


Sanat, dünyayı keşfetmektir. İnsanlığı irdelemenin ve
öğrenmenin kitabıdır. İnsanın, tüm duygu yelpazesini
geliştirip keskinleştirdiği deney taşıdır aynı zamanda.
Sanatçı insanlığın zekasını, sanatsal ve kültürel
birikimini zenginleştirir. Tiyatro, hayatın tüm
gerçekliğini turnusol kağıdı gibi içine çeker ve tüm
ayrıntılarıyla onları bize yansıtır. 
Kukla tiyatrosu, sanatın en eski dallarından biridir.
İnsanlık tarihinin başlangıcında ortaya çıkmış ve o
günden bu yana, sanattaki yerini ararken çeşitli
biçimler alarak varlığını devam ettirmiştir.
Günümüzde kukla tiyatrosu artık varlığını yüksek
sesle ilan edebilen, başlı başına bir tiyatro türüdür.
Muhteşem suretler yaratarak, şaşırtıcı dönüşümler
geçirerek, akla gelebilecek her malzemeyle, her
konuda hayaller kurarak ve kurdurtarak, bizleri çeşitli
duyguların inanılmaz dünyasına götürür.
Bu 3. Festivalimizde sizleri farklı ülkelerin en güzel
kukla oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz. 
İyi seyirler!

Art is a discovering of the world. It is a book for
studying humanity and learning. It also a space of
experiment in which the scope of emotions are
developed and sharpened. The artist enriches the
intelligence, artistic and cultural accumulation of
humanity. Theater draws all the realities of life like a
litmus paper and reflects them back to us in all its
detail.
Puppet theater is one of the oldest branches of art.
It has emerged at the beginning of human history
and has continued its existence in various forms
while in a searching its place in the world. Today,
puppet theater is a theater on its own right, which
can now proclaim its existence with a sonorous
voice. It creates amazing images, transforming itself
astonishingly using any material imaginable, creating
dreams and making others dream in everything, it
takes us to the incredible world of vivid emotions.
In the 3rd year of our festival we continue to bring
you the most beautiful puppet plays of different
countries. Enjoy!

Marina YÜCE
Festival Direktörü

Director of the Festival

Prf. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Rector of the Ankara Univercity

İyi Seyirler!

Ankara Üniversitesi sanatın ve kültürün de üniversitesi 
olarak anılan bir üniversite olmuştur. 
Üniversitemiz insanın sanatın yaşamdaki yerini 
algılaması, tüm öğrenci, öğretim elemanları ve idari 
personelimizin çeşitli zaman ve yerlerde, sanatsal ve 
kültürel etkinliklerde bulunması ve sanatı kimi zaman 
izleyerek, kimi zaman üreterek, kimi zaman da 
eleştirerek tüketmesini amaç edinmiştir. Bu sayede 
Ankara Üniversitesi, sanatı yaşayan öğrenci, öğretim 
elemanı ve idari personel ile yeniliğe, değişikliğe, 
yaratıcılığa daha çabuk uyum gösteren, özgür 
düşünceli bireylerin oluşturduğu bir üniversite 
kimliğine kavuşmaktadır. Ankara Üniversitesi’nin aynı 
zamanda bir kültür ve sanat üniversitesi olarak 
anılması diğer hedeflerimiz arasındadır. 
Bu hedefe ulaşmak için; Ankara Üniversitesi olarak 
pek çok sanat ve kültür etkinliğinin içinde olmaya, 
festivaller düzenlemeye veya düzenlenen festivallere 
destek vermeye özen gösteriyoruz. 3.Uluslararası 
Ankara Kukla Festivali başından beri içinde 
olduğumuz bir festival. Birinci ve ikincinin ardından 
artık gelenekselleştirerek kısa adı KUKSADER olan 
Kukla, Karagöz ve Sahne Sanatları Derneği ile birlikte 
bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalin 
Ankara’nın kültürel eğitimine katkı getiren bir festival 
olmasını umut ediyor, başta çocuk ve gençler olmak 
üzere herkese iyi seyirler diliyorum.

Enjoy,

Ankara University has become a university that is 
also known as a university of art and culture.
Our university strives to improve the awareness of 
place of art in life and to enable all students, 
lecturers and administrative staff to take part in 
artistic and cultural activities at various times and 
places, sometimes watching, sometimes producing, 
sometimes by critiquing art. In this manner, Ankara 
University with its art students, instructors and 
administrative staff embracing an identity of a 
university made up of sovereign individuals who are 
capable of adapting to innovation, change and 
creativity. It is also among our goals that Ankara 
University will to be considered as a culture and 
arts university.

To achieve this goal as Ankara University, we are 
committed to being involved in many arts and 
cultural events, organizing festivals or supporting 
festivals organized. After the first and the second 
times when it became an annual event, it is the third 
year we have been with the International Puppet 
Festival of Ankara with Kuksader (Puppet, Karagöz 
and Stage Arts Association). We hope that the 
festival will contribute to the cultural education of 
Ankara, especially the children and young people.
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‘Aslan’ın hastalandığı haberi tüm ormanda yayılır. Haberi
Papağan yaymıştır. Durum çok vahim, zira Aslan’ın hastalığı
- Korku! Aslan hastalığından kurtulmazsa, ormanın hali ne
olur!!! Tüm hayvanlar bir araya gelir ve Aslan’ı iyileştirmeye
karar verir…
Afrika ormanlarında geçen eğlenceli ve hareketli bir oyun.
Küçük izleyiciler ise yalnızca izlemekle kalmayıp zaman
zaman kendileri de aktif olarak oyuna katılır.

