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Jantziteria eta elementu eszenikoen diseinua eta ekoizpena.

Material grafikoa eta ikus-entzunezkoa.

HORIZONTE BERRIETARANTZ
N U N A V U T izenak "gure indarra" edo "gure lurra" esan nahi du inuiten hizkuntzan. Eta
hauek dira ere, NERI(H)ARIren ikusmira berrian jasotzen diren helburuak: gure lurralde edo
eremuen eta gure arteko harreman-sareen eustea , sendotzea eta zabaltzea.
Azken bi urteak, modu batean edo bestean, suposatu duten barne- nahiz kanpolurrikararen edo/eta lehortearen ondoren, N U N A V U T -ek, adierazbide artistiko
ezberdinak bide, biltzeko guneak berreraikitzeko eta hartu-emanak berraktibatzeko
espazioa izan nahi du. Haur, heldu zein zahar, guztiok bizitzan funtsezko baititugu gizaharremanak: elkar begiratzeko, elkar entzuteko eta elkarrekin partekatzeko uneak.
Izan ere, N U N A V U T lurralde utopiko bat sortzeko saiakera da, non belaunaldi guztien
bizi-kezka unibertsalak gailentzen diren: MAITASUNA, MUNSTROAK eta JOLASA. Hor
aurkituko dira elkarrenganako eta norberarenganako afektua eta zaintza, barne- eta
kanpo-beldurrak, eta iruditeriak eskeintzen digun mundu zabala.
N U N A V U T osatzen duten berezko paisaiek nolabaiteko unibertso onirikoa iradokitzen
dute, zeina guztiontzat identifikagarria izan daitekeen. Non denbora geldi dagoen, eta
begiratzea eta entzutea besterik ez den geratzen. Ondoren, guztia gertatzen da...

www.nerihari.com

N U N A V U T ez-ohiko formatuko (ahal dela, publikoa 360ºtan izatea eskertzen da -ikus barrualdeko pieza osoaren
bideaoa-) eta iraupen luzeko pieza da, hiru artistek eszenaratua (bi dantzari eta musikari bat) eta adin guztietako
ikusleei zuzendua. Izan ere, haur-ipuietatik abiatzen da N U N A V U T, zeintzuk belaunaldien arteko bilguneen
adierazgarri diren, eta iruditeriaren lehen esnatzea dakartzaten.
Modu berean, transgenerazionalak diren gaiak azpimarratzen ditu -MAITASUNA, MUNSTROAK (beldurrak) eta JOLASAhaurrak heldu, helduak zahar eta zaharrak haur garen bezala. Dantza garaikidearen, soinu artearen, arte plastikoen eta
ipuin-kontaketen ezaugarriak batuz, gorputz-, soinu- eta material-adierazbideen hibridazio indartsuak adi begiratzera
eta entzutera garamatzagu, norberaren iruditeria pertsonalari bidea zabalduz eta emoziozko bidaia batean murgilduz.
N U N A V U T bada, NERI(H)ARIren hizkuntza koreografikoaren garapenaren islada, bere bilakaeraren oinarri diren bi
helburu nagusiri irmoki eusten dielarik:
· Dantzaren formaz gain, edukia eta benekotasuna azpimarratzea: mugimendua nondik/nola/zergatik sortzen da?
· Dantzaren birtuosismoaz eta balio estetikoaz haratago, transmisio-balorea edo balio komunikatzailea gailentzea: Zein
da dantzaren esanahia edo narratibitatea?
"Guztian dago dantza. Dantza guztiongan dago."
N U N A V U T bada ere, arte-lan orotan, tenporalitateak duen garrantzia berresteko (publikoari egotera gonbidatzekoa,
denbora hartuz begiratzeko, irudikatzeko eta partekatzeko), publikoaren begirada aktiboa bultzatzeko eta artesorkuntzaren estandarizazioarekin hausteko beharrak aldarrikatzeko ahalegina.
Eusko Jaurlaritzaren Kultura Saileko dirulaguntzarekin (Dantza Ekoizpenak I, 2021/22), 2022ko
ekainaren 25ean estreinatu da, Donostiako GAZTESZENA aretoan (Myriam Perez: Nunavut —
dantzan.eus)
Sorkuntza-prozesuan ondorengo espazioen eta instituzioen babesa eta elkarlana izan du ere:
Donostia Kultura - Egia K.E./Gazteszena
Gipuzkoako Dantzagunea (Gipuzkoako Diputazioa)
AZALA Kreazio Espazioa
Gezala Auditorima (Lezoko Udala)
Amaia K.Z. (Irungo Udala)
San Agustin Kulturgunea (Durangoko Udala)

