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KUKLA T İYATROSU

YYAALLNNIIZZCCAA  ÇÇOOCCUUKKLLAARR  İİÇÇİİNN  DDEEĞĞİİLLDDİİRR!!

KUKLA SANATI

YETİŞKİNLERİN DÜNYASINA DA SESLENEN

GÜÇLÜ BİR SAHNE DİL İDİR!

PUPPET THEATRE

IISS  NNOOTT  OONNLLYY  FFOORR  CCHHIILLDDRREENN!!
ART OF PUPPETRY

IS A CAPTIVATING LANGUAGE OF STAGE (PERFORMANCE)

THAT APPEALS TO ADULTS AS WELL !



İnsan hayatının birçok yüzünü gösteren kukla sanatı
19. yüzyılın sonunda nihayet kültürel miras olarak
araştırılmaya başlandı. Sanat tarihçileri, felsefeciler,
sosyologlar, etnograflar, pedagoglar, koleksiyoncular,
oyuncak uzmanları, herkesin ilgisini çekti kukla…
Tüm bu araştırmacılar “neden kukla” ve “kukla nedir”
sorularının cevaplarını bulmaya çalıştılar. “İnsan
tarafından ağaçtan, metalden, bezden, deriden,
samandan ve buna benzer malzemelerden yapılan
ve canlı bir varlığı simgeleyen bir nesnedir kukla”. 
Bu araştırmalara göre kuklanın iki çeşidi vardır: kukla –
oyuncak (oynatılan kukla) ve kukla – model (süs
olarak kullanılan kukla). Biz oynatılan kuklayla ilgiliyiz
ve ilk olarak akla hep ‘çocuk-kukla’ ikilisi gelir. Ancak
insanlık tarihi boyunca çocuğun küçücük hayatının
önemli bir parçası olan kukla yetişkin dünyasına da
hızla giriş yaparak kararlı bir şekilde büyük adımlarla
ilerliyor ve bize sürekli yeni kapılar açıyor. O kapıların
arkasında her seferinde yeni bir hayal, yeni bir buluş,
yeni gizemli bir dünya bizi bekliyor…

Marina Yüce
Festival Direktörü 

Puppet art, which shows many faces of  human
life, was finally explored as a cultural heritage at the
end of the 19th century. Art historians,
philosophers, sociologists, ethnographers,
pedagogues, collectors, toy experts, puppet drew
everyone's attention… All these researchers tried to
find the answers to the questions “why puppet”
and “what is puppet”. “It is an object made by
human beings made of wood, metal, cloth, leather,
straw and similar materials, symbolizing a living
being”. According to their explanations, there are
two types of puppet: puppet - toy (playacting
puppet) and puppet - model (puppet used as an
ornament). Our focus is the acting puppet. The first
thing that comes to mind here is the ‘child-puppet’
duo. However, throughout the history of humanity,
the puppet, which has been an important part of
the child's tiny life, is also rapidly entering the adult
world and decisively taking big steps and constantly
opening up new doors for us. Behind those doors
a new dream, a new invention, a new mysterious
world awaits us every time…

Marina Yüce
Festival Director

Marina YÜCE
Festival Direktörü

Director of the Festival



Çocukluğumda ancak radyoda dinleyebildiğim
Karagöz’ü canlı olarak sahnede 28 yaşımdayken
izleyebilmiştim. Kukla tutkum çoktan başlamışken Karagöz
ile ilgili yaşadığım bu düş kırıklığının büyüklüğünü
anlatamam. Bu kötü performans her sanatın ‘nitelikli’
icrasının ne kadar önemli olduğunu bana bir kez daha
göstermişti. Neyse ki kısa bir süre sonra Hayali Torun
Çelebi gibi değerli bir Karagöz ustası ile tanıştım ve
ondan el aldım. Kukla alanında öğrendiklerim çoğaldıkça
Karagöz sevgim de giderek bir tutkuya dönüştü ve bu
sayede uluslararası kukla dünyasının da bir parçası oldum. 
Tiyatro Tempo olarak yurt dışında katıldığımız

festivallerde gördüğümüz harika kukla oyunları hem bu
alanın içinde çalışma heyecanımızı arttırıyor, hem de
gördüğümüz güzel oyunları sizlerle paylaşma
heyecanımızı harekete geçiriyordu. İşte bu tutku ve
heyecan Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ni başlattı. Biz
paylaşmak için hazırız, yeter ki siz de merakla salonları
doldurup coşkumuza ortak olun. Karagöz’ün ev
sahipliğinde, buyurun kukla dünyasına…

Haluk Yüce (Hayali Yüce Ali)
Festival Genel Sanat Yönetmeni

As a kid I used to listen to Karagöz on the radio, yet I
was able to watch Karagöz live, on stage no earlier than I
was 28 years old adult. While my passion for puppets
had already begun, I cannot tell you the magnitude of
this disappointment I had experienced in relation to
Karagöz. That poor performance once again had
showed me the importance of the ‘competentart
performance’. Fortunately, I met the esteemed Karagöz
master Hayali Torun Çelebi and received his help and
blessing. As my training puppetry deepened, my love
for Karagöz gradually became a passion and I became a
part of the international puppet art world.

