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ΥΠΟΘΕΣΗ
Ένας µαθητής, ο Ζοζέφ, ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου, ο Μεγάλος. Και ανάµεσα
τους µια απρόσµενη φιλία. Επτά χρόνια ταξιδεύουν µαζί. Από το σπίτι στο σχολείο.
Τα λένε όλα µεταξύ τους. Ο Μεγάλος όµως θα µάθει στον Ζοζέφ τα µυστικά της
ενηλικίωσης µε έναν παράξενο τρόπο. Η µέθοδός του είναι επτά συνταγές
µαγειρικής. Μπορούν επτά συνταγές να σε µάθουν να µη φοβάσαι τον θάνατο; Να
αντιµετωπίσεις την ερωτική απογοήτευση; Να κυνηγήσεις την ευτυχία σου; Να δεις
την πόλη σου σαν να τη βλέπεις για πρώτη φορά; Να µάθεις να ζεις ελεύθερος µακριά
από το κοπάδι; Να βρεις τον πραγµατικό σου εαυτό; Οι επτά συνταγές µαγειρικής του
Μεγάλου µπορούν.
ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΌ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.
Το «Μαµ» του Σάκη Σερέφα είναι ένα διπλό ταξίδι. Στην γεύση και στη γνώση. Ένα
έργο παιδαγωγικής πλοκής, µε δύο σχεδόν αρχετυπικούς χαρακτήρες. Ο Ζοζέφ, ο
µοναχικός µαθητής, και ο Μεγάλος, ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου, αλλά
ουσιαστικά ο σοφός δάσκαλος της ζωής. Η µαγειρική δεν απευθύνεται µόνο στη
γεύση, αλλά και στην γνώση, είναι από µόνη της µια αυθεντική δηµιουργία. Μέσα
από επτά συνταγές µαγειρικής, ο Μεγάλος, θα «µπάσει» τον Ζοζέφ στις χαρές και
στα ζόρια της ενήλικης ζωής. Όλη η παράσταση είναι ένα περιπετειώδες ταξίδι µέσα
στο µαγικό σχολικό λεωφορείο, όπου όλα µπορούν να συµβούν, αρκεί να έχουµε τα
µάτια µας ανοιχτά. Η εφηβική αθωότητα και φαντασία συγκρούεται µε την πάντα
απαιτητική πραγµατικότητα και έτσι προκύπτει µια νέα ζωή, πιο πραγµατική, η
ενήλικη. Το «Μαµ», πρώτο θεατρικό κείµενο του Σάκη Σερέφα που τιµήθηκε µε το
βραβείο νεοελληνικού έργου «Κάρολος Κουν 2007» της Ένωσης Ελλήνων
Θεατρικών Κριτικών, είναι ένα έργο «θαλπωρής»: Με όπλο τη µαγειρική, µάς
µαθαίνει πως το πιο συναρπαστικό και πιο «γευστικό» πράγµα σε αυτόν τον κόσµο,
είναι η ίδια η ζωή, η δυνατότητα που έχει ο καθένας µας να φτιάξει τη δίκη του
«συνταγή» γι’ αυτόν τον κόσµο.
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