




Kukla sever misiniz?

Bu soruyu 25 yıldır soruyoruz ve artık çok iyi biliyoruz ki, evet seviyorsunuz. Bu yıl 24. 
kez perdelerini açan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali’ni ilk düzenlediğimiz yıllar-
dan bu yana geçen süre içinde dünyanın dört bir yanından gelen gruplar, sayısı binlerle 
ifade edilecek gösteriler sunarken, Türkiye’de de kukla sanatının gelişip serpildiğine, 
yeni yollar bulup yeni yaratıcılarla ilerlediğine tanık olduk. Bu da bizi en çok mutlu 
eden husus oldu elbette.

24. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali bu yıl Türkiye, Özbekistan, Çekya, Almanya, 
Macaristan ve İspanya’dan gelen kukla sanatçılarını ağırlıyor. Akbank Sanat, Cengiz 
Özek Kukla Stüdyosu, Tatavla Sahne, Mall of Istanbul, Torium AVM gibi mekanlarda 
izleyiciyle buluşacak gösteri, söyleşi ve atölye etkinlikleri Ekim ayında İstanbul’u kuk-
laların buluşma noktasına dönüştürecek.

Bu yıl bir de sürprizimiz var… Uluslararası Kukla Festavili’miz bu yıl Antalya ve Bursa’da-
ki izleyicilerle de buluşuyor. Antalya’da Mall of Antalya ve Bursa’da Korupark AVM’de 
gerçekleşecek ücretsiz gösterilere her yaştan kukla severleri bekliyoruz.

Seneye 25. yılımızı kutlayacağız. Çeyrek asır, kolay değil. 500 yılı aşkın bir süredir 
Karagöz’ün hüküm sürdüğü coğrafyamızda belki çeyrek asrın sözü bile olmaz ama in-
san hayatında önemli bir süre. Bakalım 25. yılda hangi sürprizlerle geleceğiz karşınıza. 
O zamana dek kuklaları sevmeye devam edin lütfen.,

Cengiz Özek
Festival Sanat Yönetmeni 



Do you like puppets?

We have been asking this question for 25 years and now we know very well that yes, you do. 
Since the first year we organized the International Istanbul Puppet Festival, which opened its 
curtains for the 24th time this year, groups from all over the world have presented thousands 
of shows, and that the art of puppetry has developed and flourished in Turkey, finding new 
ways and advancing with new creators. Of course, this was the thing that made us happiest.

The 24th International Istanbul Puppet Festival hosts puppet artists from Turkey, Uzbekistan, 
Czechia, Germany, Hungary and Spain this year. Shows, exchanges, workshop events that will 
meet with the audience in venues such as Akbank Sanat, Cengiz Ozek Puppet Studio, Tatavla 
Stage, Mall of Istanbul and Torium AVM will turn Istanbul into a meeting point for puppets 
in October.

This year, we also have a surprise… Our International Puppet Festival will also meet with the 
audience in Antalya and Bursa this year. We invite puppet lovers of all ages to the free shows 
that will take place at Mall of Antalya in Antalya and Korupark AVM in Bursa.

We will celebrate our 25th anniversary next year. A quarter of a century is not easy. In our 
country where Karagöz has been living for more than 500 years, maybe a quarter of a century 
is nothing, but it is an important period in human life. Let’s see what surprises we will come 
to you in the 25th year. Until then, please keep loving the puppets. 

Cengiz Özek
 Artistic Director



Alman kukla sanatçısı Thomas Herfort modernize edilmiş bir ipli kukla gösterisiyle her yaştan iz-
leyicinin gönlünü feth ediyor. Berlinli sanatçı kendi ürettiği kukla karakterleriyle eğlenceli, komik 
ve hareketli bir gösterinin tüm gereklerini yerine getiriyor, kaçırmamakta fayda var.

German puppet master Thomas Herfort surely wins everybody’s heart with his modernized string 
puppet performance. With his own unique characters, Herfort offers a very fun, energetic and joy-
ful experience for all ages. 