The wonderful puppet shows we, Theater Tempo,
watch in the festivals that we participate abroad both
increase our enthusiasm to work in this field and also
stimulate our excitement to share these beautiful plays
with you. This passion and excitement started the
International Ankara Puppet Festival. As long as you are
willing and curious, we are already excited to share our
enthusiasm. Hosted by Karagöz, here is the puppet
world, welcome…

Haluk Yüce (Hayali Yüce Ali)
Festival General Art Director

Haluk Yüce
Festival Genel Sanat Yönetmeni
General Art Director of Festival



Dev, bahçesini kimseyle paylaşmak istemez ve 
onu herkesten korumak amacıyla etrafına duvar 
örer. Kış geçer, bahar gelir, her yerde ağaçlar 
yeşerir ve rengarenk çiçekler açar, fakat Bencil 
Dev’in bahçesinde kış hüküm sürmeye devam 
eder. Çocukların oyun oynarken duvar köşesinde 
açılan deliği fark etmesiyle o delikten bahçeye gir-
meleri, bahçenin de canlanmasına yol açar. Ama 
Dev, duvarın kırılmasına ve çocukların bahçeye 
girmelerine çok sinirlenir… Oysa bahar, çocuklarla 
birlikte bahçeye gelir. Sonunda bunu fark eden 
Dev, yaptığı duvarı kırar ve çocukların bahçede 
özgürce oynamalarına izin verir, çocuklarla da 
arkadaş olur.

A giant does not want to share his garden with 
anyone and builds a wall around it to protect it from 
others. Winter passes, spring comes, everywhere 
trees turn green and colourful flowers bloom, but 
winter continues to rule in the garden of this Selfish 
Giant. When children notice a hole in the corner of 
the wall while playing, enter the garden through that 
hole and make the garden come alive. Yet, the Giant 
gets very angry with the wall being destroyed and 
the children entering the garden… However, spring 
comes to the garden with the children. Finally reali-
zing this, the Giant demolish the wall and allows the 
children to play freely in the garden, making friends 
with them.

Öykü/Story: Oscar Wilde
Uyarlayan/Adaptation: Haluk Yüce
Yöneten/Director: Haluk Yüce
Müzik/Music: Nedim Yıldız
Oynayanlar/Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen

BENCILIN BAHÇESI
GARDEN OF THE SELFISH

Tiyatro Tempo
Theater Tempo

Türkiye / Turkey
Dil/Language: Türkçe / Turkish

Yaş Grubu/Age Group: 3-9
Süre/Duration: 35 dak/min.



Uyuma vakti… Ama ben henüz yatağa gitmek 
istemiyorum! Belki bu gece artık her şey iyi ola-
caktır. Küçük kız endişeli bir şekilde odasına girer… 
‘Yatağımın altında bir şeyler mi var?’ Bakma! Bütün 
dünyayı birlikte dolaşabileceği en sevdiği oyun-
cağı ile birlikte hızla yatağına atlar. Gözleri kapalı, 
yorganının altında sıkışmış durumda. Hiçbir yere 
dokunma!

Bir zamanlar çocuk olmuş ya da hala çocuk 
olanlar, hayalperestler, utangaç kahramanlar ve 
karanlıktan korktuğunu Kabul etmekten çekinen 
herkes için sözsüz bir kukla oyunu.

It’s time to go to bed; I don’t want to go to bed yet! 
Maybe everything will be okay tonight after all.

A little girl comes into her bedroom, looking hesi-
tant.... “is there something under my bed?”. Don’t 
look! She jumps quickly into bed where together 
with her favorite cuddly toy she can take on the 
whole world. Eyes shut, and feet tucked under the 
covers, don’t touch the ground or else...

Konsept/ Concept: Ananda Puijk, 
Charlotte Puijk-Joolen
Kukla ve Sahne Tasarımı /Creation Puppets, Scenery: 
Charlotte Puijk-joolen, Ananda Puijk
Müzik/Music: Jur de Vries
Oynayanlar/Performers: Charlotte Puijk-Joolen, Ananda Puijk

NYX
NYX

t Magisch Theatre
Hollanda /Netherlands

Dil/Language: Sözsüz/ No words
Yaş Grubu/Age Group: 4+

Süre/Duration: 40 dak./min.



Aşk nazik midir? Hayır! O, sert ve kızgındır. Gül 
dikeni gibi batar ve acıtır… der Romeo arkadaşı 
Mercutio’ya. Nefret, kızgınlık, bencillik ve kibir dolu 
dünyada aşka yer yoktur. Bu dünyada karşılıklı 
aşk da ister istemez acı kaynağı oluverir. Shakes-
peare’in trajedisindeki ana karakterler mutluluğu 
yakalamak için çabalarlar, ancak ailelerinin çok 
eskilere dayanan düşmanlığı, birbirine aşık olan iki 
gencin acı dolu kaderi olur.

