
 

 

 

 

 

 

AMA-ALU-LUR 
(Sorgin baten ametsak…) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

AMA-ALU-LUR 
(Sorgin baten ametsak…) 

 

(AMA) 

JATORRIA: 

2017 uztailaren hasieran, prentsako lerroburu batek 

ezohiko indar batez erakarri zuen gure arreta... 

 

 “Oreretako AITZBITARTE IV kobazuloan, 

duela 14.000 urte inguruko paleolito garaiko 

irudiak aurkitu dituzte. Guztien artean goi-behe 

metro bat baino gehiago den alu bat 

nabarmentzen da…  

 

Albistea erraietaraino barrendu zitzaigun, eta sekulako 

jakin-mina piztu zuen gure baitan, gure solasaldietan ia 

hizpide bakar bihurtzeraino. Gure sormena ere jakin-

minaren lurraldera hegaldatu genuen... 

 



Bestelako ekimen eta egitasmoz beteriko urte oparo 

baten ondorioz, proiektua ordenagailuko karpeta batean 

gordea gelditu zen, ondutako ardo onenen gisan, mundura 

irteteko bere momentuaren zain. 

 

2018ko uztailaren hasieran, albistea argitaratu zenetik 

urtebete eskasera, ordenagailuko karpetak gainezka egin 

eskean hasi zitzaigun, eskean, proiektua berrartu 

genezan. 

Handik gutxira, lagun espeleologo batekin (Iñaki Alonso: 

SAKON-Amarozko Espeleo Taldea) harremanetan jarri 

ginen, eta haren bitartez iritsi gara espeleo-arkeologian 

eminentzia den Diego Garate adituarengana. 

Uda bizi-bizi batek obraren lehen eszena, AMA-ALU-

LUR (Sorgin baten ametsak…) izenburupean 2019 

POLTSIKO ANTZERKI SARIA lehiaketara aurkeztu 

genuen lana. 

Jarraian, galdera batzuen bidez aurreratuko dizkizuegu 

zenbait zertzelada: 

- Duela 15.000 urte, zergatik margotzen ote genituen 

aluak gure helmenetik urrun zeuden kobazulo 

ezkutuenetan?  

- Hain garrantzitsua al zen? 



- Ze mito, sinesmen, ohitura ostentzen dituzte margo 

horiek? 

- Milaka urte geroago, zergatik zaigu hain arrotz geure 

alua emakume gehienoi? 

- Zergatik kostatzen zaigu askotan hitza bera 

ahoskatzea? 

- Zergatik ez daki inork ezer Potone-z, Platon-en 

arrebaz? 

- Nolakoa ote zen “Potoneren haitzuloa”? 

- Ze gertatu da 15.000 urte hauetan kobazuloetan silex 

bidez aluak margotzetik paretetan klariona edo 

errotulagailuz zakilak margotzera pasatzeko? 

 

AITZBITARTE IV-ko aurkikuntza abiaburu bikaina dela 

uste dugu kafe-antzerki egiturako obra bati bide eman 

eta ideiak, bulkadak eta sentimenduak jolas-giro 

atseginez elkarbanatzeko...  

Dena gai baten inguruan ardaztua: ALUA. 

Eta umoretsu... oso umoretsu! 

Amalurren alabok beti egin izan dugun moduan! 



 

Alua AITZBITARTE IV kobazuloan. 



(ALU) 

PROIEKTUA: 

Proiektua gauzatzeko sorkuntza prozesua bideratu duten 

ildo nagusiak zehaztu ditugu, jarraian zuekin partekatuko 

ditugunak: 

 

ESZENOGRAFIA ETA JANTZIAK: 

-Proiektore bat eta antzezleek zeharkatzeko moduko 

pantaila bat. Pantailak obrako eszenak bilbatzeko aukera 

ugari eman diezaguke. Gainera, jantzi aldaketak egiteko 

bionbo gisa nahiz sarrera-irteeretako atrezzo modura 

erabiltzeko modua ere eskainiko liguke. 

-Bi antzezleek, oinarrizko beztimenda gisa, 

espeleologiarako buzoak erabiliko dituzte, obran zehar 

jokatuko dituzten pertsonaien arabera, erantzi edo 

egokitu egingo dituztenak. 

