FEST‹VAL*
Yazan: Beverly J. STOELTJE
Çeviren: Petek ERSOY**
Eski ve gücünü çabuk toplayan kültürel form, tüm dünya toplumlar›n›n organizasyonlar› ve iﬂlevleri karﬂ›s›nda
zengin çeﬂitlidir. Her ne kadar birbirlerinden farkl› olsalar da festivaller, kesin
karakteristik belirleyici niteliklere sahiptirler. Onlar, takvimsel düzen aral›klar›yla meydana gelir, ulusald›r, halk›n
iﬂtirak etti¤i kompleks bir durumdur ve
tüm bunlara ses, görüntü ve amaç da
eklenir.
Festivaller, kollektif bir ola¤anüstülüktür ve grup hayat›nda kökleﬂmiﬂ
amaçlara hizmet eder. Prestij ve üretimin da¤›t›m›na ba¤l› olarak paylaﬂ›lan
sorumluluk, kat›l›m›n devaml›l›¤›n› kesinleﬂtirir. Pek çok festival kiﬂisel dînî
adama veya kiﬂisel performans için f›rsat sa¤lar ve bu f›rsat festival için en
önemli durumdur. Festivallerin di¤er
önemli amaçlar› ise atay› anmak, ataya
ibadet etmek, yüksek de¤erdeki hüner
ve yeteneklerin performans› veya grup
miraslar›n›n eklemlenmesine ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilen grup benzerli¤inin
ifadesidir. Bazen festival terimi yerine
baz› durumlar›n amaçlar›n› anlatan veya olaylar›n sembolü olan baﬂka kelimeler kullan›l›r. Mardi Gras (Katolik), Sukkat (Yahudi), Holi (Hindu), Shalako (Zuni), Adae (Ghanaian), Calus (Romen),
Namahage (Japon), Kovboy Toplant›s›
(Amerikan) ve Salaklar›n ﬁöleni (Frans›z). Bu tip festivaller genel olarak ça¤daﬂ modern yap›lard›r, festival karakteristi¤ine iﬂ verir fakat ilgili otoritelere
veya giriﬂimcilere ticari, ideolojik veya
politik amaçlar sunar. Ayr›ca TEMS‹L’e
bak›n›z.
*
**

Terminolojinin dikkati ayr›ca festival ile R‹TÜEL’in iliﬂkilerine soru sorar.
‹ki tip sembolik yasan›n ayr›ﬂmas›, modern dînî sistemler giriﬂiminin sonucu
olarak de¤iﬂmiﬂ, bu da do¤al dinleri yok
etmiﬂtir. Her ne kadar yerli uygulamalar yaﬂasa da bu, yeni bir isim alt›nda
kökenin k›l›k de¤iﬂtirmesi ﬂeklinde olmaktad›r. Bunlar ritüele karﬂ›t olarak
festival veya fiesta olarak bilinmeye baﬂlam›ﬂ ve modern resmî din taraf›ndan
yasallaﬂt›r›larak erkek otoritesine odaklanan ciddi önemli günler olmuﬂtur. Yerli dînî uygulamalar› kötülemek çabas›yla, modern dine ek olarak bir festival
tahsis edilmiﬂ, böylelikle önemsiz pozisyondan ritüel yaﬂam›n çekirde¤ine geçilmiﬂtir. Protestanizm gibi son günlerin
modern dinleri, tamamen festivali dinden ay›rmakta ve ard›ndan seküler bir
olay haline dönüﬂtürmektedir. Sonuç
olarak ritüel, ya önemli günleri belirten
pagan olarak telâkki edilmiﬂ, ya da çocuklar›n dinlenmesi için resmî din ile
birleﬂtirilmiﬂtir. Festival, OYUN ve yarat›c›l›k anlam›yla keﬂif yaparak tecrübe eder, ritüele tezatl›¤›yla anlam› kontrol etmeye giriﬂir. Bütün biçimler kod ve
kanallardan yararlan›r. Eski kökleri içeren ça¤daﬂ festival ve tatillere örnek
olan Azizler Günü, Bakire Mary, Christmas, yeni y›l, Easter, May›s Günü ve
kutsanan, erimeye sunulan tüm eski
Hint-Avrupal› ve/veya Do¤uﬂtan Amerikan dînî ritüeller modern resmî din ve
KÜLTÜR ile birliktedir.