“The news of lion’s illness is spread all over the jungle.
The parrot was the messenger. It is really a big problem.
Because the lion’s illness is fear!! If he does not recover
what will happen to the forest? All animals get together
and decide to find a cure to the lion’s illness.
A funny and entertaining play that takes place in African
jungles. The young viewers do not only watch they also
participate in the play from time to time.

Aslan Korkusunu Nasıl Yener?
How the Lion overscomes his fear?

Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu / Kazakhstan State Puppet Theatre
Kazakistan / Kazakhstan

Dil/ Language: Rusça / Russian
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 4-9

Yazan / Author : M. Dlgecheva
Oynayanlar / Performers : Bolat Momynjanov, 
Kuralay Ismagulova, Aydın Jakypbaev, Ulbosyn Momynjanova

‘Eğlence devam ediyor’ konser programı,
farklı halkların şarkılarıyla danslarını bir
arada toplamıştır. Ukrayna, Ermenistan, Baltık
ülkelerinden ‘gelen’ kukla gruplarının
halk dansları yanı sıra oryantal dansçılar da
küçük ve büyük yaştan izleyiciyi
keyiflendirecektir. Ayrıca Michael Jackson,
Farrukh Zakhirov, Roza Baglanova ve
diğer dünyaca ünlü sanatçılar da sahnede
yer alacaktır.
‘Sanatçıların’ sahnedeki performanslarını
yönetenler ise Kazakistan Devlet Kukla
Tiyatrosu’nun, birçok Uluslar arası Festivale
katılan ve ödüller kazanan usta
kuklacılarıdır.

“Fun going on” brings together songs and
dances of different peoples. Puppet
groups’ folk dances from Ukraine, Armenia,
Baltic countries and oriental dancers are
going to entertain both children and adults
alike. There will also be famous
performers among them such as Michael
Jackson, Farrukh Zakhirov, Roza
Baglanova and other celebrities.
Those who “run” the show of these
famous people are the puppeteers of
Kazakhstan State Puppet Theatre. They are
the masters of puppetry who attended to
many international festivals and won prizes.

Kukla Show 
(Eğlence devam ediyor)

The Puppet Show 
(Fun going on)

Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu / Kazakhstan State Puppet Theatre
Kazakistan / Kazakhstan

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Süresi/ Duraition: 55 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 4+

Sahneleyen / Director : Shukurov S., Eshmuratova K.
Oynayanlar / Performers : B. Momynjanov, T. Tleulieva, M. Tauekelova, 
A. Tauekelov, A. Balbaev, , K. Ismagulova, E. Kumarova
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Her şey yeşilken 
When all was green

The Key Theatre / The Key Theatre
İsrail / Israel

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Yaş grubu / Age group: 4+

Süresi/ Duration: 45 dak./min.Öykü / Story: Dikla Katz, Avi Zlicha
Yöneten / Director: Dikla Katz, Avi Zlicha
Kukla & sahne tasarımı / Puppet & set design : Marbe Yadaim Studio
Müzik / Music: Johnny Tal
Işık tasarımı / Light design : Ziv Voloshin

‘Her şey yeşilken’ oyunu ekoloji ile varoluşu çeşitli
yollardan birbirine bağlar. Farklı milletlerden ve
kültürlerden birçok çocuğun karşısına çıkan bu sözsüz
oyuna tepkiler hep aynı olmakta: seyirciler ekolojik
dengeyi, emellerimiz ve hedeflerimizden dolayı kendi
ellerimizle bozduğumuzu keşfetmektedir. Kesilen ağaçla
birlikte insanoğlu ile doğa arasındaki ilişki de kesilmekte
ve bir süre sonra aynı şey arkadaşlar, ülkeler ve
topluluklar arasındaki hassas dengenin de başına
gelmektedir. Bütün bunların düzelmesi ise çok küçük bir
umut filizine bağlıdır. 

‘When All Was Green’ connects numerous roots
between ecology and co-existence. It was performed
in front of children from different cultures, different
nationalities and different religions and they all
responded the same. Without words, through
ecological representation, the audience realizes the
immense damage we are causing to each other by our
own hands, by our own deeds, by ourselves. They
watch the tree being cut off, the delicate balance
between mankind and nature being broken and they
realize that it’s equivalent to the balance between
friends, countries, and sectors in society. Because it is a
play without words it allows every spectator to tell
himself his own story, what’s close to his heart.

İsrail Büyükelçiliğinin katkılarıyla / With the support of Embassy Izrael-Ankara

Hayata küsmüş olan Hımhım Hanım’ın öyküsüdür bu.
Hımhım Hanım’ı küçüklüğünden beri tanıyan Bahçıvan Püskül
şiiri ve şarkı söylemeyi çok sevmektedir. Püskül birgün –belki
onu mutlu eder diye- çocukluğunda Hımhım için yapmış
olduğu salıncağı depodan çıkartıp iki ağaç arasına kurar.
Hımhım önce sevinir, ama çok eski olan bu salıncağın
sallanmadığını fark edince de sinirlenir. Oysa bahçeye gizlice
giren küçük Aliş ve Ayşe şarkı söyleyerek salıncağın sallandığını
keşfetmişlerdir. Çocukların sallandığını gören Püskül ve Hımhım
gizlice çocukları izler, işin sırrının şarkı söylemekte yattığını fark
ederler. Ne var ki salıncak sadece çocukların söylediği şarkıyla
sallanmaktadır. Sonunda şiir ve şarkıyı sevmenin önemini
Hımhım kavrar, karamsarlıktan kurtulur ve çocukluğundan beri
gerçekleştiremediği özlemlerini gerçekleştirmek üzere dünya
turuna çıkar. Bahçe artık tüm çocukların girebildiği bir çocuk
parkıdır.