SINOPSIA
Noiz utzi genion haur izateari? Noizbait utzi al diogu? Noizbait utziko al
diogu?
N U N A V U T behin izan gineneko lurraldea da, denbora izozturik
mantentzen denekoa, glaziarrek betirako irauten dutenekoa.
Bertan ikasi genuen zuhaitzetatik zintzilika ibiltzen, zuhaitzik gabeko
eremuetan. Bertan jaso genuen piztiaren besarkada. Bertan ziren aske,
haizeak korapilaturiko gure adatsak.
Ahazturatik berreskuratuko al dugu, noizbehinka, bertara itzultzeko bidea...?
BIDEO LOTURAK
Teaser:
https://vimeo.com/745373697
Promo:
https://vimeo.com/718388162
EITB KULTURA erreportaia:
Vídeo: Nunavut: danza, música y artes plásticas (eitb.eus
Sortze prozesua:
https://vimeo.com/707466106
ARRATSEAN irratsaioan elkarrizketa:
Audioa: Myriam Perez Cazabon eta Idoia Hernandez Hatxeren eskutik
Nunavut (eitb.eus)

N U N A V U T kolektiboki sortu den proposamena da, disziplina ezberdinetako artisten arteko hartu-emanek eta sorkuntza-prozesua eremu ezberdinetara zabaltzeak, emaitzari ikuspuntu berezi eta aberasgarria
emanik. Era berean, bidea egiteko modu hau, komunitatearen beharraren eta indarraren islada izan da. Helburuetako bat, lan-harremanak horizontalki bideratzeko ahaleginean zentratu da. Baita proiektuak
batzen dituen disziplinak maila berean azaleratzea ere, elkarren arteko zeharkako elkarrizketa bultzatu asmoz. Honela, musikaria dantzari eta dantzariak musikari ere badira, eta modu berean, guztiak artista
plastiko eta ipuin kontalari.
Ildo beretik, kolektibotasunean edo komunitatearen indarrean, eta, generazioen arteko eta disziplinen arteko zeharkako elkarrizketetan sakondu nahiean, sorkuntza-prozesuan planteatutako eta proposaturiko
lantegiak eskeintzen jarraitzeko interesa ere azpimarratu nahi dugu. Proiketuaren hurrengo helburuetako bat, lantegietako partehartzaileek emanaldietan izan dezaketen esku-hartzea ikertzea eta probatzea ere
izanik.

Lantegi proposamenaren deskribapena:
DANTZA GARAIKIDEA ETA SOINU ARTEA. Zeharkako elkarrizketa bat
Gorputz mugimendu bat edo beste, nola aukeratzen da? Zegatik? Zer dago honen
atzean? Hitz bat? Irudi bat? Soinu bat? Emozio bat? Sentsazio bat? Zein
ezberdintasun dago mugimendu abstraktu eta egunerokotasuneko mugimendu
baten artean? Estetika bat? Funtzio bat? Nola komunikatzen da mugimendu bat?
Nola deskodifikatzen dugu lengoaia hori? Irudi bitartez? Soinu bitartez? Zein soinu
sortzen ditu dantzari batek? Bere ahotsa mutua da? Eta bere mugimenduarekin
batera soinua egingo balu? Eta eszenan, zein beste objektu agertzen dira? Nolakoa
da dantzariaren eta objektuaren arteko elkarrizketa? Objektu hauek estatikoak dira?
Nola desplazatzen dira denboran? Zein mugimendu dago hauetan? Eta soinurik
sortzen dute objektu hauek? Zein testura topatu ditzazkegu? Nola antolatzen dugu
soinu hori? Musikan bilakatu daiteke? Erritmoan? Soinu-giroan?

ADINA

7 urtetik gora

TALDEA

12 pertsona gehienez

NORI ZUZENDUA

A Aukera: Dantza edota musika ikasleak
B Aukera: Artista profesionalak
C Aukera: Hezkuntza arloko profesionalak
D Aukera: Ezagutza artistikorik gabeko pertsona animatuak

IRAUPENA

4 orduko saio bat (800 €). Moldagarria.

