


 Το ParaMana Puppet Theatre είναι ένας καλλιτεχνικός οργανισμός  

που εισάγει στην Ελλάδα μια νέα, καινοτόμα πρόταση για το θέατρο  

της κούκλας και τις εικαστικές τέχνες. Από το 2006 ανεβάζει  

πρωτότυπες, ολοκληρωμένες παραγωγές για παιδιά και ενήλικες σε  

σχολεία και θέατρα ανά την Ελλάδα. Tα έργα του έχουν παρουσιαστεί  

σε Φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχει συνεργαστεί με  

γνωστούς χώρους Τέχνης, με ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους φορείς.  
 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΑΣ, ΑΛΛΙΩΣ! 



Οι παραγωγές του ParaMana Puppet 
Theatre είναι μοναδικές στο είδος 
τους, με τρόπο που εντυπωσιάζει. 
Ξεφεύγοντας από την αισθητική και την 
τεχνοτροπία του παραδοσιακού Θεάτρου 
Σκιών όπως το γνωρίζουμε, η ομάδα 
του ParaMana αντλεί έμπνευση και τεχνικές 
από σύγχρονες μεθόδους όπως το 
πειραματικό θέατρο σκιάς, το θέατρο 
αντικειμένων, το σωματικό θέατρο η 
τρισδιάστατη απεικόνιση σκιάς, και ο 
ζωντανός μικροσκοπικός 
κινηματογράφος και το video mapping. 
Κάθε τεχνική και τεχνοτροπία επιλέγεται 
ώστε να δένει οργανικά και να αναδεικνύει 
τη θεματική του εκάστοτε έργου. 

 

Στις παραγωγές χρησιμοποιούνται 
αυτοσχέδιοι μηχανισμοί και κατασκευές 
προβολής, (slide projectors, film projectors) 
και αυτοσχέδιοι φωτισμοί. 

 Όλα τα εικαστικά εργαλεία είναι μοναδικά 
και δημιουργούνται αποκλειστικά στο 
εργαστήριο του ParaMana.  

 

 

.  

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 



Η καινοτομία που χαρακτηρίζει τις 
παραγωγές του ParaMana είναι εμφανής 
από την πρώτη στιγμή.  

 

 Προβολές σχεδίων και ψηφιακά 
επεξεργασμένων πινάκων ζωγραφικής και 
άλλων έργων τέχνης σε κίνηση 
 

 Κούκλες σε διάφορα μεγέθη, από 
μικροσκοπικές έως φυσικού μεγέθους 
 

 Γιγάντιες σκιές στο χώρο 
 

 Τρισδιάστατες απεικονίσεις στο χώρο 
 

 Χρήση μικροκάμερας και προβολών που 
γίνονται απευθείας (live)  
 

 Χρήση εκφραστικής και ουδέτερης 
μάσκας, σκηνικές κατασκευές 

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



 Όλα τα έργα ParaMana επενδύονται 
με original μουσική, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως «ηχοτοπίο». Το 
αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα 
μεγαλύτερο πλαίσιο Αφήγησης που 
ανακινά  λεπτά συναισθήματα και αγγίζει 
το υποσυνείδητο. Αρμονίες από βασικά 
όργανα, όπως το πιάνο, το ακορντεόν, ή τα 
πνευστά «δένουν» με ήχους από ήχο-
γεννήτριες, synthesizers και waterphones 
για να συνοδεύσουν και να αναδείξουν τη 
λεκτική αφήγηση. 

 

Η λεκτική επένδυση των έργων είναι 
αποκλειστικά ζωντανή με δυνατότητα 
απόδοσης σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά). 

ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ & 
ΑΦΗΓΗΣΗ 



Μέχρι σήμερα, το ParaMana έχει ανεβάσει 4 
παραγωγές, ξεχωριστές τόσο σε θεματο- 

λογία όσο και σε τεχνικές: 
 

Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το 
Μισοφέγγαρο, με θέμα το παράλογο του 
πολέμου και την εσωτερική δύναμη του 
ανθρώπου. 
 

Θησέας, ο Βασιλιάς της Αθήνας παρουσιά-                      
ζει τις περιπέτειες και τα του αγαπημένου 
μυθικού ήρωα. 
 