-Argiztapena obrako bi fokuren bidez gauzatuko da. 

Lehenengo eszenako bi espeleologoen kaskoetako fokuak 

ere erabiliko dira. Edozein espaziotara egokitu daiteke 

eta aukera asko zabal ditzakeela uste dugu. 

-Eszena bakoitzak bertso batekin bukatuko da. 

Eszenaren arabera estilo ezberdinak erabiliko dira. 

 



TALDEA 

-Hasierako taldearen osaketa: 

Ideia eta gidoia: 

-BEATRIZ LARRAÑAGA eta MAY GOROSTIAGA. 

Testua: 

-BEATRIZ LARRAÑAGA, MAY GOROSTIAGA, 

IMANOL ARABAOLAZA eta EKAITZ GOIKOETXEA. 

Bertsoak: 

EKAITZ GOIKOETXEA. 

Zuzendaritza:  

-MAY GOROSTIAGA. 

1 Antzezlea:  

-BEATRIZ LARRAÑAGA.  

2 Antzezlea: 

-ITZIAR SAENZ DE OJER. 

-Obra areago aberaste alde, gure inguruko beste 

kolaboratzaile batzuen laguntza ere izan dugu. 

-Testua idazteko orduan, aholkatu eta esatekoak doitu 

eta zehazten lagundu diguten jakintza ezberdinetako 

adituekin elkarrizketak izan ditugu: (Arkeologia, 

Mitologia, Feminismoa, Sexologia, Filosofia, Antropologia, 

Historia, Artean aditu direnekin besteak beste). 



 

(LUR) 

EKINTZA: 

Oraingoz honaino iritsi gara. 

Gure ibilian, eta urtean zehar burutzen ditugun 

ekintzetan, beti sustatu izan dugu formatu txikiko 

antzerkia, eta egon, irrikatsu geunden obra berri bat 

sortzeko.  

Proiektu honek aukera ezinhobea eskaintzen digu kafe-

antzezlan izaerako ikuskizun berri bat ontzeko. 

GORA POLTSIKO ANTZERKIA! 

 



 
Aluak kobazuloetan. 

 

Horrelakorik irudikatzen duzue?... 

”Zer jakingo du nire anaiak!!! …Emakume batek  

kobazulo honetan bere kateetatik askatzerik balu, ez 

litzateke ihesian argiaren atzetik tematuko; areago 

barrenduko litzateke itzalen itzalean unibertsoaren 

esentziaz jabetzeko”. 

“Potoneren haitzuloa” 

(Potone; Platon-en arreba) 

 



KURRIKULUMAK 
INTUJAI TEATRO 

(BEATRIZ LARRAÑAGA, MAY GOROSTIAGA) 

 
ILUSIOAK EREITEN, GRINAK LANTZEN.  

 

INTUJAI TEATRO: 

KULTIKULTOREAK. 

ILUSIOAK EREITEN, GRINAK LANTZEN.  

INTUJAI TEATROren hazia 2006ko udaberrian hasi 

zen ernaltzen.  

 



BEATRIZ LARRAÑAGA eta MAY GOROSTIAGA bat 

eginda hasi ziren, urte batzuk geroago loratuko zen 

proiektuari haien energiak ematen.  

INTUJAI TEATROk era guztietako alorrak lantzen ditu, 

helburu bakar batekin: Antzerkiaren Natura erabiliz 

bizia erein, polinizatu eta loratzea. 

Ipuinen  munduagatik duten grinaren emaitza gisa,  

INTUJAI  TEATROk  AHOZ-AHO Ahozkotasunaren 

Nazioarteko Jaialdia antolatzen du urtero, Tolosan eta 

Ordizian. 

 

Zapalduen Antzerkian ere adituak dira proiektu 

ezberdinetan. 

 

Antzerki Jaialditxo ezberdinak antolatzen dituzte urtez 

urte: Amarotzeko Antzerki Astea, Antzeztaun, Zikloia… 

 

BEATRIZ LARRAÑAGAk eta MAY GOROSTIAGAk, alor 

horietan hainbat urtetako eskarmentua duten arren, 

lehengo grina berberaz ekiten diote proiektu berri 

bakoitzari, hazi berri bakoitzari… 

 

 



BEATRIZ  LARRAÑAGA IBEAS 

 
BEATRIZ  LARRAÑAGA IBEAS 

(Donostia, 1975) 

Kultikultorea. 