“Is love gentle? No! This is hard and angry. Like 
thorn, it pricks and hurt…” Romeo states that to his 
friend Mercuito. “There is no love in this world which 
is filled with hate, anger, selfishness and arrogance. 
Love would be necessarily pain in this world.” The 
main characters in Shakespeare’s tragedy attempt 
to catch happiness, but the rooted hostility of their 
families will be their fate full of pain in spite of their 
love.

Yazan/Author: William Shakespeare
Yöneten/Director: D. Jumabayeva
Oyuncular/Performers: Galym Amangeldyuly, 
Saltanat Torebay, Aray Saktaganova, 
Shohan Kulnazarov, Maksat Kamalov,
Araylym Bayirbekova.

ROMEO VE JULIETTE
ROMEO & JULIETTE

Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu
Almaty State Puppet Theatre

Kazakistan / Kazakhstan
Dil/Language: Kazakça / Kazakh

Yaş grubu/Age Group: 16+
Süre/Duration: 90 dak./min.



Bildiğiniz gibi, baykuşlar bilge doğmaz, bilge 
olmayı öğrenirler. Poot Poot adındaki küçük 
baykuş, bilge olmayı öğrenmek için Baykuş 
Okuluna gönderilmiştir. Bu yolculuğu sırasında 
Ekidna, Vombat, Kookaburra Kuşu, Lir Kuşu, 
Kanguru ve Ornitorenk ile karşılaşır. Karşılaştığı her 
hayvan küçük baykuşa kendi özel deneyimlerini 
aktararak onun bilgeliğine katkıda bulunmuşlardır. 
Peki, küçük baykuş tüm bu öğrendikleri sayesinde 
ormanı kurtaracak kadar bilge olabilecek midir?

Baykuş’un Çıraklığı, kukla tiyatrosu ile fiziksel 
tiyatroyu birleştiren interaktif bir aile oyunudur.

Owls aren’t born wise you know, they have to learn 
it from somewhere. A young owl named Poot Poot 
is sent to study at Owl school. On his journey he 
meets an Echidna, a Wombat, a Kookaburra, a Lyre-
bird, a Kangaroo and a Platypus who each share with 
him their own kind special kind of wisdom. But will 
he pass the final test and become wise enough to 
save the forest? The Owl’s Apprentice is an interac-
tive show for families combining puppetry and physi-
cal comedy.

Yazan/Autor: Jenny Ellis & Anne Brooksbank
Yöneten/Director: Jacob Williams & Clare Batholomew
Kukla, Sahne ve Işık Tasarımı/Puppetry, 
Set and Lighting Design By: Richard Bradshaw,
Danny Pettingll & Dayna Morrissey
Müzik/Music: Kelly Ryall & Greg Sheehan
Oynayanlar/Performers: Jenny Ellis

 ACEMI BAYKUŞ
THE OWL’S APPRENTISE

Little Wing Puppets
Avustralya / Australia

Dil/ Language: İngilizce/English
Yaş grubu/ Age Group: 4-10
Süre/ Duration: 40 dak./min.



İki evsiz bir bankta oturup hayatın tadını çıkarıyor. 
Güneş parlıyor; Ceplerinde yemek için salam var. 
Aniden ayaklarının dibinde küçük bir köpek belirir 
ve onlarla birlikte orada kalır. Bir köpeğe sahip 
olmanın iyi olduğunu düşünüyorlar. Size eşlik 
edecek, sizi görünce kuyruğunu sallayacak ve bir 
yabancı bankınıza çok yaklaştığında havlayacak. 
Köpek acıkmış, ama kendilerine yetecek kadar 
salamları yok. Belki de köpek farklı bir ev arama-
lı? Köpeğin onlarla kalamamasının yüz sebebi 
düşünebilirler. Onu göndermeli... Ama ya bir araba 
tarafından ezilirse ya da yiyecek bir şey bulamazsa 
ya da donarak ölürse ya da biri kapana kısılırsa? 
O, sorun olmayacak, hiçbir şey olmayacak ona. 
Ama ya olursa? Sonra birdenbire yanlarına sadece 
bir köpek değil, bir sürü köpek gelir! Bir köpeğe 
bakabilirsin, ama ya bir sürüye?!

Two tramps sit on a bench, just enjoying life. The 
sun is shining; they have salami in their pockets to 
eat. Suddenly there is a small dog at their feet, and 
he stays right there with them. It’s good to have a 
dog, they think. He’ll keep you company, wag his tail 
when he sees you, and bark when a stranger comes 
too close to your bench. The dog is hungry, but they 
barely have enough salami for themselves. Perhaps 
the dog should look for a different home? They can 
think of a hundred reasons why the dog can’t stay 
with them. Let’s send him away… But what if he gets 
run over by a car, or can’t find anything to eat, or 
freezes to death, or is trapped by a dog-catcher?Oh, 
it will be OK, nothing will happen to him. But what if 
it does? Then suddenly there‘s not just one dog with 
them, but a whole bunch of them! You can look 
after one dog, but a whole pack of them?!

