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«Ένα χειμωνιάτικο παραμύθι ξεκινάει
κάπου στη Σικελία. Αρρωστημένες
σκέψεις συζυγικής ζήλιας πολιορκούν
και τυφλώνουν τον βασιλιά Λεόντιο, η
καρδιά του παγώνει και η οργή

του πέφτει πάνω σε όλους τους
ανθρώπους που αγαπά. Όταν το
μυαλό του ξεθολώσει, έχει μείνει
μόνος, υποφέρει και μετανιώνει».

ΕΡΜΙΟΝΗ: Έλα, κάθισε δίπλα μου και
πες μας ένα παραμύθι.
ΜΑΜΙΛΛΙΟΣ: Χαρούμενο ή λυπητερό;
ΕΡΜΙΟΝΗ: Όσο χαρούμενο σ’ αρέσει.
ΜΑΜΙΛΛΙΟΣ: Λυπητερό· ταιριάζει πιο καλά με το χειμώνα.

Το «Ένα χειμωνιάτικο παραμύθι» αντλεί θέματα από την αρχαία ελληνική
γραμματολογία, όπως η συζυγική πίστη στην «Άλκηστη» του Ευριπίδη, τα συνδυάζει
με ήθη και έθιμα άλλων χωρών και μεταγενέστερων πολιτισμών, όπως η Σικελία και η
Βοημία αιώνων αργότερα, αποδεικνύοντας, έτσι, τη διαχρονικότητα των παθών, τα
οποία ελέγχουν την ανθρώπινη ύπαρξη και καθορίζουν την τύχη της μέχρι και
σήμερα. Στην παράσταση, επικρατεί έντονο το ρουμανικό φολκλόρ, καθώς τη
σκηνοθεσία, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική επιμελήθηκε ρουμανική ομάδα
υπό την καθοδήγηση του Ρουμάνου σκηνοθέτη Silviu Purcarete. Οι ηθοποιοί του
ΚΘΒΕ επιδεικνύουν ποιότητα και επαγγελματισμό με τον Στάθη Μαντζώρο στον ρόλο
του βασιλιά Λεόντιου, την Κλειώ Δανάη Οθωναίου στον ρόλο της Ερμιόνης και
πλήθος άλλων ταλαντούχων ηθοποιών.

Το περασμένο Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, μέλη και φίλοι της «Υψικαμίνου»
συμμετείχαν στην εκδρομή στη Θεσσαλονίκη για την παρακολούθηση της παραπάνω
θεατρικής παράστασης με τίτλο «Ένα Χειμωνιάτικο Παραμύθι» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ,
σε μετάφραση Νίκου Χατζόπουλου. Αν και χειμωνιάτικο το παραμύθι του μεγάλου
δραματουργού, θύμισε στο κοινό πόσο μεγάλη σημασία έχουν η αγάπη και η
συγχώρεση, έννοιες ανυπέρβλητες στον χρόνο και αντίδοτο στη βαρβαρότητα κάθε
ανθρώπου αλλά και εποχής.
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Η «Υψικάμινος» ευχαριστεί θερμά, για ακόμη μια φορά όλους τους φίλους, οι οποίοι
στηρίζουν τις πολιτιστικές προσπάθειες του Συλλόγου και επιφυλάσσεται για νέες
δράσεις προσεχώς. Για περισσότερες λεπτομέρειες και έγκαιρη ενημέρωση,
συντονιστείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://www.ypsikaminos.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                             

«ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ»          

Πτολεμαΐδα, Βασ. Κων/νου 30, 50200

Τηλ. 6948369576, 6977009345

Email.:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους
αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να
ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web site: http://www.ypsikaminos.gr
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