Modern kültürlerde ritüel ve festival müstakil olay olarak meydana gelmektedir; fakat daha erken dinler bizim
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daha büyük ritüel dairesinde s›n›fland›rd›¤›m›z festivali, takvimsel aralarla
bütünlemektedirler. Bu nedenden dolay›
din üzerine olan pek çok edebiyat, ritüel,
festival, fiesta veya karnaval, anlat›lan
iki biçimi birbirinden ay›rmaz.
Festival ‹letiﬂimi
Festival iletiﬂimi, kat›l›mc›lar› aktif
olarak çal›ﬂt›r›r. Festivalin iﬂte bu özelli¤i onu di¤er büyük ölçekli biçimlerden
ay›r›r. Belli bir mesafeden, televizyondan ya da baﬂak olaylardan dikkat edilerek bak›l›rsa, kat›l›mc›lar pasif olarak
mesaj gönderirler fakat rollarinde de baﬂak seçenekleri yoktur. Bundan dolay›,
bizler festivali kat›l›m ve performans›n
umumî ba¤lamda birleﬂimi olarak aç›klayabiliriz. Kur yapma veya dînî adama
gibi gösteriler festivalin halka kapal›
olarak gerçekleﬂtirilen çok küçük aktiviteleri olsa da, ayr› bir festivalin özel gayeleri olarak oluﬂturulma imkân›na da
sahiptirler. Bunun daha da ötesinde festivalde –halka aç›k ya da kapal›- olarak
konuﬂulan, oynanan ya da gösterilen her
sosyal veya ola¤anüstü ﬂeyden bir sorumluluk umulur.
Bu durum, daha sonradan kat›lanlara ve onlardan istenen dikkate de ba¤l›d›r. Ve bu dikkatin konsantrasyonu
kendine gelmeyi yükseltir, sosyal performansla sosyal dönüﬂlülü¤ün kesiﬂmesini
yarat›r.
Festival iletiﬂimi, dikkatini günlük
hayat›n varl›k, rutin ve üretim odakl›
çerçevesinden, sosyal hayat›n besleyip
büyüten, dönüﬂümlü ve karﬂ›l›kl› boyutlar›na odakl› çerçevesine yönelik büyük
de¤iﬂiklikler içerir. Herhangi bir çerçeve
de¤iﬂikli¤i günlük bir duruma veya tehlikeye kural koymasa da, pek çok festivalde ticarî iﬂler sa¤l›kl› bir ﬂekilde büyüyüp geliﬂmektedir. Kanl› ﬂiddette
MASKE ve kostüm k›l›k de¤iﬂtirmektedir. Çerçevelerdeki de¤iﬂiklik hiçbir ﬂeyi
garanti etmez fakat daha çok gerçekli¤in yerini de¤iﬂtirir. Böylelikle sezgi,
ters çevirme, risk ve sembolik ifade egemen olur.

http://www.millifolklor.com

Festivalin mesajlar› grup taraf›ndan paylaﬂ›lan tecrübe ve bu tecrübeyi
ço¤altan aç›klamalar hakk›ndad›r. Paylaﬂ›lan tecrübe mit, müzik veya drama
(DRAMA PERFORMANS’a bak›n›z) olarak kanun ç›karabilir; ayr›ca ekin toplamak gibi günlük hayat›n bir parças›n›n
temsiline iﬂaret edebilir; “bizim” diye
aç›kça tan›mlanabilen olay›n retorik hareketine egemen olabilir. Sosyal tabanl›
tüm festivallerde, her ne kadar, mesajlar direkt olarak ﬂimdiki sosyal durumlar› anlatsa da, geçmiﬂi de ayn› ﬂekilde
anlatmaktad›r. Çünkü festival, gruplar›
biraraya getirir ve toplumun hem kendisiyle hem de kiﬂinin toplum içindeki rolüyle iliﬂki kurmas›n› sa¤lar. Tüm çabas›, festival ve sosyal hayat aras›nda kesin iliﬂkinin aç›klanmas› yönünde de¤iﬂim veya zorlamay› gerçekleﬂtirmektir.
Festival Yap›lar›
Festival gerçekli¤ini yaratan yap›lar, (1) olay yap›lar› ve (2) sosyal yap›lar
olmak üzere iki grupta karakterize edilebilir.
Olay yap›lar›:
Festivalin birbirine eklenen aktiviteleri rastgele meydana gelmez fakat daha çok s›ra, resmi ve resmiyetsizlik üzerine anlaﬂ›lm›ﬂ ﬂekilde oluﬂur. Birbirini
takip eden olaylar genellikle hakiki festivalin içine dahil edilmiﬂtir.