This is the story of Mrs. Hımhım who is angry with life.
Gardener Püskül, who’s known Mrs. Hımhım since when
she/was little, loves poetry and singing. One day,
hoping to please her, Püskül brings out the swing he’s made
for Hımhım when he was a child, and sets it up between
two trees. Hımhım is pleased at first, but when
she notices that the old swing does not work, she gets
upset. Whereas little Aliş and Ayse who have secretly
entered the garden discover that the swing works only
when they sing. Püskül and Hımhım observe the children
from a hidden corner and figure out the secret of the swing.
However, the swing moves and swings only when the
children sing. Hımhım finally comes to understand the
importance of loving poetry and singing. No longer a
pessimist, she sets on a world tour to realize her childhood
dreams. The garden is now a children’s park where all
children can come and play.

Şarkıyla Sallanan Salıncak
Swing that moves with a song

Alanya Belediye Tiyatrosu / Alanya Municipality Theatre
Türkiye/ Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 3 - 9

Yazan / Author : Ahmet Önel
Yöneten / Director: Haluk yüce
Müzik / Music: Nedim Yıldız
Kukla Sahne Tasarımı / Puppet-Set Design: Haluk Yüce
Kostüm Tasarımı / Costumes: Marina Yüce
Oynayanlar / Performers: Mustafa Erman Doğan, Vedat Akbulut, 
Fırat Onur Deniz, Nilay Kara, Birke Muratal 
Sahne Direktörü/Sahne Direktörü: Kartal Türkoğlu
Işık-Efect Uygulama / Lighting-effect Technician: Haluk Özdemir
Ses-Efekt/ Sound-effect Technician: Merter Singer
Sahne Makinisti / Sahne Makinisti: Gökhan Dere, Kamuran Yüksel Alanya Belediye Tiyatrosu katkılarıyla / With the support of ABT
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İspanya Kralı 2. Philippe’in varisi olan tek oğlu taç giyme
töreni öncesinde merdivenlerden düşüp başını çarpar,
kendinden geçer ve yatağa düşer. Komaya giren prens bir
türlü iyileşmez. Oğlunun tekrar yaşama dönmesi ve yerine
tahta geçmesi için Kral Philippe sarayına dünyanın en iyi
doktorlarını, şifacılarını ve eczacılarını çağırsa da hiçbiri
fayda etmez. Prensten artık umut kesilmiştir.
Ta ki Kral Philippe Tanrıyla bir antlaşma yapmak için masaya
oturana kadar. İktidar, hırs, inanç ve mucize gibi kavramların
ilginç ve bir o kadar da mistik olaylar dizini içerisinde
anlatıldığı oyunda, bir saat ustası ile İspanya kralı arasında
geçen bu hikaye birbirinden bağımsız kukla gösterileri
kullanılarak anlatılır.
Oyunda birbirinden farklı stilde 5 kukla kullanılmaktadır. Her
birinin bir hikayesi ve paylaşacağı sırları vardır.

Before the coronation ceremony, the only son of
Philippe, the heir of the king of Spain,falls from the stairs,
hits his head, faints and falls ill. The prince stays in coma
and does not recover. Wanting his son's return to life and
with the desire to pass him the throne King Philippe calls
out the world's best doctors, healers and chemists to
no avail. There is no more hope for the prince until the
King Philippe sits on a negotiation table with the God. The
story deals with the concepts of power, belief,
miracle in an interesting and equally mystical events. The
story tells about the interaction of watch master and the
King of Spain through separate puppet plays.
There are five different styles of 5 puppets and they all
have their own story and secrets to share.

Ikram
The Treat

Sevinçer Kukla Tiyatrosu / Sevinçer Puppet Theatre
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 12 +

Yazar / Author: Lateef Nasser
Yönetmen / Director: Rolf Parker
Oynayanlar / Performers: Çağlayan Sevinçer, Milay Bozaslan
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Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.
Yaş grubu / Age group: 12 +

Yazar / Author: Lateef Nasser
Yönetmen / Director: Rolf Parker
Oynayanlar / Performers: Çağlayan Sevinçer, Milay Bozaslan

Lily abla olunca büyükanne Helie’nin hayatı tamamen
değişti… Torunu için büyük ve küçük her türlü işe
yaramaz nesneyi toplamaya, saklamaya, biriktirmeye
başladı. Büyükannenin, hiçbir şeyi atamayan istifçi biri
olduğunu sanmayın sakın! Üç tekerlekli el arabasının
içindeki malzemeler, Lily’nin sonsuz kaprislerini tatmin
edecek yaratıklara, masallara, sihirli eşyalara
dönüşmektedir… Evet, büyükanne Helie keserek,
biçerek, yapıştırarak, birleştirerek, uydurarak her gün
beşer masal yaratmaktadır. Yani büyükanne Helie istifçi
değil, olağanüstü bir büyükannedir!