Bea Larrañaga 2005. urtean ekin zion arte eszenikoetako 

prestakuntzari. 2010. urtetik Clownaren artean 

espezializatzen ari da. Arlo horretan prestakuntza jaso 

du, hainbat irakasleren eskutik: Ana Pérez, Antton Valen,  

Gardi Hutter, May Gorostiaga, Leo Bassi, Virginia Imaz, 

Pep Villa, Pablo Ibarluzea, Anduriña Zurutuza, Chefo 

Rodriguez… 

Prestakuntza jaso du, halaber, Inprobisazioen, Ahozko 

Narrazioaren eta Maskaren arloetan. 



Gaur egun, prestakuntza eta laguntza jasotzen du 

clownaren etengabeko hazkuntzan, Anduriña 

Zurutuzaren eta Chefo Rodriguezen eskutik (Badut 

Taldea). 

 

ESPERIENTZIA PROFESIONALA: 

Aktore gisa: 

2008- “Murro en ponta de faca” – Zuzendaria: May 

Gorostiaga 

2011 - “Lagunak eta haien melodiak” – Zuzendaria: Miguel 

Galindo 

2015 - “Egunero” – Zuzendaria: May Gorostiaga 

2016 - “Gora ala behera” – Zuzendaria: Paolo di 

Gianvincenzo 

2017 – “Aire hemendik” – Zuzendaria: Ana Perez 

2006an Intujai antzerki konpainia sortu zuen, May 

Gorostiagarekin batera.  

 

 

 

 

 



ITZIAR SAENZ DE OJER MARTINEZ 

 
ITZIAR SAENZ DE OJER MARTINEZ 

 (Donostia, 1976)  

Ikasketaz Pedagogo eta Sexologoa, 2005. urtean ekiten 

dio clown mundua ezagutu eta lantzeari Bazen Behin 

Clown taldearen eskutik. Orduztik, Peio Arnaez, Gabriel 

Chamé, Mai Gorostiaga, Ana Perez, Anduriña Zurutuza, 

Chefo Rodriguez eta Leo Bassirekin hainbat formazio 

ikastaro burutu ditu.  

2016. urtetik Pailaztana Clown taldean parte hartzen du 

eta Intujai teatrorekin kolaboratzen.  

Ipuin kontalari gixa Euskal Herriko txoko ezberdinetan 

ibilia 2002. urteaz geroztik.  

 



LAN ESPERIENTZIA:  

2005 -”Eta, zergaitik ez?”- Aktore lanak. Zuzendaritza: 

Peio Arnaez.  

2006-”Ser madres”- Aktore eta gidoigile lanak. 

Zuzendaritza: Peio Arnaez.  

2007-”Oraingoan bai!”- Aktore lanak. Zuzendaritza: Peio 

Arnaez.  

2009-”Zu zeu izan”- Aktore eta gidoigile lanak. 

Zuzendaritza: Peio Arnaez.  

2011-”Maria Macozzi”-Aktore lanak. Zuzendaria: Peio 

Arnaez.  

2011-”Edoskitzearen inguruko bakarrizketa”- Aktore eta 

gidoigile.  

2012-Sexologiatik esku hartze komunitariora EHU-ko 

jardunaldietan ondorioak clown eran.  

2012-Estatu mailako Transexualen elkartee bilgunean 

clown erako ondorioak.  

2015-”Clowntu kontari”-Aktore eta gidoigile.  

2016-”Sexijentziak askatuz”-Aktore eta gidoigile. 

Zuzendaria: Peio Arnaez.  

 

 

 



EKAITZ GOIKOETXEA ASURABARRENA 

 
EKAITZ GOIKOETXEA ASURABARRENA 

 



(Beasain, 1980) 

Gasteizen Euskal Filologian lizentziatu eta lehen lan 

urteak Lazkaoko Maizpide Euskaltegian igaro ondoren, 

azken hamar urteetan Nafarroako hezkuntza arautuan 

aritu da Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasten,  

Atarrabian eta Burlatan. Lau urtez Euskal Hizkuntza eta 

Literatura ikasketak ikasketaburu zereginekin uztartu 

ditu gainera.  

