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Brighton, Uluslararası Konferans 

 
VTFW Uluslararası Brighton Tiyatro 
Festivali sırasında uluslarası bir oyun 
yazarlığı konferansı düzenledi. Konferansın 
başlığı “Oyun Yazarlığında Kalite 
Değerlendirmesi” idi.  
 
Georgia Barrington New Writing South 
ekibinin bir parçası olan Barrington, New 
Writing South kuruluşunun yazarların 
gelişimlerine kariyerleri boyunca nasıl 
yardımcı olduklarını, yazarlara sundukları 
program ve fırsatlatı anlattı. Bunların 
arasında danışmanlık, okumalar, bir günlük 
veya daha uzun atölye çalışmaları ve yerel 
tiyatrolardaki genç yazarlar için geliştirilmiş 
programlar bulunmakta. Geniş bir alanı 
kapsayan küçük bir organizasyon olarak 
çalışıyorlar. (Eğitmeni eğitme modülü.)   
 
David Sheppherd Marlborough 
Tiyatrosundan bahsetti. Tiyatro 
kumpanyalarına veya tiyatroculara çalışma 
alanında yerleşik sanatçı olabilmeleri için, 
çalışacak yer temin ediyorlar. Mekan bir 
pubın üst katında ve pub da bu sayede 
müşteri kazandığı için çalışmalarında çok 
destekleyici davranıyor. Sheppherd “eskiz 
geceleri” teriminden bahsetti. Bu 
etkinliklerde çalışma sürecinde olan işler 
geliştiriliyor ve seyirciye sunuluyor. Seyirci, 
yazarın sorularından yola çıkarak işle ilgili 
geri bildirimlerde bulunuyor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Levy Fringe Review sitesini 
kurmasının arkasındaki sebepleri anlattı. 
Bu sistemin ilk koşulu her eleştirmenin 
tiyatro üretiminde bir şekilde çalışıyor 
olması. Amacı yıkmadan yapıcı eleştiride 
bulunmak ve analitik bir geri bildirimde 
bulunmak. Önermedikleri oyunlar 
hakkında yazı yayınlamıyorlar – bunun 
yerine ekibe kişisel yorumda bulunuyorlar. 
Bu sunum eleştirinin amacı konusunda 
çok canlı bir tartışmaya yol açtı. . 
 
Julie Everton yeni oyunu Bombing of the 
Grand Hotel in yaratım ve finans sağlama 
süreci hakkında bir sunum yaptı. Bir şiddet 
eyleminin uygulayıcısı ve mağdurları 
arasındaki uzlaşma süreci teması etrafında 
hararetli bir tartışma açıldı. Sonrasında 
ortak yazım süreci, biçim ve içerik ve 
finans sağlama yöntemi olarak kickstart 
kampanyaları üzerine tartıştık. 
 
Ikinci gün oyun yazarlarına üç atölye 
çalışması düzenlendi:  
 
1) Sara Clifford toplum tiyatrosu 

(community theatre) üzerine yazarlar 
için bir atölye çalışması yürüttü.  
 

2) Paul Levy tiaytro eleştirisi yazmak 
üzerine bir atölye yürüttü.  

3) Matt Rudkin tiyatro yazımı atölyesi 
yürüttü.  

VTFW  hakkında detaylı bilgi için 
websitemize bakınız: 
https://vtfw.wordpress.com/ 
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