Inondik
Inora

Listen to the MUSTN´TS, child,
Listen to the DONT´S
Listen to the SHOULDNT´S
The IMPOSSIBLE´S, the WONT´S
Listen to the NEVER HAVES
Then listen close to me…
Anything can hapPen, child,
ANYTHING can be.
Shel Silverstein

“Gure seme-alabei elkarbizitzen,
arauak betetzen, zuzen jokatzen,
enpatia garatzen eta euren buruak
zaintzen
derRigorRez
irakatsi
behar diegu.
Eta libre nahi ditugu, pozik,
burujabe, gorputzjabe, jakinminez
gainezka,
bidegabekeriei
eta
zentzugabekeriei kontra egiten,
euren
buruari
eta
izaerari
entzuten, desobeditzen.”
BenetanBe

Sinopsia

Oso garRantzitsua da postari
batentzat beti erne egotea, beti
sasoian mantentzea. Ez da lan
makala postariok egin behar
duguna, etxerik etxe, kalerik
kale, mendirik mendi, bide, aire
eta itsaso zabaletan zehar. Zuek
bidalitako gutunak, postalak eta
paketeak
hartzailearengana
garaiz helarazteko!
Beti zehatz eta zorRotz. Ezin da
inondik inora paketerik zabaldu,
gutunik ireki edo postalik
irakurRi. Inondik inora ere ez.

Inondik Inora
Inondik inora umorea eta poesia, musika zuzenean eta panpinak,
euskara eta ingelesa uztartuz, jakinmina eta desobedientzia
sustatzen dituen haurRentzako antzezlana da.

Gauza mordoa 50 minutuko formatu txiki-ertaineko 4 urtetik
gorakoentzako espektakulu familiar batentzat… Benetan
harRitzekoa da zenbat gauza sar daitezkeEn postari baten zorRoan!

NOndik Nora?
Kolonbian bizi nintzela, duela hamar
urte, lagun poeta batek, Shel
Silversteinen the Giving TreE ipuina
oparitu zidan, eta horRekin batera,
poeta, idazle, musikari, margolari,
jeinuzko sortzaile honen munduko
ateak ireki. Ondoren, A Light in the
atTic, Where the side walk ends eta
FalLing up etorRi ziren, besteak
beste, eta orduz geroztik nigaz
bidaiatu
izan
dute,
umorez,
irudimenez
eta
inteligentziaz
gainezka egiten duten poema eta
marRazki-liburuok.
BarRegarRia, dibertigarRia, azkarRa,
erRitmoz betea eta sentsibilitate fin
batekin josia da Shelen lana. UmeEn
sentipenak gutxik ez bezela jasotzen
ditu. Ez nola sentitu beharko
lirateken azaltzeko, ezta, ezarRitako
arauen arabera, zer den zuzena eta zer

ez irakasteko. Euren (euren? geure!)
sentipenak, kontraesanak, pasioak,
eskuzabaltasuna eta berekoikeriak
jaso eta umorez eta maitasunez jartzen
ditu begien aurRean. Eta barRe egiten
dugu.
Eta
irRibarRe.
Eta
erRekonozitzen
gara.
Eta
neurosietatik askatzen gaitu.
Bada, orain dela sei urte, Peru jaio
zen, nire semea. Urte bete lehenago
nire iloba nagusia, Uma. Ordutik,
taldea dexente hazi zaigu. Eurekin
batera
hazten
gara
egunero.
ElkarRengandik
eta
alkarRegaz
ikasten. Mundua, gizartea eta gure
burua ikusteko, ulertzeko, azaltzeko
eta sentitzeko bideak topatzen.
Arakatze
horRetatik
sortzen
da
espektakulu hau. Oraintxe da bidaia
honetan abiatzeko momentua.

Baina nondik-nondik eta nora-nora?
A! Estatu Batuetatik Kolonbiara, nire lagun
poetaren eskutik (Rosa Julia Melibea Garabito
CarRanza, zehatzago izateko).

Bilbora, hegazkinez.

