Pieza sortu dute Parasite
Kolektiboa, Proyecto Larrua,
Sleepwalk Collective eta Tripak

Babesleak:

Laguntzailea:

SINOPSIS
“Hauek dira presoak. Leize honen barrenean eman dute bizitza osoa. Urtetan eta
hamarkadetan mundu bat sortu dute itzaletatik. Eguzkiaren argirik gabe, baita
zerurik gabe ere, sormen puruko egoera bat aurkitu dute. Azalean bizi garenontzat
pentsaezina den egoera bat. Ezer eman ez denean dena irudikatua izan behar delako,
dena oroitarazia izan behar delako, leizearen sakonenean pilatu diren objektuen
bitartez, inoiz ikusi ez duten kanpoko mundu baten hondakinen bitartez, eta, agian,
inoiz ikusiko ez dutena”
Plató pieza eszeniko, ludiko eta murgiltzaile berri bat da, publikoa Platonen kobazulo
alegorikoaren sakonenera gerturatzen duena, espetxe zaharra bihurtuz espektakulu
eta harridura, errebelazio eta mirarizko mikro-mundu batean.
Gasteizen egoitza duten lau konpainien arteko lankidetza bereziaren ondorioz
sortu da pieza, eta galdera serioak (eta ez horren serioak) proposatzen ditu gure
errealitatearen izaeraz, baita errealitate berri bat irudikatzeko eta sortzeko gure
gaitasun kolektiboaz ere.

Plató ikuskizunak Gasteizko 46. Nazioarteko Antzerki Jaialdia
inauguratuko du. 2021eko irailaren 30ean estreinatzen da
Montehermoso Kulturuneko Ur Biltegian eta urriaren 1, 2, 3
eta 6, 7,8, 9an izango da ikusgai.

KREDITUAK
Formatua: site-specific
Hizkuntza: euskara, gaztelera eta ingelesa
Iraupena: 100 minutu
Zuzendaria: Unai López de Armentia
Interpreteak: Marina Suárez, Iara Solano Arana, Hannah Frances Whelan, Aritz López,
Helena Wilhelmsson, Unai López de Armentia, Samuel Metcalfe, Danel Ibisate
Dramaturgia: Iara Solano Arana y Hannah Frances Whelan
Koreografia eta mugimendua: Aritz López y Helena Wilhelmsson
Soinu espazioa eta musika konposizioa: Samuel Metcalfe
Eszenografia eta jantziak: Marina Suárez
Argiztapena: Danel Ibisate
Banaketa: Josune Velez de Mendizabal
Sorkuntzan laguntzaileak: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila; Principal Antzokia /
Vitoria-Gasteizko Udala; Fundación Vital Fundazioa; Garaion Sorgingunea; Baratza Aretoa.
Kolaboratzailea: Centro Cultural Montehermoso Kulturunea.
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KONPAINIAK
Parasite Kolektiboa, Proyecto Larrua, Sleepwalk Collective eta Tripak konpainien
talde sorkuntza. Gaur egungo ikerketa eta praktika artistikoa ulertzeko modu
bat partekatzen duten lau euskal konpainia, antzerki esperimentaletik, dantza
garaikidetik eta ikerketatik musika eta arte plastikoetara doan zigilu pertsonal bat
inprimatzen dutenak. Plató-n, horietako bakoitzaren identitateak bat egiten du
sorkuntza kolektibo artistiko garaikideari bide emanez, non praktika guztiak bat
datozen zentzumenezko oreka poetiko batekin.

PARASITE KOLEKTIBOA

http://salabaratza.com/parasite-kolektiboa/

Sorkuntza eszenikoa ikertzen duten nazioarteko artisten kolektiboa da, antzerkiaren
eta dantzaren arteko topaketari begiratzen diona. Gasteizko Baratza Aretoan
kokatzen dira. Bere lanak hainbat iturritan oinarritzen dira, hala nola dantza
garaikidean, laborategiko antzerkian eta dramaturgia berrian, ikerketa teknikoan
eta fisikoan indar handia jarriz. 2013an Hautsa estreinatu zuen Parasite kolektiboak,
Scène de Bayonne ekoiztetxeak ekoitzia. Ordutik, zortzi pieza ekoitzi ditu, besteak
beste, pertsona bakarreko bi pieza Estaba muerta eta Hot water, Euskal Herrian zehar
ibili direnak, eta Baratza Aretoan zuzentzen duen Sorkuntza Eszenikoko Laborategiko
partaideekin sortutako beste lau pieza. Bere lanak sortu eta zabaltzearekin
batera, bitartekaritza-proiektuak garatzen ditu, eta, horretarako, arte eszenikoak
profesionalak ez diren kolektiboetara hurbiltzen ditu, New International Encounters
(AIZ) erakundearekin garatutako bitartekaritza-eredu baten bidez. Eredu hori
elkarlanean aritzen da ohiko lankidetzarekin. 2019an Ibili Ganbaran zuzendu zuten,
Montehermoso Kultur Zentroarekin lankidetzan, eta bertan elkarrekin sortzeko
saioak egin zituzten hainbat parte-hartzailerekin.
Ikuskizunak: Ibili Ganbaran,
un paseo por la almendra
(2019) | La Balsa de la Medusa
(2018) | Jokoa (2017) | Hot
Water (2016) | Usteak Ustel
(2016) | Estaba Muerta (2014) |
Bizi (2014) | Hautsa (2013)
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PROYECTO LARRUA
http://proyectolarrua.com/

