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OTSAILAK

13
ASTEAZKENA

Hiru pertsona berezik, haien izaerak
bultzatuta, ez-ohiko egoerei aurre
egin beharko diete,  eta bizitza
ikusteko duten modu bitxiaren
ondorioz, gertaerak ustekabean
garatzea ekarriko du.
Hiru egoera barregarrik agerian
utziko dute pertsonaia hauen giza
harremanen herdoila, baita
gizartearena ere. Publikoarekiko

gertutasuna eta konplizitatea dira umore garratzaz osaturiko
pieza honen ezinbesteko osagaiak. Ikuskizuna, gainera, hiru toki
ezberdinetan gauzatuko da.

Gasteizko 
Pez Limbo
konpainiak
sorkuntza
propioan
oinarritzen du
bere
produkzioa:
umorea,
garraztasuna
eta poesiaren
arteko
nahasketa bat
eskaintzen
duten
ikuskizunak,
beti ere
errealitateari
luzatutako
begirada
kritikoa
oinarri.

PEZ LIMBO

OXIDO UMORE 
GARRATZA 

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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OTSAILAK

20
ASTEAZKENA

Eskarmentu
handiko aktore
eta ipuin-
kontalari
iruindarra.
Gazte antzerki
taldeak eta
amateurrak
zuzendu ditu.

Hona hemen egunerokotasunean
oinarritutako ipuin sorta bat.
Iruindar peto-petoa naiz. Bertako
kaleetatik ibiltzea gustatzen zait.
Izkina guztietan kontutxoak
daude ezkutatuta. Batzuk bertan
gertatu dira. Beste batzuk, berriz,
edonon suertatu dira baina,
auskalo zergatik, lotura  daukate
gure hiriarekin. Ala ez.  Ze axola,
Iruñetik mundura bidaiatzeko
modu ona dira.

Nik, egileak, arrantzale filipinoek
lez, azken 10080 minutuetan
gertatu diren berri izugarri,
liluragarri, poetiko, sinesgaitz,
zurrun, gogotsu, triste, epiko, eta
orokorrean, literarioak arrantzatuko
ditut zuen gozamenerako.
Munduak ez du lorik egiten, eta ziur
naiz berriz be harrituko gaituela,
nolanahi. On dagizuela eta ikusi
arte.

IRUÑETIK MUNDURA
BIRJIÑE ALBIRA

Iruñean bizi
den ipuin
kontalari,
idazle eta
antzerki
kritikari
bizkaitarra.
Hainbat
prentsa-
hedabiderekin
kolaboratzen
du eta
Euskalerria
Irratiaren
esataria
izandakoa da.

BALTZIZKUETA

AZKEN 10080 MINUTUEN
KRONIKA GROTESKOA EDO EZ

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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OTSAILAK

27
ASTEAZKENA

Oraingo honetan niri
gertatutako istorioak kontatuko
ditut, edo niri gertatu zaizkidala
esanez, asmatutakoak. Azken
finean berdin dio. Pentsa, ni neu
jaio aurretik gertatutako
istorioak ere kontatuko ditut.
Proto-istorioa edo pre-istorioa
deitu beharko nuke?... 
Solasaldian zehar nire

bizimoduaz arituko naiz, nire familiaren inguruan, nire bikote
harremanei buruz… Eta morboa gustuko duzuela
badakidanez, bakarrizketa ikustera etorri beharko duzue zuen
jakin-mina asetzeko.

Jose Cruz
Gurrutxaga
aktoreak
denbora luze
darama
interpretazio-
munduan bai
antzerkian
(Txalo, Tartean,
Vaiven...) bai
telebistan
(Jaun ta jabe,
Goenkale, Mi
querido
Klikowsky...).

JOSE CRUZ GURRUTXAGA

UMOREA

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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MARTXOAK

6
ASTEAZKENA

Idoia Torregarai
eta Mirari
Martiarena
kazetari
gipuzkoarrek
umore arloko
zenbait
proiektutan
parte hartu
dute elkarren
ondoan:
Torregarairen
Barretartia
blogean edota
irratsaio
ezberdinetan.
Publikoaren
aurrean
aritzeko ordua
iritsi zaie
oraingoan.

BAKEAN DAGOENA 
BAKEAN UTZI 

MIRARI MARTIARENA ETA IDOIA TORREGARAI

Bakean dagoena bakean utzi ikuskizuna elkarrekin lotzen
diren sei elkarrizketek osatzen dute. Bertan, euskara eta
generoari buruzko hainbat kontu aletzen dituzte, betaurreko
(u)moreak jantzita: euskalkiak, amatasuna, onomatopeiak,
gorpuzkerak, euskarakadak... Bakean dagoena bakean uzteko
ez daude prest!

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019
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Mikel Martinez
antzezle eta
idazlea da,
Bilboko
Maskarada
konpainia
historikoaren
sortzailea eta
Ez dok hiru eta
Tartean
antzerki-
konpainien
partaidea. 

Tabernaria tabernako bakarrizketa
da. Tabernariak bere ohiko
bezeroak bilduko ditu kaña bat
ondo botatzen erakusteko. Baina,
bakarrizketak aurrera egin ahala,
tabernariaren desirak, zalantzak
eta beldurrak agertuko dira, beste
gai sozial batzuez gain.

TABERNARIA. INSTRUKZIOAK
BOTATZEKO ONDO BAT KAÑA

MIKEL MARTINEZ

MARTXOAK

12
ASTEARTEA

Betidanik esan da neskak binaka
sartzen direla komunera. Lagun
artean dibertigarriagoa omen da,
baina tupustean suertatzen denean,
horrela al da? Nekanek Mirenekin topo
egingo du jatetxe bateko komun
batean. Eskola berean ikasitakoak ei
dira, eta Nekanek Miren gogoratzen ez
badu ere, pixagurak bultzatuta, haren

proposamena onartu eta elkarrekin sartuko dira komunera.
Hor barruan gertatuko dena bizitzaren isla zorrotza izango da.

KOMUNAK
IRATI AGIRREAZKUENAGA ETA ARANTZAZU SANZ

IRRIZIKLO HAMAIKA 2019

Irati
Agirreazkuenaga
eta Arantzazu
Sanz aktoreek
Alanbike
antzerki-
konpainia sortu
zuten 2011n.
Hainbat
diziplinatatik
zetozen
pertsonek osatu
zuten taldea.
Trebakuntza,
lankidetza eta
gogoeta
teatralerako
espazioa sortzea
dute xede.
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