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ILUNTASUNA NEURTZEN

Argia amatatzen denean, ustekabean,
ez dugu zer atxeki,
ez nora jo, ez zer egin,
argi esateko: ilunbetan gaude.
Egoera tristea da, baina zeozelan
onuragarria.
Onuragarria da, normalean inguruarekiko
dugun konfidantza eten eta
gure berezko bakardade eta babes gabezia
egiaztatzen duelako.
(...)
Eskerrak ilunbeak ditugula, argirik
oraindik ez badugu.
Ilunbetan bizitzen ikasi arte ez dugu
argi bizitzen jakingo.

Joseba Sarrionandia, Hau da ene ondasun guzia. (1999)
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SINOPSIA
Maleta bat.
Zertarako balio du maleta batek?
Bidaiatzeko, agurtzeko, ametsak lortzeko edota ihes egiteko.
Maleta batek 1001 pasadizo konta ditzake,
hamaika desio eta atsekabe.
Istorioak, istorioak, istorioak...
hamaika istorio historian zehar.
Arrotzak. Maletak. Istorio gurutzatuak.
Mar Augé antropologo frantsesak “ez-leku” kontzeptua sortu zuen gure
gizartean iragankorrak diren espazioei buruz hitz egiteko: supermerkatuen
pasabideak, aireportuko itxarongelak, hotel bateko gela... Norbanakoen
igarotze etengabeak definitzen dituzte espazio horiek; garrantzi handia ez
duten espazio horiek, ordea, jende askorentzat babesleku bihurtu dira,
haien bizitza igaroleku bat besterik ez baita. Artista askoren ustez,
gizarte modernoetan mugimendu handiko tokiei egiten die erreferentzia ezlekuen kontzeptuak; toki horiek alde batera uzten dute norbanakoaren leku
antropologikoen
hegemonia,
bazter
iraunkorrak,
norbanakoaren
identitatearen gakoak. Egunero igarotzen ditugu espazio hotzak, nortasunik
gabekoak; gizakia galduta sentitzen da, desagertzen dira sustraiak eta
bizirauteko baliabideak. Baina zein erlazio mota dute espazio horiek eta
hango objektuek gizakiekin? Existitzen da benetan erlazio hori? Beste
batzuetan, pertsonak arrotzak dira beraien etxean edo ingurunean ere;
arrotza senti zaitezke, beraz, zure etxean eta zure intimitatean. Zuk
maite dituzun pertsonekin. Eta gure bizitzako espazio guztiak iragankorrak
izango balira? Dena ez-leku bihurtuko balitz? Dena iragankor...
Zer da iragankorra, beraz, migrante baten bidaia etengabean? Dena
iragankorra bada, inguruan duen oro ezezagun, inguruan duen oro ez-leku,
inguruan duen oro arrotz izango da. Migranteak ez-lekuetan lekutzen dira,
ikusezin bihurtu arte.
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“Bizitza herrialde arrotz bat da”
Jack Kerouac