TEKNIKA

Jolasa eta inprobisaketaren bidez, disziplinarteko sorkuntza-teknika
ezberdinak landuko dira.

HELBURUAK

Gorputz mugimendua ikertu irudia, soinua eta hitza oinarri.
Objektu abstraktuetan mugimendua eta soinua sortu.
Soinuaren eta mugimenduaren arteko elkarrizketan sakondu.

ESPAZIOA

Gela diafano bat. 100m2. Isiltasuna garrantzitsua da.

BEHAR TEKNIKOAK

Soinu ekipoa eta soinu-mahai txiki bat..

- Myriam Perez Cazabon
DANTZA GARAIKIDE BILUZIA
fina, gardena eta zehatza
"Dantzaren birtuosismoaz eta balio estetikoaz haratago, edukia eta benetakotasuna defenditzen ditut; keinu txikienen
handitasuna eta mugimendu delikatuenen indarra azpimarratuz. Batez ere, dantza garaikideaz disziplina gertuagoko eta
gizatiarrago bat egiteak erakartzen nau, hau da, eszenatokian pertsonak ikustearen ideiak. Horregatik, nire irmotasuna,
dantzariak dantzatu behar ez duenean zer gertatzen den eta koreografiaren atzekaldean zein izkutatzen den ikertzen, eszena
geldoenak eta isilenak zaintzen." -Myriam Perez Cazabon, 2019Hainbat urtez lan koreografikoak garatzen egon ostean, Myriam Perez Cazabon sortzaile euskaldunak bere ekoizpenak
NERI(H)ARI-ren izenpean egokitzea erabakitzen du, non proiektu anitzak eta disziplinartekoak batzen dituen, musika, zinea,
antzerkia eta argazkigintza bezalako beste arteekin hartu-emanean. Bere lana dantza garaikide biluzia bezala definitzen
du, hau da, fina, gardena eta zehatza, Eta disziplinartekoa, bere transmisiorako eta komunikaziorako balioa indartuz. Hemen
ulertzen ditu dantza emozien isla bezala, isiltasuna komunikazio bide bezala eta gelditasuna mugimendu modu bezala,
batez ere presentziaren eta begiradaren garrantzia nabarmenduz.
Norbere hizkuntza koreografikoan sakontzeko beharrak bultzaturik, 2016 urtean ematen dio hasiera, konpainia modura, bere
proiektu pertsonalaren ibilbideari, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzari eta Gipuzkoako Dantzagunearen eta Donostia
Kulturaren babesari esker. Ibilbide honetan NERE AZALEAN ARROTZ (2017, Euskadiko Antzokien SAREA-k gomendaturiko
lana), MUTU (2018. Euskadiko Antzokien SAREAk gomendaturiko lana), ICEBERG (2019), HIRU(3) (2021) eta N U N A V U T
(2022) piezak estrenatu ditu.
Myriam Perez Cazabonek, bere sortzaile ibilbidea lehenago hasten du, 2004 urtean, Nerea Urbieta eta Marta Ortegarekin
sortutako NOSOTRAS Y LA PIEZA lanarekin. Ondoren etorriko dira “TENTATIVA DE AGOTAR UN LUGAR PARISINO” (2006)
eta “EJERCICIONÚMERO2” (2007) piezak, Victor Iriarte zinegilearekin eta Maite Arroitajauregi musikariarekin elkarlanean
sortuak, eta “PERMANENT VACATION.VERSIÓN” (2007), Larraitz Torres disziplina anitzetako artistarekin elkarlanean.
Egun, 40.BIDEGURUTZEA proiektuan dabil murgildurik.

Dantza garaikidea oinarri, beste arteekin hartu-emanean, honako elkarlanetan aritu da Myriam Perez Cazabon, bai
koreografo, bai dantzari, bai kanpo-begirada lanetan.

