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            KULTTUURIKESKUS PIIPOO JA PIRKANMAAN TAIKALAMPPU JÄRJESTÄVÄT TAMPEREELLA 

SOVELTAVA NUKKETEATTERI KASVUN TUKENA –seminaarin  

ti 13.5.2014 klo 9.30-16.45 
osana Teatteri Mukamaksen kansainvälistä nukketeatterifestivaalia 

 

MITEN NUKKETEATTERI TULEE UUDEKSI TYÖVÄLINEEKSI, OSAKSI TYÖTAPOJA JA ILMAISULLISEKSI 

YMPÄRISTÖKSI, JOSSA VOI TURVALLISESTI HAVAINNOIDA, KERTOA JA KOKEILLA? Seminaarissa 

tutustutaan kansainvälisen ja suomalaisen soveltavan nukketeatterin kokonaisuuksiin ja toimintatapoihin 

sekä kokeillaan käytännössä työskentelyä sekä nähdään ranskalaisen nukketeatterin esitys, joka käsittelee 

erilaisuuden kohtaamista ja hyväksymistä.  Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti. 

OHJELMA 

Aamupäivä Vanha kirjastotalo, Keskustori 4 (Tampereen keskusta) 

KLO 9.00-9.30 AAMUKAHVI JA ILMOITTAUTUMINEN 
 

KLO 9.30-10.30 Nukketeatterin laajat soveltamismahdollisuudet – kolme näkökulmaa konkareilta: 

 Suomen Uniman pj. Maiju Tawast: Katsaus suomalaiseen soveltavaan nukketeatteriin 

 Väitöskirjatutkija Kati Andrianov: Animointi kuuluu kaikille 

 Soveltavan nukketeatterin tekijä Riku Laakkonen: Kokemus on minulle osoittanut  
 

KLO 10.30-12.30 Työpajat (valitse ilmoittautumisen yhteydessä kumpaan pajaan haluat osallistua) 

1. ”Perustaso”: Esineet liikkeeseen - käytännön työvälineitä varhaiskasvattajille”/ Jyrki Tamminen, 

teatteriohjaaja, lastentarhanopettaja 

2. ”Master-taso”: The Paper Clip and The Green Stick / Tony Gee, School of Workshop – taiteellinen 

johtaja. Tässä työpajassa rakennetaan omat, yksinkertaiset, sauvanuket, ja kerrotaan nukkien avulla 

tarinoita. 

KLO 12.30-13.30 Lounas (omakustanteinen) 

KLO 13.30-14.15 Seminaari jatkuu: Kansainvälinen vieras, Tony Gee kertoo työstään otsikolla: The Sacred 

Box of Eyes Tonyn puheenvuoro käsittelee kahta kysymystä: miksi nuket ja miksi työpaja 

työskentelymenetelmänä? Puheenvuoro on palavasieluinen kertomus Tonyn 30 -vuotisesta matkasta 

soveltavan nukketeatterin maailmassa. 

SIIRTYMINEN TEATTERI MUKAMAKSEEN - seminaarijärjestäjät opastavat kulkemisessa 

Iltapäivä Mukamaksessa, Pispalan valtatie 30 

KLO 15.00-16.00 Ranskalainen teatteri XZART: A younger brother like no other 

Koskettava esitys muistuttaa lempeällä tavalla yhdessäolon tärkeydestä ja erilaisuuden hyväksymisestä. 

(lippu sis. seminaarin hintaan) 

KLO 16.15-16.45 Keskustelutilaisuus esityksen ohjaajan Michel Rosenmann (Ranska) kanssa. 

KLO 17.00-19.00 illanvietto Teatteri Mukamaksessa. Näytepaloja esityksestä Satuvarjon alla: KUK-KUU!  

Teatteri Mukamas tarjoaa pientä suolaista ja makeaa. 

 

 

 

 

 

 

EXTRA: klo 20.00 Lutkovno Gledalia e Maribor 

(Slovenia): The Trial or The Woeful Story of Joseph K, 

nukketeatteriesitys aikuisille. Paikkana Tutkivan 

teatterityön keskus, Hämeenpuisto 28, Tampere.   

Liput 17 ¬ ennakkoon Teatteri Mukamaksesta (puh. 

050-4656 285, varauskoodi Taikalamppu, paikkoja 

rajoitetusti (ei sisälly seminaarin hintaan) 
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Puhujaesittelyt 

Kati Andriano Näyttämöanimaation tutkija. Kati toteuttaa, ohjaa, opettaa 

ja tutkii esitystaidetta, jossa esineet elollistuvat erilaisissa ympäristöissä ja 

yhteisöissä. Kati koordinoi myös alan tapahtumia klubeista konferensseihin. 
Lisätietoja: www.kiito.fi 

Tony Gee - has worked in the arts for over 25 years, 

touring shows and workshops nationally and internationally. Now based at Seale 

Hayne in Devon, UK, he specialises in workshop development and has written two 

books on the subject including Workshop – A Moveable Feast. He has lectured in 

Workshop Skills at several UK universities and also holds a world record – for creating 

The Biggest Puppet Show on Earth (with 462 children).   

More information: http://www.schoolofworkshop.co.uk/ 

 

Riku Laakkonen on teatteri-ilmaisun ohjaaja, nukketeatteri-taiteilija ja 

esitystaiteen tekijä. Hänellä on laaja käytännön kokemus soveltavan nukketeatterin 

tekemisestä. Hän on työskennellyt mm. maahanmuuttajien, työttömien, lasten, 

vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa.  

Jyrki Tamminen on teatteriohjaaja ja draamakouluttaja. Hänelle elämä on 

usein teatteria ja teatteri aina elämää. Hän toteuttaa nukketeatterin moninaisia 

projekteja sekä ohjauksia ammatti- ja harrastajaryhmille, toimii ”kaverikatsojana” tukien 

ryhmien taiteellisia prosesseja ja kouluttaa erityisesti varhaiskasvatus- ja alkuopetuksen 

parissa työskenteleviä ammattiryhmiä. Monikulttuurinen näkökulma on vahvasti esillä 

hänen työssään. Hänellä on ammattipätevyys sekä kasvatus- että teatterialalta.  

 Lisätietoja: www.kiito.fi 
 

Marjut (Maiju) Tawast on toiminut nukketeatterialalla, 

kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä, vuodesta 1981. Työssään hän on 

markkinoinut suomalaista nukketeatteria, toiminut organisaattorina ja 

luennoitsijana, kerännyt tietoa ja kirjoittanut nukketeatterialasta. Lisäksi hän on 

toiminut teatterialalla kääntäjänä, tulkkina ja erilaisissa projekteissa sekä 

luottamustehtävissä. Suomen Unimassa hän on ollut mukana sen 

perustamisesta lähtien ja vuodesta 2013 järjestön puheenjohtajana. Hänelle 

nukketeatteri on erittäin kiinnostava, dynaaminen ja monipuolinen taidelaji, jota haluan edistää 

vuosituhannesta toiseen omalla toiminnallani, myös päättäjiin päin.  Eläköön nukketeatteri! 
Suomen UNIMA - 30-vuotias nukketeatterialan valtakunnallinen etujärjestö www.unima.fi 

Michel Rosenmann on iltapäivässä nähtävän Teatteri XZARTin esityksen ” A younger brother 

like no other” ohjaaja. Rosenmann on syntynyt Pariisissa 1957. Hän opiskeli teatteria ja kirjallisuutta, jonka 

jälkeen on työskennellyt vuodesta 1982 ohjaajana sekä aikuis- että nuorisoyleisölle. 
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