(a)Aç›l›ﬂ töreni: Geçit töreni gibi basit veya ayr›nt›l› olan bu tören, resmî
aç›l›ﬂ› sa¤lar. Tek kiﬂi, kurum ve bazen
kostümlü karakterler bu törende gösteriler yaparlar, toplulu¤un sosyal yap›s›n› gösterirler ve toplulu¤a egemen de¤erleri do¤rularlar.
(b)Ritüel: Festivallerde ritüel, dînî
amaca hükmedecektir: Aziz’e veya Bakire’ye söz verilir, ya¤mur veya hasat›n
yortusu için kutsal dans yap›l›r. Seküler
festivallerde ritüel olay› ölümün ve yaﬂam›n veya festival kraliçesinin taç giyme törenini adresi olma anlam›n› taﬂ›r.
(c) Drama ve yar›ﬂma: Topluluk;
halk tiyatrosu, yar›ﬂma veya di¤er oyun
yazarl›k biçimlerine ba¤l› olarak sosyal
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iliﬂkilerde ve/veya hayatta kalabilme
meselelerinde sosyal savaﬂ› ve endiﬂeyi
ifade eder. Meksikal› pastorelas, ‹ngiliz
mummers’ oyunlar› ve Yahudi Purimspiel gibi ritüel dramada veya ‹ndianapolis
500 veya kovboy rodeo gibi ritüel yar›ﬂmalar›nda tecrübe, tarihte herhangi bir
noktadan veya herhangi bir sosyal tecrübenin oldu¤u ülkeden sembolik olarak
adreslenir. Buna el olarak pagan ve modern dînî temler bazen huzurla bütünleﬂtirildi, tarihin bir periyodundaki aksiyon ve karakterler baﬂkalar›yla karman
çorman edildi, hayvanlar insan davran›ﬂ›n› ve iliﬂkilerini sunabilir oldu ve kutsal ve seküler tersine çevrilebilir oldu.
Oyun yazarl›k biçimleri çözmek veya çözüm sa¤lamak için zorunlu olmad›¤›nda devam eden yasa, gruplar ve muhalefetin gösterisine ba¤l› olarak bu biçimler savaﬂ› aç›klar ve gerginlik derecesinin kaynaklar›n› teﬂhis eder. Bunlar,
sosyal düzeni sa¤lar, de¤iﬂimi tan›t›r,
devrimin geliﬂmesine yard›m eder veya
alternatif bak›ﬂ aç›lar› ifade eder veya
sosyal gerçeklik kontrolündeki güçlere
ba¤l› olarak ve performans› üstlenerek
muhalefete karﬂ› direnir.
(d)ﬁölen: YEMEK, festivalde büyük
bir rol oynar. Baz› festivaller ﬂölenlerde
barbekü veya domuz rostosu gibi özel bir
yerde büyük gruplar›n beraber yiyebilecekleri ﬂekilde yeme¤i genelleﬂtirir.
Özellikle relevant, festival yeme¤inin
do¤as›d›r. Gruba kimli¤ini cisimlendirme f›rsat›n› sunar, böylelikle festival yemekleri daima belli olur: Posole, haggis,
karides jambalaya, homentashn, koyun
etinden türlü. Buna ek olarak ne yeme¤in ikram edildi¤i, kimin ikram etti¤i,
nas›l haz›rland›¤›, hangi tür baharat veya soslar›n kat›ld›¤›, ekmek ve içece¤in
hepsi “geleneklerimiz”le iliﬂkilidir. Kimse tortillalar› ayçörekleriyle ya da ayçöreklerini ekmekle birbirine kar›ﬂt›rmaz.
Festival, ayr›ca yemenin sosyal rolünü
belirtir: Pek çok insan belirli bir zamanda belirli yemekler yiyerek grup kimli¤i-
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ni do¤rular, ayn› zamanda kendi gelene¤ini de yutar.
