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hemen gaude
dena ongi!
ZIRKOA,DANTZA,MUSIKA,HITZA

PARKINA,ORUBEA, KIROL ZELAIA, EZ OHIKO ESPAZIOA

ZIRKOA, DANTZA, HITZA, MUSIKA
publiko guzientzat eta 45 minutuko iraupena
Bi emakume eta gizon bat nerabezaroko pasadizo bat oroitzen dute. Hartan,
munduko azken hiru hartz zuriak direla imaginatzen zuten, noraezean zihoan
izeberg baten gainean. Barre zoro, arrazoigabe eta intentsu baten ondoren
promesak egin zizkioten elkarri eta momentu hura izozteko borrokan dabiltza
ordutik.
Hitzek eta musikak alaitzen dute bat, asfaltoaren gainean dantza egin eta
berehalako poza deitzen du besteak, eta eskilara baten puntaraino igoko da
hirugarrena, urrunean gure antzeko besterik ote dagoen begiratzeko.
Izatearen zentzuaz galdekatzen dira pikutara doan gizarte bati begira. Ze
paradoxa da esistentziaren zentzugabekeri hau? Ezdeusa izan eta hala ere
hemen egotearen sentsazio hori. Hala bada, izan gaitezen osoki.

Ura dugu txorkatiletaraino, galtzerdiak blai ditugu baina hemen gaude,
dena ongi!

POZA ETA IZATEAREN INDARRA
EKIPOA
Bilaketa & idazketa Kolektiboak
Dramaturgia & koreografia Corine Cella
Gogoeta filosofikoetan lagun Aurélie Armellini
Ekipo artistikoa
Airezko zirkoa, akrobaziak eta dantza Alicia Rechac, Amaia Elizaran
Musica eta hitzak Ander Fernandez Jauregui

DIRULAGUNTZAK, KOPRODUKZIOAK
Pôle Art, Enfance, jeunesse, Communauté d'Agglomération Pays Basque
HAMEKA, Fabrique des arts de la rue et du cirque, Communauté d'Agglomération Pays Basque
Le Fourneau, CNAREP, Centre National des Arts de la rue et de l'Espace Public, Brest
OARA, Office Artistique Régionale Nouvelle-Aquitaine
Coopérative De Rue De Cirque, Scène conventionnée
Projet bénéficiaire du Fonds de Création du projet de coopération transfrontalière Travesía Pyrénées de cirque, cofinancé par le FEDER. Avec le soutien de La Grainerie et Zirkozaure
EKE-ICB Euskal Kultur Erakundea / Institut Culturel Basque

egonaldietarako laguntzak
Scène Nationale Sud Aquitain, Baiona
Le CRABB, association culturelle, Biscarosse
Espace Catastrophe, Lieu Arts de la piste, Bruxelles

SISIFO ZORIONTSU IRUDIKATU BEHAR DUGU
SINOPSIA

Aparkaleku bat, orube bat, kirol zelaia. Publikoa iritsi eta
borobil erdi bat osatuz esertzen da. Alde batetan musika
tresnak eta bestean burni zatiak daude lurrean
pausatuta. Emakume bat burni zatiak elkartuz estruktura
bat montatzen ari da. Gizon batek nota batzuk jotzen
ditu teklatu batetan, haize xistuaren antzeko zerbait.
Beste emakume bat telefonoari begira dago harri pila
baten gainean eserita, Espazioaren erdian topatzen dira
hirurak eta bakoitzak bere telefonoa ateratzen du. Eurena
soilik den errituala dirudien honetan, entzuten ez
ditugun esaldiak grabatzen dituzte banaka sakelekoetan.
Jolasak serioa eta dibertigarria dirudi aldi berean.
Ikuskizuna ataletan eraikitzen da. Atal bakoitza hasieran
telefonoetan grabatutako esaldiekin hasten da, publikoa
eta hiru pertsonaiek zeharkatu beharreko saioak balira
bezala, bilatzen dituzten egoera edo esperientzietara
heltzeko agerraldiak.
Oraina osoki bizitzeko bilaketaren testigu bilakatzen gara,
are partaide, elkarri botatzen dizkieten erronken bidez.
DRAMATURGIA : NERABEZAROA ETA IZOTZ- BANKUA

Nerabezaroaren begiradak gidatzen du ikuskizunaren
idazketa. Nerabeen ikuspuntuan kokatu nahi izan dugu.
Hiru pertsonaiak euren bizitzako momentu batetan
murgiltzen dira, elkarri egindako promesen abiapuntu
izan zen
momentu hori izoztu nahi izan zuten.
Telefonoak erabiltzen dituzte, elkarri mezuak bidaltzeko,
argazkiak egin edo musika entzuteko.
Izotza, izebergak eta hartz zurien lekuak, gainean dugun
desastrea ekartzen digute gogora. Bizi dugun unearen
larrialdia, ihes egiten diguten segunduen estutasuna,
gure esistentziaren kontzientzia, hautu dramaturgiko
honen bidez gauzatzen dira. Dena adierazten du bere
horretan eta aldi berean egoera absurdu eta poetikoak
sortzen ditu. Bizi dugun egungo kontextuaren
kontzientzia eta buru argitasunetik abordatzen dugu
poza.

KONPAINIA
2003an sortu konpainia sortu zenetik ikuskizun hibridoak
sortzen darraigu, espresio artistiko anitzen arteko bidegurutze.
Zirko dantzaria den Corine Cella eta musikaria den Ander
Fernandezek beste artista ugarirekin partekatzen dituzte
proiektu bakoitzean euren unibertso eta galdekatzeak. Gure
piezen ezaugarri nagusiak intimitatea, indarra (edo arintasun
irudia) eta gorputzaren hizkuntzari oihartzun egiten dioten
hitzak izan daitezke.
Gaiek beti ere askatasun forma ezberdinekin lotura dute. Izan
norbanakoarena, mogimendu edo adierazpen askatasunarena.

ADIMINISTRAZIO TALDEA
In’8 circle ekoizetxeak laguntzen du konpainia
Anne Rossignol sarduratzen da ekoizpen kontuez eta
Salomé Klein administrazio kontuez.
kontaktua : anne@in8circle.fr / 04 84 25 36 27
Salmentarako: Solobeart - Dinora Mega
kontaktua : info@solobeart.com / 690078725

LAGUNTZAK
Hauek laguntzen dute konpainia: Hendaiako herriko etxea, Euskal
Herri Elkargoa, Le département des Pyrénées-Atlantiques, la Région
Nouvelle-Aquitaine, Euskal Kultur Erakundea, Errenteriako udala.

Argazkiak : RougeElea

