
lIEnstitü olmayi hedefliyoruzll

AYLA ALGAN SIRKETLERE EGITIM VERIYOR

Usta tiyatrocudan
pazarlama taktikleri

Oyuncu, üreten ve ürettigini ser
gileyen kisidir. Dolayisiyla malze
memiz insan olduguna göre, bunu
kendine özgü ilkelerle kodlayip, ti
yatroculukta edindigim bilgilerle
bir.lestiriyorum.

'Insan bedeni' sözünü sikça kul
laniyorsunuz. Bunun neden önem
li oldugunu anlatir misiniz?

Algan: Bedenin yanlis kullanil
masi her alanda ciddi sorunlara
neden olabiliyor. Bedenini yanlis
kullananlara bunun dogrusunu ög
reteceksiniz ki, dogru kullanabil
sin. Bedenin yanlis kullanilmasi
konusunda; bilgisayar karsisinda
oturmaktan tutun da müsteri kar
sisinda oturmaya ve bir isi yapar
ken gereksiz kullanilan kasIara
kadar birçok örnek verilebilir.

Egitimlerde Feldenkrais, Alexan
der ve Yoga gibi tekniklerin de yar
dimiyla kendilerini kesfetmelerini
sagliyoruz. Böylece bedeni ve zihni
tanima, odaklanma, mekan ve za
mani algilayip kodlamanin nasil
yapilacagi üzerinde duruyoruz.

Anlattiklarinizin egitime katilan
Index bayilerine saglayacagi ya
rarlari, biraz daha açar misiniz?

çabaladim ve
bunu basardim.
Ekol'ün

egitmen
kadrosu Ayla
Bektan Algan,
Erol Keskin,
Ferda Öztürk,
Ahmet Cemal,
Nihai Kuyumcu,
Toron Karaca,

H. S. Ataseven,
Onur Bayraktar,
Erol Babaoglu,
Mustafa Kaplan
ve Feyza
Zeybek gibi
alaninda uzman

kisilerden
olusuyor. Sanatevinde dans, müzik,

tiyatro ve reklam dizi o~unculugu
konularinda dersler veriyoruz. Ayrica
bu yaz Türkiye'de iik kez
Kültürlerarasi Tiyatro Yaz Kampi'ni
düzeoliyoruz. Bu kamp, yurtdisindan
katilimcilara açik olacak. Sahip
oldugumuz bilgi ve birikimden dolayi
sanatevini bir enstitüye çevirmeyi
planliyoruz."

istanbu/'da üç
ytl önce faaliyete

geçenEkoI
Drama
SanatevFnin
kurucusu Gülsen

Çalti/, egitim
isine girmeye, ilk
etapta kizma iyi
birgelecek
saglamak
amaciyla
attldJgJm
hatirlattiktan

sonra su bilgileri
veriyor:

"11 yasindaki
kizimi çagin
gerekli

nitelikleriyle dogru sekilde donatarak
egitme kaygim, bu sanat evinin
kurulusu için çikis noktam oldu.
Bunun sadece klasik egitim
kaliplariyla mümkün olmadigini
görünce, arastirmaya basladim.
Hacettepe Üniversitesi'nde istatistik
konusunda mastir yaptim. Ekol'ün
egitim kadrosunun alanmda uzman
kisilerden olusturulmasi için

bir performans gösterdiniz, simdi
egitim alanina yöneldiniz. Egitim
le tiyatroculuk arasinda bir ben
zerlik var mi?

Ayla Algan: Insan iliskilerinde
beden, önemli bir gösterge. Tiyat
roculann en önemli araci bedenle
ri. Yillardir yurtiçinde ve disinda
beden egitimi, tiyatro antropolojisi
ve insan bilimleri üzerine çesitli
egitimler aldim. Oyle ki, esim Bek
lan'la birlikte üç günlügüne 3 bin
dolar ödeyerek bienalIere katiliyor
duk. Sözünü ettigim egitimlere
ödedigimiz parayla Sisli'de üç da
ire satin alabilirdik.