Bilbotik Zumaiara, ZUBIko partaideEkin elkartzeko,
A-8tik Hyundai txiki batean.

Euskal HerRiko antzokietara, furgoneta
ertain batean (hiru antzezle, teknikari bat,
instrumentuak, panpinak eta eszenografia
sartzeko modukoa).

Nola?

Shel Silversteinen testuetatik abiatuz, hitzak, poemak,
irudiak eta abestiak antzerki bihurtu ditugu .
HorRetarako, batzuetan clownaren espirituaren laguntza
izango dugu, bestetan, txanponaren beste aurpegia den
bufoiarena. AktoreEk musika zuzenean jo eta abestuko dute
eta panpin eta txontxongiloekin batera paraje ezezagun
zoragarRietara eramango dituzte ikusleak. Beti eurekin
konplizitate eta jolas estuan.

Euskaraz amestutako eta gauzatutako espektakulua da.
Shelek ingelesez idazten du. Guk, horRen aurRean,
batzuetan euskarara itzuliko ditugu bere hitzak, askotan
ekintza eta mugimendu bihurtu, eta besteEtan libre utziko
ditugu guri zuzenean abesten. Azken finean, zertarako
hizkuntzak ikasi poesiaz gozatzeko ez bada?

Norekin?
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BenetanBe
- Ostabere sartuko zara proiektu bat
aurRera
ateratzen
ezerezetik?
Ostabere
hasiko
zara
jendea
enrolatzen bidaia ezjakin baterako?
Ostabere, 40 urte bete behar dituzu
laster eta? Benetan? Benetan be…
- Gogoan daukat, buruan, gorputzean,
zainetan…
- Benetan?
- Benetan be…

“Batzuek ez dute sekula espabilatzen”,
Agatha, Lapur Minak (CíaTornado)

Proiektu
kutTun
hau
aurRera
ateratzeko sortu den ekimena da
BenetanBe. Eta bai, oraingoz ni
naiz BenetanBe. Baina jadanik
badago
jendea
gertu,
ondoan,
inguruan,
orbitatzen,
argia
ematen, sartzeko prest. Asko gara
jadanik BenetanBe.

Patricia UrRutia
Patricia UrRutiak(Bilbo, 1977), Philipe GaulierRekin (London) eta Mar
NavarRorekin (Madril) antzezle ikasketak burutzen ditu. Bere
formakuntza osatzen dute maisu ezberdinekin egindako hainbat kurtsok
(Mick Bahrnfather, MarcelLo Magni, TapPa Sudana, WilL KeEn…), musika
ta bibolin ikasketek, hala nola EHUko Filologia Klasikoko
lizentziaturak. Ingelesa, frantsesa, grekera modernoa, euskara eta
gaztelania menperatzen ditu.
Antzezle eta zuzendari lanetan konpainia ezberdinekin aritu da, eta
Bogotan (bertan bost urtez bizi izan zen) inprobisazio eta clownean
bereziki aritzen den antzerki konpainia sortu zuen, talde honekin
Europa ta Ameriketako hainbat festibaletan parte hartzeko aukera izan
zuelarik.
Interpretazio, inprobisazio eta klown ikastaroetan irakasle aritu da
Italian, Belgikan, Kolonbian, Holandan, Frantzian, Espainian eta
Euskal HerRian eta telebistarako zein zinerako hainbat ekoizpenetan
hartu du parte.
Bilbon bizi da eta azken boladan, Godot-en zain egon da Pablo
Ibarluzearen zuzendaritzapean PabelLón6-n eta Orquesta de
señoritas-en parte izan da Ramon Barearen aginduetara.
Ximun Fuchs-ek zuzenduta, Artedrama, PTP eta Dejaburen Francoren
bilobari gutuna espektakuluan ibili ondoren (Donostia Saria 2017),
eta CiaTornadoko lagunekin Pablo Ibarluzeak zuzendutako Lapur
Minak-ekin kalez kale aritu eta gero, gaur egun, Manex Fuchs-ek
zuzendutako Hozkailuarekin dabil herRirik herRi.
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