
88  ANADOLUJET•MART•MARCH 2015



THE HANDMADE 
STAGE PERFORMERS

 CEVAHİR BUĞUZEYNEP İYİGÜN

SAHNENIN

Tiyatro sahnelerini etkileyici maskeleri ve 
kuklalarıyla renklendiren Candan Seda Balaban 
ve çok yönlü sanat tutkusu...

Coloring stages with impressive masks and pup-
pets, Candan Seda Balaban and her versatile pas-
sion for art.

EL YAPIMI 
OYUNCULARI 
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16 yıldır bu meslekle 
uğraşıyorsunuz. Eczacılık 
geçmişinizi bırakıp alaylı bir 
eğitimle bu dünyaya adım 
atmaya nasıl karar verdiniz?
Aslında çocukluğumdan bu 
yana sanat dışında yaptığım tek 
şey eczacılıktı. Küçüklüğümden 
bu yana bale, müzik, resim 
gibi pek çok sanat alanıyla 
ilgilendim. Ailemin endişeleri 
sebebiyle istemeyerek de olsa 
eczacılık okudum. Mesleği 
sevmeye çalıştım ama sonunda 
bana göre olmadığını anladım. 
Venedik’e yaptığım bir 
seyahat sırasında maskelerle 
karşılaştım ve çok etkilendim. 
Nasıl yapıldığını öğrenmek için 
araştırma yapmaya başladım. 
Eczanemin arkasına küçük bir 
atölye yaptım. Sonunda 1999 
yılında eczanemi devrettim 
ve mesleği bıraktım. İlk 
sergimi 2002 yılında yaptığım 
maskelerle açtım. 

You’ve been in this profession 
for 16 years. How did you 
decide to leave your career in 
pharmaceutics and step into 
a world without a formal 
education?
Actually pharmaceutics is the 
only thing I’ve done except art 
since I was a child. Ever since 
my childhood, I’ve taken an 
interest in many branches of 
art such as ballet, music and 
painting. Due to my family’s 
concerns, I reluctantly studied 
pharmacology. I tried to like 
the profession but, in the end, 
I realized that it wasn’t for me. 
During a trip I made to Venice 
I came across some masks and 
was really impressed. I started 
researching in order to learn how 
to make them. I built a small 
workshop at the back of my 
pharmacy. Eventually in 1999 
I gave up my pharmacy and left 
the profession. I opened my 



ANADOLUJET•MART•MARCH 2015  91  

Özellikle tiyatro 
dalında sahneye katkıda 
bulunuyorsunuz. Bir oyuna 
nasıl hazırlanıyorsunuz?
Bütün tasarımcılarla aynı 
süreci yaşıyorum aslında. Oyun 
metnini okuyorum, sonra 
metne bakışını öğrenmek için 
yönetmenle sohbet ediyorum. 
Fikirlerimiz bir noktada 
buluştuktan sonra tasarım 
süreci başlıyor. Ben provaları 
seyretmeyi çok seviyorum. 
Tasarımların çoğunu provalar 
sırasında çiziyorum. Tıpkı 
oyuncular gibi düzenli olarak 
provalara katılır, provanın 
bitimine dek orada gözlem 
yaparım.

first exhibition in 2002 with the 
masks I had made.

You make contributions 
especially in theater. How do 
you prepare for a play?
I actually go through the same 
process as every designer. I read 
the script and converse with the 
director to learn about his/her 
perspective on the play. After 
we find common ground in our 
opinions, the design process starts. 
I love watching the rehearsals; I 
draw most of my designs then. 
Just like the actors, I responsibly 
attend the rehearsals and make 
observations until the end of the 
rehearsal.

Kral “Soytarım” Lear 
King “Clown” Lear

1

1

Karakteri maskeye 
yansıtırken nelere dikkat 
ediyorsunuz?
Maskenin hem zor hem de güzel 
olan tarafı karakterin bir anını 
dondurmak. Oyuncu yüzlerce 
mimikle iki saatlik performansı 
götürürken siz onu bir taneye 
sığdırmaya çalışıyorsunuz. O 
ifadenin oyun boyunca akışla 
örtüşmesi gerekiyor. Maskesiz 
provalarda oyuncunun kullandığı 
mimikler çok yol gösterici 
oluyor. Bir süre sonra her yüz, 
göz, burun, dudak size bir şey 
anlatmaya başlıyor. İnsanları 
zihnimde biriktiriyor, yeri 
geldiği zaman kullanıyorum. 
Tiyatro kolektif bir iş. Yaptığınız 
işin oyuna hizmet etmesi, bir 
bütünün parçası olması gerekiyor. 

Oyuncular maske kullanarak 
oynamakta zorlanıyor mu? 
Maskeli oyunculuk en başta fiziki 
olarak oldukça zor. Yüzünüzde 
bir obje var, terliyorsunuz, 
görüş açınız daralıyor, nefes 
almanız zorlaşıyor ama en iyi 
performansınızı sergilemek 
zorundasınız. Oyuncuya katı 
kurallar getiriyor; yüzünün 
tamamını ya da yarısını yok 
etmeyi kabul ediyor ama bu 
durum ona başka bir oyunculuk 
dili getiriyor. Beden diliyle 
oyununu sergiliyor, farklı bir 
oyunculuk deneyimi ediniyor.

