Marina YÜCE

Festival Direktörü
Director of the Festival

Herkese merhaba!

Bu yıl II. Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ni
gerçekleştiriyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz.
Hepimiz için son birkaç ay zor geçti. Korkunç
olaylar, kayıplar, arkasından öfke, keder, karamsarlık
ve çaresizlik. Güven duygusu yok edildi, sokakları
terk ettik, kendimizi evlere, çocuklarımızı okullara
hapsetmiş olduk. Tiyatro oyunları ve konserler iptal
oldu, salonlar boş kaldı. Ama her şeye rağmen
devam etmek zorundayız, çünkü hala içimizde
küçük de olsa inancımızı kaybetmediğimiz ve
vazgeçmediğimiz şeyler var. Güzellik, doğruluk,
sevgi ve küçücük de olsa – umut… Bir gün hayatın
ve insanların daha iyi olacağına hala inanıyoruz. Bu
bizi daha güçlü ve cesur yapıyor. Yaptığımız işe
daha büyük bir istekle sarılıyoruz. Planlanan büyük
kukla festivali bütün bunlardan dolayı biraz küçüldü.
Yabancı tiyatro toplulukları Ankara’ya gelmekten
çekindi. Ama yine de güzel oyunlar sizleri bekliyor;
bebeklere, çocuklara, ailelere ve yetişkinlere yönelik
gösteriler…
İyi seyirler. Sevgilerimle…

Hello to everyone!

We accomplish the Second International Anakra
Puppet Festival in this year; and we are so happy.
For all of us, last few months were so difficult.
Terrible events, casualties, then anger, sorrow,
pessimism, despair… Sense of confidence was
destroyed. We gave up streets; we imprisoned us
in our houses; and our children in their schools.
Plays and concerts were cancelled. Against all
odds, we must continue, because we are still
hopeful. We believe beauty, fidelity, love and hope
even if just a pinch. We believe that one or other
day we will see better days. This belief makes us
more powerful and brave. Thus, we buckle down
to our job.This festival, contrary to expectations,
becomes narrow because of these bad events.
Some foreign participants don’t want to come to
Ankara. However, notwithstanding, there are so
good plays for babies, children, parents and adults.

Enjoy the show! My sincere regards…

Prenses Benek
Princess Spoty
İzvoraşul Vesel Kukla Tiyatrosu / Izvorashul Vesel Puppet Theatre
Moldova/ Moldovia

Yazan / Author: Anne M.G. Schmidt
Yöneten / Director: Nicu Prescura
Kukla Tasarımı / Puppet Design: Tatiana Macovenco
Sahne Tasarımı / Set Design: Dimitri Angelov
Oynayanlar/ Performers: Maria Timofti, Dimitri Angelov

Hollanda’ya hiç gitmiş miydiniz? Ne ilginç bir rastlantı!
Hadi oraya birlikte gidelim. Kral ve Kraliçe’nin çocukları
hiç olmuyormuş. Akkeba adlı büyücü onlara yardımcı
olmak için sihirli bir yumurta hediye etmiş. Yumurtadan
çok güzel bir prenses çıkmış. Yalnız büyücünün bir şartı
varmış. Sonbaharda göçmen kuşlar geçerken sarayın
kapı ve pencerelerinin kapalı olması gerekirmiş… Kral
ve Kraliçe ne yazık ki bunu bir kez unutmuş
ve prenses kuşa dönüşüp, geçen kuş
sürüsünün arasına karışıp gitmiş. Onu kuşların
arasında bir prens bulup ona aşık olmuş.
Prenses tekrar insana dönüşmüş ve prensle
evlenmiş.

Dil/ Language: Türkçe/ Türkçe
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 3-11

Have you ever been in Holland? What a strange
coincide! Let’s go there together. The King and the
Queen could not have a baby. A magician, who is
called Akkeba, had presented them a magical egg that
could cure their problem. A beautiful princess was
born from that egg, however; the magician had one
condition that was to be fulfilled: The doors and the
windows of the place must be closed
when the migratory birds pass over the
palace during autumn. The King and the
Queen, unfortunately, had forgotten this
condition and when the princess changed
into a bird and flew away, mingling in with
other birds, a prince found the princess
among the birds and fell in love with her.
Then, the princess changed into a human
and married with the prince.

Süslü Tavuk
Chick With a Trick

Pro Rodopi Sanat Merkezi / Pro Rodopi Art Centre
Bulgaristan/ Bulgaria

Öykü / Story: Margarit Minkov
Yazan, Yönetmen / Auther, Director: Petar Todorov
Sahne, Kostüm ve Kukla Tasarım / Stage, Cotume and Puppet Design:
Hanna Schwarz
Koreografi, Müzik seçimi: Desislava Mincheva
Oynayanlar/ Performers: Desislava Mincheva