DANTZA
“Tentativa de agotar un lugar parisino” (2006. Koreografia + interpretazioa) MAIMY KOLEKTIBOA.
“Sehaska” (2006.Koreografia + interpretazioa) KRESALA EDT
“Ejercicionúmerodos” (2007. Koreografia + interpretazioa) MAIMY KOLEKTIBOA.
“Permanent Vacations. Bertsioa” (2007. Koreografia + interpretazioa), LARRAITZ TORRESekin
elkarlanean.
“Apple Street” (2009. Interpretazioa) IKER GOMEZ
“Ed Elgar” (2017. Interpretazioa) AI DO PROJECT-IKER ARRUE
“Vals de un Funeral” (2020. Koreografia) ATALAK 2.0 (Dantzaz)
“J‑Aho” (2019. Kanpo begirada) AMAIUR LULUAGA,
“Avalancha | Zaparrada” (2019. Interpretazioa) HIKA + IGOR CALONGE
“Bihar, etzi, atzo da | Hoy y mañana son ayer” (2020. Interpretazioa) KUKAI + MUN
“Emakumeak” (2020. Koreografia + interpretazioa) NODE
“Periferias” (2020. Interpretazioa) DOOS COLECTIVO
“En Picado” (2021. Interpretazioa) AI DO PROJECT-IKER ARRUE
"Batu" (2022. Koreografia + interpretazioa) NODE
ANTZERKIA
“Ilargiaren bi aldeak | Las dos caras de la Luna” (2011. Koreografia laguntzailea) HIKA
“Koadernoa Zuri” (2016. Koreografia laguntzailea) HIKA
ZINEA
“Akelarre” (2020. Koreografia) PABLO AGUERO
“Urak aske” (2020. Koreografia + interpretazioa) ELHUYAR FUNDAZIOA+PIXEL
ARGAZKILARITZA
“Sumendia: Gorputzen errebolta | Volcán. La Revuelta de los Cuerpos” (2019. Interpretazioa)
NAGORE LEGARRETA
ESKULTURA
“Berrirekiera | Reapertura” (2019. Koreografia) CHILLIDA LEKU
“Escultura Bizitzea | Habitar la Escultura” (2020. Mediazioa) CHILLIDA LEKU
DISZIPLINA ANITZAK/ERAKUSKETAK
“Expo x cese. acción! Casa Susperregui” (2018. Proposamen eszenikoa + interpretazioa) RQER-EVA
VILLAR
“Expo x cese. acción! Ricardo Óptico | La Esperanza” (2018. Proposamen eszenikoa + interpretazioa)
RQER-EVA VILLAR
“Expo x cese. acción! Semillas Elosegui” (2019. Koreografia + interpretazioa) RQER-EVA VILLAR

TALDE ARTISTIKOA

OLAIA VALLE (DANTZARIA)
DANTZA + SOINU ARTEA + TESTUA
María Martinekin batera hasi zen dantzan, Aikoa dantza estudioan, Santurtzin. Bere lanbide-heziketa Gaztela eta Leongo dantzaeskola profesionalean burutzen du, bertan dantza garaikidearen espezialitatean graduatuz. Dantzaz konpainiarekin (2016-2018) eta
Descalzinha dantza zentroan (2019/2020) sakontzen ditu bere ikasketa profesionalak. Azken honetan, Jesus Rubio koreografoa
ezagutzen du, ondorioz bere "Acciones Sencillas" piezan dantzari gisa parte hartuz (2021). Fernando Hurtado dantza konpainiako kide
eta Matxalen Bilbao koreografoaren Fugas piezako dantzari taldeko kide ere bada. NERI(H)ARI-Myriam Perez Cazabonekin lan egin du
NERE AZALEAN ARROTZ | EXTRAÑA EN NI PIEL, HIRU (3) eta NUNAVUT piezetan.
2020an, sortzaile gisa bere ibilbide pertsonala hasten du, Dos Pies Para Dos lana Gilles Nöe dantzariarekin batera estreinatuz, eta Lo
Que Pasa Mientras pieza, Rocio Tejedarekin batera, Cia. Analogica izenpean.
NEREA GURRUTXAGA (DANTZARIA)
DANTZA + SOINU ARTEA + TESTUA
London Contemporary Dance School, Danish School of Performing Arts eta Scottish Dance Theatre konpainian burutzen ditu ikasketa
profesionalak, eta atzerrian Anton Lachky, Fleur Darkin eta Jo Stromgren bezalako koreografoentzat lan egin du. Curious Seed eta
Barrowland Ballet konpainietan ere parte hartu du interprete gisa. Gainera, Lucia Kickham, Tess Letham eta Andres Alarcon sortzaileekin
lan egin du. 2016tik, 'Collective Endeavours' kolektiboarekin parte hartzen du, eta bat-bateko inprobisazioaren praktika aztertzen dute
bertan. Sortzaile gisa, Gorka Gurrutxagarekin batera "Bisonte Bat Bihotz Eriarentzat" pieza sortzen du, Dantzan Bilaka jaialdian aurkeztuz.
MARI ZAUNKA kolektiboaren sortzailea da, Oihana Vesga sortzaile eta interpretearekin batera, biak "Leiho Zikin, Zeru Garbi" pieza sortuz,
zeina BAD jaialdian aurkeztua izan den. UTOPISISTAS Suitzan oinarritzen den nazioarteko kolektiboa da, eta haren parte da 2018tik;
Züricheko Tanzhaus antzokian erakutsi dute bere lana.