Ever since Lily became the elder sister, the life of
grandma Helie has changed… And she started
collecting, amassing and storing small and large. and all
kinds of useless items for her dear granddaughter! You
shouldn’t think of her as a totter, no. The old stuff in her
whimsical three-wheelbarrow she transforms into
creatures, tales, magic and all that only to satisfy Lily’s
endless caprice… Yes, grandma Helie keeps cutting
out, hammering, gluing, assembling, concocting and
creating five fairy tales a day, without a day off! That’s
right, she’s not a totter, but rather a weird
phenomenon?!

Çalı çırpı
Two wands and three twigs

Puppet Spirit Theatre / Puppet Spirit Theatre 
Belçika / Belgium

Dil/ Language: Fransızca / French
Süresi/ Duration: 45 dak./min
Yaş grubu / Age group: 4 +

.

Yazan / Author: Krystina Vassileva
Yöneten / Director: Krystina Vassileva, Serge Naniot
Kukla tasarımı / Puppets: Krystina Vassileva
Müzik / Music: Asbl ‘Puppetspirit’
Sahne tasarımı / Stage design : Krystina Vassileva, Cremen Naniot
Oynayanlar / Performers : Krystina vassileva



Çok eskilerde çocuk sahibi olmak isteyen bir kadın
yaşarmış. Bu kadın bir periye gidip bu hayalini
anlatmış. Peri de ona sihirli bir tohum vermiş. Bu
tohumdan çok güzel bir çiçek büyümüş ve bu
çiçeğin ortasından da çok güzel bir kız ortaya çıkmış.
Bu güzel kız parmak kadar küçük olduğu için ona
“Parmak Kız” derlermiş. Her şey çok harika giderken
bir gün onu çirkin bir kurbağa kaçırmış. Parmak kızın iyi
ve kötü kahramanlarla karşılaşacağı maceralar da
böylece başlamış. Tüm zorluklara karşın öykünün
sonunda Parmak Kız bir prensle tanışıp mutluluğa
kavuşmuş.

Once upon a time lived a woman who wanted to
have a child. The woman told a fairy of her dream.
The fairy gave her a magical seed. The seed
blossomed into a beautiful flower and from the
centre of the flower emerged a beautiful girl. Being
as tiny as the fingers of a hand, the beautiful girl was
called Thumbelina. Everything was going great until
one day an ugly frog kidnapped the girl. And thus
began the adventures of Thumbelina where she
encountered heroes both good and bad. At the
end of the story, despite all the hardship,
Thumbelina met a prince and found happiness.

Parmak Kız
Thumbelina
İzvoraşul Vesel

Moldova / Moldova

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 4-10

Süresi/ Duration: 40 dak./min.
Yazan / Author: Hans Christian Andersen
Yöneten / Director: Dmitri Anghelov
Sahne Tasarımı / Set design: Dmitri Anghelov
Oynayanlar / Performers: Maria Timofti, Dmitri Anghelov

Yazıldığı günden bu yana hep bir masal olarak algılanan
‘Küçük Prens’, yazarı  tarafından aslında yetişkinlere yönelik
bir kitap olarak kaleme alınmıştı. Kitabı okudukça ‘Küçük
Prens’in masaldan öte derin anlamlar taşıdığı ve her yaştan
insana bir şeyler söylediği görülüyor. Tiyatro Tempo bu
anlamlı yanları ortaya çıkartan bir kukla oyunu olarak Küçük
Prensi sahneye taşıdı. Tiyatro Tempo’nun bu uyarlamasında
özellikle yazarın ‘insanın insanla ve dünyayla’ ilişkisini
sorgulayan, dostluk, aşk, sorumluluk ve yaşamın anlamı
üzerine kendisiyle hesaplaşmasına karşılık gelen bölümler
sahnelenmek üzere seçildi ve görselleştirildi.

Dramaturjik olarak kuklaya çok uygun olan bu metin, aynı
zamanda kukla sanatının gücü ve metaforik sahne diliyle de
etkileyici bir görselliğe sahip oldu. 12 yaş üstü genç ve
yetişkinler için bir ‘aile oyunu’ olarak sahnelenmiş bu
oyunumuzun –görsel zenginliği nedeniyle- 9 yaştan
itibaren de rahatlıkla izlendiği ve keyif alındığı gözlenmiştir. 

Pilot makes an obligatory landing on a desert with his
plane. He is alone and he has enough water only for one
week. While he stuggles fixing the plane in distressed
situation, Little Prince comes up and he wants him to draw
a lamp picture. This meeting increasingly makes Little Prince
to tell his own story and journey. Little Prince tells about
experiences he had with Rose, King, Drunk, Lamplighter,
Snake and Fox on different planets. Each planet
experiences include various teachings. Indeed, the Little
Prince represents all challenges and discrepancies that the
Pilot encountered in his life. The Pilot faces his past and
himself  mixed with dreams and reality that he spent.
Finally tension ends, the Pilot fixes the plane, the Little
Prince goes back to the planet where he came from. The
Pilot is in peace with himself and sends off his little friend.