Jordi Vilaseca eta Aritz Lopezek zuzendutako dantza konpainia. Lengoaia
propioa du, eta estiloak, fisikalitatea eta diziplinak batzen ditu, besteak beste,
Break Dance eta Dantza Garaikidea. 2015ean jaio zen, sorkuntza, bitartekaritza
eta prestakuntza lantzeko asmoz, eta, ordutik, hainbat areto-pieza eta espazio
ez-konbentzionaletarako piezak sortu ditu konpainiak, Espainian, Europan eta
Erdialdeko Amerikan biratu direnak. Leioako Umore Azokako lehiakide onenaren
saria jaso dute, eta koreografi onenaren, dantza-espezialitate onenaren eta
gizonezko saririk onenaren Max sarietarako hiru hautagai izan dira. Konpainiak, Doos
Colectivo taldearekin batera, Sarrera Agortuak audientziak garatzeko proiektuan lan
egiten du. Ekimen honen bidez, dantza garaikidea publiko guztiei hurbiltzen saiatzen
dira, eta, horretarako, hainbat antzokitan parte hartzen dute beren koreografia eta
jarduera paraleloak programatuz.

Ikuskizunak: Otsoa (2019) | Idi Begi (2018)
| Ozkol (2018) | Baserri (2017) | Larrua
(2016)

SLEEPWALK COLLECTIVE
https://sleepwalkcollective.com

2006tik Espanian eta Erresuma Batuaren artean lan egiten duen zuzeneko arteaz
eta antzerki esperimentalaz arduratzen da. Taldeak antzoki eta espazio ezkonbentzionaletarako pieza originalak sortzen ditu. Lan hauek herri-kulturarekiko
eta teknologia berriekin dituzten harremanen konplexutasunekiko sentitzen duten
liluratik sortzen dira. Bere piezek testu erreflexiboak eta poetikoak konbinatzen
dituzte teknika hau zainduta, eta soinu eta argi diseinu trinko eta hipnotiko
batean bilduta egoteagatik bereizten dira. Sleepwalk Collective iara Solano
Arana (Euskadi) eta Sammy Metcalfe (Erresuma Batua) dira. Elkarrekin dozena
bat ikuskizun sortu dituzte antzokietarako, pieza intimista sorta bat ere aurrez
aurrekoa, eta hainbat ekintza eta pieza eszeniko esperimental, horietako batzuk
bereziki espazio alternatibo eta museistikoetarako eginak, site-specific delakoak.
Espainian eta Erresuma Batuan ez ezik, lankideak Kanadan, Australian, Brasilen,
Mexikon edo Kuban ere lan egin du, baita Europako dozena bat herrialdetan ere.
Gaur egun, sorkuntza eta erakustaldia komisarioarekin konbinatzen dituzte, bai eta
beste prestakuntza-jarduera batzuekin ere, eta sortzen ari diren artisten proiektu
eszenikoekin laguntzen dute. Sleepwalk Collective Gasteizko Baratza Aretoko
konpania egoilarra da, eta Madrilgo La Abadia antzokiko artistak. Bere
testuak Oberon Booksek argitaratu ditu.
Ikuskizunak: Swimming Pools (2020) | Kourtney Kardashian
(2018) | Khloé Kardashian (2017) | Kim Kardashian (2016)
| Domestica (2014) | Actress (2015) | Karaoke (2013) | El
Entretenimiento (2012) | As The Flames We Danced To The
Sirens, The Sirens (2010)
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TRIPAK

https://tripakkolektiboa.wixsite.com

2013an sortutako kolektiboa da. Proiektua Baratza aretoan sortu zen, egoitza
artistiko bati esker, eta 2014tik bertako kide ere bada. Bere lehen proiektu eszenikoa
Aitaren Larrua da, lan egiteko modu propio baten aurkikuntza suposatu zuen pieza.
Lanak bi urtez egin zituen Euskal Herriko hainbat eszenatokietan, Intacto jaialdian
amaituz bere bidea. 2017an, Baratza Aretoko egoitza bati esker, Urruna sortzen hasi
ziren. Orduz geroztik, hainbat sormen-egoitza egin dituzte Azala Kreazio Espazioa,
Baratza aretoa, GaraiOn Sorgingunea eta Pradillo Antzokia bezalako espazioetan, eta
horien bertsio desberdinak erakutsi dituzte Teatro Pradillo, Oihaneder Euskararen
Etxea eta noche Scratxe # 11n. 2019ko uztailean antzezlana egokitu zuten Eremuakek antolatutako Markina-Xemeingo aire zabaleko ekitaldi baterako, HARRIAK
programaren barruan. Azkenik, Teatro Pradilloko azken egoitza sortzeko prozesua
amaitu ondoren, La Fundicion Bilbaon estreinatu zuten pieza, BAD jaialdiaren
barruan. Bere proiektu berria EREMUAKek hautatu du 2019an garatzeko.
Bulegoa z/b-n gonbidatutako artistak ere izan dira.
Ikuskizunak: Urruna (2017) | Aitaren Larrua (2015)

