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Bir Tiyatro Büyücüsü

1997 y›l›n›n sonbahar›nda Çek Cumhuriyeti'nin Plzen
kentinde düzenlenen 5.Plzen Uluslararas› Tiyatro Fes-
tivali'ne kat›lm›flt›m. Benim için oynanan her oyundan
sonra oyun üzerine yap›lan tart›flmalar, Prag'›n ve Bo-
hemya bölgesinin göz al›c› güzelli¤i, birçok meslek in-
san› ile birlikte olmak, hepsi çok önemli fleylerdi. Yal-
n›z, bütün bunlar›n ötesinde benim için bu festivalin
en önemli yan› Orta ve Do¤u Avrupa Tiyatrosu'nun
farkl› örneklerini ilk kez toplu bir biçimde izleme f›r-
sat›n› yakalam›fl olmakt›. Rus, Macar, Slovak, Polonya,
Litvanya, Çek topluluklar›n›n farkl› oyunlar›n› bir ara-
da izledikten sonra, acaba izledi¤im bu oyunlar›n or-
tak noktalar› neydi diye sordum kendime. Oyunculuk
biçimleri, rejileri, üsluplar›, dillerinin müzi¤i hepsi bir-
birinden çok farkl› olan bu ulusal tiyatrolar›n göster-
dikleri tek bir ortak özellik, her oyunda kendini alabil-
di¤ine gösteren yüksek bir sahne plasti¤i, sahne tasa-
r›m› anlay›fl›yd›. 

Tiyatro Tarihi bilgilerimden Çeklerin ta
Çekoslovakya zaman›ndan Josef Svoboda ad›nda, ki-
minin "gezegenimizin en büyük sahne tasar›mc›lar›n-
dan biri" kiminin ise "bir tiyatro büyücüsü" dedi¤i, La-
terna Magika'n›n kurucusu büyük bir tasar›mc›lar› ol-
du¤unu biliyordum. Ancak bu yenilikçi, devrimci ve
kimine göre modern sahne tasar›m›n›n yarat›c›s› bü-
yük ustan›n kendi bölgesinde bu denli büyük bir etki
ve gelenek yaratt›¤›n› tahmin edemezdim do¤rusu.
Dönüflte Svoboda hakk›nda daha çok fley okumak ve
ö¤renmek ihtiyac›n› hissetti¤imi an›ms›yorum. 

‹flte bu sözünü etti¤im usta, Josef Svobo-
da, geçti¤imiz Nisan ay›nda, 82 yafl›nda Prag'da yafla-
m›n› yitirdi. Ölümünün ard›ndan Times'tan BBC'ye,
The Guardian'dan Le Monde'a, La Stampa'ya kadar
birçok yerde anma yaz›lar› ve haberler yay›nland›.
Bizde ise benim görebildi¤im kadar›yla birkaç sat›r ya-
z› bile ç›kmad› hakk›nda. 

Çocukluktan Bafllayan Bir Sahne Serüveni

Josef Svoboda 10 May›s 1920'de Orta Bohemya bölge-
sinde, Prag'a 50 mil uzakl›kta zengin bir kasaba olan
Kaslav'da do¤du. Babas› dolap imal eden bir maran-
gozdu. Yedi yafl›na girdi¤i gün bir topçu yüzbafl›s›
olan amcas› ona bir kukla tiyatrosu arma¤an etti. O bu
kukla sahnesinin içine hemen yeni dekorlar ve bir ›fl›k-
lama düzeni yapt›. Svoboda daha sonra yaflam›n›n bu
dönemini flöyle anacakt›: "Bütün rolleri ben oynuyor-
dum, dekoru ben de¤ifltiriyordum ama benim as›l iste-
¤im seyircileri ›fl›k efektlerimle flafl›rtmakt›." Küçüklü-
¤ü babas›n›n yan›nda marangoz ç›rakl›¤› yaparak geç-
ti ama o yeni tasar›mlar yapmay› sürdürüyordu, hatta
bu y›llarda amatör bir tiyatro grubu için dekor yapm›fl
ve k›smen de olsa tasarlad›¤› ›fl›k efektlerini burada
deneme f›rsat› bulmufltu. 

1939 y›l›nda dünyan›n en eski üniversite-
lerinden biri olan Karl (ya da Charles) Üniversitesi'ne
kabul edildi. Ancak Alman iflgal kuvvetlerinin üniver-
sitenin yak›nlar›na kadar gelmesi, ailesinin onu üni-
versiteden almas›na neden oldu. Savafl›n hemen ar-
d›ndan Prag Konservatuvar›'nda Sahne Tasar›m› ve
yine Prag Uygulamal› Sanatlar Akademisi'nde mimar-
l›k okudu. Bu arada mimar ve sahne tasar›mc›s› olarak
çal›flmaya bafllad›. Daha ö¤renciyken 5 May›s Tiyatro-
su'nun kurulufl çal›flmalar›na kat›ld›. Daha sonra bu ti-
yatronun bafl sahne tasar›mc›s› oldu ve yine bu dö-
nemde Ulusal Tiyatro'nun ve Satir Tiyatrosu'nun kimi
yap›mlar›nda yer ald›. 1948 y›l›nda Sahne Tasar›mc›s›
olarak Ulusal Tiyatro'ya kat›ld›.