What do you pay attention 
to while reflecting the 
character onto the mask?
Both the upside and the 
downside of working with a 
mask is to freeze a moment of 
that character. While the actor/
actress carries out a two-hour 
performance using hundreds 
of facial expressions, you try to 
squeeze it into one frame. That 
expression has to coincide with 
the plot throughout the play. 
The facial expressions made by 
performers during rehearsals 
without masks are really helpful. 
After a while, each face, eye, 
nose and mouth starts to tell you 
something. I collect people in my 
mind and use them when they’re 
necessary. Theater is a collective 
enterprise. The thing you produce 
has to serve the play and become 
a part of the whole.

Do performers have trouble 
playing with masks?
First of all, performing with 
masks is physically challenging. 
You wear something on your face, 
you sweat, your vision is narrow, 
your breathing becomes harder, 
but you have to perform your 
best. It forces limitations on the 
performer. (S)he accepts covering 
the whole or half of the face, 
but this situation provides the 
performer with another language 
of acting. The performer relies 
more on his/her body language 
and gains a different acting 
experience.
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Kral “Soytarım” Lear, 
Shakespeare’in ünlü oyunu 
Kral Lear’ın grotesk bir 
uyarlaması ve tüm sahne 
tasarımı size ait. Bir 
oyunda yer almaya nasıl 
karar veriyorsunuz?
Ben çok sayıda yönetmenle 
çalışmaktansa aynı 
yönetmenle çok iş 
yapmayı tercih ediyorum. 
Kral “Soytarım” Lear’ın 
yönetmeni Yiğit Sertemir’le 
pek çok kez çalıştım. Aynı 
yönetmenle çalıştığınızda, 
bir süre sonra aynı dilden 
konuşmaya başlıyor, tezat 
taraflarınızı ve onların 
sizi nasıl geliştireceğini 
öğreniyorsunuz. İlk defa 
bir Shakespeare oyunu için 
tasarım yaptım. Gerçek 
soytarıların gözünden 
Kral Lear’ın hikâyesini 
yorumlamak çok heyecanlıydı. 
Shakespeare metinleri bir 
tasarımcı için büyük bir 
hazine. 

Clown  Lear is a grotesque 
adaptation of the famous 
King Lear by Shakespeare, 
and you did the whole stage 
design. How do you decide to 
participate in a play?
I prefer  working consistently 
with the same director rather 
than working with multiple 
directors. I’ve worked with Yiğit 
Sertemir, the director of Clown 
Lear, many times. When you 
work with the same director, 
after a while you start speaking 
the same language, learn about 
your differences and how they 
can improve you.  It was the 

Maske ve kukla yapımının 
Türkiye’deki durumunu 
değerlendirebilir misiniz? 
Bazı güzel sanat fakültelerinin 
sahne sanatlarında artık kukla 
dersleri de var. Bu alan sınırsız, 
hâlâ öğrenilecek çok şey var. 
Ancak yine de Türkiye’de bu işin 
eğitimi pek yaygın değil. Hâlâ 
özel çabalarla devam ediyor. 
Benimki gibi münferit atölyeler 
var. Uluslararası Kuklacılar 
Birliği’nin (UNIMA) Ankara 
ve İstanbul’da temsilciliği 
bulunuyor. Geleneksel kukla 
üzerinden eğitimler veriyor.

Yaptığınız işleri yurt 
dışına taşımayı düşünüyor 
musunuz?
Altıdan Sonra Tiyatro 
ile Almanya’nın önemli 
tiyatrolarından Theater an der 
Ruhr’la yürütülen partnerlikle 
son iki yılda Almanya’ya pek çok 
oyun götürdük. Kişisel anlamda 
yurt dışına açılma gibi bir 
mesaim olmadı. 

first time I created a design for a 
Shakespeare play. Interpreting 
the story of King Lear from the 
real jesters’ perspective was really 
exciting. Shakespeare’s texts are 
immense treasure for a designer.

Can you comment on the 
state of mask making and 
puppetry in Turkey?
Some of the fine arts faculties 
offer puppetry classes in their 
performing arts departments. 
This field is endless; there’s 
still a lot to learn. However, 
education for this profession isn’t 
so widespread in Turkey. It still 
depends on personal endeavors. 
There are some private workshops 
such as mine.  The International 
Puppetry Association UNIMA 
has agencies in Ankara and 
Istanbul. They provide education 
in traditional puppetry.

Do you plan on carrying your 
work abroad?
We’ve taken many plays to 
Germany in the last two years 
thanks to the partnership 
between Altıdan Sonra Tiyatro 
and Theater an der Ruhr, one of 
the most important theaters in 
Germany. Personally, I haven’t 
made any efforts to expand 
abroad. 
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