DRAMATURGIA
Rubik konpainiaren proposamen berri honetan, dramaturgia entsegu
gelan sortu da nagusiki, hitza edota estruktura entsaioetan zehar
garatuz; pertsonaia bakarti batzuen istorioak izan ditugu horretarako
abiapuntu, entseguetan dramaturgia guztiz borobildu arte. Kasu askotan
istorio horiek azkeneko emaitzaren hazia besterik ez dira izan;
migrazioaren inguruko gaia jorratu nahian, kontzeptu orokorragoak
istorio zehatzei hartu baitiete lekua.
Antzerki-fisiko baten dramaturgia osatzea erronka handia da
edozein sortzaile edota dramaturgorentzat; azken finean, material guztia
ez baita testutik abiatzen eta ez da testura mugatzen, irudi poetikoei
eta mugimendu artistikoei hitza eta egitura ematen baitzaio prozesu
osoan zehar. Eta hori da egitasmoaren beste ardatzetako bat, gorputzaren
mugimenduetatik dramaturgia eratzea.
Babesleku arrotzak eta animalia bakartien hotsak ikuskizun berrian
hitz poetikoa eman nahi diegu gorputz malguen mugimenduari eta objektuen
antzerkiari; hitza euskara poetikoan sortzen da, gure hizkuntzaren
aberastasuna baliatzen dugu sorkuntzarako, baina antzerkiak eskatzen
duen ahozkotasuna ahaztu gabe. Poesia eta ahozkotasunaren arteko oreka
lortzea, edozein antzerkigilek igaro beharreko ataka.
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ESZENARATZEA
Rubik konpainiaren proposamen berri honetan,
bi antzezle egongo
dira eszena gainean,
mugimenduaren bitartez argazkiak eta irudiak
sortuko dituzte, eta, era berean, zehaztasunez eta teknikaz objektu eta
txontxongiloak maneiatzen egongo dira. Objektu dantzari hauek aire
poetikoa gehitzen diote ikuskizunari; baliabide artistiko horien bitartez,
ikusleria hausnarketa pertsonalera bultzatzeko.
Obran zehar nagusi da eszenografiaren apaltasuna, emanaldian
erabiltzen diren elementu oinarrizkoen eraldaketan nahiz joko eszenikoan
baitago eszenografiaren funtsa. Gorputzek eszenan beraien tokia izatea da
asmoa, apaindurarik gabe, ez-leku horiek guztiak eta sentimendu oldea
gorputzetan bertan isla daitezen.
Musika, soinuek eta zaratek berebiziko garrantzia dute emanaldian
zehar; ez bakarrik proposaturiko dramatugia sonoroarengatik, baizik eta
soinuaren inguruan Aitor Bengoetxeak egin duen ikerketa sakonagatik,
eszenako materialen soinuen bitartez kontakizuna beharrezko garrantziaz
dohatzeko.

Atrezo nagusia maletak izango dira; izan ere, garrantzitsuak
dira oso espektakuluaren garapen fisiko nahiz mezuaren transmisioa
egituratzeko. Kamioi baten olan handiak ere paper nagusia hartuko du
emaldian zehar. Hauek guztiak aldaketa, bidaia eta translazioa
sinbolitzatzen dituzten objektuak dira, hain zuzen ere; hori dela
eta, bai formatuan bai esanahian itxura ezberdinak hartzen joango
dira emanaldian zehar. Eurekin jolastuz eszenografia bizi eta
aldakorra proposatzen dugu: eszena batetik bestera eraldatua izan
daitekeena, geometriak sor ditzakeena.
Konpainiak aipaturiko elementu hauek guztiak bateratuko
ditu antzerti hizkuntza berrien esperimentazioan eta bilaketan
sakontzeko asmoz; mugimenduaren poetika, dramaturgia pertsonala
eta antzerki bisuala jorratuz. Emanaldien garrantzia poetikan,
antzerki bisualean eta ikusleei sentimenduak iradokitzeko eta
interpretatzeko eskaintzen zaion aukeran datza. Horretarako,
mugimendu ondo aztertuak eta zehatzak lantzen ditu konpainiak,
gorputzaren adierazkortasuna, hitza, espazioa eta konposaketa
plastikoa kontuan izanik. Elementu hauek guztiak osatzen dute
beraien diseinu berezia.
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KONPAINIA
Rubik Konpainia Bartzelonan jaio zen 2013an, lengoaia berriekin
ikertzeko asmoz. Gorputzek idazten duten dramaturgia bat eskaintzen dute,
mugimendua nagusia den antzerki fisiko bat sortuz.
Konpainia hau Estitxu Zalduak eta Juanjo Herrerok osatzen dute, biak
Institut del Teatren (Bartzelona) lizentziatuak, hain zuzen ere, antzerki
fisikoaren espezializazioan. Bi aktoreek alegiazko mundu bera partekatzeaz
gain, antzerkia egiteko bere modu pertsonalean sinesten dute. Beraien
antzezlanak dantzan, objektuen manipulazioan, antzerki bisualean eta
biomekanikan oinarritzen dira; beraien urteetako formazioan ikasitako
teknikei esker euren partiturei ematen diote bizia.
Rubik Konpainiaren ibilbidean kolaboratzaile ezberdinekin lan egin
dute; No IV Bizitzaren festa modu ainitzetan ospatzen da lehenengo
ikuskizunean, Igor Urzelai dantzari eta koreografoarekin lan egin zuten.
2015ean SaL 3.5 bigarrengo ikuskizunean, Mallorkako Projecte Quadra
osatzen duten bi artistekin sortu zuten dantza performatiko pieza bat. Web
Important People ikuskizunean aldiz, Xabier López Askasibar idazlearekin
lan egin dute dramaturgia eta Puer Aeternus ikuskizunarekin 2017ko
Antzerki Poltsikoko deialdiaren irabazleak izan ziren.
Babesleku arrotzak eta animalia bakartien hotsak ikuskizunarekin
euskal sortzaileak bultzatzen dituen Zubi Proiektuaren irabazleak izan
ziren 2018an.
Rubik.cía