SÜSLÜ TAVUK çocuk ve aileler için tasarlanmış bir kukla
oyunudur. Bu oyun yumurtalar yerine bonbon şekerleri
üzerine oturan bir tavuğun öyküsünü anlatmaktadır. Çok
büyük bir panik yaşayan tavuk önce danışmak için arkadaşı
Ördeğe, sonra doktora ve sonra da Kral’a gider ama onlar
kendi yaşamlarındaki zorluklar nedeniyle Tavuk’un
sorununa ilgi göstermezler. Sonunda Tavuk, güneşli bir
günde ve çocuklarla birlikte kendi kendini ikna eder ve
derki, birisinin farklı, alışık olunmaya bir şey yapmasında bir
yanlışlık yok. Özellikle de bu o kişiye keyif veriyorsa,
örneğin çocuklara ve hatta onların ailesine…

Dil/ Language: İngilizce/ English
Süresi/ Duraition: 35-40 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: Aile/ Family

CHICK WITH A TRICK is a performance with puppets for
children and family audiences. It tells a story about a Hen
who lays a bonbon instead of an egg. Fallen in deep
panic, the Hen goes to look for advice and support to
her firend the Duck, to the Doctor and to the King, but
obsessed by their own troubles, they do not pay
attention to her ‘problem’. At the end, inspired by the
beautiful sunny day and by the kids, the Hen convinces
herself that there is nothing wrong if one does something
unusual and different, specially if brings joy to somebody,
for instance to the kids, and also maybe to their parents…

Karagöz Çevreci
Karagöz The Environmentalist

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye- Ankara / Turkey – Ankara

Yazan / Author : Ahmet Önel
Yöneten / Director: Haluk yüce
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Oynayanlar / Performers: Haluk Yüce, Savaş Bayram

Karagöz Ankara Kukla Festivali’nin ev sahipliğini
yaparken, aynı zamanda kendi de boy gösteriyor
konukları önünde. Karagöz Oyunu ile Rusya da ‘En İyi
Oyuncu’ ödülü almış olan Haluk Yüce, Ahmet Önel’in
yazdığı bu çağdaş metinle Karagöz geleneğini
günümüz çocuklarıyla buluşturuyor. Oyunda Haluk
Yüce’ye Savaş Bayram yardımcı oluyor. Karagöz’ün
işsizliğine Hacivat çevreci bir çözüm bulmuştur. Eğer
Karagöz geri dönüşüm yapılmak üzere 100 şişe
toplarsa Narçin Çelebi ona iş verecektir. Tabii ki
98’den sonraki iki şişeyi bulmak Karagöz için zor
olacaktır.

Dil/ Language: Türkçe / Turkish
Yaş grubu / Age group: 3 – 10
Süresi/ Duration: 40 dak./min.

While Karagöz is home to Ankara Puppet Festival,
at the same time he also makes the scene. Haluk
Yüce, who wined Award for Best Actor in Russia,
reunites today’s children with Karagöz tradition
thanks to this contemporary text written by Ahmet
Önel. In this play, Savaş Bayram comes to Haluk
Yüce’s assistant. Hacivat finds the environmentalist
way out Karagöz’s unemployment. If Karagöz pick
up 100 plastic bottles for recycling, Narçin Çelebi
will employ Karagöz. No wonder, in terms of
Karagöz, to find the last two bottles will be so hard.

Sarı
Yellow

Pro Rodopi Sanat Merkezi / Pro Rodopi Art Centre
Bulgaristan/ Bulgaria

Yaratım / Created by: Petar Todorov, Desislava Mincheva
Danışman / Consultant: Zdravka Yaneva MD
Sanatsal Tasarım / Art Design: Nikolina Kostova-Bogdanovla
Koreografi / Choreography: Galina Borisova
Müzik Pedagogu / Musical Pedagogues: Petya Kuchmova, Petya Dimanova,
Ivan Pichurov, Elko Deliev
Yönetmen / Director: Petar Todorov
Oynayanlar/ Performers: Desislava Mincheva

Oyunun adı ‘Sarı’ olmasına karşın 0-4 yaş arasındaki
çocuklar için çok renkli bir oyun. Desislava Mincheva
Bulgaristandaki en iyi oyuncu ve kuklacılardan birisi. Kendisi
aktrist ve kuklacı olarak birçok ödülün de sahibi. Bu oyun
Bulgaristan dışında son 3.5 yıl içinde farklı ülkelerde
oynanmış. Oyunun yönetmeni Petar Todorov bir çok ödülü
olup, Türkiye’de Tiyatro Tempo’ya da oyun yönetmiş olan
(Sokrates’in Son Gecesi) farklı ülkelerde çalışmalar yapan
bir yönetmen.

Dil/ Language: Sözsüz/ No words
Süresi/ Duraition: 35 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 0 - 4

Yellow is a collorful work for youngest children (0-4 years
old) although the name of the performance Yellow.
Desislava Micheva is one of the best actrist and puppeteer
in Bulgaria. She recieved meny prices as an actrist and
puppeteer. This play is performed last 3.5 years in differant
countries also other than Bulgaria. Petar Todorov, Director
of the Play also has meny prices. He is directing plays in
differant countries and he directed a play (Last Night of
Socratec) this season at Theatre Tempo.

