
zuhaitzarekin solasean ikuskizunaren 
argazki- story board bat  

ROUGE ELEA 
[ZIRKOA DANTZA MUSIKA]   
www.rougeelea.com  
contact@rougeelea.com    

Jarrai gaitzazu ibilaldi birtual 
honetan zehar,  
zatoz hemendik… 

http://www.rougeelea.com
mailto:contact@rougeelea.com
http://www.rougeelea.com
mailto:contact@rougeelea.com


 

HEMEN, 
MINUTU BATZUK BESTERIK EZ…

ibilaldiaren iraupena



HEMEN HASTEN DA 
ZUHAITZAREKIN SOLASEAN. 
IKUSKIZUNAK BI ZATI DITU. 
IBILALDI BAT ETA IKUSKIZUNA 
ONDOREN. 

BAKARKA EGIN BEHARREKO 
IBILALDIA DA, ISILEAN AHAL 
DELA. 



EGIAZKO IBILALDIAN AUKERA 
EGIN BEHAR DUZU. BAINA 
HEMEN BIAK ZEHARKATUKO 
DITUGU: SUSTRAI ETA ADARRAK

HASTEKO CORINEN 
IKUSPEGIA SEGITUKO 
DUGU

sustraia adarra



GUTUN BAT JASO DUZU, BERTAN 
ADARRA ZIRKUITUAREN 7 
GELTOKIAK DESKUBRITZERA 
GONBIDATZEN ZAITU, TXURIZ 
MARKATUTAKO BIDEAN ZEHAR



txartel hauetan, artelan instalazioekin erlazioa duten 
esperientziak proposatzen dizkizu

irakurri ondoren utzi hemen txartela





« Atera 
hemendik eta 
sartu hor »

« Atea zeharkatu ondoren, jar 
zaitez dantzan, hasi korrika 
oso azkar edo egin beste 
edozer… »

ESPERIENTZIA TXARTELETAKO 
LAGINAK, ARTELAN 
INSTALAZIOEKIN LOTUAK BETI



« Behatu munduaren isla. Mundua 
bera baina errealagoa dela uste 
duzu? »



« Sartu etxolan, hemen bizi 
zarela imagina ezazu eta beste 
guztiak zure gonbidatuak 
direla. Walden liburuaren 161. 
orrialdea irakurri gero »

« Irudika ezazu elurra etxolaren 
kanpoaldean erortzen. Urrundu 
zaitez atertu duela uste 
duzunean »
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« Mikro edo makro zara?  
Behatu ongi zure inguruko 
detailetxoak baita zure aurrean 
irekitzen den paisaia zabala 
ere »

« Mugi zaitez zure enkoadraketa 
aukeratzeko »



GOAZEN BESTE BIDEAN 
ZER DAGOEN IKUSTERA

sustraia adarra



ANDERREK BIDE GORRIAN 
BARNE GONBIDATZEN ZAITU, 
BELARRIA ETA JARRERA 
KRITIKOA ZORROZTERA… 
KUTXA GORRIETAKO BERE 
GOGOETAK ENTZUNGO DITUZU, 
ARTELANETATIK GERTU



« Bazenekien zuhaitzek 
soinuak sortzen dituztela ? 
Sustraiek kraskamenduak 
egiten dituztela irakurri berri 
dut… 
Nik ez dut ezer ere entzuten. 
Zertarako balio dit jakiteak 
orduan ? 

Zuhaitzaren mitoa bezala da, 
inor inguruan ez denean 
basoaren erdian eroritako 
zuhaitza. Benetan erori al da ?  

Saia zaitezte zuek entzuten. 

Probatu aurikularrak, 
estetoskopioak… »SOINU GOGOETEN 

LAGINAK





« Egurra ulertu dugu agian baina ez 
oraindik bere izerdia 
begira zuhaitzak, ondo begiratu, 
zerbait izkutatzen ari zaizkigu haien 
isiltasunaz, geldotasun horren gibelean… 

… Uler zazu behingoz, bestelakoak dira 
arbolak, 
zu, espazioan zehar mogitzen zara, 
denbora zeharkatuz haiek… »



« Imaginatu oporretara abiatu eta gazta zati bat ahaztu duzula 
hozkailuan. Disneyland Parisera joan zara. 
Bretainiako ur hotzetako hondartzak bisitatu dituzu gero, krep mota 
pila eta sagardo apartsua dastatu dituzu… 

Zure ausentzian lizuna agertu da, honddoak, txanpinoiak garatu dira, 
zure gazta eraldatu dute… »



 







HORRA, ZUHAITZAREN PEAN ELKARTU GARA DENAK. 
URRUNETIK GERTURATZEN IKUSTEN GAITUZU, GURE BURUA 
AURKEZTU, HUMUSA KITZIKATU, ITXOIN, HITZIK GABE 
KOMUNIKATU, DANTZATU, MUNDUKO ZUHAITZERI SLAM BAT 
ESKAINI… DENBORA MANTSOTZEN SAIATZEN GARA GUZTI 
HONEN BIDEZ.



Espazio natural bat, parke bat, hiri- ingurunea 

Ibilaldiak forma ezberdinak har ditzake lekua eta espero den ikusle kopuruaren arabera. 

Lehenengo moduan, ikuslegoak hitzordu finkoa du leku batetan, bi bideetako bat aukeratu (sustraia edo 
adarra) eta hura segitzen du. Aukeratutako zuhaitzera heltzen da gero, Zuhaitzarekin solasean- en 
bigarren zatia ikusteko. 

Bigarren moduan, libreki ibiltzeko zonalde bat irekitzen zaio publikoari denbora tarte jakin batetan zehar 
(bi orduz adibidez). Bigarren zatia ikusteko beste hiztordu bat finkatu da zuhaitzaren pean, ibilaldia itxi 
eta beranduago. Publikoa libre da bata eta/edo bestea bananduta ikusteko. 

Bertan sortzeko aukera (in situ)  

Tailerrak egin ditzakegu leku bakoitzeko biztanleekin materiala sortzeko. Biztanleak, baso zainak, 
udaleko lorategien langileak… 
Margolan bizidunen sortzea & Land art 

Ibilaldia luzea eta espero den ikusle kopurua handia badira, ibilaldian laguntzeko konplizeak egotea 
beharrezkoa da.



BIDEO BAT IKUS DEZAKEZU HEMEN 

KONTAKTUAK  

Ander Fernandez / ander@rougeelea.com / 627 228 
934 

  
EKOIZPENA 

In’8 circle • maison de production // Anne Rossignol  
anne@in8circle.fr 

Rouge Eleak Hendaian du oinarria
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