___ Tiyatro ve
sahne sanatÇisiAyla Algan,
Ekol Drama Sanatevi'nin
egitmen ekibine katildi.
Algan burada çalisanlara
yönelik 'Yaratici Drama"
egitimleri veriyor. Bu
egitimler, bedeni ve zihni
tanima, yogunlasma,
mekan-zamani algilama,
denge ve özgüven
çalismalarini içeriyor.
Baslica amaci, kisinin
kendisini kesfedip
'farkinda olmayi' ögretmek
olan egitimlerin ilki bir
grup doktora, ikincisi ise
Index bayilerine verildi.
Algan, 'Tiyatro Forum'
teknigiyle verilen bu
egitimlerin isçi ve isveren
iliskilerine çok yararli
olacagi kanisinda. _

Türk sahne sanatlarma verdigi
40 yillik hizmetten sonra geçen yil
emekli olan ünlü tiyatro ve sahne
sanatçisi Ayla Algan kisa süre önce
egitimcilige soyundu. Halihazirda
TRT'de yayinlanan 'Havada Bulut'
ve Kanal D'de yayinlanan 'Biz Size
Asik Olduk' adli dizilerde de rol
alan Algan, ,bilgi ve deneyimini is
dünyasi ve gençlere akt~rmak isti
yor. Bu amaçla Algan, Istanbul'da
hizmet veren Ekol Drama Sanatevi
ekibine katildi.

Index'in Microsoft bayilerine yö
nelik organize ettigi iki günlük bir
egitim sonrasinda görüstügümüz
Ayla Algan, yaratici drama, insan
iliskilerinde beden dilinin önemi ve
bunun is hayatina yansimalan ko
nusundaki sorulanmizi yamtladi.

Ekonomist: Sahnelerde müthis

44 EKONOMiST 23 SUBAT 2003



Ayni zamanda usta bir müzik yorumcusu olan Ayla AIgan, seslendirdigi Yunus

Emre sarkilarindan dolayi çesitli ödüller kazandi. Karadeniz sivesiyle

seslendirdigi sarkilarla ülkemizi yurtdisinda basariyla temsil eden AIgan,

1972'de Devlet Sanatçisi oldu ayni yil UNICEF Sanatçisi unvanini kazandi. AIgan,

1974'te Olimpia Birinciligi, 1978'de sarki-yorum alaninda Sopot Dünya Birincisi

oldu. 1996'da ise istanbul Gözleri Mahmur oyununda sergiledigi performanstan

dolayi Türkiye Yazarlar Birligi tarafindan 'En iyi Oyuncu' ödülünü kazandi.

Forum Tiyatro teknigi

Kerem Köfteoglu

23 SUBAT 2003 EKONOMiST 45

~ Çanakkale Ef
gp saneleri'ni an

'~ latan bir oyunu
.~ agustos ayinda
,gl Assos'ta sahne
:i:: i v'
<;..; eyecegiz.
e TAL'da yapi-

,b.O

-8 lan arastirma-
&: lar veya kütüp
hanesi, merakli
larina açik mi?

Algan: TAL'in
arsivini yakinda
elektronik ortama
geçirip Ekol Dra
ma Sanatevi'nde
tiyatro meraklila
rinin kullanimina
açmayi planliyo

ruz. TAL, Samsun
19 Mayis Üniversi
tesi'nde yüksek li
sans olarak ele ali
niyor. Ögrenciler,
TAL üzerine tez ya
piyor. Genetik -kül

türleri, örnegin Amazonlar'i inceli
yorlar. Tiyatro bölümü ise eylül
ayinda açilacak.

Ayla Algan, lise çagmdaki ögrencilere yönelik
'Yaratici Drama' girisimleri bulundugunu anlatiyor.
'Forum Tiyatro' teknigiyle sunulan bu egitimlerin
sadece ögretmen-ögrenci degiL, isçi-isveren ve
ebeveyn-çocuk iliskilerinde de yararli olacagma
deginen Algan, su bilgileri veriyor:

"Sanat yapmak, bireyselligin ve farkindaligin
gelisiminde en akilli yollardan biri.