Yazar/Autor: Sigrun Kilger, Annette Scheibler
Yöneten/Director: Alberto Garcia Sanchez
Oynayanlar/Performers: Sigrun Kilger, 
Annette Scheibler

HAV HAV
WOOF 

Ensemble Materialtheater Stuttgart
Almanya/Germany

Dil/ Language: Sözsüz/No words
Yaş Grubu/ Age Group: 4+

Süre/Duration: 40 dak./min.



Tehlikelerle dolu bir dünyaya geliyorsunuz. Buraya 
neden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi hiç bilmi-
yorsunuz. Güvendiğiniz tek şey, içgüdülerinizdir. 
Ulaşmaya çalıştığınız noktaya doğru ilerlerken size 
yol gösteren lider onlardır. Sahi, ne kadar ulaşmak 
istediğiniz nokta nerededir?

You are brought into being in a world full of dangers. 
You don’t know why you have arrived here and whe-
re you are going. The only thing you rely on is your 
intuition. It is your leader that helps you continue on 
your way in order to get… How far do you actually 
get?

Yazan/Autor: Shel Silverstain
Yöneten/Director: Veselin Boydev

PARÇACIK
THE LITTLE PIECE

State Puppet Theatre - Burgas
Bulgaristan/Bulgaria

Dil/Language: Sözsüz/No words
Yaş grubu/Age Group: 5+

Süre/Duration: 50 dak. /min.



Gogol’ün Burun öyküsünü Ahmet Önel kukla 
sahnesi iiçin masklarla oynanacak bir oyun olarak 
uyarladı. Yönetmen Haluk Yüce oyunu geleneksel 
türk tiyatrosu ‘ortaoyunu’ ve İtalyan Commedia 
Dell’Arte tarzlarını buluşturarak sahneye taşıdı. 
Oyun Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezle-
ri lider ve gönüllülerinden oluşan amatör bir grup 
tarafından sergileniyor. Gençler üç aylık bir eğitim 
sürecinde mask yapmaktan jonglörlüğe, panto-
mimden mask oyunculuğuna edindikleri becerileri 
bu oyunda sizlerle paylaşıyorlar. İzlediğiniz oyun 
grubun ilk kez izleyicisiyle buluştuğu bir oyun.

Ahmet Önel adapted Gogol’s Nose story as a play 
which will performed with masks for the puppet 
theatre. Director Haluk Yüce staged the play by 
bringing together traditional Turkish theater ‘orta-
oyunu’ and Italian Commedia Dell’Arte styles. The 
play is performed by an amateur group consisting of 
youth centers leaders and volunteers of the Ministry 
of Youth and Sports. In this play, young actors share 
their skills, from masks to juggling, from pantomime 
to mask acting, in a three-month training period. The 
play you watch is a play in which the group meets 
the audience for the first time.

Öykü/Story: Gogol
Uyarlayan/Adaptation: Ahmet Önel
Yöneten/Director: Haluk Yüce
Müzik/Music: Nedim Yıldız
Oynayanlar/Performers: Sinan Akbaba, Asiye Öğün, 
Tuğçe Nur Gültekin, Orkun Selçuk Ulutaş, Vahti Ünal

BURUN
NOSE 

Türkiye / Turkey
Dil/ Language: (Türkçe) / (Turkish) 

Yaş Grubu/Age Group: 4+
Süre/Duration: 40 dak./ min. 



Yönetmen Evgeny Bushkov, Hindistan Semfoni 
Orkestrası, besteci Airat Ichmouratov ve Dadi 
Pudumjee yönetimindeki The Ishara Puppet 
Company Trust arasındaki kreatif çalışma. Neeta 
Premchand’ın ‘Masalcı: Efsaneler Heybesi’ çalış-
masından uyarlanmış, Hindistan, İncil ve Mesopo-
tamya efsanelerine dayanan bu çalışma 3 parça-
dan oluşmakta ve bizlere, tüm kültürel engellere 
rağmen aslında hepimizin özünde aynı olduğunu 
hatırlatan bir oyundur. Orijinal, çağdaş, hareket ve 
müzik dolu bu oyun bizleri insan olmanın derinlik-
lerine götürerek ruhumuza dokunmaktadır. Günü-
müz dünyası her zamankinden fazla merhamet ve 
neşe gerektiriyor ve bu bizim elimizdedir.

Based on the stories of the great flood in Indian, 
Biblical and Mesopotamian mythology - no matter 
what cultural barriers separate us, the timeless tales 
here show that in the end we are all the same, let 
us celebrate what we share, Let us rise above our 
differences, and celebrate our diversity. An original, 
contemporary and important performance full of 
moving characters,

divine music &amp; beautiful sets; this show 
transports us deep within the intimate humanity that 
binds our souls. The world today needs joy &amp; 
compassion more than ever before, and it’s in our 
hands to take it forward.