Dünyanın Yemeği
World Meal
Yazan ve Yöneten / Author and Director: Şehsuvar Aktaş, Ayşe Selen
Kukla Tasarımı / Puppet Design: Şehsuvar Aktaş
Sahne Tasarımı / Stage design: Hilal Polat, Utku Kara
Oynayanlar / Performers: Ayşe Selen, Şehsuvar Aktaş

Oyun, yemek yemesini çok seven bir Kral ve onun
Aşçı’sının hikâyesini konu edinmektedir. Günlerden bir
gün Kral, Aşçı’dan Hörşey’i pişirmesini ister; ama yemeğe
katmasını istediği malzeme mutfakta mevcut değildir. O
malzemeyi bulup Hörşey’i pişirirse yemeği birlikte
yiyeceklerine dair söz verir Kral. Aşçı eksik malzemeyi
bulmak üzere saraydan çıkar. Ancak şiddetli
bir rüzgâr yüzünden havalanır ve başına bir
sürü şey gelir; malzemeyi bulup geri gelse
de Kral yemeğe başka bir malzeme daha
katmasını ister. Aşçı sonunda Hörşey’i Kral’la
birlikte yemek umuduyla yine saraydan
çıkar. Kralı mutlu etmesi kolay olmaz tabii.
Sonunda başarır ama Kral sözünü tutmaz,
Aşçı’ya bir lokma bile tattırmadan bütün
yemeği silip süpürür, yedikçe de şişer. O
kadar şişer ki Aşçı sarayın dışında kalır.
Ancak kendisini başkaca sürprizler
beklemektedir.

Tiyatro TEM / Theatre TEM
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 7 +

This is the very strange story of a King and his Cook.
One day the King orders to the Cook to cook the
Everything and promises to share it with him. But some
ingredients are missing. So the Cook has to go out to
find these missing ingredients. At his first journey
dragged by a very strong wind he flies away. At the
second journey after a big rain he is
carried away by a torrent. And at the
last one he falls into a deep well. After
many adventures he comes back finally
to the palace and cooks the Everything;
but the King does not keep his word
and began to eat alone and he gets too
bulk that he overlays the whole palace.
The Cook remains out of it. But some
other surprises are waiting for him.

Lorca’nın Acıklı Güldürüsü
The Pathetic Farce of Lorca

Reji, Kurgu, Metin Yazımı / Directing, Assembling, Author: Aysel Yıldırım,
İlker Yasin Keskin
Proje Danışmanı / Adviser of Project: Uluç Esen
Dekor, aksesuar /Set and stage props: İlker Yasin Keskin, Özgür Eren
Kostüm / Costume: Duygu Dalyanoğlu, Dila Okuş
Müzik / Music: Federico Garcia Lorca, Paco de Lucia, Pascal Comalade,
Marisol, Gritos de Guerra, Cristobal Sanchez
Işık-Efect Uygulama/ Lighting-effect Technician: Elif Karaman
Oynayanlar/ Performers: Aysel Yıldırım, Duygu Dalyanoğlu, Gülcan Küçük,
İlker Yasin Keskin, Özgür Eren

Beş asır önce dinlerin kardeşçe yaşadığı tarihi Granada
kentinin sokaklarında pek marifetli bir genç yürüyor. Az
önce arkadaşlarına kendi şiirlerini okumuş
ezberinden; kukla oyunu sahnelemiş kuklalarıyla; yeni
sözler yazdığı İspanyol halk türkülerini söylemiş
piyanosuyla ve de Çingenelerden çalmayı öğrendiği
gitarıyla. Bu marifetli genç çocukluğundan 38 yaşına,
yani İspanyol İç Savaşı’nda öldürüldüğü güne dek,
kısacık yaşamına çok şey sığdıracak.. Tiyatro
oyunlarının, şiir kitaplarının ünü ülke sınırlarını aşacak.
Ama ne yazık ki İspanyollar şiirlerini, oyunlarını
ezbere bildikleri bu sevgili yazarlarının mezar yerini
hiç bir zaman öğrenemeyecekler. Yine de onu
bulmaya çalışanlara "Aramayın onu boşuna! İç
savaşta öldürülen herkes Lorca'ydı!" diyecekler.

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu / B.G.S.T.
İstanbul Türkiye / İstanbul Turkey
Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 12 +
Süresi/ Duration: 70 dak./min.