Kabare Pupala / Thomas Herfort 
Almanya / Germany

9 Ekim Pazar 13.30, 15.00, 16.30,  / Mall of Antalya
15 Ekim Cumartesi 14.30, 16.00, / Bursa Korupark AVM - Bursa zafer plaza 17.30

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / 20’



Kime sorsanız kuklanın başkenti olarak Prag’ı gösterir. İşte kuklanın başkenti Prag’dan gelen sür-
prizlerle dolu sirk dünyası “Ahşap Sirk” sizi muhteşem bir dünyaya davet ediyor. Ateş çemberinden 
geçen aslanlar, trapezde sallanan akrobatlar, atlar ve nefes kesen kahramanlar… Çocukluk hay-
allerinize dönmek istiyorsanız Çekya’dan Karromato’nun sergileyeceği “Ahşap Sirk” adlı bu nefis 
gösteriyi kaçırmayın.

Anyone you ask will tell you that Prague is the capital of puppetry. From this beautiful city we 
bring you a circus world full of surprises; Lions jumping through burning rings, acrobats swinging 
from the trapeze, horses and breath taking heroes… If you want to re-experience your childhood 
dreams don’t miss the “Wooden Circus”.

Ahşap Sirk / Karromato 
Çekya/ Czechia  

22 Ekim Cumartesi 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Torium AVM
23 Ekim Pazar 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Torium AVM

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 20’



Çek kukla sanatçısı Pavel Vangeli’nin “Büyülü Kent Prag” adlı oyunu adı gibi büyüleyici bir perfor-
mans vaat ediyor. Tek başına sahnede müthiş bir dünya yaratan ve izleyiciyi Prag kentinin tarihi 
atmosferinde bir gezintiye çıkaran Vangeli ipli kuklanın önemli ustalarından biri kabul ediliyor.

“Prague the Enchanted City”, the wonderful play by Czech master Pavel Vangeli offers an enigmat-
ic experience for all audiences. Vangeli, who is considered one of the most important masters of 
the string puppet, will take you to an unforgettable journey in the historic atmosphere Prague city.

Büyülü Kent Prag / Pavel Vangeli 
Çekya / Czechia 

8 Ekim Cumartesi 14.30, 15.30, 17.00 / Mall of Antalya

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 20’



İspanyol kukla sanatçısı Toni Zafra “Minik Dünya” adlı gösterisinde değişik bir teknikle hazırlanmış 
kuklalarıyla adeta dans ederken, kukla ve kuklacı ilişkisini de başarılı bir şekilde seyirciye ak-
tarıyor. Kuklaların hareket mekanizmalarındaki mükemmel tasarım, özenli oynatım ve oynatımdaki 
olağanüstü yetenek bir araya gelince izlemeye doyum olmayan bir gösteri çıkıyor ortaya.

“Tiny World” is a variety show with great connection between the puppeteer, Toni Zafra from 
Spain, and his string puppets. With the exquisite design of the marionettes and the masterly ma-
nipulation of the marionette master Toni Zafra, the performance is a must for all puppet lovers.

Minik Dünya 
İspanya / Spain

16 Ekim Pazar  13.30,15,30 / Bursa Korupark AVM - Bursa Zafer Plaza 16.30
21 Ekim Cuma  14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Mall of İstanbul
22 Ekim  Cumartesi 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Torium Avm

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 20’



Macar kukla sanatçısı Andras Lenart’ın kendi ürettiği kuklalarla yarattığı ‘mikro’ gösteri kolay ko-
lay benzerini bulamayacağınız bir deneyim vaat ediyor. “Stop” minik bir sahnede, küçük boyutlu 
kuklalarla sizi özel bir hayal dünyasına davet ediyor ve orada büyüleyici bir macera sizi bekliyor.

The ‘micro’ show created by Hungarian puppeteer Andras Lenart with puppets he produced prom-
ises an experience that you will not find easily. “Stop” invites you to a special fantasy world with 
small-sized puppets on a tiny stage and a fascinating adventure awaits you there.

Stop 
Macaristan / Hungary

21 Ekim Cuma  14.30, 16.00, 17.30, 19.00  / Torium AVM  
22 Ekim Cumartesi  12.00 / Macar Kültür Merkezi
23 Ekim Pazar 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Mall of İstanbul

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 20’



Özbekistan Devlet Tiyatrosu Kukla Topluluğu “Neşeli Kuklalar” adlı gösterileriyle izleyicilere din-
amik, eğlenceli ve hayranlık uyandırıcı bir deneyim vaat ediyor. İpli kukladan, el kuklasına, beden 
kuklasından dans ve müziğin birlikteliğine, gösteri sanatının tüm gereklerini yerine getiren toplu-
luk hafızalarınızdan kolay kolay silinmeyecek.