Küçük Prens
Little Prince

Tiyatro TEMPO / Theater TEMPO
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Yaş grubu / Age group: 9+

Süresi/ Duration: 60 dak./min.
Öykü / Story: Antoine De Saint Exupery
Uyarlayan ve Yöneten / Adaptation and Regi: Antonina Dobrolyubova
Çeviren / Translator: Yuliana Bayram
Kukla tasarım / Puppet Design: Olga İvçenko
Sahne ve Işık tasarımı / Set and Light Design: Haluk Yüce
Oynayanlar / Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen, Haluk Yüce,
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Finally tension ends, the Pilot fixes the plane, the Little
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Little Prince

Tiyatro TEMPO / Theater TEMPO
Türkiye / Turkey
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Yaş grubu / Age group: 9+

Süresi/ Duration: 60 dak./min.
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Bir kuklacı, elindeki malzemelerle
muhteşem bir gösteri yaratabilir.
Yeter ki hayal gücü yarı yolda
bırakmasın. Peki, elde hiçbir
malzeme yoksa? O zaman ne
olacak? Bazıları için bu hiç de
sorun değil!
Gerçek bir kukla ustası, her şeyi ve
daha fazlasını yapabilir. Yalnızca
sahne ışıklarıyla aydınlatılmış ellerini
kullanarak size o kadar çok şey
anlatabilir ki...

A real puppet artist should be
able to create a great performance
from anything there is at hand. The
most important thing is for his
imagination not to fail him. But what
happens if there is absolutely
nothing available? That’s not a
problem for some! 
A real puppet artist is capable of
doing everything and more! Using
only his hands lit by stage lights, he
can show you so much… 

Hiçbir şeyden Her şey nasıl yapılır 
How you can do everything from nothing 

Bavul-Duet KVAM / Suitcase - Duet KVAM
Rusya / Russia

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Yaş grubu / Age group: Yetişkin / Adult

Süresi/ Duration: 45 dak./min.

Yazan / Author: Andrey Knyazkov, Alexei Melnik
Yönetmen / Director: Andrey Knyazkov
Oyuncular / Performers: Andrey Knyazkov, Alexei Melnik



Bir kuklacı, elindeki malzemelerle
muhteşem bir gösteri yaratabilir.
Yeter ki hayal gücü yarı yolda
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kullanarak size o kadar çok şey
anlatabilir ki...

A real puppet artist should be
able to create a great performance
from anything there is at hand. The
most important thing is for his
imagination not to fail him. But what
happens if there is absolutely
nothing available? That’s not a
problem for some! 
A real puppet artist is capable of
doing everything and more! Using
only his hands lit by stage lights, he
can show you so much… 

Hiçbir şeyden Her şey nasıl yapılır 
How you can do everything from nothing 

Bavul-Duet KVAM / Suitcase - Duet KVAM
Rusya / Russia

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Yaş grubu / Age group: Yetişkin / Adult

Süresi/ Duration: 45 dak./min.

Yazan / Author: Andrey Knyazkov, Alexei Melnik
Yönetmen / Director: Andrey Knyazkov
Oyuncular / Performers: Andrey Knyazkov, Alexei Melnik

‘Sessiz Efsaneler’, dans tiyatrosu ile multimedyanın
yardımıyla perilerle ilgili iki Bulgar efsaneden oluşan bir öykü
anlatım denemesidir. Gösterinin hareket noktası, Bulgar
mitolojisinden alınmış bir motif: kendisiyle evlenebilmesi
için genç bir erkek tarafından sihri elinden alınmış bir
perinin öyküsüdür. Hiçbir kural olmayan bir hayatla sınırları
kesin olarak belirlenmiş toplum hayatı arasındaki temas
noktaları ve bu iki hayat biçiminin yan yana var olup
olamayacağının sorgulanmasıdır. 
Projeksiyon ve animasyon kullanımıyla zenginleştirilmiş bu
canlı performansta fantastik bir dünya yaratılmakta, bu
dünyaya IRFAN Müzik grubunun folklorik motifleri eşlik
etmektedir. 

“Silent Legends” is a try along the help of the dance
theater and the multimedia to create the visual worlds of
two Bulgarian legends about wood-nymphs, united in a
common plot.

The story of a wood-nymph whose magical power was
taken by a young man so he could marry her is a motive
taken from the Bulgarian mythology and it is the plot’s
focal point for the performance.
The two different ideas represent life without rules and life
in the society’s frames and their points of contact and a
possibility for them to exist together with no
compromises or not. 
Live performance with projections and animations open
an opportunity for creating a fantasy world in which
image and motion lead the story.
The performance is based entirely on Irfan musical band’s
music, which has the typical mixing of musical motives of
the national folklore and motives of the world musical
heritage.

Sessiz Efsaneler
Silent Legends 

Varna Devlet Kukla Tiyatrosu / Varna State Puppet Theatre
Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Sözsüz / No words
Yaş grubu / Age group: Yetişkin / Adult

Süresi/ Duration: 65 dak./min.