(e) Dans ve Müzik: Yemek gibi, dans
da hareketle kiﬂiselli¤i içeren, grup taraf›ndan icra edilen ve pek çok üyenin
ayn› hareketi yapmakta sözleﬂti¤i bir
durumdur. Uzmanlar müzik veya davullarla dansa eﬂlik edilmesini sa¤layacak,
müzisyenler de bu durumun d›ﬂ›nda ayr›ca, dans› içerecek ﬂekilde kendi icralar›n› yapacaklard›r. Halk gelene¤inin veya sosyal rolün bir parças›nda oldu¤u gibi dans, dînî gayeler için de icra edilebilir. Müzik ve dans festivale nüfûz ederek, pek çok aktiviteye ve kat›lanlar›n
duygular›n›n anahtar› olmaya yönelik
bir ad›m oluﬂturur.
(f) Olay›n bitiriliﬂi: Festival, resmî
aç›l›ﬂtan resmî olmayan bitiriliﬂe bir örnek halinde takip eden do¤all›k ve yo¤unlu¤un yükselmesiyle karaterize edilmiﬂtir. Olay›n bitiriliﬂi, aç›l›ﬂ töreninin
tersine, yap›n›n az, yarat›c›l›¤›n ve kiﬂisel ifadenin çok oldu¤u bir biçimde sergilenir. Ses ve kat›l›m›n artt›¤› gibi; davul çalma, dans etme, içme ve havai fiﬂeklerin eﬂlik etti¤i birlikteli¤in sergileniﬂi, ﬂark› söyleme ve sosyalizasyon da
sürekli artmaktad›r.
Kat›l›m›n Sosyal Yap›lar›:
Her ne kadar festivaller pek çok ortak özellik paylaﬂsa da, radikal olarak
görünüﬂte, seste ve amaçta de¤iﬂiklik
gösterebilirler. Belli bir festivali anlayabilmenin yolu, kat›l›m kavram›n› anlamaktan geçer. Grup-tabanl› festivallerde
kiﬂilerin kat›l›m için pek çok alternatifleri vard›r ve herkes ayn› aktivitelere giriﬂmez. Fakat e¤er esas giriﬂimciler kat›lanlardan çok seyirciler veya tüketicilerse; toplulu¤un sosyal hayat› olay›n taban›n› oluﬂturmaz.
Festival geniﬂ kat›l›m için f›rsatlar
önerir çünkü onun genel amac› bütün
grup üyelerinin maksad›na uygundur.
Bundan dolay› ayr›ﬂm›ﬂ sosyal ilgileri
cezbeder, sosyal grubun hudutlar›n›n de¤iﬂikli¤ini tan›r. Kad›nlar›n ve erkeklerin rolleri olacakt›r: Genç, yaﬂl› herkes
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gider, belli bir gruba dahil olan ve olmayanlar›n kendilerine göre yerleri vard›r,
zengin ve yaﬂl›larsa ayn› yerden yürürler. (gerek olmad›kça beraber) Çünkü
sosyallik tabanl› festival fark› tan›r, kat›l›m ve entegrasyon için u¤raﬂ›r, d›ﬂ
ideolojik kontrole meydan okur.
Gördü¤ümüz gibi, özel aktiviteler
toplulu¤un endiﬂelerini yans›tan festival
için uygundur. Buna ek olarak e¤er topluluk baz› etnik gruplardan, etnisiteden
oluﬂuyorsa, bu durum aktivitelere de
yans›r ve kat›lanlar bu esas üzerinden
seçenekler meydana getireceklerdir. Sosyal grup içinde yaﬂ ve cinsiyet ayr›mlar›
önemlidir, festival aktiviteleri özellikle
yaﬂl›, genç veya kad›n, erkek için dizayn
edilmiﬂtir.
Festivallerde ortak olan aktivitelerin bir kategorisi kesinlikle gruba ait de¤ildir: ‹nsanlar›n kendi e¤lenceleri ve
eﬂyalar›yla seyahat etmesi. Baz› festivallerde baﬂtan aﬂa¤› bütün karnaval,
festival yerlerinde baﬂlayabilir, baﬂkalar› kiﬂisel uzmanlar üzerine konsantre
olabilir-falc›lar ve büyücüler gibi- ve hâlâ onlar hüner iﬂçileridir. Bu marjinal
seyahat insanlar› gruplara tüketim için
egzotik, garip ve de¤iﬂik önerilerde bulunurlar. Buna tezat olarak yerel icrac›lar,
seyyar uzmanlar garip bir ticarî etkileﬂim önerir. Bazen hediyelik eﬂya, anormal bir yarat›¤›n an›s› veyahut da falc›n›n kat›l›mc›lar›n talih umutlar›n› uzun
zaman sonra yükseltmesinden arta kalan di¤er an›lar›n›n derinleﬂmesidir.