Uzbekistan State Theater Puppet Ensemble promises a dynamic, entertaining and admirable ex-
perience to the audience with their show “Joyful Puppets”. From string puppetry to hand puppets, 
from body puppetry to the unity of dance and music, the ensemble that fulfills all the require-
ments of performance art will not be easily erased from your memories.

Neşeli Kuklalar / Özbekistan Devlet Tiyatrosu Kukla Topluluğu 
Özbekistan / Uzbekistan

8 Ekim Cumartesi 14.30, 16.00, 17.30, 19.00 / Torium AVM
9 Ekim Pazar 14.30, 16.00, 17.30. 19.00 / Mall of Istanbul

Ücretsiz – Free of charge

6 yaş ve üzeri - For ages 6 and above / Özbek Türkçesi - Uzbek Turkish 20’



Naif Bey kardeşi ile birlikte çekmecesinden ayağına, ayağından çekmecesine gidip gelen, kendi 
halinde bir çoraptır. Bir gün kardeşi çoraplıktan sıkılıp istifa eder. Eşya mahkemesi Naif Bey’in 
yalnız başına çoraplık yapamayacağına hüküm verir ve onu atık eşyalar arasına sürgün eder. Naif 
Bey başına gelen bu olayı kabul edemez ve ne olursa olsun kendine tekrar bir iş bulmak ister. Bir 
süre araştırınca, önünde zor ama oldukça keyifli bir seçenek olduğunun farkına varır: Kukla olmak!

Naif Bey is a sock that goes from the drawer to his foot, from his foot to his drawer with his broth-
er. One day, his brother gets bored of stocking and resigns. The goods court decides that Naif Bey 
cannot make socks alone and exiles him among the waste goods. Naif Bey cannot accept what 
happened to him and wants to find a job again, no matter what. After searching for a while, he 
realizes that he has a difficult but very enjoyable option in front of him: Being a puppet!

Naif Bey ve Yaveri / Naif Bey Kumpanyası
Türkiye / Turkey

12 Ekim Çarşamba 20.00 /  Tatavla Sahne

Ücret / Ticket price: Tam 80 TL, Öğrenci 50 TL

16 yaş ve üzeri - For ages 16 and over / 60’



Bir çocuğun dijital dünya ile  kendi düşsel dünyası arasındaki farkı deneyimlemesini anlatan 
sözsüz bir kukla oyunudur. Kahramanımız  ona sunulan sanal gerçekliğin sınırlarını aşarak hay-
alleri ve ürettikleri aracılığıyla kendi değer tasarımına ve özgürlüğe doğru eşsiz bir yolculuğa çıkar.

It is a wordless puppet play about a child’s experience of the difference between the digital world 
and his own imaginary world. Our hero goes on a unique journey towards his own value design and 
freedom through his dreams and creations by transcending the limits of virtual reality presented 
to him.

At / Sahne Bazende 
Türkiye / Turkey 

25 Ekim Salı 11.00.00 / Akbank Sanat - Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price : Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 40’



Bir beden kuklası olan Muhsin Bey, koltuğunda canlanarak nesnelerle, insanlarla, duygularla 
karşılaşır ve tek kelime etmeden etrafındaki dünyayı keşfetmeye başlar. Kahkaha ve şaşkınlık 
arasında, insanın dünyayla olan ilişkisini sorgulamaya sevk eden Muhsin bey’in içsel yolculuğunu 
seyrederiz. Onunla aynı hikaye içerisinde yer alan Gabriel Meidinger ise; hayata karşı duyduğumuz 
merakı, farklılıklarımızı ve yaşamanın güzelliğini konu alan bu interaktif hikayeyi enstrümanları ile 
seslendirerek hikayeyi işitsel olarak destekler.

Muhsin Bey, a body puppet, comes to life in his armchair, encounters objects, people and emotions 
and begins to explore the world around him without saying a word. Between laughter and surprise, 
we watch Muhsin Bey’s inner journey, which leads him to question his relationship with the world. 
Gabriel Meidinger, who is in the same story with him, vocalizes this interactive story about curios-
ity, our differences and the beauty of living with his instruments and supports the story audibly.