Tasarım ve Yönetmen/Design & Director: 
Dadi D. Pudumjee
Müzik/Music: Airat Ichmouratov
Orkestra Şefi/Conductor: Evgeny Buskkov
Oynayanlar/Performers: Umang Gupta, Vivek Kumar, 
Mohammad Shameem, Avinash Kumar, Kumari Yadav, 
Ganesh Kumar

TOPRAK SUYA DÖNÜŞTÜĞÜNDE 
WHEN LAND BECOMES WATER

The Ishara Puppet Theatre Trust
Hindistan / India

Dil/ Language: (İngilizce) / (English) 
Yaş grubu/ Age Group: 12+
Süre/Duration: 42 dak./min.



Yönetmen Marta Tsifrinovich bakışlarını büyük 
sanatçı Pablo Picasso’nun tuvallerine çevirdi. Evet, 
tiyatrodaki performanslar için tasarlanmamış bir 
malzemeydi ama hayal gücünü harekete geçirdi. 
Ve yüreğini. Ve düşünceleri. Aksi takdirde, bu per-
formansı asla görmek izleyemezdik. Picasso’nun 
resimlerinin Marta Vladimirovna’nın gördüğü 
gibi görülebileceği ortaya çıktı. İki renk - siyah ve 
beyaz. Tsifrinovich’in oyununda bu iki renk daima 
birbiriyle mücadele ediyor...

Director Marta Tsifrinovich turned her look to the 
canvases of the great artist Pablo Picasso. Yes, it 
was material not intended for theater performances, 
but it made the imagination works. And the heart. 
And the mind. Otherwise, we would never have had 
to see this performance. It turns out that Picasso’s 
paintings can be seen as Marta Vladimirovna saw 
them. Two colors - black and white are fighting all 
the time...

Yöneten/Director: Marta Tsifrinovich

UMUT IŞIĞI
FIRE OF HOPE 

Mytishchi Puppet Theatre “Ognivo” 
Rusya / Russia

Dil/Language: Sözsüz / No words  
Yaş Grubu/ Age Group: 14+
Süre/Duration: 40 dak./min.



Efsaneye göre, 1905 yılında Pirosmani, o 
dönemde aşık olduğu ve tiyatro turuna çıkmış 
olan Margarita De Sevres’in kaldığı otelin önüne 
gül dolu birkaç kart bırakır… Oyunun renkleri, 
Niko Pirosmani’nin resimlerindeki gibi tek renkli 
ve donuktur. Kuklalar, onun resimlerinde olduğu 
gibi önden görünmektedir. Yüzler kesin bir ifade 
vermeyerek düşünmeye ve hayal kurmaya yer 
bbırakmaktadır. Üç kukla ve dört oyuncu bize, 
Niko Pirosmani’nin hayatını ve çalışmalarını 
anlatmaktadır. ‘Pirosmani’ oyunu, kukla tiyatrosu 
alanını geliştirirken bir yandan da Gürcistan 
kültürünü yaşatma ve tanıtma amacını yerine 
getirmektedir. Bu oyun, Pirosmani’nin 100. ölüm 
yıldönümüne atfedilmiştir.

According to the legend, in 1905, Pirosmani, who 
was in love at that time, placed several carts filled 
with red roses in front of Margarita de Sevres hotel, 
who was on theatrical tours at the time.
Similar to Pirosmani’s paintings, the colour of the 
play was monochromic and dull. Just like his cha-
racters, the placement of the puppets in the play 
was mostly frontal. Their faces don’t show a definite 
mood either and they leave enough space to think 
and fantasize. Three puppets and four actors tell us 
about Niko Pirosmani’s life and work. The play “Pi-
rosmani”, while evolving the puppet genre, aims to 
popularize a specific artist and Georgian culture.
The play was devoted to the 100 year anniversary of 
Pirosmani’s death.

Yazan/Autor: Guram Matskhonashvili
Yöneten/Director: Elene Matskhonashvili
Kukla Tasarımı/ Puppet Painter: Vakho Koridze
Müzik/ Music: Sisters of Ishkhnelebi Hamatsuki
Oynayanlar / Performers: Ani Andguladze, 
Alika Tsekvashvili, Irakli Kvergelidze, Nika Kvaratskhelia

PIROSMANI 
PIROSMANI

 
Poti Valerian Gunia State Theatre

Gürcistan / Georgia
Dil/ Language: (İngilizce ve Türkçe altyazılı) / 

(Subtitles English and Turkish) 
Yaş Grubu / Age Group: 16+
Süre/ Duration: 35 dak./min.



Küçük kardeşimi gördünüz mü? Onum bıyığını 
çalmaya çalışıyor, Kedimin Bıyığını! Benim kedim 
dünyanın en güzel bıyıklarına sahip! Bu yüzden 
ona Bıyıklı adını verdim. İşte burada...