 

Txiki-txikitatik izan du hitzekin jolasteko zaletasuna, 

eta bat-bateko bertsogintzan nahiz bertsopaperetan 

murgilduago egon bada ere,  bestelako adierazpideak ere 

jorratu izan ditu. 2003an Gipuzkoako Bertsolari 

Txapelketako finalista izan zen, eta 2005ean Orixe 

Saria irabazi zuen. 23 urte arte adierazpide 

ezberdinetan dozenaka lehiaketa irabazi zituen, eta 

hamahiru urteko etenaren ondoren, berriz idazteari 

eman eta azken bizpahiru urteetan besteak beste 

Basarri Sariko lehen eta bigarren sariak (2015, 2016, 

2017), Lazkao Txiki Bertsopaper Lehiaketa (2017,2018) 

eta Iparragirre Saria eskuratu ditu (2015, 2017), baita 

Oihenart Aforismo Lehiaketa ere (2016, 2017). Hainbat 

musika talderen abestietarako letrak ere idatzi ditu, 

Koldo eta Arantxa Iparragirrerentzat, Huntza 

taldearentzat... 



Garazi Zabaleta eta Aitor Lanasekin batera Trans-

Formatzen dokumentala zuzendu eta ekoitzi berri du, 

eta ikasle eta lankideekin  aniztasunaren eta  

maitasunaren inguruko Mahaitasunez / Mésame 

emanaldia eskolaz eskola eta herriz herri eskaintzen 

dihardu. 

 

Azken hamasei urteetan, Irati arrebarekin batera, 

larunbat goizak Segura Irratiko Itaka literatur saioa 

gidatzeari eskaintzen dizkio, eta aisialdia esku artean 

nahiz hankapean bizitza eta mundua irakurtzeari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMANOL ARABAOLAZA GALARRAGA 
 

 
IMANOL ARABAOLAZA GALARRAGA 

 

(Tolosa, 1982) 

 

Industri ingeniari mekanikoa, makina erreminta enpresa 

batean langile. 

 

2011 urtetik Tolosako kultur etxeko Antzerki taldeko 

kidea Elena Aranbarriren zuzendaritzapean.  

 

Klown eta ipuin kontalari ikastaroetan parte hartua. 

 

Bertsolaritza munduan gai-jartzaile lanean aritua. 2011 

Gipuzkoako bertsolari txapelketan gai-jartzaile taldeko 

partaide. 



 

2017an Landarbaso abesbatzarekin “Gernika ilunetik 

argi” ikuskizunean parte hartu zuen eszena zuzendari 

moduan. 

 

Pier Paul Berzaitz-en “Laida pilota” proiektuan eszena 

zuzendari lanetan dabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAY GOROSTIAGA POZO 

 
MAY GOROSTIAGA POZO 



(Tolosa, 1971) 

 

Kultikultorea. 

 

Aktore, irakasle, sortzaile eta antzerki zuzendari. 

bere bizkarrean 20 urtetik gorako esperientziarekin, 

murgiltzen den proiektu bakoitzetik lehen egunean 

bezala ikasten jarraitzen du. 

Klown: umorearen iturri klasikoenetatik edanez, espresio 

bide berriak arakatzen jarraitzen du. Egoera 

ezberdinetatik irribarrerik inozenteena edo 

konprometituena sortarazteko hitzaren eta egoeren 

zirikatzailea da. 

Formatu txikiko ikuskizunen sortzailea: “May Family”, 

“Libertad Clowndicional” , “May en Klowncierto”,  “May en 

pelotas”,  “Klowntakatilu” , “Nire munduan” edo “May 

Gorostiaga… Presente!”  

Baketik Fundazioaren Antzerki Forum programaren 

dinamizatzailea. 

Baketik Fundazioaren eskutik, 2007tik, antzerki sozial 

eta parte-hartzailearen dinamizatzaile da eskoletan 

balore etikoak bultzatzeko. Gaur egun metodologia honen 

eskutik gai ezberdinak lantzen ari da. 

2006an Intujai antzerki proiektua sortu zuen, Beatriz 

Larrañagarekin batera.  



 

 

AMA-ALU-LUR: Eskuekin alu bat itxuratuz… 

  

 

 

 


