ΕΝΩ ΣΟ ΚΟΤΚΛΟΘΕΑΣΡΟ «Ο ΣΖΑΚ ΚΑΙ Η ΦΑΟΛΙΑ» ΤΝΕΧΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ
Σρεισ τελευταίεσ παραςτάςεισ ςτθ Λευκωςία για το ζργο
«Ο κίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάηει…»
Σισ τρείσ τελευταίεσ παραςτάςεισ του ζργου του Καταλανοφ κεατρικοφ ςυγγραφζα Manuel Tamayo
y Baus, «Ο κίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάηει…», παρουςιάηει τθν Παραςκευι (ςιμερα),
άββατο και Κυριακι, 16, 17 και 18 Μαρτίου το «κζατρο ζνα».
Οι παραςτάςεισ κα δοκοφν τθν Παραςκευι και το άββατο ςτισ 8.30 το βράδυ και τθν Κυριακι ςτισ
6.30 μμ.
Σο ζργο, το οποίο παρουςιάηεται ςε πανελλινια πρϊτθ, είναι μια ρομαντικι ιςτορία που
διαδραματίηεται ςε ζνα κίαςο, το κίαςο του ίδιου του William Shakespeare. Ο τίτλοσ του ζργου
είναι χαρακτθριςτικόσ: «Ο κίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάηει…» κι αποτελεί ζνα από τα
αριςτουργιματα τθσ Καταλανικισ κεατρικισ γραφισ με πολλζσ μεταφορζσ ςτον κινθματογράφο.
Είναι ζργο πολυπαιγμζνο ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, ενϊ θ ιδιομορφία του κεατρικοφ κειμζνου, που το
κάνει και ιδιοφυζσ είναι ότι ο ίδιοσ ο William Shakespeare εμφανίηεται επί ςκθνισ προςπακϊντασ
να δϊςει λφςεισ ςτα άλυτα μυςτιρια των κεατρικϊν του ζργων. Πρόκειται ουςιαςτικά για μια
κεατρικι παράςταςθ που διαδραματίηεται ςε μια…κεατρικι παράςταςθ. Θζατρο μζςα ςτο κζατρο.
το ζργο «Ο κίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάηει…», ο “Ρωμαίοσ και θ Ιουλιζττα” δφο
παράνομοι εραςτζσ ηουν τον απαγορευμζνο ζρωτα τουσ με τισ τφψεισ να τουσ κυνθγοφν αφοφ θ
νεαρι Αλίκθ ( “Ιουλιζττα”) είναι παντρεμζνθ με τον ςπουδαίο θκοποιό του κιάςου του
Shakespeare, Γιόρικ (Οκζλλοσ) ο οποίοσ κυριεφεται από παρανοϊκι ηιλεια μετά τθν δθμόςια
αποκάλυψθ, ςτθ διάρκεια μάλιςτα τθσ παράςταςθσ ενόσ κεατρικοφ ζργου, τθσ παράνομθσ ςχζςθσ
τθσ ςυηφγου του με τον Εδμοφνδο, («Ρωμαίοσ»), ζνα νεαρό τον οποίο αγαπά περιςςότερο και από
γιό του. Σθν αποκάλυψθ κάνει επι ςκθνισ ο Γουϊλτον ( Ιάγοσ ), ζνασ επίςθσ ςπουδαίοσ θκοποιόσ
του κιάςου του William Shakespeare.. Σο τζλοσ τθσ ιςτορίασ γράφεται κι αυτό επι ςκθνισ.
Στη Λεμεςό ο Παραςτάςεισ του έργου «Ο θίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάζει…»
Σο ζργο «Ο κίαςοσ του William Shakespeare παρουςιάηει…» μεταφζρεται από τθ Λευκωςία ςτθ
Λεμεςό, για παραςτάςεισ ςτο «κζατρο ζνα» Λεμεςοφ (Β’ Δθμοτικι Αγορά Λεμεςοφ) ςτισ 16, 17 και
18 Απριλίου.
