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“HARIAK” instant batean bizitza osoa sos-
tengatzen zioten hariak hautsi eta hutsetik 
hasi beharrean aurkitu den jendearen es-
perientziez osatutako antzezlan diziplina 
anitza da. Dantza garaikidea, giza tamain-
ako panpinen manipulazioa eta Harkaitz 
Canoren textuek bat egiten dute, benetako 
jendearen benetako istorioei gorputza 
emateko.

Askotan pausoz pauso, etxe bat adreiluz 
adreilu eraikitzen den bezala, nolabaiteko 
zihurtasuna ematen digun bizitza bat erai-
kitzen dugu, edozein momentutan dena pi-
kutara joan daitekeela kontutan hartu gabe. 
Eta hain zuzen ere, dena hankaz gora jartz-
en den momentu zehatz horietan bakarrik 
ohartzen gara bizitzaren ahuleziaz.  





ZUZENDARIA: Asier Zabaleta.

DANTZARIAK: Natalia de Miguel, Thiago Luiz Almei-
da, Caio Henrique de Souza, María Andrés, Claudio 
Rojas.

BEREZKO TESTUA: Harkaitz Cano (+Joseba Sarrion-
aindiaren bi poema).

KOREOGRAFIA: Asier Zabaleta dantzarien laguntzaz.

PANPINEN EGILEA: Urko Redondo.

ARGIEN DISEINUA: Junki Gonzalez.

ESZENOGRAFIA: Pello Artola.

AHOTSAK: Asier Hernandez, Marga Altolagirre, Gor-
ka Zubeldia, Dorleta Urretabizkaia, Sergio Nguema, 
Asier Zabaleta.

IKERKETA-KANPOKO BEGIRADA: Jorge Jáuregui.

MUSIKA: The Gateless Gate, Silent Strangers, Ger-
manager, Kai Engel, Learning music, Nest, J.S.Bach.

EKOIZPENA: ERTZA.

KOPRODUKZIOA: TOPIC Tolosako Nazioarteko Txotx-
ongilo Zentroa, B.A.D. Bilbao Antzerki Dantza.

LAGUNTZA: Eusko Jaurlaritzako Kultura Departamen-
dua.

BANAKETA: Isabel Jiménez (www.infinitaescena.com).

FITXA ARTISTIKOA





ASIER ZABALETAREN BIOGRAFIA MOTZA

Interprete gisa Arteszena, Adeshoras, Compañía de Vi-
cente Saéz, Hojarasca, Q-ro y cía eta Maskarada konpain-
ietan aritu ondoren, 1999. urtetik 2005. urteraino Suitza-ko 
Alias konpainiako kide izan da. Talde horrekin, sei antzer-
ki-dantza ikuskizunen sortze lanetan eta beste hainbat 
proiektu paralelotan ere parte hartu du, hala nola filmak, 
erakusketak, inprobisazio publikoak, etab.

2.004. urtean ERTZA konpainia sortzen du eta honekin are-
toko 11 antzerki dantza ikuskizun eta kaleko 9 sortzeaz gain, 
hainbat proiektu ezberdin aurrera atera ditu. Hala nola, 
tailerrak, egoitza artistikoak, sentsibilizazio programak, 
etab. Asier Zabaletaren lan asko nazioarteko jaialdietan 
sarituak izan dira eta bere lanak Txina, Filipinak, Brasil, 
Perú, Costa Rica, El Salvador, México, Israel, Errusia, Litu-
ania, Luxenburgo, Suitza, Alemania, Frantzia, Italia, Gre-
zia, Espainia eta Portugal bezelako herrialdeetan erakutsi 
dira.

SARIAK

- Gran Canaria-ko 10MASDANZA jaialdian bakarlanen 
1.Saria, “EGO” lanarekin.

- “XXII Certamen Coreográfico de Madrid”-en 3 Sari: “Cen-
tro Coreográfico Galego”-n egoitza artistikoa. Biretarako 
laguntza eta Dantzari onenari (Eneko Gil) Fundación AISGE 
saria.

- 2.010 Errusiako “Chelyabinsk” estatuan Koreografia Ga-
raikide arloan 1. Saria eta Errusiako Urrezko Maskara sa-
rietan bi izendapen: Dantza Garaikide ekoizpen onena eta 
Koreografo onena “Next in line” lanarekin.

