ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 2020

ή Το Ελληνικό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοθεάτρου (UN.I.MA.)

H UN.I.MA. (Union Internationale de la Marionnette, Διεθνής Ένωση Μαριονέτας), είναι η
Διεθνής Ένωση για το Κουκλοθέατρο. Είναι µη κυβερνητικός οργανισµός, ισότιµο µέλος
της UNESCO και κανονικό́ µέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου. Ιδρύθηκε το 1929,
στην Πράγα και σήµερα έχει τµήµατα σε ενενήντα περίπου χώρες όλου του κόσµου, ενώ
εδρεύει στη Γαλλία. Λειτουργεί σα µέσο επαφής των κουκλοπαικτών της γης, αλλά́ και σαν
ανεξάρτητος οργανισµός που, µεσώ πολλών επιτροπών και οµάδων εργασίας, προωθεί το
κουκλοθέατρο σε διεθνές επίπεδο.
Το Ελληνικό Κέντρο της UNIMA γεννήθηκε το 1990. Είναι οργανισµός µη κυβερνητικός και
µη κερδοσκοπικός και σαν στόχο της έχει την προώθηση της τέχνης αυτής στον ελληνικό́
χώρο, σε όλα τα επίπεδα, µε τη σύγχρονη ευρεία έννοιά́ της.
Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της είναι να προωθήσει τις
τέχνες µορφών θεάτρου κούκλας, ακολουθώντας τους εξής τρόπους:
α) δηµιουργώντας µε όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας, επαφές και ανταλλαγές
ανάµεσα στους καλλιτέχνες αυτών των µορφών θεάτρου, εντός και εκτός Ελλάδος
β) διοργανώνοντας φεστιβάλ, διαλέξεις, εκθέσεις, διαγωνισµούς, σεµινάρια, εργαστήρια και
άλλες σχετικές δραστηριότητες
γ) ενθαρρύνοντας την επαγγελµατική εκπαίδευση
δ) συνεισφέροντας στην ιστορική, θεωρητική και επιστηµονική έρευνα
ε) διατηρώντας ζωντανές τις παραδόσεις και ενθαρρύνοντας την ανανέωσή τους
στ) διαδίδοντας τις παραπάνω τέχνες ως µέσο ηθικής και αισθητικής εκπαίδευσης
ζ) συµµετέχοντας σε εργασίες διεθνών και ελληνικών οργανισµών που έχουν συναφείς
Φέρνει κοντά́ τους ανθρώπους της κούκλας µεταξύ́ τους, και το κοινό́ κοντά́ στην κούκλα
και το θέατρό της. Σήµερα έχει περίπου 60 µέλη από́ όλη την Ελλάδα και ενώνει χωρίς
διασπάσεις όλους τους επαγγελµατίες του χώρου. Καθώς αποτελεί το µοναδικό συλλογικό
φορέα για την τέχνη του κουκλοθεάτρου, λειτουργεί -µέσα από τη Γενική Συνέλευση και
οµάδες εργασίας- και ως συλλογικός εκπρόσωπος των καλλιτεχνών απέναντι στην
πολιτεία, τους κρατικούς φορείς και σε κάθε περίπτωση που κρίνεται σκόπιµο ή αναγκαίο.
Στις δραστηριότητές της περιλαµβάνονται η διοργάνωση φεστιβάλ, γιορτών, σεµιναρίων,
εργαστηρίων για παιδιά και ενήλικες, ηµερίδων ή συνεδρίων σχετικά µε την τέχνη του
κουκλοθεάτρου, παραστάσεων και δρώµενων, ο εορτασµός της Παγκόσµιας Ηµέρας
Κουκλοθεάτρου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και η υποστήριξη δράσεων που
προωθούν το κουκλοθέατρο.
Δραστηριοποιείται επίσης, εκδίδοντας βιβλία, το περιοδικό́ ΝΗΜΑ και άλλα ενηµερωτικά́
έντυπα, προωθώντας τους ελληνικούς θιάσους, παλεύοντας καθηµερινά́ για την
αναβάθµιση της τέχνης µας και συµµετέχοντας στο διεθνή́ διάλογο γύρω από́ αυτήν.
Έχει συνεργαστεί µε πολλούς φορείς (πανεπιστήµια, πολιτιστικά κέντρα, ενώσεις
εκπαιδευτικών, δήµους κλπ) συνδιοργανώνοντας εκδηλώσεις και βρίσκεται σε διαρκή́
επικοινωνία και διάλογο µε αρκετούς άλλους θεατρικούς φορείς.
Κάθε χρόνο, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Κουκλοθεάτρου, η Unima Ελλάς
διοργανώνει µια ανοιχτή συλλογική γιορτή για να µοιραστεί την αγάπη για την τέχνη της και
να επικοινωνήσει ότι το κουκλοθέατρο ανθίζει και σκορπά απλόχερα φαντασία, σκέψη και
γέλιο σε µικρούς και µεγάλους!
Η γιορτή αυτή περιλαµβάνει παραστάσεις κουκλοθεάτρου, τόσο για παιδικό, όσο και για
ενήλικο κοινό, παιδικά εργαστήρια κούκλας, εργαστήρια κούκλας ενηλίκων, έκθεση
κούκλας παλαιών και νέων κουκλοπαιχτών, παρέλαση µε κούκλες και άλλα δρώµενα. Η
γιορτή δεν πραγµατοποιείται µόνο στην Αθήνα, αλλά επίσης στα Ιωάννινα και τη
Θεσσαλονίκη, και ενίοτε την Κρήτη, την Κέρκυρα, την Καλαµπάκα, µε τους ίδιους όρους.
Όλοι οι καλλιτέχνες που συµµετέχουν στη διοργάνωση της Παγκόσµιας Ηµέρας
Κουκλοθεάτρου εργάζονται εθελοντικά, και όλες οι παραστάσεις και τα εργαστήρια έχουν
ελεύθερη είσοδο.

