Το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμας Βέροιας 2019
διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο:

O Φασουλής ξαναχτυπά!
(εργαστήριο για την σύγχρονη συλλογική δημιουργία)
Υπεύθυνος: Στάθης Μαρκόπουλος,
Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια! (www.ayusaya.com)
Διάρκεια: 20 ώρες, 11-13/ Οκτωβρίου 2019
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 14 άτομα (7 από
την Ελλάδα και 7 από το εξωτερικό)
Απευθύνεται σε: επαγγελματίες κουκλοπαίκτες
και εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν κούκλες
κάθε είδους στη δουλειά τους
κόστος: Δωρεάν για τους κουκλοπαίκτες από την
Ελλάδα
γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
Χώρος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών - Δημοτικό
Θέατρο Βέροιας
Εγγραφές: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
στείλουν ένα βιογραφικό σημείωμα στο
eurocultura.centre@gmail.com
Περισσότερες πληροφορίες:
eurocultura.centre@gmail.com, 6977635606
Στόχος
Η πρακτική έρευνα γύρω από τα ερωτήματα:
- Τι είναι αυτό που ονομάζουμε "παράδοση";
- Πως συνδέεται η "παράδοση" με τη "σύγχρονη
τέχνη";
- Τι προσφέρουν οι παραδόσεις του
κουκλοθεάτρου στον άνθρωπο του 21ου αιώνα;
Μέσα
1. Εξοικείωση με την παράδοση του ευρωπαϊκού λαϊκού κουκλοθεάτρου, τους κώδικες και τις τεχνικές
του: το παράδειγμα του Φασουλή
2. Πρακτικός πειραματισμός με τις τεχνικές, τα εργαλεία και τη διαδικασία εμψύχωσης της κούκλας
(ασκήσεις και αυτοσχεδιασμοί σωματικής δράσης)
3. Πειραματισμός γύρω από τις λειτουργίες και τελετουργίες του θεάτρου κούκλας
ανακαλύπτοντας την παράδοση σε νέο πλαίσιο
Θέματα
- "Παράδοση": η σύγχρονη συλλογική δημιουργία
- Η ζωντανή παράδοση στην εποχή του ατομικισμού
- Η αναγνώριση από τον καλλιτέχνη των νεκρών προγόνων μέσα του
- Πολλαπλά επίπεδα: από τις πανανθρώπινες στις τοπικές παραδόσεις
- Η κούκλα ως φορέας της παράδοσης ανταρσίας ενάντια στο θάνατο

- Ο Φασουλής ως αποκρυστάλλωση του καρναβαλικού κώδικα του λαϊκού γέλιου
- Οι Φασουλήδες του κόσμου: Έρωτας εναντίον Θανάτου
- Από τον Faggiolino της Bologna στον Ελληνικό Φασουλή
- Φασουλής και Καραγκιόζης: η δύση κι η ανατολή σε ένα κοινό τόπο
- Παραδοσιακοί παίκτες και κοινωνική τελετουργία: η μύηση στη θυσία
- Το ανθρώπινο χέρι ως αντικείμενο: από την αφή στην εικόνα-χειρονομία
- Η τεχνική της γαντόκουκλας: κατασκευή και χειρισμός του χεριού που χάσαμε
- Η τεχνική ως σημαίνον: Υλο-ποίηση και δραματουργία
- Η "Εμψύχωση" του "άψυχου": Τι είναι "ζωντανό" και πως λειτουργεί
- Ο χειρισμός του θεατή: το μαγικό τρίγωνο αντεστραμμένο
- Η "τεχνητή ζωή" ως μέσο εξερεύνησης της "φυσικής ζωής"
- Ο κουκλοπαίκτης ως Υπηρέτης Άψυχων Αντικειμένων
- Ο κουκλοπαίκτης σαν κομμάτι του μηχανισμού της κούκλας: Από τον Φασουλή στο ρομπότ
Πρόσθετα
- Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί δημόσια η παράσταση "Φασουλής, Ιστορία Έρωτος
και Θανάτου", από το Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια!
- Στο τέλος του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί δημόσια δρώμενο από την ομάδα εργασίας
- θα προβληθεί οπτικό υλικό από την ιστορία του κουκλοθεάτρου και θα γίνουν ανοικτές συζητήσεις/
παρουσιάσεις
Στάθης Μαρκόπουλος
Σπούδασε στην Κρατική Ακαδημία Κουκλοθεάτρου και Εναλλακτικού Θεάτρου της Πράγας (ALDDAMU), μαθήτευσε στο εργαστήριο και στις παραστάσεις δρόμου του θιάσου Marionetas del
Matadero και έχει παρακολουθήσει διάφορα εργαστήρια (Faulty Optic, Improbable Theatre, M.
Khussid, M. Meschke, B. Loungov κ.α.). Από το 1992, οπότε γεννιέται το Κουκλοθέατρο Αγιούσαγια!,
δουλεύει επαγγελματικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό με δικές του παραγωγές καθώς και σε
συνεργασία με άλλους θιάσους. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, συνέδρια και
εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από το κουκλοθέατρο. Διδάσκει σε εργαστήρια για επαγγελματίες
και ερασιτέχνες, ασχολείται με σχετικές εκδόσεις και είναι ενεργό μέλος του Ελληνικού Κέντρου της
Διεθνούς Ένωσης Κούκλας. (περισσότερα στην ιστοσελίδα: www.ayusaya.com