- Euskadiko lan onenari saria, Leioako 2013 UMORE AZO-
KA jaialdian, “4X4” ikuskizunarekin.

- Ibilbide artistikoari saria. Gipuzkoako Dantza Profesion-
alen Elkartearen eskutik XIII Dantza Sarietan.



Erraza da audientzia hunkitzea: futbolak ere lor lezake 
hainbeste, kulebroi batek edo dezibelioen gehiegikeriak 
lor dezaketen era berean. Homo sapiensa izaki hauskor 
eta zaurgarria baita; ez ditugu gure emozioak kontro-
latzen. Benetan zaila dena, ordea, geure burua ezagutu 
eta aldatzera garamatzan hausnarketa estetiko baten bi-
tartez ikuslea hunkitzea da. Horixe lortzen du, hain zuzen, 
Asier Zabaletak: emozioez haratago, eraldaketa kritiko 
baten irrika sortzea. Ardura sozialetik eta kezka intimoeta-
tik abiatuta (sena, atabismoa, erlijioa, identitatea, mina, 
dolua, ikuskizunaren zergatia), gizakiak bere bereak ditu-
en gatazkak eta kontraesanak eszenaratzen ditu, noiz zor-
rotz, noiz ironiaz, beti zehatz eta garden, sekula bidegurut-
zeetan galdu gabe. Amildegi ere badiren ertzak hatz –eta 
oin– puntekin ukituz. Lengoaia eszenikoa istorio edo haus-
narketa sakon baten zerbitzura dago beti, eta dantzari 
gehitzen zaizkion arte diziplina ezberdinek –dela musika 
edo dela antzezpena– aberastu eta indartu egiten dituzte, 
bai koreografia, bai katarsira garamatzan bidea. Dantza, 
software libre bezala ulertua. 

Hunkitzen garen hurrengo aldian zergatik hunkitzen garen 
jakin dezagun.  

HARKAITZ CANO



ESZENATOKIA  (neurri minimoak): 
 - Zabaleta: 9 metro (+ alboetan kaleak jartzeko eta  
 dantzarien pasurako lekua). 
 - Sakonera: 8 metro (+ txazenan panoramak jartzeko  
 eta dantzarien pasurako lekua) 
 - Altuera: 6 metro. 

ANTZOKIARI ESKATZEN ZAION MATERIALA: 
 - Dantza zorua. Mate beltza 9X8.
 - Ziklorama.
 - Alboetako hankak eta banbalinak.
 - Kaleak jartzeko egiturak.

KONPAINIAK DARAMAN MATERIALA: 

 ESCENOGRAFIA:
 - Baratatik zintzilikatzen diren hariak.

 - Tul Gobelin beltza.
 - Garrak eta poleak.
 - Bost panpin artikulatu.
 - Ke makina.

SOINUA: 
 - PA-n entzun ahal izateko soinu sistema.
 - 2 monitore eszenatokian.
 - CD irakurgailua, UBS koneksioa edo ordenagailua   
 konektatzeko mini Jack.

PERTSONALA: 

Antzokira zuzenki loturik dagoen eta bertako equipo 
guztia ezagutzen duen teknikari bat, muntaia, entsegu 
eta emanaldian zehar.

BEHAR TEKNIKOAK



LOTURAK

Bideo osoa gazteleraz:

https://youtu.be/m74MRtFaD4k

Bideo osoa euskaraz:

https://youtu.be/1PKt7eh8Cik

Bideo promozionana:

https://vimeo.com/177369966

https://youtu.be/m74MRtFaD4k
https://youtu.be/1PKt7eh8Cik
https://vimeo.com/177369966
https://vimeo.com/177369966
https://youtu.be/1PKt7eh8Cik
https://youtu.be/m74MRtFaD4k


DIRU LAGUNTZA

LAGUNTZAILEAK

KONTAKTUA

Isabel Jiménez (Infinita Escena)

+34 665 680 058
isabel@infinitaescena.com

Asier Zabaleta

+34 663 767 699
info@ertza.com

KOPRODUKZIOA