Üç Günlük Dünya’da Bir Muhsin Bey / Flanör Kukla
Türkiye / Turkey  

25 Ekim Salı 20.00 / Akbank Sanat - Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price : Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

12 yaş ve üzeri  - For ages 12 and above / 45’



“Öfkenin Yakın Geçmişi” bastırılmış öfkenin nedenlerinden birisinin de yas yaşantısının insan ruh-
sallığındaki evrelerinin doğal bir parçası olan öfke duygusunun modernizimle birlikte, bir baş etme 
yöntemi olarak bastırılmasından doğan, bireysel ve toplumsal sorunsallara değiniyor. Öfke duygu-
suyla yaratılan yıkıcılığın yerine bir dönüştürücü olarak yaratıcılığı koymayı önerirken bir çözüm 
yolu olarak doğayı, bilimi ve sanatı işaret eder. Bihter Gülgeç Saka’nın yazıp oynadığı oyunu Emre 
Saka sahneye koydu.

“Recent History of Anger” touches on the individual and social problems that arise from the sup-
pression pf anger, which is a natural part of the stages of grief in human psyche, which is one of 
the causes of repressed anger, as a copng method with modernism. While suggesting to replace 
the destructiveness created by anger as a transformative creativity, he points out natura, science 
and art as a solution. Emre Saka staged the play written and performed by Bihter Gülgeç Saka.

Öfkenin Yakın Geçmişi / Tiyatro Gülgeç 
Türkiye / Turkey

27 Ekim Perşembe 20.00 / Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price: Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

16 yaş ve üzeri  / For ages 16 and above 65’



Onlar bir bebeğin ilk gazlarıdır. Tek hayalleri Gazlar gezegenine gidip orada kendi gaz okullarını 
açmak ve saygın iki gaz olmaktır. Ama önce dünyadaki ilk ve çok önemli görevlerini tamamlamaları 
gerekmektedir. Tiyatro Gülgeç’in festivalimizde dünya prömiyerini yapacağı yeni oyunu “Pırt” iki 
küçük gazın büyük yolculuğunu anlatıyor. Çocuklara onların büyüme serüvenlerini, ailelerinin nasıl 
evrelerden geçtiklerini ve onları büyütürken gösterdikleri emeği de hatırlatan “Pırt” ebeveyn ve 
çocukları aile oldukları ilk günlere doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

They are a baby’s first gases. Their only dream is to go to the planet Gases and open their own 
gas school there and become two respectable gases. But first they must complete their first and 
most important mission in the world. Theater Gülgeç’s new play “Pırt”, which will make its world 
premiere at our festival, tellsthe great great journey of two little gases. Reminding children of 
their growth adventures, the stages their families went through and the effort they showed while 
raising them, “Pırt” takes

Pırt / Tiyatro Gülgeç
Türkçe / Turkey

26 Ekim Perşembe 11.00 / Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price : Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 40’



Karagöz, bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulmamış olsa da 
yaşlanmış ve kendini tükenmiş hissetmektedir. Hacivat ona; bu haliyle, perdede daha fazla dura-
mayacağını ve perdeyi terk etmesi gerektiğini söyler. Ancak gelenek gereği,  yerine bir Karagöz 
bulması ve kafasındaki ışkırlağı devretmesi gereklidir. Karagöz olmak için iki şart vardır. Şartlardan 
birincisi komik olmak, ikincisi ise muhalif olmaktır. Hem komik hem de muhalif birini bulmak için 
her yere haber verilir ve gelen adaylar Karagöz tarafından değerlendirilir.

Although Karagöz wakes up one morning and finds himself not transformed into a giant insect, 
he fells old and exhausted. Hacivat tells him that in this state he cannot stand on the screen any 
longer and that he must leave the screen. However, according to tradition, he has to find a new 
Karagöz and hand over the hat that he uses. There two conditions to become Karagöz; the first one 
is to be funny, and the second is to be dissident. Everywhere is informed in order to find someone 
who is both funny and dissident and the incoming candidates are evaluated by Karagöz himself. 

Işkırlak / Hüseyin Dilan 
Türkiye / Turkey 

26 Ekim Çarşamba 20.00 /  Akbank Sanat - Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price  Ücret: Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

16 yaş üzeri  - For ages 16 and above /  55’



Siz denize çöp attınız mı? Peki denizlere atarken hiç aklınıza gelmedi mi; bu çöpler ne oluyor... 
Denizleri temizlemekten sorumlu bir balık var! Bu balık o kadar çok çöp yemiş ki bir canavara 
dönüşmüş; ama iyi yürekli. Bütün çöpleri büyük bir iştahla yiyor. Yalnız pet şişeden nefret ediyor. 
Onları denizlere atanlara çok kızıyor. O da ne! Karagöz bir pet şişe atıyor denize. Bir hışımla fırlıyor, 
denizin dibinden “Çöp Canavarı” ve Karagöz’ün karşısına dikiliveriyor...

