Εργαστήρια
Παρασκευή 17/1, Δευτέρα 20/1, Τρίτη 21/1 και Τετάρτη 22/1/2020
Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

15:00 – 16:00 Έναρξη – Εισαγωγή
		Αντιγόνη Παρούση
16:00 – 17:00 Προβολή της ταινίας: Αραμπίμ. Οι ψυχές των αγαλμάτων
		
Σκηνοθεσία: Α. Παρούση, Κ. Παπαναστασάτος
17:00 – 19:00 Εργαστήριο: Οι κούκλες της ταινίας και η κατασκευή τους
		
Κατερίνα Θεοφανοπούλου, Σκηνογράφος
19:00 – 21:00 Εργαστήριο: Η φωτογραφία και τα γυρίσματα της ταινίας
		Κωστής Παπαναστασάτος, VideoFactory

Αραμπίμ. Οι ψυχές των αγαλμάτων
Μια συμπαραγωγή του Θεατρικού εργαστηρίου του Τμήματος
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της VideoFactory.
Τα Αραμπίμ είναι οι ψυχές των αγαλμάτων. Ο θρύλος λέει πως κάθε φορά
που κλεβόταν ή καταστρεφόταν ένα άγαλμα, η ψυχή του έμενε πίσω και
θρηνούσε. Όταν ο λόρδος Έλγιν αποφασίζει να μεταφέρει τα γλυπτά της
Ακρόπολης στην πατρίδα του, οι ψυχές τους εμποδίζουν τον Σουλτάνο
να υπογράψει τη σχετική άδεια και μετά βουλιάζουν το καράβι που θα τα
μετέφερε στην Αγγλία.
Η ιστορία της ταινίας εξελίσσεται σε δύο επίπεδα. Στο σήμερα, όπου ένας
ταξιδιώτης έρχεται στην Ελλάδα, ψάχνει να βρει πηγές και ντοκουμέντα,
μελετάει τα ερείπια των αρχαίων κτιρίων, βλέπει τις ψυχές των
αγαλμάτων να περιπλανιούνται στους δρόμους της Αθήνας, και συναντά
μια κουκλοπαίκτρια, η οποία ανεβάζει την παράσταση των Αραμπίμ
και στο χτες, όταν ο λόρδος Έλγιν το 1801 ξεκινά την καταστροφή του
Παρθενώνα στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Ο ταξιδιώτης εισάγεται
στον μυστικό χώρο του κουκλοθέατρου, παρακολουθεί τις κούκλες
που ζωντανεύουν το χτες καιβιώνει την αλήθεια που του αφηγούνται οι
ψυχές των αγαλμάτων.
https://aparous.wixsite.com/arabim

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020
Εργαστήρια

15:00 – 21:00 Εργαστήριο: κατασκευή κεφαλιού κούκλας με αφρολέξ
		
Αννέτα Στεφανοπούλου, Bufos
		
Μαριλένα Τσιαμούρα, θεραπεύτρια Gestalt/		
		κουκλοπαίκτρια
		
Λίτα Ασλάνογλου, Don't Panic
Bufos
Η ομάδα κουκλοθεάτρου Bufos δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του
2011 στην Αθήνα. Έκτοτε δίνει συστηματικά παραστάσεις στο
δρόμο, σε καφέ, θέατρα, ιδρύματα, μουσικές σκηνές και φεστιβάλ
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η ομάδα ξεκίνησε ως μια απόπειρα της Αννέτας Στεφανοπούλου
και στενών της φίλων, να μελετήσουν την τέχνη της εμψύχωσης
κούκλας στο δρόμο. Από το 2015 άρχισε να συνεργάζεται με τις
κουκλοπαίκτριες Ευγενία Τσιχλιά και Λίτα Ασλάνογλου. Έως σήμερα η
ομάδα ερευνά τους ιδιαίτερους τρόπους επικοινωνίας που μπορούν
να προκύψουν μέσω του κουκλοθεάτρου. Παράλληλα οργανώνει
εργαστήρια κατασκευής κούκλας για παιδιά και ενήλικες.
Don’t Panic
Η ομάδα Don’t Panic δημιουργήθηκε από την Ελένη Ξυλούρη και τη
Λίτα Ασλάνογλου, κάπου ανάμεσα στην Κρήτη, την Καλαμάτα και την
Αθήνα.
Συναντηθήκαμε στην Αθήνα στο εργαστήριο “Αγιούσαγια!” του
Στάθη Μαρκόπουλου, το 2009.
Ταξιδέψαμε, δίνοντας παραστάσεις στο δρόμο, σε μπαρ και φεστιβάλ,
σε πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Το 2014, μετά από πολλά ταξίδια, γέλια, δάκρυα, ιδρώτα, κρύο, χαρές
και αγωνίες, παρουσιάσαμε την πρώτη μας παράσταση σαν ομάδα,
το κωμικό θρίλερ για ενήλικες, “Έπρεπε να πει Όχι!”. Και συνεχίζουμε
με δουλειές και συνεργασίες ...

Μαριαλένα Τσιαμούρα
Θεραπεύτρια Gestalt/κουκλοπαίκτρια
Έχει συνεργαστεί με την Κουκλοθεατρική Σκηνή “Φύρδην Μίγδην”,
το Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ, το Gestalt Foundation Θεσσαλονίκης, το
“Εργαστήρι Ζωής” του Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ Λάρισας, και το
Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη.

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020
Εργαστήρια

15:00 – 21:00
Εργαστήριο: ΟΥΠΣ κουνιέται!
			
θέατρο σκιών, θέατρο αντικειμένων		
			Μπέττυ Κοκαράκη, Alaluz
			
shadow-puppet theater και Αγγελική
			Γουναρίδη, ΟΥΠΣ

οµάδα ΟΥΠΣ!
Η οµάδα ΟΥΠΣ! το κουκλοθέατρο δηµιουργήθηκε από την Αγγελική
Γουναρίδη και τον Αλέξανδρο Μονοκάνδυλο όταν αποφάσισαν να
ενώσουν τις δυνάµεις τους!
Μέσα από την κοινή τους αγάπη για το κουκλοθέατρο, τις ιστορίες και
τις παραστατικές τέχνες προσπαθούν να µιλήσουν για όλα αυτά που
ονειρεύονται και πιστεύουν σε µικρούς και µεγάλους.
Με όχηµα το κουκλοθέατρο και σαν τρελοί οδηγοί οι 2 κουκλοπαίχτες
ταξιδεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε σχολεία, πλατείες,
κοινωνικά κέντρα, θέατρα αλλά και στο µυαλό σας!!!
Για να µάθετε τι σηµαίνει στ΄αλήθεια ΟΥΠΣ! θα πρέπει να έρθετε σε µια
παράσταση µας ή αλλιώς βάλετε την φαντασία σας να δουλέψει…

ομάδα Αλαλούθ
Η ομάδα αλαλούθ δημιουργήθηκε το 2009 στην Αθήνα από την Μπέττυ
Κοκαράκη. Είναι μια ανοιχτή καλλιτεχνική συλλογικότητα συνάντησης
ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους, με σκοπό την σύμπραξη και
την έρευνα στην σύνθεση διαφορετικών τεχνών για την παραγωγή
ενός ενιαίου καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο του ιδρυτικού
της στόχου, έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από το χώρο του θεάτρου
κούκλας, του θεάτρου σκιών, του χορού, του θεάτρου, της μουσικής
των εικαστικών, της αφήγησης κ.ά. Οργανώνει εργαστήρια και δίνει
παραστάσεις σε σχολεία, δήμους, πολιτιστικούς χώρους καθώς και σε
εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ.

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Εργαστήριο
Απολογισμός
15:00 – 17:00
Παρουσίαση της δουλειάς μιας 		
			παράστασης
			
Αλεξία Αλεξίου, Φιγούρες και κούκλες
17:00 – 21:00
Συνάντηση αξιολόγησης και εξαγωγής
			συμπερασμάτων
			Αντιγόνη Παρούση και
			Λία Τζερεμίδου, ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ

Φιγούρες και κούκλες
Η Αλεξία Αλεξίου είναι κουκλοπαίχτρια πολιτισμολόγος.
Γράφει, σκηνοθετεί και παρουσιάζει
παραστάσεις θεάτρου κούκλας, ενώ
παράλληλα ως πολιτισμολόγος συνεργάζεται
με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για τη
διοργάνωση και διεξαγωγή των πολιτιστικών
εκδηλώσεών τους και θεματικών φεστιβάλ
για παιδιά.
Ασχολείται
επαγγελματικά
με
το
κουκλοθέατρο από το 1992. Υπήρξε βασική
κουκλοπαίχτρια της ομάδας Γκρι Κουτί
της Αντιγόνης Παρούση για δεκατέσσερα
χρόνια, ενώ το 2005 ίδρυσε τη δική της
ομάδα (Κουκλοθέατρο Αλεξίας Αλεξίου).
Το 1999 ίδρυσε με τον Τάσο Κώνστα
και συνεργάτες, το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ &
ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ και τη
μόνιμη σκηνή κουκλοθέατρου και θεάτρου
σκιών ‘ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ’.