Estitxu Zaldua Domingo,

Donostiako TAE-n eta Laboratorio de Teatro W. Layton-en (Madrid)
ikasi zuen. Escéni@-n (Granada) eta Madrilen Mª del Mar Navarrorekin
antzerki fisikoan diplomatu zen.Théâtre du Versant konpainia frantsesaren
aktoresa izan zen Frantzian eta Euskadin antzeztuz.cia y Padon) y partser
Institut del Teatren (Barcelona) Arte Dramatikoan dago lizentziatua,
antzerki fisikoaren espezialitatean. Bere ikasketak Rose Bruford Speech &
Draman (London) amaitu zituen eta Argonauta Konpainia sortu eta
hainbat lurraldeetan antzeztu zuen. Bojum Teatre konpainia katalanaren
aktorea izandakoa, estatu mailan antzeztuz. Roberto Oliván, Andrés
Corchero eta Moreno Bernardi bezalako koreografoekin lan egin du.
Scuola Europea per l’arte dell ’attorearen beka irabazi zuen eta N.
Karpovekin ikasi zuen biomekanika. Gran Teatre del Liceu-n eta RTVE-n
lan egin du aktore gisa.
Kultur Kudeaketaren master ofiziala du (UOC) eta hainbat lan jorratu
ditu kudeatzaile bezala. Carmen operaren mugimenduko asistenzia
zuzendu du Kursaalean eta 2016etik Bilboko ESADD-ea irakaslea da
(DANTZERTI) dantza eta ekoizpena irakatsiz.
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Juanjo Herrero Mansilla,
Col.legi del Teatren hasi zen antzerkian R.
Rivel zirko eskolarekin konbinatzen zuelarik.
Fórum de las Culturasen lan egin zuen Jango
Edwarsek zuzendua (Barcelona). Jordi Bertrán, F.
Griffell, Leo Bassi eta Roberta Carrerikin ikasi
zuen. Urteetan kaleko aktorea, espezialista eta
ikuskizunen zuzendaria izan da Port Aventuran.
RTVE-n lan egin du ere.
Institut
del
Teatren
(Barcelona)
Arte
Dramatikoan dago lizentziatua, antzerki fisikoaren
espezialitatean.
Bojum
Teatre
konpainia
katalanaren
aktorea
izandakoa.
Beste
hainbat
ikuskizuneetan
parte
hartu
du:“Des-Variaciones
Goldberg” David Fernández–ek zuzendua eta Cemento
(H. Müller) S. Lévy-k zuzendua. Bere formakuntza
dantzarekin osatu du, Pere Gené, Moreno Bernardi
eta Andrés Corcherokin lan egin du.
Gran Teatro del Liceoko opera ezberdinetan lan
egin du aktore eta dantzari gisa: D. McVicard, D.
Tcherniakov
eta
Lluís
Pascual
bezalako
zuzendariekin lan egin du. La Fura dels Bausen
ikuskizun ezberdinetako aktore ohia da 2015etik
gaur egun arte. Carmen eta Don Pasquale, bi operen
mugimenduko asistenzia zuzendu du Kursaalean eta
La Tal konpainia katalanarekin lan egiten du
2016etik Europar Batasunetik.
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Ekaitz Unai González Urretxu,
Donostia (1986). Arantxa Ezquerra eta Lierni Fresnedorekin trebatu zen, eta
Historiako lizentziaduna da. Zenbait urte eman ditu interpretazioan: Aventura en
el teatro (Arriaga/L. Pasqual/F. Bernués), Sueños de identidad (SGAE/M. C.
Morales), Luisa Fernanda (Sasibill/ J. A. García), Goenakle, etab. Eszena
zuzendaritzan eta dramaturgian lizentziaduna da (Institut del Teatre) eta eszenalaguntzaile eta zuzendari gisa aritu da lanean: L’espera (Teatre Lliure/ J. C.
Martel Bayod), Midsummer (Tantarantana-Albena-Tanttaka/ Roberto Romei), La finta
giardiniera (Opera Gazte), Merkatueguna, Ñaque o de piojos y actores, Títeres de
cachiporra (Inconscients). Opus Liricako regidore izan da (Rigoletto, Don
Pasquale, etab.), zuzendari-laguntzaile (La Traviata) eta eszena zuendaria izan
da (Carmen, 2017). Antzerki ikaskuntza aurreratuetan unibertsitate masterra
(Univeridad Internacional de La Rioja), 2015az gero Dantzerti Euskadiko Arte
Dramatiko eta Dantzako Goi Mailako Eskolako irakasle (aktore zuzendarita, arte
dramatikoaren teoría eta historia, literatura dramatikoa, etab.) eta zuendaria
da, bai eta Estatuko Arte Eszenikoen eta Musikaren Kontseiluko batzordekidea
Euskadiko Autonomia Erkidegoko ordezkari moduan.