Have you ever thrown garbage into the sea? If so, have you ever imagined what happens to it? 
There’s a creature whose job is to clean the seas and he does his job with a great sense of respon-
sibility. This creature has eaten so much garbage that he has turned into a monster, but a good-
hearted monster nonetheless. He resolutely tries to eat all the garbage he can find to keep the 
seas clean. He mostly hates plastic bottles. Oh what’s that? Karagöz is throwing a plastic bottle 
into the sea, and now the monster is showing up and faces Karagöz! 

Çöp Canavarı / Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu 
Türkiye / Turkey  

27 Ekim Perşembe 11.00 / Akbank Sanat – Çok Amaçlı Salon

Ücret / Ticket price: Tam: 80 TL, Öğrenci: 50 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

Her yaş için - For all ages / 40’



18. ve 19. yüzyıl oyunlarından yola çıkarak hazırlanmış yepyeni ve dinamik bir oyun olan “Büyülü 
Ağaç”ta klasik bir Karagöz oyununda görebileceğimiz her ayrıntıyı bulabiliyoruz. Özellikle Karagöz 
oyunlarının Şamanizm etkisi altındaki özelliklerini epik bir yorumla bir araya getiren bu gösteri 
hareket ağırlıklı olarak planlandı. Karagöz’ün otantik çalgıları ‘nareke’ ve ‘def’, oyunun örgüsü 
içinde dramatik gerilimi sağlamak üzere etkin bir biçimde yer alıyor. Çevreci mesajlarıyla her 
yaştan izleyiciye hitap eden “Büyülü Ağaç” eğlenceli dakikalar vaat ediyor.

In “The Magic Tree”, a brand new and dynamic play based based on the 18th and 19th century 
texts, we can see in a classic Karagöz play. This show, which brings together the characteristics 
of Karagöz plays under the influence of shamanism with an epic interpretation, was planned with 
a focus movement. Karagöz’s authentic instruments ‘nareke’ and ‘def’ are actively involved in the 
play to provide dramatic tension. Appealing to viewers of all ages with its environmentalist mes-
sages, “The Magic Tree” promises entertaining moments. 

Büyülü Ağaç / Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu  
Türkiye / Turkey 

15 Ekim Cumartesi 19.30 / Çukurcuma Antikacılar Sahnesi

Ücretsiz – Free of charge

Her yaş için - For all ages / Sözsüz – No words / 40’



Türk geleneksel tiyatrosunun vazgeçilmez unsuru Karagöz’ün figürleri özel bir teknikle üretili-
yor. Geleneksel olarak gerçek deri kullanılan bu figürlerin seçtiğimiz bir tanesini 2 saat içinde 
katılımcılarla birlikte üreteceğiz ve bu geleneksel metodun hangi aşamalardan geçtiğini deney-
imleyeceğiz.

The figures of Karagöz, an indispensable element of Turkish traditional theater, are produced with 
a special technique. We will produce one of these figures, traditionally made with real leather 
(skin), within 2 hours, together with the participants. 

Geleneksel Metodla Karagöz Yapımı Atölyesi
Türkiye / Turkey 

27 Ekim Perşembe 16.00 / Akbank Sanat – Baskı Atölyesi

Ücret / Ticket price : 75 TL (Biletix’ten temin edilebilir)

Yetişkinler için - For adults / 120’



Karagöz tekniğini düşleyerek çocuğun düşündeki bir canlıyı kağıt, saydam renkli malzemeler, dan-
tel, kuştüyü gibi gölgesi ilgi uyandıracak materyallerle gölge kuklası formunda yaratıyoruz. Atölye 
sonunda katılımcılar kendi yaptıkları kuklayı perde üzerinde deneyimleyecekler ve kendilerine ait 
birer kuklaları olacak. 

By dreaming of the Karagöz technique, we create a child’s dream creature in the form of a shadow 
puppet with materials such as paper, transparent colored materials, lace, feathers that will arouse 
interest. At the end of the workshop, participants will experience the puppets on the screen and 
they will have a puppet of their own.