SORKUNTZA
PROZESUA
Plató sorkuntza kolektiboko prozesu baten emaitza da, non parte hartu duten
Gasteizen kokatutako lau konpainiek. Euren arteko lan eredua transdiziplinarra izan
da.Eta ikerketa eta sorkuntza, modu teoriko eta kontzeptualean garatuak izan dira
2020 eta 2021. urtean zehar Sorgune Lantegiei esker. Ondorioz 2021eko udazkenean
Montehermoso Kulturuneko Ur Biletegian izan du estreinaldi absolutoa.
Proiektuaren lehen egoitza 2020ko udan izan zen, eta proposamena osatzen duten
diziplina bakoitzean zentratutako saio esperimentaletan oinarrituta egituratu zen:
antzerkia, dantza, musika, arte plastikoak eta arte bisualak. Lehen fase horrek
dramaturgia, taldeko koreografia-mugimendua, soinu-espazioa eta musikakonposizioa, argi-espazioa eta gorputzaren eta objektuen arteko erlazioa bezalako
alderdietara hurbiltzeko balio izan zuen. Lan-eredu horrek aukera eszenikoen
eztanda eragin zuen, inprobisazio fisikoetatik sortu zena, konpainia bakoitzaren
berezko materialak eta metodologiak erlazionatzeko askotariko aukerak emanez eta
prozesua, formalki eta kontzeptualki, zehatzagoa izan zitekeen eszenaratze batera
hurbilduz.
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Plató sortzeko prozesuaren funtsezko zati bat erregistratzeko eta artxibatzeko lana
izan da. Lan hori beharrezkoa da egoitza bakoitzean lortutako emaitzari berriro
heltzeko eta sortze-prozesuaren faseetan aurrera egiteko. Beraz, eta proiektuaren
izaera kolaboratiboa, transdiziplinarra eta multiformea dela eta, dramaturgiak
landutako diziplina guztietatik sortutako materialei erantzun ahal izateko, lehen
egoitza batean sortutako material guztia bigarren egoitzan erabilgarri izan zen
2020ko udazkenean. Garaion Sorgingunea sortze-fabrikak hartu zuen ikerketa
eta garapenerako Platóren bigarren egoitzaren lehen zatia. Bertan dagoen gune
(aletegia) baten neurriek, pieza estreinatuko zen espaziora hurbiltzea ahalbidetu
zuten. Ingurune naturalak zenbait material kanpoan probatzeko aukera ere eman
zuen, mundu eszenikoan sakonago murgilduz. Orain haitzulo-platoan bizi garela,
geure buruari galdetzen diogu: zer dago kanpoan? Eta zergatik eta norentzat egiten
ari gara argi-itzalen joko berri hau, ikuskizun hau? Egoitzaren bigarren zatia Baratza
Aretoan izan zen. Lan eszenografikoak rol garrantzitsua hartu zuen aste horretan.
Bertan, Platóren munduan sartuko ziren objektuak aukeratu ziren, eta platohaitzuloaren barruko agertokiak osatzen dituzten paisaia batzuk konposatu ziren.
Piezaren mapa dramaturgiko berri bat ere sortu zen, sortutako material, eszena eta
kontzeptu berriak erlazionatuz.
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Hirugarren egoitza Garaion Sorgingunean izan zen
2021eko udan. Aletegia funtsezkoa izan zen pieza
teknikoki zehazteko, bai eta horretarako edukiak
eta materiala finkatzeko ere. 2021eko uztailaren
31n, prozesuaren lagin ireki bat egin zen Garaion
aletegian bertan. Work-in-progress delakoa, eta,
horren ondorioz, konpainiek lehen harremana
izan zuten publikoarekin, eta espazioa, objektuak
eta sormen-materiala testatu ahal izan ziren, baita
entzuleen kokapena ere. Horrela, site-specific
batek dituen eskakizun tekniko eta artistikoez
haratago, hurbilketa fidagarriagoa egin ahal izan
zen Gasteizko Ur Biltegian garatuko zen azken
muntaiara.
Proiektuaren azken fasea Montehermoso Kultur
Etxean egin zen, 2021eko irailean. Bi astez Ur
Biltegian murgilduta, sortzaileek behin betiko
zehaztu ahal izan zuten pieza garatuko zen espazio
teknikoa. Zalantzarik gabe, eszena guztiak behin
betiko espazioan gauzatzeko aukera zela eta,
entseguak erabakigarriak eta leialak izan ziren
estreinaldiari begira.

INFORMAZIO GEHIAGO: www.proyectoplato.com
HARREMANA
Josune Velez de Mendizabal | 646145048
Unai López de Armentia | 647164449
TRAILER: https://vimeo.com/493007474
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