Toplumcu Gerçekçilik ak›m›n›n öldürü-
cü ilkelerinin Svoboda gibi denemeci ve macerac› ça-
l›flmalar yapan sanatç›lara olanak tan›mamas› O'nu
daha çok resmi engellemelerden daha uzakta, Prag
d›fl›ndaki bölgelerde oyunlar yapmaya yöneltti. 1951
y›l›ndan itibaren Ulusal Tiyatronun Sanat ve Teknik
‹fller Müdürü oldu. Böylelikle kafas›nda gelifltirdi¤i
hem teknik personeli e¤itece¤i hem de yeni malzeme-
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GEZEGEN‹M‹Z‹N EN BÜYÜK SAHNE
TASARIMCILARINDAN B‹R‹: JOSEF SVOBODA 



Ölümünün hemen ard›ndan BBC News
Online'a bir aç›klama yapan yak›n çal›flma arkadafl›
Miloslav Hermanek flöyle diyordu: "Svoboda tiyatro
mekan›na bir ressam gibi de¤il, buran›n kinetik devin-
genli¤inin tamamen fark›nda olan bir mimar gibi bak›-
yordu." Svoboda geçti¤imiz y›l Laterna Magika'da
yapt›¤›, Grafitti adl› gösteride, oyuncular› saran bir "fi-
ili uzaysal gerçeklik" yaratmak ad›na, üzerinde göste-
rilen resimlerin tavana yans›t›ld›¤› ve sahneyi tama-
men kaplayan bir ayna kullanm›flt›. 

Operada, balede ve tiyatroda say›s›z
önemli yönetmenle çal›flt›. Ama kendisinin de belirtti-
¤i gibi, o kendisine ayr›lan yere s›¤mad›. Ve oyunun

rejisini bile belirledi neredeyse. Örne¤in 1972'de Met-
ropolitan Operas›'nda yapt›¤› ve orkestray› Bernste-
in'›n yönetti¤i Karmen'in final sahnesinde tüy hal›lar-
la bembeyaz tasarlad›¤› sahneye Karmen bembeyaz
giysilerle ç›k›yor ve vuruldu¤unda kan akm›yor sade-
ce elindeki k›rm›z› gül yere düflüyordu. Svoboda'n›n
belki de kendi ülkesinden birkaç kat fazla d›flar›da ifl
yapt›¤› biliniyor. Bunlardan en önemlileri, New York
Metropolitan Operas›'nda, Londra'da Covent Gar-
den'da ve Milano'da Scala Operas›'nda yapt›¤› ve özel-
likle çok yenilikçi ›fl›k kullan›mlar›yla öne ç›kt›¤› gös-
terilerdir. Josef Svoboda'n›n bugüne de¤in imza att›¤›
yap›m say›s›n›n 700'ü buldu¤u bilinmektedir. 

lerle denemelere giriflme f›rsat›n› yakalayaca¤› bir ti-
yatro laboratuvar› kurma düflüncesini gerçeklefltire-
bilecekti. Burada ekibiyle birlikte konik yerine para-
lel beyaz ›fl›k yayan lambalar, yans›t›c› ve yar›-geçir-
gen yüzeyler ve pnömatik aynalar gelifltirdiler. At-
mosferi so¤uklaflt›rmak ad›na ›fl›k perdeleri yaratma
olanaklar›n› araflt›rd›lar. Svoboda tiyatroda onun için
çok belirleyici bir malzeme olan ›fl›kla iliflkisini flöyle
aç›klamaktad›r: "Ifl›k benim afl›k oldu¤um bir malze-
me. Ifl›ks›z bir sahne uzam› yaratmak mümkün de¤il-
dir." Svoboda'n›n ›fl›kla bu tutkulu iliflkisi, sonralar›
"Svoboda Ifl›klar›" diye an›lacak, ramp ›fl›klamas›n›
icat etmeye kadar götürdü. 

Asl›nda, Svoboda'n›n iki öncülünden de
burada söz etmek gerekiyor ki, sahnede multimedya
kullan›m› ile ilgili ilk çal›flmalar› yapan, yine onun
yurttafllar› E.F.Burian ve Miroslav Kouril'dir. Kouril
ayn› zamanda 1957 y›l›nda kurulan ve sahne tasar›m›
üzerine farkl› denemelere giriflen Prag Sahne Tasar›m›
Enstitüsü'nün de kurucusu ve yöneticisidir. Svoboda
yapt›¤› çal›flmalar›n temelinde bu iki tasar›mc›n›n ve
bu enstitünün etkisini de dikkate almak gerekir. 