Five century ago, a very talented young man walks in
the streets of old Granada where the religions live in
peace. Just now, he had read his poem by
heart to his friends, staged a play with his
puppets, and he sang Spanish folk songs for
which he had written new lyrics with his piano
and his guitar which he had learned how to
play from the Gypsies. This talented young man,
from his childhood until the age of 38, which is
up until the day he was killed in the Spanish Civil
War, will fit in many things to his very short life.
The fame of his plays and his poems will cross
national boundaries. Nonetheless, unfortunately,
the Spanish, who know the beloved author’s
poems and his plays by heart, will never be
able to learn his burial

Sokrates’in Son Gecesi
Last Night of Socrates

Tiyatro Tempo / Theater Tempo
Ankara, Türkiye / Ankara, Turkey
Yazan / Author: Stefan Tsanev
Kukla için Uyarlayan/ Adaptation for puppet: Petar Todorov
Yöneten / Director: Petar Todorov
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Kukla ve Sahne Tasarımı/ Puppet and Set Design: Hanna Schwartz
Vokal/ Vocal: Yıldız İbrahimova
Oynayanlar/ Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce

Sokrates, bilindiği gibi, keskin sözleri ve uluorta
konuşmaları nedeniyle ölüm cezasıyla yargılanıp
hücreye konulmuştur. Artık beklenen şey suçun
infazının yerine getirilmesidir. Oyunumuz, işte o gecede
geçmektedir. Gardiyan gelişmelerden oldukça
hoşnuttur çünkü Düşünür’ün ölüm öncesi
düşüncelerine ve yaşadıklarına tanıklık etmektedir.
Yaşadıklarını başkalarıyla paylaşarak belki de cebini
parayla dolduracaktır. Ne var ki, bu dürtü onu trajikomik
durumlara da düşürecektir.

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 16 +
Süresi/ Duration: 65 dak./min.

Socrates, as is known to all, was sentenced to
capital punishment and put into a cell because of his
sharp words and reckless speech. Now, the only thing
that is expected is the execution of the crime. Our
play takes place in that night. The guardian is very
satisfied with this situation because he is a witness to
the philosopher’s thoughts and his life in prison before
his death. Perhaps he will fill his pockets with money
by sharing this experience with others. However, this
desire of his puts him in a tragicomic situation.

Ebedi Dostlar
‘Aloha He, Mallorca, Mama Leon’
Tiyatro Altrego / Theater Altrego
Almanya / Germany

Yazan, Yöneten / Author, Director:
Altrego Kukla Tiyatrosu / Theater Altrego
Oynayanlar / Performers:
Altrego Kukla Tiyatrosu / Theater Altrego
Müzik / Music: Klaus Renzel

‘Aloha He, Mallorca, Mama Leone’ adlı üç ayrı skeçten
oluşan oyun iki kadim dost Jo ve Mo'nun eğlenceli
maceralarını sahneye taşıyor. İki kafadarın denizin
ortasında sakin bir gün geçirmeye çalışırken ya da tatile
çıktıklarında başlarına gelenler gülmekten kırıp geçiriyor.
Hele Jo'nun alıngan annesi Mama Leone'nin ziyarete
geleceğini unuttuklarında onların yerinde olmayı hiç mi
hiç istemezsiniz.

Not: Bu oyun Ankara Goethe Enstitüsü’nün
değerli katkılarıyla sizlerle buluşmaktadır.

Dil/ Language: Sözsüz/ No words
Yaş grubu / Age group: 7 +
Süresi/ Duration: 60 dak./min.

The performance called ‘Aloha He, Mallorca, Mama
Leone’ consists of three sketches which tell the
amusing adventures of two long-time friends: Jo and
Mo. The things experienced by these two friends
while they try to have relaxing day at sea, or while they
take a vacation are guaranteed to make the audience
drown in laughter. Especially, when they forget about
Jo’s resentful mother Mama Leone’s visit, you
definitely would not want to be in their shoes.
Note: This performance is presented with the
precious contributions of Ankara Goethe
Institute.

Küskün Koca Ağaç
Sulky Huge Tree

Öykü / Story : Ahmet Önel
Uyarlayan / Adaptation : Haluk Yüce
Yöneten /Director: Haluk yüce
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Oynayanlar / Performers: Haluk Yüce, Marina Yüce

Yaşlı ve küskün bir ağaç vardır: Küskün Koca Ağaç.
Her şeyden mutsuzdur; Etrafında uçuşan
kelebeklerden, dalına konup şakıyan kuşlardan, hatta
rüzgarın esmesiyle şarkı söyleyen yapraklarından
yakınmaktadır. Kış gelince her yerin sessizleşeceğini
söyleyerek kışı bekler ama kış uzayınca
da yalnızlıktan yakınmaya başlar. Bahar
geldiğindeyse artık yaprak çıkartacak
gücü kendinde bulamaz ve tamamen
sessizleşir. O artık bir çalgı ustasının
elinde saza dönüşecek ve türküleriyle
etrafını neşelendirecektir.

Tiyatro Tempo / Theatre Tempo
Türkiye, Ankara / Turkey, Ankara
Dil/ Language: Türkçe / Turkish
Yaş grubu / Age group: 3 – 8
Süresi/ Duration: 40 dak./min.

There is an old and resentful tree: Sulky Huge Tree.
He is unhappy about everything: unhappy about the
butterflies which fly around it, unhappy about the
singing birds which land on his branches. He is
unhappy even about his own leaves that sing when
the wind is blowing. He waits the winter by
saying that it will become quite everywhere
when it comes. But, when winter fails to
come to an end, he starts complaining
about loneliness. When spring comes, he
cannot find in himself the power to burst
out, and becomes completely silent. Now,
he will transform into a musical instrument in
a luthier‘s hands and will cheer up his
surroundings with his songs.