Burada Agusto Boal tarafindan ortaya atilan
'Forum Tiyatro' teknigini kullaniyoruz. Forum

Tiyatro'da amaç, tiyatro yapmak degiL. Önemli
olan isik, kostüm degil, insanin kendini ifade
etmesidir. Bu sekilde çocuklarin ve gençlerin
varolan yaratici potansiyeli ortaya çikarildigi gibi,

sezgi ve duygulari
gelisiyor ve egitim
basarilari artiyor.
Ögrenciler, bazi
yanlislari sahnede
yapiyor, seyirci de
bunu düzeltiyor.
Bunu yaparken
bilgileri insanlarin
kafasina vurarak

degil, karsilikli
tartisma ortamiyla
paylasip dogrunun
bulunmasini

hedefliyoruz."

mikro ve makro aile, kisacasi insa
na ait her konuda arastirmalar ya
pildi. Genetik kültürler ~zerine
olan çalismalar sürüyor. Omegin

uzmanlari olmak üzere
ABD, Isveç ve Yunanis
tan'dan da çesitli tiyat
ro uzmanlarinin katili
miyla Tiyatro Arastir
malari Laboratuvari
(TAL) kuruldu. Kurucu
lari arasinda oldugum
TAL'da, 15 gün süren
çalismalar sonunda or
taya üç oyun, bir de ki
tap çikti. Uzmanlar, ti
yatro antropolojisi üze
rine çesitli çalismalar
yapti.

TAL'da, insan bilimle
ri, dinler, nörofizik,

Algan: Egitimler, denge ve özgü
ven egzersizleriyle basliyor. Daha
sonra onlara simdiye kadar aldik
lari satis tekniklerine ek olarak,
müsteriyle bir araya geldikleri me
kani taniyip, karsisindakilerin dü
süncesini nasil kodlayacagi ögreti
liyor. Böylece simdiye kadar far
kinda olmadiklari konularin 'farki
na' vardiklarinda, durus ve hare
ketlerinin satis performanslarini
nasil etkileyecegini kesfediyorlar.
Bunu da rol empati yani kendileri
ni müsterinin yerine koyarak ve
seyirci dramaturjisi egitimleriyle
gerçeklestiriyoruz. Bu egitimlerin
özünde kiside 'farkindalik' yarat
ma yatiyor.

Son egitiminize bili
sim sektöründen tem
silciler katildi. Bu kesi
me egitim veren biri
olarak bilgisayarla ara
mz nasil?

Algan: Bilgisayarin
'kurdu' degilim, ama
makinenin çalisma
mantigini biliyorum.
Ayric~. inatçi bir yapim
var. Ornegin, 1964'te
bana ödül kazandiran
'Fizikçiler Oyunu'na ha
zirlanirken yogun bir
sekilde fizik okudum.
Sanat hayatimda edin
digim bu özelligimi ko
rudugumdan, bilgisa
yarlar konusunda da
bilmem gerekenleri kisa
~.ürede ögrenebilirim.
Omegin daha simdiden
bilgisayarda herhangi
bir aramanin nasil yapi
lacagini çok iyi biliyo
rum. Çünkü sual olus
turmasini biliyorum.

Kuruculari arasinda
bulundugunuz Tiyatro
Arastirmalari Labora
tuvari'ndaki (TAL) ça
lismalariniz nasil gidi
yor? TAL, son zaman
larda neler üzerinde ça
lisiyor?

Algan: Esim Beklan
Algan, Sehir Tiyatrola
ri'ndan istifa edince Bil
sak'in kurulusuna ortak
oldu. Kendisine yeniden
çalisma teklifi geldiginde 'Atölye
türü bir olusuma destek verirseniz
dönerim' dedi. Teklifi kabul edilin
ce, basta Anadolu Medeniyetleri


