"Interview" στον πολυχώρο Ανάδυση
Διαχρονικές σχέσεις μίσους και πάθους, σύγκρουσης και αλληλοεξάρτησης.
Σε μία εποχή όπου αυτοί οι αντίθετοι πόλοι απομακρύνονται, με σταθερά
επιταχυνόμενους ρυθμούς, “ΕΜΕΙΣ” παρουσιάζουμε την κωμικοτραγική σχέση
τους, εξερευνώντας τα όριά της, με μία διάθεση σκωπτικής αποδαιμονοποίησής
της, αποκλείοντας πεισματικά την κατήφεια και τη μιζέρια.
Το έργο

Ένα interview για δουλειά. Μία φωνή (εξουσία). Τέσσερις υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τέσσερις κοινωνικές ομάδες, που πλήττονται δραματικά από τις σημερινές συνθήκες και
που βρίσκονται μέσα στην αρένα της αναζήτησης εργασίας (χειρωνάκτες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, ανειδίκευτoι
εργάτες). Η φωνή είναι αυτή που αξιολογεί κάθε πολίτη που επιθυμεί να εργαστεί και αποφασίζει για τις προσλήψεις σε
όλους ανεξαιρέτως τους εργασιακούς τομείς. Αργά ή γρήγορα, όλο το ανθρώπινο δυναμικό, θα αναγκαστεί να περάσει από
το “interview”.
Η συνέντευξη ξεκινάει τυπικά, σε ένα ζεστό και φιλικό κλίμα. Οι υποψήφιοι χαλαρώνουν και αφήνουν τις αδυναμίες τους να
φανερωθούν. Η φωνή αρχίζει σιγά-σιγά να τους χειραγωγεί, υποβάλοντάς τους παράλογες ερωτήσεις και υποχρεώνοντάς
τους σε εξευτελιστικές δοκιμασίες Οι υποψήφιοι είναι σε απόγνωση και δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Οδηγούνται έτσι σε μία
κανιβαλιστική διαδικασία ανταγωνισμού. Όλος αυτός ο παραλογισμός, μοιραία προκαλεί κωμικούς διαλόγους και
καταστάσεις.
Επόμενοι υποψήφιοι; Οι θεατές...

Συνοπτική περιγραφή
Μία συνέντευξη για δουλειά, τέσσερις υποψήφιοι και μία φωνή.
Εξευτελιστικές ερωτήσεις και δοκιμασίες, που οδηγούν σε μία διαδικασία κωμικοτραγικού παραλογισμού.
Από 8 Νοεμβρίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21:00
Στο πολυχώρο “Ανάδυση” (Σφακτηρίας 23, Κεραμεικός)
Είσοδος ελεύθερη, με προαιρετική συνεισφορά.
Διάρκεια: 80 λεπτά.
Τηλέφωνο κρατήσεων 6986155563
Σκηνοθέτης Χρήστος Θάνος
Βοηθός Σκηνοθέτη Χρίστος Παπαμιχαήλ
Ηθοποιοί Σοφία Καψαμπέλη, Μαρία Ζερβού, Σωτήρης Δούβρης, Βασίλης Τουρκομένης
Το κείμενο της παράστασης δημιουργήθηκε από όλα τα μέλη της ομάδας, κατά τη διάρκεια των προβών.
Η ιδέα

Η εξουσία
– Οι εξουσιαζόμενοι
Το σύστημα - Οι πολίτες
Το κεφάλαιο - Οι καταναλωτές
Η εργοδοσία - Οι εργαζόμενοι
Η φωνή - Οι υποψήφιοι