Atölye / Workshop

Sopalı Kukla Yapım Atölyesi
Rod Puppet Workshop

Yaş grubu / Age Group: 9-12 Yaş
Süresi / Duration: 1 saat/hours

Yer / Location: Batıkent Doğa Koleji

Bu atölye çalışmasında çocuklar martı kuklası
yapmak için buluşacaklardır. İki boyutlu bir süngerin
üç boyutlu bir martıya nasıl dönüştüğünü görecek
olan çocuklar, daha sonra yine süngerden kendi
hayal güçlerini kullanarak başka uçan sopalı kuklalar
yapabileceklerdir. Daha sonra bu kuklaların nasıl
oynatılacağını, martıların nasıl uçurulacağını şarkısıyla
birlikte öğrenecek ve kendi martılarının peşine takılıp
atölyeden ayrılacaklardır.
Kukla ve Karagöz Ustası Haluk Yüce ve Tiyatro
Tempo’nun Kukla Atölyesi Sorumlusu Savaş Bayram’ın
birlikte gerçekleştireceği atölye 9-12 yaş aralığındaki
gençleri ağırlayacak.

This workshop will teach the children how to
make a seagull. The participants will learn how to
transform a two- dimensional sponge to a threedimensional seagull, in order to make them able to
make other rod puppet from sponge by
themselves. On the next step, they will be taught
how to move their own puppets with the enjoyable
music and songs.
Master of puppetry and Karagoz Haluk Yuce and
Theater Tempo`s Puppet Workshop manager Savas
Bayram will Instruct the workshop, for all puppet
lovers between 9 and 12 years old.

Atölye / Workshop

Kukla Oynatımı ve Temel İlkeleri
Puppet Manipulation and Basic Principles

Atölye Liderleri / Leaders of Workshop: Dmitri Angelov - Maria Timofti

Yaş Grubu / Age Group: Yetişkinler için / For adults
Süresi / Duration: 2 saat/hours
Yer / Location: Tiyatro TEMPO

Atölye çalışmasının amacı:

Kukla oynatmak için el ve kol becerisi ve esnekliğin
artırılmasına, hareketlerin kesinlik ve netlik
kazanmasına ve profesyonelliğe yönelik egzersizlerin
önemini ve gerekliliğini göstermek
Hedefler:
- Kukla oynatımında gereken el ve kol esnekliğinin
arttırılmasına yönelik temel egzersizleri tanıtma;
- Özel egzersizleri çalıştırmak;
- Elde edilen bilgi ve becerileri kullanarak takım
çalışması yöntemleri konusunda fikir oluşmasını
sağlamak.

The aim of the workshop:

To improve your manual skills to perform a puppet,
to gain sureness for body-movements, and to show
that the importance and necessity of the exercises
aimed at professionalism.
Targets:
- To recognize the basic exercises aimed at to
improve your flexibility of the movements of hands
and arms to perform a puppet.
- To train special exercises.
- To provide to develop an idea in respect of the
methods of teamwork by using acquired
knowledge and skill.

Atölye / Workshop
Kukla Yapım Atölyesi
Puppet Making Workshop

Yaş Grubu / Age Group: Yetişkinler için / For adults
Süresi / Duration: 2 saat/hours
Yer / Location: Tiyatro TEMPO

Kuklalarda kuş uçuşu: Üç farklı teknik

Bu atölyede süngerden kuş yapımına odaklanılacak.
Atölyenin amacı iki boyutlu sünger malzemenin üç
boyutlu bir malzemeye dönüşmesine ve uçma
hareketini göstermek için uygulanabilecek üç farklı
tekniğe nasıl başvurulduğunu göstermek. Temelde
sopalı kukla tekniğine başvurulurken, mekanik sistem
farklılıklarına dikkat çekilecek. Kuklaların yapımı
sonrasında bu teknikteki kuklaların canlandırılması
uygulamalı olarak gösterilecek ve kuklaların can
bulmasındaki temel prensiplere dikkat çekilecek.
Atölye Kukla ve Karagöz Ustası Haluk Yüce ve Tiyatro
Tempo’nun Kukla Atölyesi Sorumlusu Savaş Bayram
tarafından gerçekleştirilecektir.

Bird flight with puppet: Three different techniques

In this workshop, it will be focused making bird with
sponge. The aim of the workshop is to show how to
make three-dimensional puppet from two-dimensional
materials and to show which three techniques which
is used to represent the movements of bird flight.
While we use Stick Puppet techniques, it will be lay
emphasis on the differences of mechanical system.
After the making puppet, it will be showed
performing of puppets in this techniques practically.
Moreover, it will be underlined the basic principles of
puppet performance.
The workshop is presented by Puppet and Karagöz
Master Haluk Yüce and the Officer of the Puppet
Workshop of Theatre Tempo Savaş Bayram.