Have you seen my little brother? I’m trying to steal 
his mustache, My Cat’s Mustache! My cat has the 
most beautiful mustache in the world! That’s why I 
named him Mustache. Here it is...

Oynayanlar/ Performers: Galia Levy Grad, 
Shay Percil

KEDIM BIYIKLI 
MOUSTACHE THE CAT 

The Train Theatre
Israil/Israel

Dil/Language: Sözsüz/ No Words
Yaş Grubu/ Age Group: 4+

Süre/Duration: 35 dak./min.



Öykümüz, sonsuz yaz günleri ile sonsuz kış gece-
lerinin hüküm sürdüğü Kuzey Kutbu’nda geç-
mektedir. Yılın neredeyse tamamında kış mevsimi 
yaşanan buyerde her şey kar ve buzla kaplıdır ve 
ıssız görünmektedir. Ama daha yakından bakınca 
denizde yüzen balıkları, gökyüzünde uçan kutup 
baykuşlarını ve kar fırtınaları ile mücadele eden 
kutup ayılarını görebilirsiniz. Kuzey Kutbu, tatlı bir 
ninni söyleyerek buzulların üzerinde uçuşan ko-
caman bir beyaz kuşa benzer. Bu oyun, küçük bir 
çocukla bir yavru kutup ayısı arasındaki arkadaş-
lığın öyküsüdür. Birbirini gittikçe daha iyi tanıyan 
çocukla yavru kutup ayısı arasında gelişen bu 
arkadaşlık eskiden beri süregelen insanlarla ayılar 
arasındaki savaşı bitirebilecek midir? Kim bilir, belki 
soğuk kuzey kutbunda yaşanan bu sıcak öykü 
sizin de yeni arkadaşlar edinmenize sağlayacaktır.

This story takes place in the solitude of North Pole 
with very long summer days and winter nights. In 
winter, which lasts almost whole year, everything 
is covered with snow and ice, and the whole land 
looks uninhabited. If you take a closer look, you can 
see the fish swimming in the sea, the polar owls 
flying in the sky and how polar bears deal with snow 
storms. North Pole is like a big white bird that can fly 
through the icebergs with a gentle lullaby. This per-
formance is a musical story of a friendship between 
a little boy and a polar bear cub. Will the friendship 
of the little boy and bear cub Umka, who are get-
ting to know each other better, help to end the old 
bear-human conflict? Who knows, maybe this warm 
story in the cold north, will make you think of having 
new friendships.

Yöneten/Director: Irina Maryapuu
Sahne Tasarımı/ Stage Designer: 
Irina Maryapuu
Müzik/Music: Valerii Sırchenko
Oynayanlar/Performers: Irina Maryapuu, Sofia Bulanova

KUTUP AYISI UMKA
UMKA IS THE POLAR BEAR

Tuuleveski Theatre
Estonya/Estonia

Dil / Language: (Rusça ve Türkçe altyazılı)/ 
(Russian and Turkish) 

Yaş Grubu/Age Group: 4-9
Süre/Duration: 35 dak./min. 



400 yıldan fazla bir süredir unutulmaya yüz 
tuttuktan sonra, ünlü el kuklası kahramanı Judy 
tekrar canlanıyor! Saygı, adalet ve hak ettiği bir 
ödül arayışına girerken onu neşelendirin. Gele-
neksel “Punch and Judy” gösterisinin bu modern 
yorumu, tüm ailenin keyif alacağı komik, eğlenceli 
bir fars!

After being pushed around for over 400 years, the 
famous hand puppet heroine Judy,  has had enou-
gh! Cheer for her as she goes on a quest for respect, 
justice, and a well-deserved nap. This modern interp-
retation of the traditional “Punch and Judy” show is 
a hilarious, timely, hand-crafted farce that the whole 
family will enjoy!“

Yazan/Autor: Sarah Nolen
Yöneten/Director: Sarah Nolen

JUDY GÜNÜ KURTARIYOR
JUDY SAVES THE DAY

A.B.D. / U.S.A. 
Dil / Language: (İngilizce) / (English) 

Yaş grubu/Age Group: 4+
Süre/ Duration: 35 dak. /min. 



Nazik doktor Aibolit’i duymayan var mı? Dünya-
daki herkes onu seviyor ve tanıyor. Sonuçta, tüm 
hastalıkları nasıl tedavi edeceğini biliyor ve her 
zaman yardım etmeye hazır! Masalımız, Doktor 
Aibolit ve Afrika gezisi hakkında eğlenceli, müzikal 
bir hikaye. Bir deniz yolculuğu, bir dizi macerayla 
cesur bir doktorla tanışın. En zor kısmı ise gerçek 
bir korsan olan soyguncu Barmaley ile buluşmak-
tır. Tüm tiyatro gösterileri gibi mutlu sonla biten 
hikayemiz de sadece iyiliği öğretiyor!