LEIRE OTAMENDI (DANTZARIA)
DANTZA + SOINU ARTEA + TESTUA
Jose Uruñuela Kontserbatorioan dantza klasikoan graduatu ondoren, dantza garaikideko goi mailako ikasketak burutu zituen
Rotterdameko CODARTS Arte Eszenikoen Unibertsitatean, non Club Guy & Roni Poetic Disaster konpainia gaztean dantzari gisa
jarraitzen duen. Euskal Herrira itzulita, Igor Calongeren CIELO RASO, AMAIA ELIZARAN, KUKAI, Eva Guerreroren DOOS COLECTIVO eta
Judith Argomanizen LASALA konpainiekin lan egiten du, besteak beste. Telmo Esnal zine-zuzendariaren DANTZA (2017) filmean
dantzari gisa parte hartu du ere. Myriam Perez Cazabonen zuzendaritzapean lan egin du NERI(H)ARI konpainiaren ekoizpen guztietan,
baita beste hainbat proiektutan ere, hala nola, Pablo Agueroren "Akelarre" filmean, koreografo laguntzaile gisa.

TALDE ARTISTIKOA

IDOIA HERNANDEZ - HATXE (MÚSICA)
SOINU ARTEA + DANTZA + TESTUA
HATXEko zuzendaria, piano-jotzailea eta konpositorea da. Bi disko argitaratu ditu: Lehena (2017, Autoedizioa) eta Panpin Hautsien Dantza
(2020, Mukuru kolektiboa). Halaber, Oscar Manso -2bat- poetarekin kolaboratzen du Spokenword taldean, eta arte eszenikoetako hainbat
konpainiarekin antzerki, performance eta dantzako piezen musikaren sorkuntzan ("En Picado", Ai Do Project dantza konpainiarena;
"Bidaide", Metrokoadroka antzerki konpainiarena...). Bere background aktibista eta asoziatiboak bere izaera artistikoaren barne, nola egin
eta zer egin-aren garrantzia azpimarratzen dute. Gaur egun, Indiorock jaialdiko programatzaile-kidea eta MUSIKARI-Euskal Musikarien
Elkarteko zuzendari-kidea da.

PERU GALBETE (MÚSICO)
SOINU ARTEA + DANTZA + TESTUA
Batez ere ahotsarekin eta irudiarekin egiten du lan, batzuetan bereizita eta beste batzuetan harremanetan jarrita. Ahotsesperimentazioa, inprobisazioa eta performancea interesatzen zaizkio, eta bakarkako nahiz taldeko piezak sortuz.
Lau disko argitaratu ditu kantautore gisa, guztiak leku ez oso arruntetan ekoiztuak eta grabatuak: Peru; Voces de la Selva; Nor zara zu?
eta Beiratu. Adibidez, "Voces de la Selva", Boliviako oihanean grabatu zen osorik. Bere musikaren unibertsoari dagokion iruditeria
guztia ere lantzen du Peruk: diseinuak, marrazkiak, olerkiak eta bideoak. Huarteko Arte Garaikideko Zentroan Uraren Oldea musikakontzertu bisuala eta Ura sartu zen Barrura dokumentala (Punto de Vista 2020) sortu zituen.
Idoia Hernandez pianistaren HATXE laukoteko abeslaria da.
CLARA VIRGILI
JANTZITERIA ETA MATERIAL ESZENIKOEN DISEINUA ETA ERREALIZAZIOA
Diseinua arte- eta sormen-lan gisa bizi izanik, bilduma bakoitzean ideia, xehetasun edo forma berriak sortzen diren kontzeptu edo gai
bat ikasten du, patroigintzarekin, ehundurekin eta josturekin esperimentatuz. 2011n NUMERONUEVE enpresaren sortzaileetako bat
izan zen, eta hainbat aldiz saritu zuten bere sormen eta originaltasunagatik, hala nola, Gure Moda Gaur ii. eta III. edizioetan. Gaur
egun, proiektu desberdinetan bere bildumak esperimentatzen eta garatzen jarraitzen du, Hau Han Kutxa Kultur Modaren Bekarako
hautatua izanik (2017-18), besteak beste. MINUSSE eta LETITARE enpresentzat patronista ere bada.
Besteak beste, Xabier Aldazabal argazkilariarentzat estilista gisa lan egiten du, NODE konpainiaren "Arachno" (2022), "Emakumeak"
(2020), "Pugna" (2019) eta "Natura" (2018) pieza performatiboen jantzi eszenikoak garatu ditu, eta "El Sueño de una noche de Verano"
(2016) obran jantzi-laguntzaile lanetan aritu da, Iñaki Rikarte eta Fernando Bernuésen zuzendaritzapean. Jordi Casanovesen "La
Revolució" (2009) obraren eta Carles Velaten "Un mundo numérico" (2007) laburmetraiaren jantziteria zuzendari ere izan da.

