
Merhabalar :) 

9. ayımı doldururken, en çok duygu karmaşası yaşıyor olduğum vakitler diyebilirim.. 

Geçen ayki raporumda bahsettiğimiz tiyatro projesini tamamladık; "Generando Territorio". Romanya 

ve Polonya'dan gelen iki gruba 2 hafta boyunca ev sahipliği yapıp, 2 Ekim'de gerçekleşen festivalimiz 

için ortak bi' gösteri hazırladık. Konumuz, grupların bulunduğu ülkeler hakkında eski hikayeler, 

fotoğraflar, şarkılar, filmler araştırıp; araştırdıkları ve etkilendikleri olaylardan gösteri 

hazırlamalarıydı; sonucunda da herkesin hazırlayıp sunduğu gösterileri, Gregorio (Birlikte çalıştığım 

yönetmen) bi' araya getirdi. Benim için ilginç bi' süreçti.. 2 hafta boyunca provalarımız İngilizce 

ilerledi, son zamanlarda kendi gösterim için İspanyolca çalıştık. Festivalde de kendi yazdığım tekstle 

birilerine İspanyolca seslenmek oldukça duygusal oldu benim için.. Ülkemde olanlara buradan 

bağırdım, "Özgürlük nerede?" diye..  Ev arkadaşlarımla hazırladığımız çocuk oyunlarımızı da sergiledik 

festivalde. İyiydi diyemeyeceğim kötüydü diyemeyeceğim gibi.. :) Gruplarla çok kaynaştık, iki hafta 

boyunca her yemeği birlikte yiyip, her günü birlikte geçirdik. En son vedalaşırken hepimizin gözleri 

yaşlı, kimimiz hıçkıra hıçkıra ağlıyor vaziyetteydik.. Biz ev sahibi kuruluş olduğumuz için sürekli dikkatli 

olmamız gerekiyordu, onun dışında tiyatroda süren diğer aktiviteler, açılış kapanışlar, her sabah 

alışverişler vs.. proje boyunca yine günde 13-16 saat arası çalışmamızı gerektirdi ama edindiğim 

tecrübeden dolayı mutluyum.. 

Projenin benim için ayrı bi' anlamı da vardı, bitiminde ev arkadaşlarım da ülkelerine dönecekti ve bu 

bizim hep birlikte yaptığımız ilk büyük gösteriydi.. 9 ay boyunca çok şey kattık birbirimize, birbirimiz 

için gerçekten önemli olduğumu hissediyorum, o yüzden haliyle çok duygusal vakitler benim için bu 

değişim dönemi..  Proje bitti ona üzgündüm, ev arkadaşlarıma veda edecektim ona üzgündüm, bu 

sırada erkek arkadaşım ziyarete geldi ona acayip sevinçliydim, ev arkadaşlarıma veda ettim ona 

buruktum, erkek arkadaşımla çok güzel vakit geçirdik ona mutluydum, yeni ev arkadaşım geldi onunla 

nasıl olacak diye kafa yoruyordum, tiyatroya, eve alışması, O'na bi'şeyler öğretme, eskiyim diye daha 

çok sorumluluk üstlenme; erkek arkadaşım döndü ona buruktum; duygusal olarak yordu beni bu 

süreç.. Yeni ev arkadaşım çok çok tatlı bi' İtalyan Allah'tan da, benim için bu değişim dönemini daha 

kolay kılıyor.. :)  

Erkek arkadaşım buradayken Toledo'ya gitme fırsatımız oldu, oradan bi'kaç fotoğraf paylaşacağım 

sizlerle.. 3 ayım kaldı diye çok düşünüyorum bu ara, ayrılmak zor olacak.. 

Keyifli vakitler, iyi EVSler diliyorum; sevgiyle, heyecanla kalın.. 

Generando Territorio'dan karışık fotoğraflar; yemekler, aktiviteler, 

provalar..





 

 

 

 

Kültürel akşam yemeği gecesi yaptık, tanıttık yemekleri, birer şarkı söyledik. Mercimek köftesi yaptım, 

daha kültürel yemeklerimiz var elbet ama imkanlar buna yetti 



:)

 

Şekil 1 

Festival 

gününden



 

 

 

 



Gösterinin gerçekleşeceği parkı süsledik, görünen her şey el yapımı :) 

Sıradaki fotoğraflarda Capoeria dans grubu, Sevillana dans grubu, çocuk oyunları, konser 

görebilirsiniz.













 













 