Who has not heard about the kind doctor Aibolit? 
Everyone in the world knows and loves him. Beca-
use, he knows how to heal for all diseases and is 
always ready to help! And who knows why Doctor 
Aibolit became a doctor, and who he was before? 
This is a funny, musical story about Doctor Aibolit 
and his trip to Africa. A sea voyage meets a brave 
doctor with a series of adventures, the most difficult 
is a meeting with a real pirate Barmaley.

Yazan/Autor: Korney Chukovskiy
Uyarlayan/Adaptation: Maria Kzunetsova
Yöneten/Director: Irina Churilova

DOKTOR AYBOLIT
DOCTOR AYBOLIT 

Mytishchi Puppet Theatre “Ognivo”
Rusya/Russia

Dil/Language: İngilizce-Rusça Altyazılı / 
Subtitle English-Russian

Yaş Grubu/ Age Group: 3-8
Süre/ Duration: 35 dak./min.



Türk mizah anlayışının, estetik değerlere göre bi-
çimlendirilen ve geliştirilen kültürel belleğin, çeşitli-
liğin ve zenginliğin önemli bir ifadesi ve geleneksel 
gösteri sanatlarının önemli dalı olan Karagöz, 2009 
yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesine kaydedilmiştir.

Karagöz, which is an important representation of 
Turkish humor and a cultural recollection that shapes 
and develops with its aesthetic values, is an impor-
tant branch of the traditional visual arts which was 
included in the UNESCO Intangible Cultural Heritage 
List in 2009.



Bütün dünyanın ciddi bir sorunu vardır: Su! Bir 
şeyler yapılmazsa yakında su tamamen bitecek ve 
her şey kuruyacaktır. Hacivat, insanlara bunu an-
latacak en doğru kişinin Karagöz olduğuna inanır 
ve ondan yardım ister. Ne var ki, önce çocukları 
uyutmaya karar veren Karagöz kendisi de uyuyup 
kalır ve rüya görmeye başlar.

The whole world has a serious problem: Water! 
If something is not done, soon water will run out 
completely and everything will dry out. Hacivat be-
lieves that the best person to tell people about this 
is Karagöz and asks him for help. However, Karagöz, 
who first decides to put the children to sleep, falls 
asleep himself and begins to dream.

Yazan / Autor: Samet Karadeniz
Yöneten / Director: Haluk Yüce 
Müzik/Music: Nedim Yıldız
Oynayan/Performers: Haluk Yüce (Hayali Yüce Ali),
Savaş Bayram

KARAGÖZ CEVIZ ARKADAŞIM
KARAGOZ MY WALNUT FRIEND

 
Tiyatro Tempo
Theater Tempo

Türkiye / Turkey 
Dil / Language: (Türkçe) / (Turkish) 

Yaş Grubu/ Age Group: 4+
Süre/Duration: 40 dak./min.



Bart Roccoberton televizyon programları, 
Broadway yapımları ve özel topluluklar için kukla 
karakterleri yaratmış ve oynatmıştır.  İlkokul, 
ortaokul ve üniversite öğrencileri ve öğretmenleri 
için sunulan atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
Bu çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri’nde ilgi 
görmekte ve ulusal dergilerde yer almaktadır. Kendi 
çalışmaları ve başka sanatçıların çalışmalarından 
oluşan sergiler hem uzun hem de kalıcı olarak 
sunulmaktadır. Bart Roccoberton Eugene O’Neill 
Tiyatro Merkezi - Profesyonel Kukla Sanatları 
Enstitüsü’nün (1984-1990) Kurucusu ve Direktörü 
olarak,  ABD’de Kukla Sanatları’nın önde gelen 
savunucusu olarak uluslararası alanda tanınmış bir 
sanatçıdır. Bu yıl 30. Yılını kutlayan Eugene O’Neill 
Tiyatro Enstitüsü’nde düzenlenmekte olan Ulusal 
Kukla Konferansları’nda Kukla Yapım Direktörü 
olarak görev yapması sürdürmektedir.

He has created and performed characters for 
television programs, Broadway productions and 
special commissions; his workshops, which have been 
presented for elementary, secondary and college 
students and teachers are in demand across the United 
States and have been published in national magazines; 
exhibits he has mounted of his own work and the 
work of others have been presented in both extended 
and permanent runs; as Founder and Director of The 
Eugene O’Neill Theater Center’s Institute of Professional 
Puppetry Arts (1984-1990), he became recognized, 
internationally, as a leading advocate for the Puppet Arts 
in the U.S. He currently serves as Director of Production 
for the annual National Puppetry Conference at the 
Eugene O’Neill Theater Center, celebrating its 30th 
Anniversary this year.

Bart. P. Roccoberton, 
Jr.Professor and Artist

BART ROCCOBERTON

KUKLACI YETIŞTIRMEK: 
UCONN KUKLA SANATLARI  

PROGRAMINDA GEÇMIŞ, ŞIMDI VE GELECEK.
BUILDING PUPPETEER:. 