Çocuklarla Gölge Tiyatrosu Atölyesi
Türkiye / Turkey 

26 Ekim Çarşamba 16.00 /  Akbank Sanat - Baskı Atölyesi

Ücretsiz – Free of charge

9-12 yaş  - For ages 9-12 / 60’



Türkiye’de 500 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdüren ve geleneksel temaşa sanatlarımızın en 
önemlilerinden biri olarak kabul edilen Karagöz’ü ne kadar tanıyoruz?  Gölge tiyatrosu ve Karagöz 
denince akla ilk gelen isimlerden Cengiz Özek konuya dair tüm teorileri ve yanlış bilinen gerçekleri 
bu söyleşide meraklıları ile paylaşıyor. 

How well do we know Karagöz, which has existed in Turkey for over 500 years and is considered 
one of the most important of our traditional performing arts? Cengiz Özek, one of the first names 
that come to mind when it comes to shadow theatre and Karagöz, shares all his theories and 
widely misunderstood facts about the subject with this speech.

Cengiz Özek ile Söyleşi / Geleneksel Sanatımız Karagöz
Türkiye / Turkey 

15 Ekim Cumartesi 18.00 / Çukurcuma Antikacılar Sahnesi

Ücretsiz – Free of charge



Gölge Tiyatrosu özellikle Asya ve Uzakdoğu ülkelerine özgü bir sanat olarak bilinse de dünyanın 
birçok bölgesinde farklı uygulamalarıyla karşımıza çıkıyor. Kimi bölgelerde geleneksel bir yöntem-
le siyah beyaz ya da renkli olarak günümüze dek yaşayan bu sanatı Avrupa’nın ya da Güney Ameri-
ka’nın başka bir bölgesinde çok farklı, çağdaş bir bakışla icra eden sanatçılar görmek mümkün. Tür-
kiye’de Karagöz dünyadaki gölge tiyatrosu ailesinin üyesi olarak 500 yılı aşkın bir süredir yaşıyor 
ve bu sanatın önde gelen isimlerinden Cengiz Özek ile tiyatrocu Emrah Kolukısa festivaldeki bu 
özel söyleşide konuyu enine boyuna masaya yatırıyor.

Although Shadow Theater is known as an art specific to Asian and Far Easters countries, it appears 
with different applications in many parts of the world. It is possible to see artists who perform this 
art, which has survived to the present day in black and white or color with traditional methods in 
some regions, in another region of Europe or South America, with a very different and contempo-
rary perspective. In Turkey Karagöz has been a living as a member of the shadow theatre family in 
the world over 500 years, and Cengiz Özek, one of the leading names in this art, and theatre actor 
Emrah Kolukısa discuss the issue in detail in this special interview at the festival.

Cengiz Özek ve Emrah Kolukısa ile Söyleşi
Karagöz’ün Dünya Gölge Tiyatrosundaki Yeri

Türkiye / Turkey 

24 Ekim Pazartesi 15.00 / Cengiz Özek Kukla Stüdyosu

Ücretsiz – Free of charge



Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun katkılarıyla açılan Özbekistan Geleneksel Kuklaları sergisi 
3-9 Ekim tarihleri arasında Torium AVM’de ziyaret açık olacak. Tüm kukla severleri bu renkli sergiyi 
görmeye davet ediyoruz.

Opened with the contributions of the Uzbekistan State Puppet Theatre, the Uzbekistan Traditional 
Puppets exhibition will be open to visitors at Torium AVM between 3-9 October. We invite all pup-
pet lovers to see this colorful exhibiton.

Özbekistan Geleneksel Kuklaları sergisi

3 - 9 Ekim / Torium AVM

Ücretsiz – Free of charge



Festival Programı 

Çekya
Pavel Vangeli
*Büyülü Kent Prag
14.30, 15.30, 17.00
Mall of Antalya

Macaristan
Mikropodium
*Stop 12.00
Macar Kültür Merkezi

Macaristan
Mikropodium
*Stop 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Mall of İstanbul

Türkiye
Cengiz Özek – Emrah Kolukısa

Söyleşi:
*Karagöz’ün Dünya Gölge 
Tiyatrosundaki Yeri
15.00
Cengiz Özek Kukla Stüdyosu

