FUAR AÇIK HAVA TİYATROSU
MAHŞER YERİNE DÖNDÜ
Doğaçlama tiyatronun marka ismi Mahşer-i Cümbüş, 86.
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın tribünlerini coşkunun,
eğlencenin ve heyecanın merkezi haline getirdi. Yüzlerce
İzmirli, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda tiyatro sporu için
bir araya geldi.
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda açık hava tiyatro gösterilerinin bu
geceki konuğu Mahşer-i Cümbüş oldu. Tiyatro sanatına yenilikçi
ve yaratıcı bir bakış açısı getiren Mahşer-i Cümbüş ekibi
unutulmaz bir geceye imza attı.
Doğaçlama Tiyatronun gösteri biçimlerinden biri olan “Tiyatro
Sporu”nu Türkiye’de ilk defa seyirci ile buluşturan ekip,
interaktif doğaçlama gösterileri ile seyirciyi de oyunlara dâhil
ediyor. Güldürürken düşünme eylemini sahneye katılarak
deneyimleyen seyirciler, hayatın içinden ve hayata dair birebir
yaşadıkları örneklerle oyunları yönlendiriyor.
Doğma büyüme İzmirli olan ekip üyesi Özlem Turay, İzmir’e
marka olmuş bir fuar kapsamında bu şehirde olmanın kendisi için
çok heyecan verici olduğunu dile getirerek; “86. İzmir
Enternasyonal Fuarı İzmir ve İzmirliler için çok önemli bir fuar.
Farklı kültürlerden, farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden pek
çok insan, tek yürek olup bu fuara koşuyor. Bir İzmirli olarak ben

de şu an burada sahnede olmaktan çok mutluyum. İzmir seyircisi
oldukça interaktif bir katılım gösteriyor. Tribünler oldukça
kalabalık ve eminiz ki bu gece bizler için oldukça güzel geçecek”
dedi.
“Kültür ve Sanat Desteklensin”
Bir diğer ekip üyesi Ayhan Taş “Kültür ve sanat hem sanatçılar
için hem de sanatseverler için daha çok desteklenmeli. Bizler
tiyatroyu seyircilerle buluşturabilmek için başka işler yapıyoruz.
Bizim gibi pek çok sanatçı aynı şekilde. Bu ülkenin sanata ve
sanatçıya ihtiyacı var. Sponsorluklar hem bizim için, hem de
izleyicilerimiz için büyük önem taşıyor.” dedi.
“İEF’ de Oyuncu Olmaya Karar Verdim”
Sahneye çıkmaya 13 yaşında yine bir İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda izlediği oyun sonrasında karar verdiğini dile getiren
Yiğit Arı ise, “İzmir Enternayonsal Fuarı, kültür ve sanat
etkinlikleriyle yönlendirici bir etkiye sahip. Umuyorum ki biz de
şu an bizi izlemeye gelen çocuklara ilham kaynağı olabiliriz.”
Dedi.