02-02 με θέμα την Τρίτη ηλικία, τη μοναξιά 
της και την ανάγκη για επικοινωνία και ζωή, 
αλλά και το πλούσιο υλικό που μπορεί να 
μοιραστεί με τις επόμενες γενιές. 
 

Femme Squelette, βασισμένο στον θρύλο 
της Sedna (Μυθολογία των Ίννουιτ) με θέμα 
τα αρχέγονα πρότυπα, την μεταμόρφωση, 
και την δύναμη της αγάπης και της πίστης. 
 

Hikaru, νέο έργο για ενήλικες που θα 
παρουσιαστεί στις αρχές του 2017. 

ΤΑ ΕΡΓΑ  



Το ParaMana συνεχίζει και αυτήν τη χρονιά τις ιδιαίτερα επιτυχείς παραστάσεις του «Θησέας, ο  

Βασιλιάς της Αθήνας» και «Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο». 

 

Με περιοδείες σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και συμμετοχές και συνεργασίες με Φεστιβάλ και  

Δήμους, μέχρι σήμερα, τις παραστάσεις έχουν παρακολουθήσει: 

 

 πάνω από 50.000 μαθητές και νήπια από 250 σχολεία σε όλη την Ελλάδα 

 πάνω από 10.000 θεατές (παραστάσεις κοινού) σε μεγάλες πόλεις της χώρας 

 και 5.000 θεατές σε Φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό 

ΠΕΡΙΟΔΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 



Το ParaMana είναι ένας πόλος έλξης καλλιτεχνών που παντρεύουν τις τέχνες τους, ανταλλάσουν  

ιδέες, εμπειρίες και εικόνες. Ανάλογα με την παραγωγή οι συνεργασίες εμπλουτίζονται με νέους  

μουσικούς, καλλιτέχνες και τεχνικούς. 
 

Το ParaMana δημιουργεί κόσμους που «μιλούν» στην καρδιά του θεατή. Επιλέγει είδη εικαστικών  

τεχνών και των τεχνοτροπίες με δυναμική που συνάδει με κάτι ιεροτελεστικό, καθώς ξυπνούν  

αρχέγονες μνήμες. Με μέσο τις καινοτόμες αυτές μεθόδους, που ονομάζουμε συνολικά «σύγχρονο  

κουκλοθέατρο», οι παραγωγές ParaMana ψυχαγωγούν και δημιουργούν δίαυλο επικοινωνίας και  

συνδιαλλαγής με τελικό στόχο την ανάκτηση της συνείδησης, της εσωτερικής ελευθερίας του ατόμου 

ατόμου και της υπεύθυνης και ειρηνικής συνύπαρξης των όλων των ανθρώπων. Οι θεματικές που  

αναδεικνύουν οι παραγωγές ParaMana άπτονται πανανθρώπινων αξιών, όπως η ελευθερία, η αγάπη  

και η ισότητα, καθώς και κοινωνικών θεμάτων που απασχολούν όλους μας σήμερα. 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 



Το ParaMana έχει συνεργαστεί με το ‘Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης, Θησείον ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙ ΚΟΛΟΝΩ, Θέατρο Παπά-  

γου, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Δήμο 
Θεσσαλονίκης, Δήμο Λαρίσης, Δήμο 
Αθηναίων, Θέατρο Τ, SIX DOGS, BIOS, ΕΡΤ, 
ARTE CHANNEL, ANEMON PRODUCTIONS, 
τον Ηλία Καρελλά, καθώς και με διεθνώς 
μεγάλους καλλιτέχνες του χώρου, όπως τους 
JO SMITH, COLETTE GARRIGAN και HELENE 
LE ROUX.  

 

Το ParaMana συμμετείχε δύο φορές στο 
Φεστιβάλ κουκλοθέατρου και Παντομίμας 
στο Κιλκίς και στο Φεστιβάλ Imagini 
dell’interno στο Pinerolo της Ιταλίας, 
στο Art2Work στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο, στο 
Διεθνές φεστιβάλ κουκλοθεάτρου 
Marionnettissimo στην Toulouse και στο 
Παγκόσμιο Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου 
στο Charleville-Mézieres στην Γαλλία. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 