Söyleşi / Seminar

Konuşmacılar / Speakers:
Ahmet Önel, Haluk Yüce, Marina Yüce
Sanat, insanın doğayı taklidinden kaynaklanır. İnsanın
doğada ilk karşı karşıya kaldığı canlı varlık, kendisi ve diğer
insanlardır. İnsanın, süreç içinde uydurduğu/yarattığı
anlatıların odağına kendisini ve diğer varlıkları koyması ise
kukla sanatının başlangıcı olarak kabul edilebilir. İzleme,
düşünme, algılama ve öyküleme sürecinin bir bileşkesi
olan kukla sanatı, bu nedenle hem insanı, hem de içinde
yer aldığı toplumsal yapıyı dile getirme konusunda son
derece işlevsel bir sahne (gösteri) sanatıdır. Tiyatro
Tempo insanoğlunun, belki de bu en eski yaratısını çağdaş
tiyatronun evrensel kalıplarıyla buluşturmaktan yola çıkarak
sahneye taşıdığı bir uygulamasını kendi sahnesinde
izleyicileriyle buluşturmayı sürdürüyor. Günümüzde,
öncelikle Batı'da hayli yaygın bir uygulama olan bu "tarzın"
gereksinim kaynağını, uygulamada yaşananları ve
beklentilerini,
festivalimiz
çerçevesinde,
bir
söyleşi/tartışma aracılığıyla meraklılarla paylaşmayı
diliyoruz.

Geleneksel Kukladan
Günümüz Tiyatrosuna Yolculuk
ve Bir Uygulama: "Sokrates'in Son Gecesi"
A Journey
from the Traditional Puppet to Today’s Theatre
And an Adaptation: “The Last Night of Socrates”

Yaş grubu / Age group: 16 +
Süre / Duration: 90 dakika
Yer / Location: Tiyatro Tempo / Theatre Tempo

Art comes from the fact that human performs the
nature’s imitation. The first alive things which a person
meets in the nature are himself/herself and other people.
It is possible to consider the beginning of the art of
puppetry as the fact that a person put himself/herself or
other people in the center of his/her own constructed
or fictionalized stories. The art of puppetry as a resultant
of the process of watching, thinking, perception and
narration, for this reason, is enormously functional
performing art in terms of showing not only human but
also the social structure. Theatre Tempo continues to
meet with the audience by playing a new adaptation,
which has the attempt to make contact between this
probably oldest creation in the world and universal rules
of the contemporary theatre, in its own stage. In our
festival, thanks to this seminar, we wish to share the
source of the need, experiences in practice and
expectations of this style which is, in this day and time,
primarily in the West, a very famous adaptation.

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği
Assocation of Puppet, Karagöz, Performance and Stage Arts

KUKSADER özellikle kukla sanatına dikkatleri çekmek ve
bu sanatın Türkiye’de daha yaygın bir şekilde bilinmesi,
yaygınlaşması ve çağdaş ölçülerde gelişmesine katkıda
bulunmak için oluşturulmuş bir oluşum. Kukla sanatının
doğası gereği ilişkili olduğu diğer tüm sahne sanatları ve
görsel sanatların da kendi çalışmalarının ayrılmaz bir
parçası olduğunu göz ardı etmiyor KUKSADER bu
alanlarda da çalışmalar yapmayı görev sayıyor.

Geleneksel formuyla Karagöz’e sahip çıkmanın da
önemli bir sorumluluk olduğuna inanan KUKSADER
yönetimi, çağdaş anlayışla kukla ve gölge oyunları
yaparken çıkış noktasının yine Karagöz olacağını
düşünüyor. Bu nedenle, aslında ‘kukla’ başlığı altında zaten
var olan ‘Karagöz’ adı derneğin adının içine özellikle
konuldu.

KUKSADER is an association, which has been
established in order to take attention on the puppet art,
to familiarize this art in Turkey, to make contribution to
develop the puppet art in modern style. It doesn’t forget
that the puppet art, intrinsically, is related to other
performing arts and visual arts, moreover, these kinds of
art are inseperable parts of the puppet art. KUKSADER
takes studying in these art forms as our duty.
KUKSADER, which considers protecting Karagözplaying in traditional format as a significant responsibility,
believes that Karagöz must be starting point when it is
studied on puppet and shadow puppetry in modern
style. That’s why ‘Karagöz’, is added separately in the
name of the association, although it is located under the
name of ‘puppet’.

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği
Assocation of Puppet, Karagöz, Performance and Stage Arts

