
A bábjáték őshazája Keleten lehetett, és nehéz
eldönteni, hogy Kínából, Indiából vagy az Indo-
néz-szigetvilágból indult-e Ázsiát meghódító út-
jára. Ezeknek az ősi bábkultúráknak a tanulmá-
nyozása számos tanulsággal szolgálhat
az európai bábjáték történetéhez és megérté-
séhez is. Ezért indultunk el Törökország és India
felé (1989, 2011, 2014, 2015. években). Tanul-
mányútjaink arra inspiráltak bennünket, hogy
egy árnyjátékos fesztivált szervezzünk. Célunk
az volt, hogy találkozási pontot hozzunk létre
a keleti és a nyugati kultúrák között. Mutassuk
be a tradicionális árnyjáték történeti, művészeti
és művelődéstörténeti értékeit, és néhány kí-
sérletező árnyszínházat Európából. Így ez a fesz-
tivál és kiállítás egy művészeti, kulturális talál-
kozás lett, melynek időbeli és térbeli kiterjedése
is van. Összeköti az archaikust a modernnel,
a tradíciót a jelennel, Távol-Keletet Európával.
Egy találkozási pont, ahol a nemzeti kulturális
gyökerek újra találkozhattak.
A fesztivált – egy kis szójátékkal – KARAKULIT-nak ne-
veztük el a Karagöz és a Wayang kulit szavakból.
A kara feketét, a kulit bábot jelent. A fesztivál aktuali-
tását az adta, hogy a török Karagöz árnyjáték 2017-ben
ünnepli 500. évfordulóját.
A programban 10 színházi előadás, 6 kiállítás,
4 szimpózium és 10 workshop-műhelymunka
kapott helyet.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik
a fesztivál programjainak megvalósításában és
e tanulmánykötet megjelenésében segítségünkre
voltak. A meghívott országok nagykövetségeinek,
a magyar kulturális kormányzatnak, minden ma-
gán és kormányzati támogatónak, a meghívott
országok kormányainak, valamint Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának, mely befogadta
és támogatta a rendezvényt. Elsősorban pedig
a gyermekeinknek, akik tudásukkal és elkötele-
zettséggel álltak mellettünk, segítve a fesztivál
előkészületeit és lebonyolítását.

Vajda Zsuzsanna, Pilári Gábor
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Szerkesztői jegyzet: Az Art Limes 2017/2-es és 2017/3-as (BÁB-TÁR XXVI-XXVII.) száma ezúttal – a Már-
kusZínházzal együttműködve, az általuk biztosított fordítások és fotók felhasználásával – a KARAKULIT-
fesztivál tematikájához, programjához kapcsolódóan ismét egy tematikus összeállítással jelentkezik,
mégpedig a keleti bábjáték történetével foglalkozó hazai és külföldi kutatók, színháztörténészek publi-
kációiból válogatott. Ugyanakkor a fesztivál eseményeit is felidézi, megörökíti számos fotóval és doku-
mentációval, hogy mind a résztvevőknek, mind az érdeklődőknek bepillantást nyújtson e különleges
tematikájú és nagy érdeklődést kiváltó fesztivál programjába.
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Workshopok és Műhelymunkák: Lénárt András (HU);  Magamura Alkotóműhely:
Boráros Milada bábtervező, dramaturg, Boráros Szilárd díszlet- és bábtervező
(CZE-HU); Grosschmid Erik díszlet- és bábtervező (HU); El Gecko con botas
színház (ES); Tadeusz Wierzbicki képzőművész (PL); Cengiz Özek képzőművész,
bábjátékos (TR); Ramachandra Pulavar tholpavakoothu mester (IND); Lufeng
Shadow Theater (CHN); Total Art Egyesület: Lehőczné  Kardos Andrea (HU);
Lovas Lilla (PIM-OSZMI, HU);  VSMU: Kecskés Marika (SK)
A fesztivál arculatát Horváth Mária rajzfilmrendező tervezte.
A megnyitó látványtervezője Kovács Tamás, Jankó Mátyás, Szuhay Márton
Zeneszerző: Szokolay Dongó Balázs. Helyszín: Pécs, Széchenyi tér
A fesztivál fővédnöke: Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 
Védnöke: Dr. Őri László Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere


