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Συνεχίζει στη Λεμεσό Ο «Τζακ και η φασολιά, αλλιώς»

Η παιδική –και όχι μόνον- παράσταση του κουκλοθέατρου «Ο Τζακ και η φασολιά, αλλιώς» που
έσπασε κυριολεκτικά ταμεία στην Λευκωσία κι ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους, συνεχίζει και
αυτή την Κυριακή τις παραστάσεις στη Λεμεσό. Το κουκλοθέατρο που παρουσιάζεται από τις 23
Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, έχει ενθουσιάσει τους μικρούς θεατρόφιλους αλλά και τους μεγάλους,
που κατακλύζουν τον χώρο του «θέατρο ένα» δημιουργώντας το αδιαχώρητο. Για να ικανοποιήσει
λοιπόν το τεράστιο ενδιαφέρον το κουκλοθέατρο θα διασκεδάζει τους μικρούς του φίλους σε δύο
παραστάσεις κάθε Κυριακή, μια στις 11 το πρωί και μια στις 3 το απόγευμα.
Το έργο μεταφέρει στα παιδιά σημαντικά μηνύματα σε σχέση με την αναγκαιότητα για σεβασμό
στο περιβάλλον, την ανακύκλωση αλλά και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η πλοκή είναι
στηριγμένη στην γνωστή ιστορία «Ο Τζακ κι η φασολιά» κι όπως λέει η σκηνοθέτης Βασιλική
Ανδρέου η οποία συνέλαβε και την ιδέα για την δική της μεταφορά στη σκηνή του Τζακ και της
μαγικής φασολιάς, «είναι ένας ύμνος στην αισιοδοξία, στην αγάπη για τη ζωή, τη φύση, τους
συνανθρώπους μας».
«Μας μαθαίνει, τονίζει, πόσο σημαντικό είναι να μην τα βάζουμε κάτω και να ξεπερνάμε τα
εμπόδια που συναντάμε, με χαρά και πίστη στον εαυτό μας».
Η σκηνοθέτης αναφέρει επίσης ότι «μέσα από τη διασκευή της γνωστής ιστορίας, προσπαθήσαμε
να δώσουμε έμφαση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα, την καταστροφή του περιβάλλοντος, με στόχο
την ενημέρωση για τη σωστή διαδικασία της ανακύκλωσης. Ο γίγαντας, με τη βοήθεια του Τζακ και
των παιδιών που θα παρακολουθήσουν την παράσταση, θα μάθει τη σημασία και τα οφέλη της
ανακύκλωσης, θα καθαρίσει τον ουρανό από τα σκουπίδια και η φύση θα καρποφορήσει ξανά».
«Σημαντικό κομμάτι της παράστασης είναι επίσης, συνεχίζει, το θέμα της αποδοχής της
διαφορετικότητας. Ο «κακός» γίγαντας της ιστορίας, είναι τελικά ένας άνθρωπος που απλώς έτυχε
να είναι διαφορετικός από τους άλλους. Ο Τζακ θα τον πλησιάσει, θα τον ακούσει, και ο γίγαντας
θα νιώσει την αποδοχή και θα καταλάβει το λάθος του. «Ο Τζακ και η μαγική φασολιά» είναι ένας
ύμνος στην αισιοδοξία, στην αγάπη για τη ζωή, τη φύση, τους συνανθρώπους μας. Μας μαθαίνει
πόσο σημαντικό είναι να μην τα βάζουμε κάτω και να ξεπερνάμε τα εμπόδια που συναντάμε, με
χαρά και πίστη στον εαυτό μας».

«Ο Τζακ και η φασολιά» είναι μια χειροποίητη παράσταση κουκλοθεάτρου, στην οποία οι
κουκλοπαίκτες- ορατοί στην σκηνή- δημιουργούν την ιστορία μπροστά στα μάτια των παιδιών
χρησιμοποιώντας επιτραπέζιες κούκλες άμεσου χειρισμού, μαρότες, επίπεδες κούκλες, φιγούρες
θεάτρου σκιών κλπ.
Η ιστορία
Ο Τζακ, ένα ζωηρό και σκανταλιάρικο αγόρι, ζει με τη μητέρα του στο μικρό τους αγρόκτημα. Η ζωή
τους αλλάζει ξαφνικά, όταν παράξενα σύννεφα… από σκουπίδια εμφανίζονται στον ουρανό. Ο
ήλιος χάνεται πίσω από τα σύννεφα, το νερό στερεύει και όλα στη γη μαραίνονται. Ο Τζακ και η
μητέρα του αναγκάζονται να πουλήσουν την αγελάδα τους, όμως στον δρόμο για την αγορά ο Τζακ
ανταλλάζει το ζώο για τρία μαγικά φασόλια. Η μητέρα του, θυμωμένη, θα πετάξει τα φασόλια στην
αυλή του σπιτιού τους. Εκεί, θα φυτρώσει μια φασολιά τόσο μεγάλη, που φτάνει πέρα από τα
σύννεφα των σκουπιδιών. Ο Τζακ θα σκαρφαλώσει στη φασολιά και θα ανακαλύψει το κάστρο του
γίγαντα. Ποιος όμως είναι αυτός ο γίγαντας; Γιατί μένει μόνος του στον ουρανό και, κυρίως, γιατί
πέταξε όλα αυτά τα σκουπίδια; Θα καταφέρει, άραγε, ο Τζακ να μεταπείσει τον γίγαντα και να τον
κάνει να καταλάβει την σημασία της ανακύκλωσης;
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