Yazan / Author: Boian Ivanov
Yöneten / Director: Boian Ivanov
Kostüm Tasarımı / Costumes: Svila Velichkova
Koreografi / Choreography: Tatyana Sokolova
Müzik / Music: IRFAN
Video / Animation: Todor Todorov
Oynayanlar / Performers: Evgeniya Vasileva, Stoyan Stoyanov, Veselina Kalcheva, Boyan
Stoyanov, Ekaterina Vasileva, Rosen Radev, Vera Stoykova, Diana Tsolevska



Sihirbaz Aşçılar
The Magic Cooks

Varna Devlet Kukla Tiyatrosu / Varna State Puppet Theatre
Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Bulgarca / Bulgarian
Süresi/ Duraition: 40 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 4+

Yazan / Author: Diana Tsolevska, Galin Ginev, Vera Stoykova, 
Stoyan Stoyanov
Sahneleyen / Staging: Diana Tsolevska, Galin Ginev, 
Vera Stoykova, Stoyan Stoyanov
Sahne tasarımı / Scenography: Adriana Dobreva
Kostüm Tasarımı / Costumes: Adriana Dobreva
Oynayanlar / Performers: Diana Tsolevska, Galin Ginev, 
Vera Stoykova, Stoyan Stoyanov

Dört sihirli aşçı, hayal gücünü ve fantastik olayları
kullanarak sizi sebzeler, meyveler ve diğer malzemelerle
beklenmedik bir yiyecek dünyasına
çekecek. Yiyeceklerin, çılgın aşçıların
ellerinde canlandığı bu müzik, eğlence
ve kahkaha dolu oyunda hem çocuklar
hem de yetişkinler keyif dolu dakikalar
geçirecektir. 
Oyun, 4 yaş üzeri herkes için uygundur. 

Four magic cooks with fantasy and imagination will
introduce the audience in an unexpected game with

vegetables, fruits and other products of
the vast world of food. With a lot of mood,
music and laugh the small spectators and
their parents will have fun in this
extraordinary kitchen where all food and
products come alive in the hands of the
magic, crazy cooks.
The performance is suitable for younger
viewers and audiences of all ages.



Sihirbaz Aşçılar
The Magic Cooks

Varna Devlet Kukla Tiyatrosu / Varna State Puppet Theatre
Bulgaristan / Bulgaria

Dil/ Language: Bulgarca / Bulgarian
Süresi/ Duraition: 40 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 4+

Yazan / Author: Diana Tsolevska, Galin Ginev, Vera Stoykova, 
Stoyan Stoyanov
Sahneleyen / Staging: Diana Tsolevska, Galin Ginev, 
Vera Stoykova, Stoyan Stoyanov
Sahne tasarımı / Scenography: Adriana Dobreva
Kostüm Tasarımı / Costumes: Adriana Dobreva
Oynayanlar / Performers: Diana Tsolevska, Galin Ginev, 
Vera Stoykova, Stoyan Stoyanov
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vegetables, fruits and other products of
the vast world of food. With a lot of mood,
music and laugh the small spectators and
their parents will have fun in this
extraordinary kitchen where all food and
products come alive in the hands of the
magic, crazy cooks.
The performance is suitable for younger
viewers and audiences of all ages.

Öykü Grimm Kardeşler ve Susam Sokağı yapımcılarının
bu öykü üzerine yaptıkları ‘Muppet Çalgıcıları Bremen’de’
filminden esinlenerek oluşturulmuştur. Klasik Bremen
öyküsünde olduğu gibi eşek, horoz, köpek ve kedi evden
kovulurlar. Öyküyü anlatan oyuncunun yönlendirmesiyle
Eşek Kara Dudak, Bremen’deki ‘Sokak Çalgıcıları Festivali’ne
katılmak üzere yola koyulur. Daha sonra ona köpek, horoz
ve kedi katılırlar. Eşeğin hırsız olan sahibinin son olarak
çaldığı ‘çalgılar’ eşeğin sırtındaki torbadadır ve onları
paylaşıp çalmaya başlarlar. Müzik yapmak onların arasındaki
bağı güçlendirir. Bu arada bu dört hayvanın sahiplerinin
tümü de hırsızdır ve bir evde buluşmuşlardır. Orada
dinlenen dört hayvan evde parti yapıldığını düşünür ve
onlara konser vererek yaptıkları müziğin ‘BEĞENİLİP
BEĞENİLMEYECEĞİNİ’ öğrenmek isteyeceklerdir. Ne var ki,
sürpriz olsun diye pencerenin altında başladıkları müzik,
sahipleri korkutur ve kaçırır. Onlar yollarına devam edip
Bremen’e ulaşırlar ve konser verirler. 

The story is inspired by The Musicians of Bremen by
Grimm Brothers and The Muppet Musicians of Bremen by
the producers of Sesame Street. As in original story, a
donkey, a dog, a cat and a rooster thrown out of the
house. Under favour of the guidance of storyteller, Donkey
Black Lips starts off in order to join Buskers Festival. Then,
the dog, the rooster and the cat joins him. There are the
instruments which is stolen by the owner of a the donkey
in the bag on the donkey. They distribute these
instruments; and they starts to play them. At the same
time, the owners of them -all of them are burglars- come
together in a house. The four animals of this story suggest
that there is a party in this house. They want to  examine
whether their music is liked or not; and they start to give a
concert. However, their surprise concert, which starts
near the window, scared the burglars; and they run away.
The Bremen Orchestra get back on the road; and they
gives a concert in Bremen.

Bremen Orkestrası
The Bremen Orchestra

Tiyatro TEMPO / Theatre TEMPO
Türkiye / Turkey

Dil/ Language: Türkçe/ Turkish
Süresi/ Duraition: 45 dak./Min.

