
Persoonlijke dialoog met een figuur

INFOS

Gedurende vier dagen krijgt u de 
kans om samen met ons te komen 

spelen terwijl we zelf spelen en een 
figurentheatervoorstelling creëren.
Bij aanvang zullen de deelnemers een 
willekeurige korte tekst ontvangen waarin 
twee personages met elkaar in dialoog 
gaan.

De eerste twee dagen zal u, samen met 
Polina Borisova, vooral stilstaan bij de 
creatie van de figuur. Iedereen zal een 
prototype van een tafelpop moeten 
creëren met een bewegende onderkaak 
zodat praten gemakkelijk gaat. Hierbij zal 
u naar de essentie moeten teruggrijpen, de 
grote lijnen van de creatie en de beweging 
van de pop proberen te begrijpen en niet 

stilstaan bij details. We willen namelijk 
de tijd tussen de workshop en de bühne 
evenwichtig verdelen.

De volgende twee dagen zal u vooral 
focussen op het samenspel van het duo 
dat bestaat uit uzelf en de figuur.

U zal de sterke punten van uw figuur en 
uzelf ten volle moeten benutten om de 
twee personages vorm te geven, om te 
begrijpen hoe u de blik van de toeschouwer 
kan leiden. Verder zal u vooral blijven 
oefenen totdat de voorstelling zo vlot 
mogelijk verloopt en het publiek dit duo 
van mens en figuur als volledig natuurlijk 
en evident beschouwt!

Datum : 
Van 24 tot 27 september 2018

Plaats : 
Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles
47, rue Saint-Martin, 7500 DOORNIK

Kostprijs workshop : 
220€

Taal workshop : 
Frans

Profiel deelnemers : 
Figurentheatermakers, acteurs, 
dansers, beeldende kunstenaars, 
circusartiesten

Inschrijvingen en informatie :
+32 (0)69 88 91 46 
maisondelamarionnette@skynet.be

Graag ontvangen we vóór 3 
september 2018 uw dossier waarin 
uw professionele ervaring vermeld 
staat, evenals uw motivatie en uw 
recente projecten.

VAN 24/09/18
TOT 27/09/18
Centre de la 
Marionnette
Doornik

Met Pierre Tual 
en
Polina Borisova

Workshop voor professionele figurentheaterspelers en - makers
Festival Découvertes Images et Marionnettes - FDIM

Artiesten
Polina Borisova et Pierre Tual leerden 
elkaar kennen aan de Ecole Nationale 
Supérieure de Charleville-Mézières in 
Frankrijk. De voorbije jaren werkten 
ze samen aan heel wat verschillende 
voorstellingen, o.a. met Yngvild Aspeli en 
de Cie Plexus Polaire. 

Pierre maakt zijn voorstellingen samen 
met hedendaagse acteurs waarbij het 
spel van de acteur en de figuur naadloos 
in elkaar overgaat zodat de voorstelling 
vooral de tekst in de kijker plaatst. 

Polina ontwierp de figuren voor de 
twee laatste voorstellingen van Pierre, « 
Fastoche » en « Pour une fois que tu es 
beau ». 

Polina en Pierre werken ook regelmatig 
samen met verschillende andere 
gezelschappen en de creaties waartoe 
ze bijdragen komen in tal van theaters 
en festivals in Europa en de rest van de 
wereld aan bod.

Festival Découvertes Images et 
Marionnettes (FDIM)
SPECIALE EDITIE
Van 29 september tot 2 
october 2018
IN DOORNIK
www.festivalmarionnette.be

29 septembre > 2 octobre 2018


