Dansı Atölyesi

Bu atölyede katılımcılar, kendi bedenlerine ulaşmanın, uzam ile bedenleri arasında ilişki
kurmalarının, sahtelikten uzaklaşmanın, kendi kararlarını verebilmenin, kendi tekniklerini
bulabilmenin ve kendi dans hikayelerini yaratmanın pek çok basit yolunu öğrenirler.

Pınar Sınka ile Ankoku Butoh Dans Performansı Atölyesi
Pınar’ın performans atölyesinde butoh’un kurucusu HIJIKATA TATSUMI’nin japon avantgarde/ çağdaş dans methodu (Ankoku buto) üzerine çalışılır. Katılımcılar dans performansı
dersinin yanı sıra butoh nedir, butoh’un kurucuları japon ve global butohcular, butoh’un
felsefesi hakkında bilgi edinirler. Japon mitolojik karakterleri, Francis Bacon’in yüzleri,
Francisco Goya’nin hayaletleri ile butoh’un görsel elementlerinden yararlanılarak birlikte
doğaçlama butoh dansı yaratılır. Resim ve Heykeller butoh ile bedeninde canlanır!

SANATTA GÖRÜNÜRLÜK FESTİVALİ – İZMİR
2016

‘Artizliğin Kime?’
3. Sanatta Görünürlük Festivali’nin mottosu ‘Artizliğin Kime?’ çağdaş sanatın kendi küçük ve
özellikle İstanbul merkezli üretim – tüketim ilişkilerinden özgürleşmesi ihtiyacını, iyi ve farklı
okumalara açık bir şekilde ifade ediyor. Sanatçılar olarak birbirimizin işlerini görmeye ve
paylaşmaya ilişkin ihtiyacımız elbette baki ama artık İstanbul dışına çıkmaya, başka
mekanlarda başka olasılıkları deneyimlemeye ve farklı alımlayıcılar üretmeye de ihtiyacımız
var. Eserlerin tek bir merkezde toplanması yerine, yerinde izlemek ve paylaşıma açmak,
üretildiği coğrafyadan koparmamak ve ilk olarak kendi çevresine sunabilmek;
eserin/sanatçının, sanatın merkezine sürüklenmesi yerine merkezi eserin/sanatçının
oluşturduğu ve etkisinin kendi merkezinden genleşebildiği bir ortam hazırlayabilmek adına
festivalin İstanbul ayağının yanı sıra İzmir’de de filizlenmesine, ve kitlesi ile iletişime geçme
çağrısında bulunmasına karar verdik.
2016 yılı, 22 – 30 Nisan arasında İstanbul’da gerçekleşen festivalimiz, ilk olarak 2 – 5 Mayıs
2016 tarihleri arasında gerçekleşen Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir, festivalin İstanbul
programında yer alan sanatçılardan çalışmaları sundu, İzmirli sanatçıların da kendi işlerini ve
atölye çalışmalarını festival bünyesinde gerçekleştirmelerine imkan sağladı.

SANATTA GÖRÜNÜRLÜK FESTİVALİ – İZMİR
2017

‘Gören Gözler Güzel’
Çağdaş izleyiciyi kanıksanmış kültür alımlama biçimlerinden, rutin bilgi akışından
özgürleşmeye ve içinde bulunduğu kentle kurduğu ilişkinin kapsamını genişletmeye; SGF
kuruculuğu ile açılan geçici otonom bölgelerin birleştiriciliğinde özgür ve eşit ilişkiler
doğrultusunda kendimizi ve birbirimizi “görmeye” davet eden festival kolektifi sanatçılar,
kültür üreticileri ve kültür mekanlarından oluşan ekibi ile tamamen gönüllülük ilkesi
doğrultusunda çalışıyor.
Kitle iletişim araçları ve popüler kültür aracılığıyla yoğunluğunu yitiren sanatçı izleyici ilişkisini
yeniden kurma, toplumsal şiddet sarmalı içinde yitip giden umudu birlikte yaratma, aşırı
yoğun, tek düze ve niteliksiz bilgi akışı nedeniyle temasımızı yitirdiğimiz içsel kaynaklarımız ve
birbirimiz ile yeniden temas etme niyetiyle bu yıl da Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul ve
İzmir’de işaretlenen hemzemin SGF mekanlarında toplandık ve dedik ki: “Gören Gözler
Güzel”.

Şafak Ersözlü, 1983 yılında
İstanbul’da doğdu ve İzmir’de büyüdü.
2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Bölümü – Sahne Sanatları Alanı’ndan
mezun oldu. Lisans döneminde misafir
öğrenci olarak gittiği Prag Duncan Center
Konservatuarı’nda çağdaş dans eğitimi
aldı.
2010 yılından bu yana bağımsız ve/veya ödenekli, yerli ve/veya uluslararası yapımlarda
(2017, Uniting Mediterrannean Sea, Marios Ioannou, Pafos 2017; 2014, Persona, Tijen
Lawton, MSGSU Çağdaş Dans ASD; 2012, Stüdyo 4 İstanbul, Olmamış mı; 2011, BBT, Hangisi
Babası; 2011 BBT, Sıkıyönetim; 2010, Stüdyo 4 İstanbul, Atış Serbest; 2010, BBT, Külhanbeyi
Müzikali; 2010 Ali Özgentürk, Görünmeyen; 2008, Ali Özgentürk, Yengeç Oyunu) oyuncu,
performansçı ya da reji-koreografi asistanı olarak çalışmakta olan sanatçı; 2012 yılında eşi
Bahar Nihal Ersözlü ile birlikte budalasultan adlı çağdaş sanat kolektifini kurdu ve özgün
çalışmalarını kolektif bünyesinde gerçekleştirmeye başladı.

Budalasultan’ın Şafak Ersözlü yönetimindeki performans çalışmaları Arada Disiplinlerarası
Sanat Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali, Sanatta Görünürlük Festivali,
Dünyada Bir Köşe, Tandem Türkiye gibi uluslararası etkinliklerde yer aldı. Bu çalışmalar
Palimpsests Of Space: Reconstruction (2017, Studio Matejka ile ortak yapım), Enstasis (2017),
Kara Düzen (2014), Kandilli Türbe Çıkmazı (2012) şeklinde sıralanabilir.

2014 yılında yüksek lisans öğrenimi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş
Dans Ana Sanat Dalı’na kabul edilen sanatçı, 2015 yılında eşi ile birlikte İzmir’e yerleşti ve
2015 – 2017 yılları boyunca İzmir’de ve Limassol’daki (Kıbrıs Rum Kesimi) kültür
mekanlarında performans tasarımı üzerine atölye çalışmaları düzenledi.

Şafak Ersözlü, İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat
Dalı öğrenci ve mezunlarının 2014 yılından bu yana düzenlemekte olduğu Sanatta
Görünürlük Festivali’ni, Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir adıyla 2016 baharında İzmir’e
taşıdı. Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir kapsamında 2016 ve 2017 yılları boyunca farklı
disiplinlerden kırk altı etkinlik on beş farklı kültür mekanında gönüllülük ilkesi doğrultusunda
gerçekleştirildi.

2016 yılında eşi Bahar Nihal Ersözlü ile birlikte İzmir’de Açık Stüdyo adlı performans
araştırmaları merkezini kuran sanatçı, budalasultan ve Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir
kolektiflerinin etkinliklerine evsahipliği yapmaktadır. Ayrıca Açık Stüdyo, yerel ve uluslararası
düzeyde bağımsız sanatçı ve inisiyatiflerin çalışmalarını gerçekleştirmek için alan açmaktadır.

Bahar Nihal Ersözlü 2008 yılında
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Medya ve İletişim
Sistemleri bölümünden mezun oldu. İstanbul’da,
yayıncılık ve kitapçılık alanlarında çalıştı. 2008
yılından bu yana, Süha Ertekin’le T’ai Chi Ch’uan
çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılında da
Ertekin’in eğitmen öğrencilerinin arasına katıldı.
2014 yılında Oyun Yayınevi’nden Defterim
Toprak isimli şiir kitabı yayımlandı.

2016 yılının Haziran ayında çocuklar için yazdığı T’ai Chi şiirleri, Küçük Tao Yolda adıyla Yol
Yayınları tarafından yayımlandı. 2015 yılında İstanbul’dan İzmir’e yerleşti. Açık Stüdyo’da
çocuklar ve yetişkinlerle T’ai Chi Ch’uan çalışıyor; şiir ve öykü üretimlerine devam ediyor.

Budalasultan kolektifinin kurucularından olan Bahar Nihal Ersözlü, topluluğun ilk eseri
Kandilli Türbe Çıkmazı’nda (2012) yazar, ikinci eseri Kara Düzen’de (2014) performansçı,
üçüncü eseri Enstasis’te (2017) yardımcı yönetmen ve dördüncü eseri Palimpsests of Space:
Reconstruction’da (2017, Studio Matejka ile ortak yapım) yazar olarak yer aldı.