Yaş grubu / Age group: 6+

Uyarlama / Adaptation: Haluk Yüce
Yönetmen / Director: Haluk Yüce
Muzik / Music: Nedim Yıldız
Teknik / Technic: Savaş Bayram
Oynayanlar / Performers: Marina Yüce, Şirin Ceylan Özen, 
Haluk Yüce



Her zaman olduğu gibi Karagöz işsizdir. Hacivat
Karagöz’den Çelebi’nin oğlunun doğum günü için
‘komik bir adem’ bulmasını ister. Bunu yaparsa para da
kazanacaktır. Karagöz nerede, nasıl arayacağını
bilmediği komik ademi bulmak için her önüne gelene
‘komik adem’ olup olmadığını sorar. Zenne’ye doğum
günü kutlamalarında yeni moda olan ‘masal kahramanı’
olmayı önerir ama onun hiçbir masaldan haberi bile
yoktur.  Beberuhi ‘palyanço’ (!) olabileceğini söyler ama
çok beceriksizdir.  Tuzsuz zaten sarhoş ve ayakta
duramamaktadır. Laz Dursun ise ‘komiklik’ nedir
bilmediğini söyler. Karagöz aradığı ‘komik adem’i
bulamamıştır ama onu bu arama sırasında seyreden
Çelebi’nin oğlu çok eğlenmiştir. Komik adem olarak
Karagöz’ü davet ederler. Bu arada doğum gününün ne
zaman olduğunu bilmeyen Karagöz’ün de doğum
günü kutlanır.

Karagoz is unemployed, as always. Hacivat wants
from Karagoz  to find a funny man for Çelebi’s son’s
birthday. Karagoz, to find funny man that he doesn’t
know how and where to seek, ask to everone
whether he is funny man or not. He suggests Zenne to
be a fairy-tale which is a new fashion at birthday
parties, but Zenne doesn’t know any fairy-tale.
Beberuhi says that he could be a clown but he is very
incompotent. Tuzsuz is already drunk and could not
stop standing. On the other hand Laz Dursun says he
doesn’t know the mean of funniness. Karagöz has not
found the funny man however son of Çelebi has so
much fun by watching him during this searching. They
invites Karagöz as funny man. By the way they
celebrate also birthday of Karagöz who doesn’t know
when his own birtday. 

İyi Ki Doğdun Karagöz
Happy Birthday Karagöz
Tiyatro Tempo / Theatre Tempo

Türkiye / Turkey

Yaş grubu / Age Group: 6+ 
Dil / Language: Türkçe / Turkish
Süresi / Duration: 45 dak./min.

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

Ayşe Keskin Uysal lisansını resim, yüksek lisansını seramik
alanında Gazi Üniversitesi’nde yaptı. 2009-11 yılları arasında
Kültür Bakanlığı’nın açtığı eğitimlerde Nurten Ünver’den
‘minyatür’ dersleri aldı. Sanatçının çalışmalarında minyatür
giderek öne çıktı ve sergi ve festivallere katılarak çeşitli ödüller
kazandı. Karagöz Sanatçısı Haluk Yüce ile Karagöz üzerine
başlayan sohbetleri ‘iki geleneksel sanatı buluşturma’
düşüncesine götürdü Ayşe Keskin Uysal’ı ve ‘Gölgede
Kalanlar: KARAGÖZ ’ sergisi 3. Uluslararası Ankara Kukla
Festivali’nin önemli bir görünen yüzü olarak meraklılarıyla
buluşuyor. 

Ayşe Keskin Uysal’ın aldığı ödüller: * 2013’de Kültür Bakanlığı
Geleneksel Sanatlar Yarışması’nda 1.lik. * 2015 te Klasik Türk Sanatları
Vakfı Yarışması’nda 3.lük. * 2015 Geleceğin Ustaları Minyatür
Yarışması 4.lük. * 2016 Cezayir Kültür Sanat Festivali’nde 2.lik. *
2017 Konya-Meram’ın Tarihi Minyatür Yarışması 2.lik.

Ayşe Keskin Uysal has completed undergraduate studies
in arts, and graduate studies in ceramics at Gazi University.
Uysal has taken classes on ‘miniature’ from Nurten Ünver
under a training program organized by the Ministry of
Culture between 2009 and 2011. Miniature has
progressively stood out in the artist’s works, and Uysal
received several awards, attending exhibitions and festivals.
Conversations on Karagöz with the Karagöz shadow
puppet artist Haluk Yüce led her into the idea of ‘bringing
two traditional art forms together’, and the exhibition ‘Those
Who Remain in the Shadows: KARAGÖZ’ will be meeting
with aficionados as a prominent face of the 3rd International
Ankara Puppet Festival. 

Awards received by Ayşe Keskin Uysal: * 1st Prize Winner in
Ministry of Culture Traditional Arts Competition in 2013 * 3rd Prize
Winner in Classical Turkish Arts Foundation Competition in 2015 *
4th Prize Winner in The Masters of Future Miniature Competition in
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‘GÖLGEDE KALANLAR’ 
MİNYATÜR / MINIATURE 

Yaş grubu / Age group: 10 +
Süre / Duration: 24 Ekim / October – 2 Kasım / November
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Atatürk Bulvarı. No: 131 Bakanlıklar - ANKARA

Tel: 0 312 419 52 83 
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2017 Konya-Meram’ın Tarihi Minyatür Yarışması 2.lik.