PAST, PRESENT AND FUTURE OF UCONN PAPPET ARTS PROGRAM

A.B.D./U.S.A.
Dil/ Language: Ingilizce /English

Yaş Grubu/Age Group: 18+
Süre/ Duration: 90 dak./min.

Webinar 



Yeni nesil İsrail Kukla Tiyatrosu 
1 / Tren tiyatrosu tarihi - Tren tiyatrosu, İsrail’de 
çocuklar için önde gelen görsel ve çağdaş kukla 
tiyatrosudur. (Tiyatronun geçmişi, bugünü ve ge-
lecekteki gösterileri hakkında kısa bir inceleme).
 2 / Çağdaş kuklacılık kılavuzu: 
• Kukla ve Form arasında 
• Sahnede Nesne / Kukla ve oyuncu ilişkileri 
• Sahnede görsel hikaye geliştirmek 
• Farklı sanat alanlarını birleştirmek 
3 / Sanatçı konuşması - Kedi Mousthace’in Yaratı-
cısı Galia Levy Grad, Kağıt Tiyatrosu’na odaklana-
rak görsel düşünce çizgisini göstererek kreasyon-
larından bahsedecek.

Lecturer: Shahar Marom 
(Artistic director of the Train Theater)
Israeli Puppetry next generation
1/ The Train theater history – The train theater is the 
leading visual and contemporary puppet theater in 
Israel for kids (A brief review on the theater past, 
present and future acts).
2/ Guideline to contemporary puppetry:
    • Between puppet and Form
    • Object/Puppet and actor relations on stage
    • Developing visual story on stage
    • Combining different art fields
3/ Artist talk – Galia Levy Grad, the Creator of Moust-
hace the Cat will talk about her creations, demons-
trating her visual line of thought, focusing on Paper 
Theater.

Konuşmacı: Shahar Marom 
(Train Theater Sanat Yönetmeni)

SÖYLEŞI: 
ISRAIL’DE KUKLA DÜNYASI VE GELECEĞI

WEBINAR: 
ISRAELI PUPPETRY NEXT GENERATION

Train Theater
İsrail/Israel

Dil/Language: İngilizce/English
Yaş Grubu/ Age Group: 18+
Süre/Duration: 60 dak./min.

Webinar 



It’s Always Pandemonium sergisi, Bart Roccober-
ton’ın Pandemonium Puppet Company ile birlikte 
sahne aldığı turne günlerinden bugüne  devam 
eden kukla kariyerini kutluyor. Eugene O’Neill 
Tiyatro Merkezi’nde Profesyonel Kukla Sanat-
ları Enstitüsü’nün kuruluşu da dahil ve şimdi de 
UConn Puppet Arts Programının Direktörü olarak 
kuklalar ve kuklacılar inşa etme işini sürdürmekte-
dir. UConn (Connecticut Üniversitesi)  Puppet Arts 
MFA adayı Matt Sorensen’in küratörlüğünü yaptığı 
‘Always Pandemonium, Bart Roccoberton’ Pan-
demonium işbirliği ve onun rehberliğinde sayısız 
UConn Puppet Arts öğrencisi tarafından ustaca 
tasarlanmış ve hazırlanmış 60’tan fazla kukla 
içeriyor.Bart. P. Roccoberton, Jr., Connecticut 
Üniversitesi’nin, ABD’de türünün tek örneği olan 
ve kuklacılıkta BFA, MA ve MFA dereceleri sunan 
benzersiz Kukla Sanatları Programının Direktörü-
dür. 

It’s Always Pandemonium celebrates the ongoing 
puppetry career of Bart. P. Roccoberton, Jr., from his 
touring days performing with his troupe the Pande-
monium Puppet Company; to his founding of the 
Eugene O’Neill Theater Center’s Institute of Profes-
sional Puppetry Arts; and now, to his work building 
puppets and puppeteers as Director of the UConn 
Puppet Arts Program. It’s Always Pandemonium, 
curated by UConn Puppet Arts MFA candidate Matt 
Sorensen, features over 60 puppets, masterfully de-
signed and crafted by Bart Roccoberton, his Pande-
monium collaborators, and countless UConn Puppet 
Arts students under his guidance. Bart. P. Roccober-
ton, Jr. is Director of the University of Connecticut’s 
unique Puppet Arts Program—the only one of its kind 
in the U.S.—which offers BFA, MA, and MFA degrees 
in puppetry. 

BART ROCCOBERTON 

‘IT’S ALWAYS PANDEMONIUM’
THE PUPPETS OF BART ROCCOBERTON / 

BART ROCCOBERTON KUKLALARI

A.B.D./U.S.A.

Sergi / 
Exhibition



...
...

Semih Yolaçan

SEMIH YOLAÇAN SERGI

Semih Yolaçan, Haluk Yüce

Türkiye/Turkey



‘GÖLGEDE KALANLAR’
 

MİNYATÜR /MINIATURE
Türkiye/ Turkey

Yaş Grubu/Age  Group: 10+   
Ayşe Keskin Uysal

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 Karagöz-
playing 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
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