Festivalde kat›l›m için motivasyon,
dînî sözün kan›t›n› içerir, sosyal prestijin gösterisi veya kazanc›d›r, politik hislerin kamusal durumudur, yar›ﬂma gibi
olaylara veya özel tecrübe gösterilerine
kat›l›md›r ve çok türlü iliﬂkilerin keﬂfine
ve müzakeresine izin veren sosyal etkileﬂimdir.
Sembolik Yöntemler
‹ki sembolik yöntem, a¤›rl›kl› olarak festival misti¤ine ba¤›ﬂta bulunur.
Geçici gerçekli¤in hilesi ve dönüﬂüm.
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Geçici gerçekli¤in hilesi:
Festivalin geçici gerçekli¤i zaman›
en az›ndan iki boyutta birleﬂtirir. En baﬂata devir ve ritim ilkeleri tecrübeyi ifade eder. Son günlere kadar kullan›lan ay
takvimindeki bu döngü model, sürpriz
olmayan bir ﬂekilde kültürlerdeki ay
döngüleriyle iliﬂkidedir. Festival, zaman›n bir bölümüyle tekrar ve tekrar olur,
ay›n döngülerine iﬂaret eder, mevsimlerin y›ll›k tekrar›d›r ve gezegenlerin hareketleri güneﬂ takvimini yönetmektedir. Festival, ya her ay kesin bir tarihte
ya da her y›l periyodik bir zamanda takvimsel olarak meydana gelir. Zaman›n
döngüsü festival için bir mazerettir, her
insan gibi ba¤›ms›zl›kt›r. Âyin bölümlerine benzemeyen, kiﬂileri zaman içinde
hareket ettiren ve özel partilere benzemeyen, zaman d›ﬂ›nda bir yol yap›land›ran festival, sosyal grubu bu döngü gücünün boyunduru¤u alt›na sokar, uzay
ve zaman›n sonsuz yöntemleri aras›nda
iliﬂki kurar.
Geçicili¤in bu ikincil boyutlar›nda,
gelene¤i ifade eder ve her biriyle yüzleﬂtirmeyi de¤iﬂtirir. Tecrübeden festivalin
anlam› ç›kar›l›r; buna ek olarak festival
geçmiﬂi vurgular. Her zaman olan ve her
zaman için meydana gelen festival, gelece¤e karﬂ› yönetilir. Buna ek olarak festivalin yeni ve de¤iﬂik yasal boyutlar›,
onun yaﬂama gücüne ba¤›ﬂta bulunur.
Dönüﬂüm:
Z›tl›¤›n ilkeleri çevresinde festivalde; taklit, yan yana gelme, yo¤unlaﬂt›rma ve aﬂ›r› geliﬂme gibi günlük hayatla
birlikte z›tlaﬂan iletiﬂim ve davran›ﬂa
yol gösterir. Bu ilkelere, iletiﬂim için
kullan›lan bütün kodlarda baﬂvurulabilir. Örne¤in taklit, davulun sesi, havâîfiﬂekler veya ﬂark› söyleme sesleri olay
süresince devaml› iﬂletilebilir veya ay›
imaj›, m›s›r sembolü veya kovboy/s›¤›r
çoban› gibi daha çok görmeye ait semboller pek çok durumda gösterilebilir.
Sembolik formun festival kullan›m›, farkl› disiplinlerden, say›l› bilginin
ilgisini çekmiﬂtir: Jane Ellen Harri-
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son’dan Victor Turner ve Mikhail Baktin’e, dînî tören ve festivallerde gizli dönüﬂüm hakk›nda çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r.
Festivaldeki dönüﬂüm, sembolik idare
formunu yukar›da listelenen ilkeleri
kullanarak al›r. En çok kullan›lan ters
çevirme kurulmuﬂ sosyal düzenin z›tl›¤›n›, sosyal hiyerarﬂiyi ve rol cinsini içerir.