Ayşe Keskin Uysal has completed undergraduate studies
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Kukla sanatı hemen hemen dünyanın her yerinde gelişti.
Geleneksele sırtını dayadığını unutmamamız gereken kukla
sanatı günümüzde neden bu kadar önemli? Kocaman
insanlar neden kukla ile ilgileniyor, bir çok kişiye ‘oyuncak’
ile oynamak gibi görünen bu sahne dili neden insanları,
özellikle de çocukları büyülüyor. İşte bir çok soru
cevaplanmak üzere aklımızı kurcalayıp duruyor. Gelin
birlikte düşünmeye başlayalım: Neden ‘kukla’?

Puppetry is developed in almost all over the world.
Why puppetry -it should not be forgotten that it is based
on traditional art- is so important in today’s world? Why
people are interested in puppetry? Why this theatrical
language, which is considered as playing with toys by so
many people, fascinates people, especially children?
Here there are so many questions which occupy our
minds. Please come, start to think with us: Why ‘puppet’? 

Neden Kukla?
Why Puppet?

Konuşmacılar / Speakers: Andrey Knyazkov, Alexei Melnik, 
Marina Yüce, Çağlayan Sevinçer, Haluk Yüce
Moderatör: Ahmet Önel

Yaş grubu / Age group: 16 +
Süre / Duration: 60 dakika

Yer / Location: Tiyatro Tempo / Theatre Tempo

Söyleşi / Seminar

Konuşmacılar Ahmet Önel ve Haluk Yüce kırk yıla yakın
birlikte tiyatro dünyasında yaptıkları yolculuğun ‘yazarlık’
üzerine deneyimlerini paylaşacaklar. Öykü, roman, şiir ve
dramatik yazarlık alanında çok geniş bir yelpazede
deneyim sahibi Ahmet Önel Haluk Yüce’nin kukla
dünyasına girmesiyle bu alanda da çalışmalar yaptı.
Sıfırdan birlikte yürüttükleri oyun çalışmalarının yan sıra bir
öykünün kukla oyununa dönüşmesi, dramatik tiyatro için
(oyuncularla sergilenen) yazılmış oyunların kukla oyununa
dönüştürülmesi gibi süreçlerin konuşulduğu ve tartışıldığı
bir söyleşide buluşuyoruz.

Speakers Ahmet Önel and Haluk Yüce will share their
experiences on “authorship” of the journey they had in
the theater world for nearly forty years. Ahmet Önel who
has a wide range of experience in the fields of short
stories, novels, poetry and dramatic writing, has also
worked on puppetry after Haluk Yüce’s entery to the this
field. The conversation will bring discussions about the
processes on puppetry play script writing from the
scratch and an emulation of a dramatic theater pieces
(played by actors) as puppet plays and their
performance. 

Kukla sahnesi için metin yazımı 
Writing for puppet stage
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Bir yıl daha geride kaldı ve artık Uluslararası Ankara
Kukla Festivali üçüncü kez izleyicilerle buluşuyor. Bu
önemli yolculukta Ankara Üniversitesi’ni ve Goethe
Enstitüsü – Ankara yönetimini hep yanımızda hissettik.
Yeni ve bizi ileriye taşıyan projelerde Goethe Enstitüsü
Ankara Birimi hep çalışmalarımızın destekçisi oldu ve bu
festivalimizde de çok önemli bir sergi projemize ev
sahipliği yapıyor. Bu sene Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü ise Şinasi Sahnesi’nde Bulgaristan Varna
Devlet Kukla Tiyatrosunu konuk ederek Kukla
Festivalimize çok önemli bir destek veriyor. Ankara
Üniversitesi’nin Rektörlük ve Güzel Sanatlar Fakülte
Dekanlığı düzeyindeki 70 yıllık akademik birikimden
gelen manevi desteği ve tüm basılı malzemeler, ulaşım,
konaklama ve tanıtım konusundaki destekleri bu festivali
gerçek anlamda Ankara’yı arkasına almış bir festival
yapıyor. Sergisiyle, söyleşileriyle, atölye ve oyunlarıyla 3.
Uluslararası Ankara Kukla Festivali izleyicileriyle
buluşmanın keyfini yaşıyor. KUKSADER (Kukla, Karagöz,
Gösteri ve Sahne Sanatları Derneği) Ankara’da ‘kukla
sanatı’ bayrağını uluslararası sanatçı dostlarıyla birlikte
dalgalandırmayı sürdürüyor. Ne mutlu bize…

One more year is over; and at last International
Ankara Puppet Festival meets the audience for the
third time. In this important journey, we feel that
Ankara University and Goethe Institut Ankara are always
by our side. In our new and projects which move us
forward, Goethe Institut Ankara is always supportive;
and in this festival, they are doing the honours with an
exhibition.  In this year, General Directorate of The
State Theatre is supportive with hosting State Puppet
Theatre Varna in Şinasi Stage. Apart from the moral
support, which is based on 70 years of academic
experience of Rectorship and Fine Arts Faculty
Deaconship of Ankara University, the supports
regarding all printed material, transporting,
accommodation and andertising make this festival
Ankara Festival. With exhibition, interviews, workshop
and plays, The Third International Ankara Puppet
Festival enjoys with meeting the audience. KUKSADER
(Association of Puppet, Karagöz, Show and
Performing Arts) keep the puppetry flag flying with
their friends. Lucky us...

Haluk YÜCE

KUKSADER Başkanı 
Head of KUKSADER

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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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 haci-
vat 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. 
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Katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz We thank for all their support