Kukla sanatını bir sanat formu olarak tanıtmak, sevdirmek,
Ankara’da bir kukla festivali geleneğini başlatmak.
Ankara’daki çocukların yaratıcı dünyalarını kukla oyunlarıyla
zenginleştirmek.
“Kukla yalnızca çocuklar için değildir!” diyerek, yetişkin
dünyasında da ‘kukla sanatı’nın güçlü bir sesi ve yeri
olabileceği anlayışını oluşturmak ve yaymak.
Toplumun estetik beğeni düzeyini, tüm sanat formlarını
içinde barındıran ‘kukla sanatı’ aracılığıyla yükseltmek,
toplumla sanat arasındaki bağı güçlendirmek.
UNESCO tarafından ‘Dünya Kültürel Mirası’ kabul edilen
Karagöz’ün Türkiye’nin başkenti Ankara’da dünya
kuklacılarını ağırlamasını ve bir kukla festivaline ev sahipliği
yapmasını sağlamak.
Farklı ülkelerdeki kukla anlayışlarını, kuklacıların deneyimlerini
ve uluslararası sanatsal standartlarını Türkiyeli izleyici, sanatçı
ve yapımcıların dikkatine sunmak.
Alternatif kukla kullanımı ve sahneleme anlayışlarını tanıtmak.
Basının ve kamuoyunun desteğiyle kukla etkinliklerini ülke
çapında özendirmek. Seminer ve atölye çalışmalarıyla kukla
alanında üretim kalitesini arttırmak

To instill the love of puppetry, promote it as an art form,
and launch a traditional puppet festival in Ankara, the
capital of Turkey.
To enrich the creative world of the children of Ankara with
puppet plays.
To establish and spread the notion that ‘the art of
puppetry’ can also have a voice and place in the adult
world by saying that “Puppets are not just for children!”
To raise the level of aesthetic appreciation and strengthen
the ties between art and society through ‘the art of
puppetry’, which incorporates all forms of art.
To ensure that Karagöz –recognized as part of the
‘World’s Cultural Heritage’ by UNESCO– hosts a puppet
festival in Ankara and welcomes puppet masters from
around the world.
To present to viewers, artists, and producers of Turkey the
different approaches to puppetry in different countries,
the experiences of puppeteers, as well as international
artistic standards.
To introduce alternative approaches to using and staging
puppets.
To encourage the holding of puppet activities across the
country with the support of the public and the press. To
improve the quality of production in the field of puppetry
through seminars and workshops.

Kukla, Karagöz, Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği
Assocation of Puppet, Karagöz, Performance and Stage Arts
Karagöz, çünkü türk sahne sanatlarının 700 yıllık temel
taşlarından birisi ve günümüze kadar ulaşabilmiş ve en
azından çocukların yaratıcı dünyasında- işlevini koruyabilmiş
bir sanat.
Karagöz, çünkü... Karagöz türk kukla geleneğinde bir
başlangıç ve yaratıcılığa açılan bir pencere.
Karagöz, çünkü... Karagöz kendisine ve çevresine eleştirel
bakabilen, bunu gülmece yoluyla yapan bir gösteri sanatı.
Karagöz, çünkü... Tüm dünyada kukla festivallerinin en
önemli konuğu olan karagöz’ü kendi ülkesindeki çocukların
da tanıma ve seyretme hakkı var.
Karagöz, çünkü... O görsel, eğitici, yaratıcılığı harekete
geçiren eğlendirici bir sanat.
Karagöz, çünkü... Çocuk ve yetişkin değişik açılardan onda
keyif alacak bir şeyler bulur.
Karagöz, çünkü... Türkiye’nin büyük şehirlerinde dahi
karagöz’ün siyah-beyaz olduğunu sanan, karagöz ve
hacivat karakterlerini ayırt edemeyen yetişkin ve eğitimciler
var.
Karagöz, çünkü... Tiyatro tempo karagöz sanatının önemine,
günümüzde de işlevi olduğuna, estetik ve teknik
açılardan geçerliliğini koruduğuna inanıyor ve bu
sanatı seviyor. Yeterki, karagöz usta ellerde can
bulsun.
Karagöz, çünkü...TİYATRO Tempo’nun
türkiye’nin günümüzde bilinen en
önemli ustalarından hayali torun
çelebi’den (hayali küçük
ali’nin torunu) devraldığı bu
sanatı türkiye’nin her yerindeki
çocuk ve yetişkinlere tanıtmak
gibi bir vefa borcu var.

Haluk YÜCE

KUKSADER Başkanı
Head of KUKSADER
KUKSADER ve Tiyatro Tempo olarak, Ankara Kukla
Festivali’nin ikincisini gerçekleştirebiliyoruz. Bu yıl
festivalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiyle ilgili sorular
soruluyor olması, doğru yolda olduğumuz fikrini
pekiştirdi ve bizlere büyük bir güç verdi. Günümüzün
her türden koşulları -en azından bu yıl için- bizleri
festivalin iptal edilmesi noktasına kadar getirmesine
karşın, özellikle yurt dışından gelecek bir kaç grubun
cesaretlendirmesi ve Goethe Enstitüsü’nün desteğiyle
festivali gerçekleştirme kararı aldık. Belki dar kapsamlı
bir festival olacak ama, yine de güçlü ve kaliteli oyunlar
getirmiş gruplarla izleyici karşısına çıkacağız.
Etkinliğimiz, Karagöz oyuncularıyla kuklacıları bir araya
getiriyor; kuklalar Ankara’da bir kez daha Karagöz’ün
konuğu oluyor. Işıklar içinde yatsın, Ustam Hayali Torun
Çelebi’nin benim yüreğimde yaktığı ‘Karagöz ışığı’
Ankara’da çok sayıda kukla sahnesini de aydınlatmış
oluyor bu festival aracılığıyla. 2. Ankara Kukla Festivali ,
belki de bizim Tiyatro Tempo olarak, küçük
izleyicilerimizin kalplerinde oluşturduğumuz -ve sayıları
giderek artan- ‘Karagöz sevgisi’nin giderek
yaygınlaşmasına ve Türkiye’deki kukla sanatının
gelişmesine de katkı sağlayacaktır. ‘Hayal Perdemiz’ bu
yıl da kuruluyor. Hayal perdemizin ışığı bu festivalde de
hem çocukların hem de daha çok yetişkinin kukla
tiyatrosunda buluşmasını ve gözlerinin ışıl ışıl olmasını
sağlıyor; daha ne söylenebilir ki! “Hayal Perdeleri Hayal
Olmasın!”