Hiyerarﬂik toplumlarda sembolik ters
çevirme zirvedeki “aﬂa¤›” ve dipteki “üstün” ile yukar›-aﬂa¤› dünyay› yarat›r veya festivalin devam› düzen içinde olsun
diye egalitarianizmi deklare eder. Soytar› gibi özel karakterler sembolik aksiyonda ajan›n rolünü üstlenebilir. Egalitarianizmin belirli norm oldu¤u toplumlarda, sembolik ters çevirme kraliçe ve
prenseslerin hükümranl›¤›n› yaratabilir
(özellikle Birleﬂik Devletler’deki festivallerde s›kça olur.), egalitarianizmden
aristokrasiye ve erkek egemenli¤inden
kad›n egemenli¤ine olan sosyal yap›n›n
z›tl›¤›n› kan›tlar. Festivallerdeki yar›ﬂmalar ayn› amac› sunarlar: Yar›ﬂmaya
göre icrac› yaratmak ve onlar› galip ve
ma¤lup olarak bölmek, ayn›l›ktan farkl›l›k yaratmak.
Yan yana bulunma ilkesi kültürel
temalar izin verir ki farkl›l›¤›n derinden
köklenen kavramalar› z›tlanabilir veya
sosyal tecrübeden z›tl›k ç›kar›labilir. Örne¤in, modern area olana kadar, ço¤u
toplumlar hayatta kalan, dikkate konsantre olan ve cins farkl›l›klar›n› vurgulayan bereket ritleri ve yeniden üretilen
roller üzerine zihnini iﬂgal etti. Bugün
festivaller cins rolleri, kur yapma ve romans yasas› için f›rsat sunmaya devam
etmektedir.
Festivalden seçilmiﬂ ço¤u tema, pek
çok kodda tekrar edilecektir, ço¤u davran›ﬂ ve aksiyonlar aﬂ›r› bulunacakt›r.
Sembolik formlar büyük miktarda kültürel bilginin iletiﬂimine izin verir. Çünkü semboller mesajlar› yo¤unlaﬂt›r›r ve
muhtelif anlamlar› taﬂ›r, anlamda baz›
müphemlik önerir. Ço¤u dramatik semboller festivalin maske ve kostümleriyle
iliﬂkilidir. (G‹Y‹M’e bak›n›z.). Onlar hep
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bilindik ve garip fakat aç›kça insan›n
içini mesaj taﬂ›y›c›ya dönüﬂtürebilir- bu
bilgi ola¤anüstü, egzotik, yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ, garip veya do¤ada gizemli olabilir.
Dil, müzik, objeler, aksiyonlar ve insanlar hepsi sembolik iletiﬂim için mevcutturlar. Düzenli ad›mlarla yürüyen bando
müzi¤i dans müzi¤inden farkl› mesajlar
taﬂ›r, soytar› aksiyonu bir kraliçe davran›ﬂ›n›n nakledilmesi ile de¤il, baﬂka bir
ﬂeyle iliﬂki kuracakt›r, seyyahlar›n konuﬂma yöntemleri ile otomobillerin gösteriﬂleri hakk›nda konuﬂmak baﬂka konulard›r ve bir bo¤aya binenin gönderdi¤i mesaj ile öldürenin mesaj› da birbirinden farkl›d›r.
Norm ve kurallar›n izinli rahatlamalar› festival stresinin bilgin çevirileridir ve sosyal kural›n inkâr›d›r. Risk kap›lar›n›n aç›lmas›, y›k›m ve dinlenmenin
yüzleﬂtirilmesi için yeniden canland›rman›n temalar› gizlice birleﬂtirilmiﬂtir;
aﬂ›r›l›k, z›tl›k, tekrar, yan yana gelme ilkelerini önerir ve yo¤unlaﬂt›rma kat›lanlara dönüﬂümü ve yeniden do¤may›
tecrübe etmelerinin yolunu gösterir. Bu
pek çok biçim alabilir: Kiﬂisel do¤rulama, politik aksiyon, kur yapma ve evlenme, sosyal diriltme vb.
SONUÇ
Hepsi beraber al›nd›¤›nda festival
ﬂöyle kolayl›klar sa¤lar: Yap›lar›n yeniden düzenlenmesine, buna ek olarak yeni çerçeveler ve yöntemler yaratmas›na;
sonuç olarak grubun kimli¤ini güçlenip,
buna ek olarak kendi ilgisinde oynama
gücüne veya sosyal konulara eklemlenmesine ba¤›ﬂta bulunur ve e¤er ayn› konuda birden çok yorum olursa çat›ﬂma
mümkün hale gelir. Her ne kadar, eski
ve modern toplumlarda festival geliﬂse
de, sosyal güç nedeniyle yeniden do¤uﬂ
formlar› daima sosyal hayata yasa ç›kar›r ve insan toplulu¤unun ifade edilebilir teﬂebbüsünü içerir.
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