ett annorlunda CV

Emil Kekonius
0736 - 28 26 19 emil@emilkekonius.com www.emilkekonius.com
ålder: 82-06-26
längd: 185 cm
tröja: M byxa: 31/32 skor: 43
ögonfärg: blågrön
hårfärg: mörkblond

språk: svenska (modersmål)
engelska (flytande)
ryska (en del)
körkort: B

yrkesverksam skådespelare
Femton års erfarenhet av skådespeleri. En vardag med flera olika pjäser och roller och genres varje dag, det
har gett mig erfarenheter som är många och breda, djupa och höga. Att jag regisserat i mängder och skriver
manus tillför mig som skådespelare väldigt mycket. Mina styrkor är min lekfullhet, min barnsliga lust, att jag
rakt igenom är öppen, vaken, nyfiken. Jag säger alltid -JA, det provar vi.

recensioner
”Emil! Jag inser det hårda arbete, som ligger till grund för ditt genomskickliga hantverk, som skådespelare!”
”Skarpast blir det i enskildheterna, som när en Stig Larsson-typ (Emil Kekonius) får bre ut sig på kvinnors
bekostnad i tv-soﬀan.”
”Emil Kekonius var rasande skicklig och beundransvärd.”
”Emil Kekonius Ål 1 lufsar oemotståndligt i komiska vändningar”
”De erotiska och sexuella orden föll sig så naturligt i Emil Kekonius mun att jag häpnade och rodnade om
vartannat.”
”[…] medan Emil Kekonius och Niki Nordenskjöld parerar rollerna som freakshow-gäster och korrumperade
politiker med glans.”
”Han spelas av Emil Kekonius, som också har regisserat. Kekonius får skickligt fram att denna cyniska
person ser sig själv som en övermänniska och hur han vill få den andre att känna sig som en paria.
Känslokall, iakttagande och behärskad driver han fram sin besökares sämsta sidor.”
”De riktigt obehagliga stunderna är när man, trots det vilda kroppsspråket och faktumet att han mot slutet
är full som en alika och både har gråtis, dansat, svurit och strippat, inte kan skilja Ragnarsson (rollens namn,
Kekonius anm.) från verklighetens politiska klimat med tillräckligt stor marginal.”

showreels
kortversion, 28 sekunder: https://www.facebook.com/emil.kekonius/videos/10215936449709092
full längd, 4.36 minuter: https://www.facebook.com/emil.kekonius/videos/10215928576832275
webbserien Köttsemlan: https://www.youtube.com/channel/UCK-jIC351EgYDmvCuU8bF3g