1958 y›l›nda Brüksel'de yap›lan EXPO ad-
l› bir sergiye Çekoslovakya ad›na, dans, mim, ses ve
›fl›k harman› Laterna Magika (Büyülü Laterna) adl› bir
gösteri ile kat›ld› ve yönetmen Alfred Radok ile yapt›-
¤› bu gösterinin ad› daha sonradan kuraca¤› o çok ün-
lü toplulu¤un da ad› oldu. Daha sonralar› bu farkl›
performans anlay›fl› tüm dünya tiyatrolar›nca sahiple-
nildi. 1973 y›l›nda Laterna Magika Svoboda'n›n Genel
Sanat Yönetmenli¤i'nde Ulusal Tiyatro'nun bir parças›
haline geldi. Svoboda 1992 y›l›ndan sonra ise tiyatro-
nun idari müdürlü¤üne geçti. 

Tasar›mc› de¤il Skenograf

"Sahne tasar›mc›s›" teriminin, "skenograf"›n oyuna
katk›s›n› sadece birkaç hofl çizim yaparak gerisini yö-
netmene b›rakmaya indirgeme anlam›na geldi¤ine
inand›¤› "Tasar›mc›" nitelemesinden hiç hofllanmad›.
Onun tercih etti¤i terim, "Skenograf"t›. Ona göre, ske-
nograf›n oyuna katk›s› "sadece ›fl›kla bile aksiyon süre-
since de¤iflen iliflkileri, duygular›, durumlar› yans›ta-
bilen dinamik bir dekor"la ötesine geçebilirdi. 
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meler kullanarak farkl› ekranlar yaratt›. ‹ngiltere'de
yapt›¤› ifller üzerine ç›kan bir yaz›da Times dergisi-
nin yazar› onun için, "Gordon Craig'ten bu yana ç›-
kan en devrimci sahne tasar›mc›s›. Keflke Craig yafla-
sayd› da tüm fikirlerinin gerçekleflti¤ini görebilsey-
di." diyordu. Neredeyse yar›m as›r› bulan sanat yafla-
m›nda Delcampe, Olivier, Dexter, Everding, Strehler,
Petit ve Riber gibi ünlü yönetmenlerle çal›flt›. Yaflam›
boyunca, 1969'da Londra Kraliyet Sanat Akademi-
si'nden "Onursal Doktora", 1976'da New York'ta
Uluslar aras› Tiyatro Ödülü, 1976'da Paris'te Sanat ve
Edebiyat Niflan›, 1978-84 y›llar› aras›nda Denison
Üniversitesi ile Bat› Michigan Üniversitesi'nden sa-
nat doktoru, 1986'da ABD'de Amerikan Tiyatro Tek-
nolojisi Enstitüsü ödülü, 1989'da Londra'da Kraliyet
Endüstri tasar›mc›s› ödülü, 1993'de Fransa'da Legion
d'Honneur niflan› ve son olarak da Katolik Louvaine-
la-Neuve Üniversitesi'nden onursal doktora gibi ün-
vanlar ve ödüllerle taltif edildi. 

Svoboda kendisinden sonra gelen sahne
tasar›mc›lar›n› sadece yapt›¤› ifllerle de¤il, Prag Uygu-
lamal› Sanatlar Akademisi'ndeki hocal›¤›yla da etkile-
di. Ve burada çok güçlü bir sahne tasar›mc› kufla¤› ye-
tifltirdi. Bugün Orta ve Do¤u Avrupa'da güçlü bir sah-
ne tasar›m› gelene¤inin yerleflmesine öncülük etti. Bu-
nun yan›nda dünyan›n dört bir yan›nda üniversiteler-
de ve enstitülerde dersler ve seminerler verdi. Öldü-
¤ünde ise gerçeklefltiremedi¤i bir düflü kalm›flt›. O da,
Prag'da bütün yapmak istediklerini gerçeklefltirecek
ve belki de bütün deneyimlerinin bir toplam› olacak
bir tiyatro binas› yapmakt›. 

*Dokuz Eylül Üniversitesi, Sahne Sanatlar› Bölümü.

Svoboda 1960'lardaki Çek Yeni Dalga si-
nemac›lar›ndan Milos Forman'la da çal›flm›fl ve onun
Oscar ödüllü filmi Amadeus'un içindeki tiyatro sah-
nelerini de tasarlam›flt›r. An›tsal oyuncu ve yönetmen
Laurence Olivier'nin National Theatre ad›na Old
Vic'te yapt›¤› Ostrovski'nin F›rt›na's›n›n sahne tasar›-
m›n› da yapan Svoboda, bu yap›m›n bir hayalk›r›kl›¤›
yaratmas›ndan hemen sonra yine Laurence Olivi-
er'nin Üç K›z Kardefl yap›m›nda müthifl bir tasar›mla
‹ngiltere'deki kötü imaj›n› de¤ifltirmifltir. 

Svoboda'n›n kendi ad›yla an›lan ramp
›fl›klamas› ve ›fl›klamaya getirdi¤i yenilikler d›fl›nda,
as›l ünü kinetik bir sahne yaratma ad›na sahnede
ufuksal, yatay ya da dikey hareket edebilen aynalar,
platformlar, merdivenler ve geçirgen yüzeyler yarat-
mas›d›r. Bunun yan›nda sahnedeki eylemi üzerine
yans›tmak ad›na Polyekran dedi¤i bir teknik gelifltir-
di ve bu teknikte plastik, tül, ayna, ve a¤ gibi malze-
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