TALDE ARTISTIKOA

OIHANA VESGA
LAGUNTZA ARTISTIKOA
Biarritzeko Maurice Ravel kontserbatorioan eta London Contemporary Dance Schooleko eskolan egin zituen goi-mailako dantzaikasketak, eta bertan lortu zituen dantza garaikideko gradua eta koreografiako masterra. Richard Alston Dance Companyren
konpainian hasi zuen dantzari ibilbidea. Ondoren, Simona Bertozzi, Joe Moran, Didy Veldman, Rick Nodine, Myriam Perez Cazabon eta
Blanca Arrieta koreografoekin lan egin du. Bere lan koreografikoa hainbat jaialdi eta plataformatan aurkeztu da, besteak beste,
Londresko Robin Howard Dance Theatre jaialdian, Figueresko Agitart Jaialdian, Bilboko Bad Jaialdian, Donostiako Tabakalera LaboXL
jaialdian eta Madrilgo "Paso a 2" Koreografia Lehiaketan. Gaur egun dantzari eta sortzaile lanetan jarraitzen du, bai Euskal Herrian, bai
atzerrian.

BERTHA BERMÚDEZ
LAGUNTZA ARTISTIKOA ETA ZUZENDARITZARENA
Egun, dantzaren transmisioari, sorkuntzari eta dokumentazioari eskainia. Aurretik, Frankfurteko Balletean dantzatu du William
Forsythekin (1993-1996) eta Madrilgo Dantza Konpainia Nazionalean Nacho Duatorekin (1996-1998). Freelance gisa, Rui Horta eta
Paul Solving Nortonekin. Gero, Emio Greco | PC konpainian sartu zen 2014ra arte, eta dantzari, laguntzaile eta ikertzaile gisa lan egin
zuen ICKamsterdamen. 2014tik, dantzaren transmisioaren, dokumentazioaren eta dantzaren garapen kulturalaren aldeko apustua egin
du, sormen-prozesuen dokumentazioan zentratuz. 2016. urteaz geroztik, Dantzaz konpainiarekin kolaboratzen du, eta bertan ATALAK
sorkuntza egoitzen proiektua koordinatzen du, hainbat artistari lagunduz, eta dokumentazioko eta dantzaren kontserbazioko
protokoloak garatzen ditu.

IDOIA ZABALETA
LAGUNTZA ARTISTIKOA ETA ZUZENDARITZARENA
Koreografoa. Biologia fakultatean ekosistemetan eta populazioen dinamikan espezializatu zen. Dantza berria eta inprobisazioikasketak egin zituen Bartzelonan, Florentzian, Amsterdamen eta New Yorken. 1995 eta 1999 bitarte Mal Pelo konpainiarekin egin
zuen lan. 2000tik aurrera, koproduzitzen eta bere lanak egiten hasi zen, beste artista eta ikerlariekin batera lan eginez, besteak beste,
Isabel de Naverán, Filipa Francisco, Antonio Tagliarini, Ixiar Rozas eta Jaime Conderekin. Bere lanak jaialdietan eta nazioarteko
topaketetan egon dira ikusgai. Zenbait master eta graduondoko ikastarotan eskolak ematen ditu, eta 2008az geroztik, Juan
Gonzálezekin batera, arte-erresidentzietarako eta sormenerako AZALA espazioa eraiki eta kudeatzen du, hain zuzen ere bera bizi den
herrian bertan.
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