We, as KUKSADER and Theatre Tempo, are
accomplishing to start the Second International Ankara
Puppet Festival. Question about whether this festival
would be accomplished or not shows us that we are
on the right road; and energizes us. Although today’s
conditions -for at least this year- force us to cancel this
festival, we decided to accomplish this festival thanks
to supports of Goethe Institute and encouraging
attitudes of some foreign participants of this festival.
Maybe, this festival will be a little bit narrow, but
notwithstanding you have a chance to watch qualified
and fascinating groups in this festival. This event brings
together Karagöz players and puppeteers. Puppets
are guests of Karagöz. My enthusiasm for Karagöz
which comes from my Karagöz master Hayalî torun
Çelebi, rest in peace, brighten many stages for puppet
thanks to this festival. The Second Ankara Puppet
Festival may be the occasion to extend the art of
puppetry in Turkey and the love for Karagöz, which
we, as Theatre Tempo, have tried to give it our little
audiences over the years. Our shadow-show screen
is again established. The light of our shadow-show
screen will open for not only children but also adults.
We wish that shadow-show screens won’t keep in
background.

Festival Committee
Festival Direktörü/ Festival Director : Marina Yüce
Genel Sanat Yönetmeni/ General Ar t Director : Haluk Yüce
Festival Ofis Koordinayonu/ Festival Ofice Coordination : Ayfer Özen
Festival Ofis Çalışanları/ Festival Ofice Stuffs: Ceylan Özen, Laleh Saadeghi
Basın ve Halkla İlişkiler Temsicisi/ Press and Public Relations Representative : Bahar Güzel
Sosyal Medya ve Ofis Sorumlusu / Social Media and Ofice Manager: Yulianna Bayram
Grafik Tasarım/ Graphic Design : Semih Yolaçan
Festival Danışmanları/ Festival Consultants: Tülin Sağlam, Ahmet Önel, Ali Yazıcıoğlu
Teknik Direktör / Technick Manager : Saim Özen, Savaş Bayram, Selim Akbulut

Festival Gönüllüleri / Festival Volunteers

Ahmet Özyeter, Bihter Gülgeç Saka, Elif Tektaş, Emre Saka, Fidan Aydın, İbrahim Göksel Kar t, Marina Çıtak, Ozan Doğu,
Samet Karadeniz

Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz / We thank for all their support

Ömer Adıgüzel, Ali Yazıcıoğlu, İbrahim Kaya, Marina Çıtak, Ahmet Önel, Linda Stark, Elif Tektaş, Samet Karadeniz, Saim
Özen, Selim Akbulut, KUKSADER-TEMPO Tiyatro Okulu Velileri, Festival Gönüllüleri

Etkinlik Mekanları / Locations of Activities
Tiyatro TEMPO
G.M.K. Bulvarı No:114/C Maltepe / ANKARA

Okullarda olan gösterimler için dışarıya bilet satışı yoktur.

Doğa Koleji – Batıkent Kampüsü
Kent Koop. Mah. 1868. Sokak, No: 11 Batıkent - Yenimahalle / ANKARA
Nesibe Aydın Koleji
Karşıyaka, Haymana Yolu 5. Km. 492. Sokak No:1 Gölbaşı / ANKARA

İngiliz Kültür Koleji – Batıkent Kampüsü
Turgut Özal Mahallesi 2213. Sokak No: 1 Batıkent /Yenimahalle / ANKARA
Hatice Sağlamer Anaokulu
360. Cadde 397. Sokak No: 10/B Demetevler / ANKARA

Bilkent Üniversitesi Anaokulu
Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:6 Doğu Kampüs Bilkent / ANKARA

Danıştay Anaokulu
Üniversiteler mah. Dumlupınar Bulvarı, Danıştay Yerleşkesi S Blok
No: 149 Çankaya / ANKARA
Uçan Balon Anaokulu
Çayyolu /ANKARA

Karayolları Anaokulu
25 Mart Mahallesi KGM Sosyal Tesisleri İstanbul Yolu Üzeri Yenimahalle /ANKARA
Kalkınma Bankası Anaokulu
Mebusevleri Mah. Ayten Sokak Beşevler / ANKARA

Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz / We thank for all their support