Xabier López Askasibar,
Nafarroako Antzerki Eskolan egin zituen Arte Dramatiko Ikasketak eta Madrileko
Resad-en (Real Escuela Superior de Arte Dramático) Dramaturgia ikasketetan
lizentziatu zen. Bestalde, Bergarako Idazle Eskola-ko graduondokoa egin zuen eta
UNIR-eko Antzerkiko Ikasketa Aurreratuen masterra jaso izan du.
Urtetan egon da lanean aktore, pailazo eta txerpolari gisa hainbat antzerki talde
eta
sortzailerekin.
Bestalde,
hainbat
sari
jaso
ditu
bere
testu
eta
antzezlanekin, besteak beste: Juan Cervera saria, Kafe Bilbao saria, Nafarroako
Antzerki Eskolako Haurrendako Testuen saria, Carlos Pérez Ugalde irrati-antzerki
saria... Bere testuak hainbat taula eta hiritan aurkeztu izan dira.
Pedagogo gisa, urte luzez euskara irakasle izan zen AEK-n, Bergarako Idazle
Eskola-n dramaturgia irakaslea izan zen eta, gaur egun, irakasle gisa lan egiten
du Bilboko Dantzerti izeneko ESADD-en.
Hiru sortzaile hauen hirugarrengo proiektua da Babesleku arrotzak eta
animalia bakartien hotsak. 2017an Rubik konpainiaren Web Important People eta
Puer Aeternus ikuskizunetan jada lan egin dute elkarrekin sorkuntza prozesuan.
Rubik.cía

Babesleku arrotzak eta animalia bakartien hotsak

Nora zoaz noraezean?
Aukeratu maleta egokia.
Zein bidaia opa dizu bizitzak?
Ondarea zerrendatu.
Zer garraiatu bakardadean?
Antolakuntzan dago perfekzioa.
Nola mugitu geldirik bazaude?
Babestu, ez hoztu bihotza
Arrotzak.
Maletak.
Ez-lekuak.
Arren, ez ostu bihotza.
Arrotzak eguneroko bizitzan eta espazioetan.
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FITXA ARTISTIKOA
Ideia, zuzendaritza, dramaturgia:
ESTITXU ZALDUA DOMINGO
JUANJO HERRERO MANSILLA
Zuzendari laguntza:
EKAITZ UNAI GONZÁLEZ URRETXU
Interpretazioa:
ESTITXU ZALDUA DOMINGO
JUANJO HERRERO MANSILLA
Testuak:
XABIER LOPEZ ASKASIBAR
Eszenografia kontzeptua:
JUANJO HERRERO MANSILLA
Objektuen eraikuntza:
CARLA LINDSTRÖM BENITO
Txotxongilo, maskara eraikuntza:
JUANJO HERRERO MANSILLA
Soinu diseinua:
AITOR BENGOETXEA ODRIOZOLA
Argazki eta bideoa:
YURI AGIRRE
Ekoizpen exekutiboa:
ESTITXU ZALDUA DOMINGO
Ekoizpena eta banaketa:
ZUBI PROIEKTUA Euskal Antzerkiaren Sortzaile Berrien laguntza.
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KONTAKTUA
Estitxu Zaldua
605 716 215
Juanjo Herrero
652 268 744
e-posta:
rubik.cia@gmail.com
www.rubiktheater.com

Rubik.cía