Türkiye
Naif Bey Kumpanyası
Naif Bey ve Yaveri
20.00
Tatavla Sahne

8 Ekim Cumartesi 9 Ekim Pazar 12 Ekim Çarşamba

Almanya
Thomas Herfort
*Kabare Pupala
13.30, 15.00, 16.30
Mall of Antalya

Özbekistan
Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu
*Neşeli Kuklalar
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Torium AVM

Özbekistan
Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu
*Neşeli Kuklalar
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Mall of İstanbul

24 Ekim Pazartesi23 Ekim Pazar22 Ekim Cumartesi

Çekya
Karromato
*Ahşap Sirk
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Torium AVM

İspanya
Toni Zafra
*Minik Dünya
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Torium AVM

Çekya
Karromato
*Ahşap Sirk
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Torium AVM

* ÜCRETSİZ



15 Ekim Cumartesi 16 Ekim Pazar 21 Ekim Cuma

25 Ekim Salı 26 Ekim Çarşamba 27 Ekim Perşembe

Almanya
Thomas Herfort
*Kabare Pupala 14.30 - 16.00
Bursa Zafer Plaza, 17.30
Bursa Korupark AVM

Türkiye
Cengiz Özek Kukla Tiyatrosu
Söyleşi:  *Geleneksel 
Sanatımız Karagöz 18.00
Çukurcuma Antikacılar Sahnesi

Türkiye
Cengiz Özek Kukla Tiyatrosu
“Büyülü Ağaç” 19.30
Çukurcuma Antikacılar Sahnesi

Macaristan
*Stop
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Torium AVM

İspanya
Toni Zafra
*Minik Dünya
14.30, 16.00, 17.30, 19.00
Mall of İstanbul

Türkiye
Sahne Bazende
At 
11.00
Akbank Sanat

Türkiye 
Flanör Kukla
Üç Günlük Dünya’da
Bir Muhsin Bey 20.00
Akbank Sanat

Türkiye
Tiyatro Gülgeç
Pırt, 11.00
Akbank Sanat

Türkiye
Cengiz Özek
Atölye: Çocuklarla Gölge 
Tiyatrosu  16.00
Akbank Sanat

Türkiye 
Hüseyin Dilan
Işkırlak, 20.00
Akbank Sanat

Türkiye
Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu
Çöp Canavarı
11.00
Akbank Sanat

Türkiye
Cengiz Özek
Atölye: Geleneksel Metodla
Karagöz Yapımı 16.00
Akbank Sanat

Türkiye 
Tiyatro Gülgeç
Öfkenin Yakın Geçmiş 
20.00, Akbank Sanat

İspanya, 
*Minik Dünya
13.30 / 15.00
Bursa Zafer Plaza 16.30
Bursa Korupark AVM



Akbank Sanat
Şehit Muhtar Mah. İstiklal Cad. No:8 Beyoğlu / İstanbul

Cengiz Özek Kukla Stüdyosu
Kuloğlu Mahallesi, Faik Paşa Caddesi No:22 D:3 Çukurcuma, Beyoğlu / İstanbul

Çukurcuma Antikacılar Sahnesi
Çukurcuma Camii Sok., Cihangir, Beyoğlu / İstanbul

Korupark Avm
Mudanya Yolu 9. Km Osman Gazi / Bursa

Liszt Ensititüsü Macar Kültür Merkezi 
Gürsel Mah., İmrahor Cad., No: 23 B Blok Kağıthane / İstanbul

Mall of Antalya 
Altınova Sinan Mah. Serik Cad. No: 309 Kepez / Antalya

Mall of İstanbul AVM
Ziya Gökalp Mah., Süleyman Demiral Bulvarı No:7 İkitelli, Başakşehir/İstanbul

Tatavla Sahne 
Firuzağa Cad., Taktaki Yokuşu 2/B Cihangir, Beyoğlu / İstanbul

Torium AVM
Turgut Özal Mah. E-5 Üzeri, Haramidere Yolu,  Esenyurt / İstanbul  

Mekanlar / Venues



Sanat Yönetmeni / Artistic Director
Cengiz Özek

Yapım / Production
Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu
Şov Prodüksiyon Film Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti

Koordinatör / Coordination:
Emrah Kolukısa

Ofis / Office:
Kuloğlu Mahallesi, Faik Paşa Caddesi
No: 22 D: 3 Çukurcuma
Beyoğlu / İSTANBUL

Tel: 0542 432 95 35
W : www.istanbulkuklafestivali.com
F  : kuklafestivali
I   : @kukla_festivali

Organizasyon / Organisation