Ώρα ζναρξθσ παραςτάςεων ςτθ Λεμεςό 20:30
Σθλζφωνο για κρατιςεισ ςτθ Λεμεςό: 99395970

Σα παιδιά λάτρεψαν το κουκλοκζατρο
Με μεγάλθ επιτυχία και με κατάμεςτθ τθν αίκουςα του «Άλλου Χϊρου» ςτο «κζατρο ζνα»
ςυνεχίηονται κάκε αββατοκφριακο οι παραςτάςεισ του κουκλοκζατρου «Ο Σηακ και θ φαςολιά».
Σο ζργο μεταφζρει ςτα παιδιά ςθμαντικά μθνφματα ςε ςχζςθ με τθν αναγκαιότθτα για ςεβαςμό
ςτο περιβάλλον, τθν ανακφκλωςθ αλλά και τθν αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ. Η πλοκι είναι
ςτθριγμζνθ ςτθν γνωςτι ιςτορία «Ο Σηακ κι θ φαςολιά» κι όπωσ λζει θ ςκθνοκζτθσ Βαςιλικι
Ανδρζου θ οποία ςυνζλαβε και τθν ιδζα για τθν δικι τθσ μεταφορά ςτθ ςκθνι του Σηακ και τθσ
μαγικισ φαςολιάσ, «είναι ζνασ φμνοσ ςτθν αιςιοδοξία, ςτθν αγάπθ για τθ ηωι, τθ φφςθ, τουσ
ςυνανκρϊπουσ μασ».
«Μασ μακαίνει, τονίηει, πόςο ςθμαντικό είναι να μθν τα βάηουμε κάτω και να ξεπερνάμε τα
εμπόδια που ςυναντάμε, με χαρά και πίςτθ ςτον εαυτό μασ».
Η ςκθνοκζτθσ αναφζρει επίςθσ ότι «μζςα από τθ διαςκευι τθσ γνωςτισ ιςτορίασ, προςπακιςαμε
να δϊςουμε ζμφαςθ ςε ζνα κοινωνικό πρόβλθμα, τθν καταςτροφι του περιβάλλοντοσ, με ςτόχο
τθν ενθμζρωςθ για τθ ςωςτι διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ. Ο γίγαντασ, με τθ βοικεια του Σηακ και
των παιδιϊν που κα παρακολουκιςουν τθν παράςταςθ, κα μάκει τθ ςθμαςία και τα οφζλθ τθσ
ανακφκλωςθσ, κα κακαρίςει τον ουρανό από τα ςκουπίδια και θ φφςθ κα καρποφοριςει ξανά».
«θμαντικό κομμάτι τθσ παράςταςθσ είναι επίςθσ, ςυνεχίηει, το κζμα τθσ αποδοχισ τθσ
διαφορετικότθτασ. Ο «κακόσ» γίγαντασ τθσ ιςτορίασ, είναι τελικά ζνασ άνκρωποσ που απλϊσ ζτυχε
να είναι διαφορετικόσ από τουσ άλλουσ. Ο Σηακ κα τον πλθςιάςει, κα τον ακοφςει, και ο γίγαντασ
κα νιϊςει τθν αποδοχι και κα καταλάβει το λάκοσ του. «Ο Σηακ και θ μαγικι φαςολιά» είναι ζνασ
φμνοσ ςτθν αιςιοδοξία, ςτθν αγάπθ για τθ ηωι, τθ φφςθ, τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Μασ μακαίνει
πόςο ςθμαντικό είναι να μθν τα βάηουμε κάτω και να ξεπερνάμε τα εμπόδια που ςυναντάμε, με
χαρά και πίςτθ ςτον εαυτό μασ».
«Ο Σηακ και θ φαςολιά» είναι μια χειροποίθτθ παράςταςθ κουκλοκεάτρου, ςτθν οποία οι
κουκλοπαίκτεσ- ορατοί ςτθν ςκθνι- δθμιουργοφν τθν ιςτορία μπροςτά ςτα μάτια των παιδιϊν
χρθςιμοποιϊντασ επιτραπζηιεσ κοφκλεσ άμεςου χειριςμοφ, μαρότεσ, επίπεδεσ κοφκλεσ, φιγοφρεσ
κεάτρου ςκιϊν κλπ.
Παραςτάςεισ κάκε άββατο ςτισ 3μμ και κάκε Κυριακι ςτισ 11 το πρωί
Κρατιςεισ: 22348203