Η γραµµατεία και η βιβλιοθήκη της Ένωσης φιλοξενήθηκε για αρκετά χρόνια στο Ίδρυµα
Μιχάλης Κακογιάννης, (Πειραιώς 206, Ταύρος) και ήταν ανοιχτή́ για το κοινό́ κάθε Τρίτη και
Πέµπτη. Στην παρούσα φάση, βρισκόµαστε σε αναζήτηση νέου χώρου, ο οποίος θα
µπορεί́ να φιλοξενήσει αυτές τις δράσεις µας.
Μ έ σ ω τ η ς ι σ τ ο σ ε λ ί δ α ς w w w. u n i m a h e l l a s . o r g κ α ι τ ο υ δ ι κ τ υ α κ ο ύ́ τ ό π ο υ
forum.unimahellas.org διαθέτει πολύτιµο υλικό́ στο ίντερνετ, βοηθώντας τους
ενδιαφεροµένους σχετικά́ µε το κουκλοθέατρο, και κρατώντας τα µέλη σε επαφή́ µε
ερεθίσµατα για δηµιουργικό διάλογο, µε θέµατα που απασχολούν τους φίλους της κούκλας
και τους επαγγελµατίες αλλά́ και ως µέσω επικοινωνίας για ενηµερώσεις, ανακοινώσεις για
δράσεις του συλλόγου και των µελών.
Η UNIMA-ΕΛΛΑΣ χρηµατοδοτείται από́ τις συνδροµές των µελών της. Όλες οι δράσεις και
η πολυετής συνεισφορά́ της στο πολιτιστικό́ τοπίο της χώρας, έχουν στηριχθεί στο µεράκι
και την εθελοντική́ εργασία των επαγγελµατιών, ερασιτεχνών και φίλων του
κουκλοθεάτρου.

Πίσω από τις κούκλες υπάρχουν άνθρωποι!
Στηρίξτε την προσπάθεια µας να αποτρέψουµε την εξαφάνιση της τέχνης µας
(µαζί και τη δική µας) αλλά και την αποδυνάµωση ή την µετάλλαξη της.
Οι διεκδικήσεις µας συµπορεύονται µε αυτές όλων των “αφανών”
για το σύστηµα ανθρώπων της κοινωνίας µας.
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