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SINOPSIA
Zer da gizona izatea? Gizon batek bere barneak arakatuko ditu galdera horri
erantzun nahian, bere eguneroko bizitzan ‘gizon’ izan nahi horretan jasandako
presioak, eta ondoriozko konplexu eta beldurrak azaleratu nahian.
Gizona izateari loturiko topikoak urratu eta gero sortzen ahal den
nortasunaren bila dabil protagonista, gizona.
Zer edo zerk definitu badu orain arte gizona izatea zer den
hori beldurra izan da.
Emozioak adierazteko beldurra.
Ahul agertzeko beldurra.
Barregarri geratzeko beldurra.
Galtzaile izateko beldurra.
Barrutik biluzteko beldurra.
Beldurrari aurre egiteko irakatsi diguten modu bakarra
beldurra eragitea da.
Beldurrari hostia pare bat eman eta kito.
Beldurraren kontrakoa ez da ausardia.
Beldurraren kontrakoa beldurrarekin bizitzen jakitea da,
inor izorratu gabe.
ASMOA
Egun bizi dugun garaietan interesgarria deritzogu ‘gizontasuna’ eta
‘gizonkeria’ren gaiak jorratzeari. Oro har gizarte mailan gutxi landu den gaia
da hori, eta aipatzen denean gehienetan da matxismoari loturiko gertakizun
latzetan. Baina gaur egungo gizonak bere nortasunaren bilaketa propioa egin
nahi du, lotsarik gabe. Egungo gizonezko askok topiko tradizionaletatik at
bere nortasun propioa eraiki nahi du, sentikortasunaren indarra ulertuta,
errespetuan eta ez botere harremanetan oinarritutako harremanen bidetik.
Oraindik oso gutxi azaleratzen den gaia da, hala ere.
Gizon izateari buruzko gogoetak besteak beste borroka feminista edo
homosexualen aldarrikapenen itzalean egiten dira oraindik. Horregatik, ‘Arra.
Arraroa.’ Lanaren bitartez gizonezkoek gizonezkoen ikuspegitik eta ahotsetik
egindako gogoeta plazaratu nahi genuke. Umorez, samurtasunez, apustu
estetiko erakargarri baten indarraz.

PROIEKTUAREN ESTREINAKO PAUSUAK
-‘Arra. Arraroa.’ antzezlanaren estreinako pausua eman zen Mikelazulo kultur
elkarteak antolatutako Eztena Teatro Egunetan, 2011ko ekainean. 10
minutuko pieza bat eskaini zen esperimentu modura, eta teatroaren munduko
hainbat jenderekin kontrastatu ahal izan zen ‘Piezak’ izeneko emanaldiaren
barruan ‘Arra. Arraroa.’ Antzezlanarentzat aukeratutako dramaturgia eta kode
estetikoa.
-Testuari erreparatzen dion beste pieza bat egin da azaroaren 2an Mintzolan,
Ahoa bete hots jardunaldien barruan eta Julia Marinekin elkarlanean.
-Testuaren irakurketa dramatizatua egin da azaroaren 10ean Gasteizen,
Europa aretoan, ‘Kalea eta generoa’ jardunaldien barruan.
ESTREINALDIAK, ETA FORMATU ERABERRITUA
Donostia Kulturak EHAZErekin elkarlanean plazaratutako formatu laburrak
laguntzeko bekaren bidetik, estreinaldiak egin ziren Donostian data hauetan:
-Azaroaren 27an Guardetxean (Urgul mendia).
-Abenduaren 1ean Doka Kafe Antzokian.
Horren ostean antzezlanaren zati bat eskaini zen abenduaren 6an Durangoko
San Agustin antzokian, Antzerki Maratoiaren barruan.
-2012ko abenduaren 2an ANTZEZLANAREN BIGARREN BERTSIO BAT
aurkeztu zen Zarauzko Modelo antzokian, dramaturgia guztiz berrituarekin.
STEREO piezarekin batera eskaini zen emanaldia.
Horiez gain emanaldiak egin dira Ermuan eta Ondarrun.

FITXA ARTISTIKOA ETA TEKNIKOA
Aktorea: Iñigo Ortega.
Zuzendari artistikoa: Ainhoa Alberdi.
Testuaren egilea: Oier Guillan.
Estetika eta kartela: Idoia Beratarbide.
Zuzendaritzan laguntzaile: Miren Alcala, Ainara Gurrutxaga, Urko Redondo.
Prozesuan kolaboratzaile: Julia Marin.
AKTOREA
Iñigo Ortegaren ekimenez taularatuko da Arra. Arraroa.. Iñigo Ortegak
(Donostia/Pasaia, 1975) London International School of Performing Arte eskolan
eta Donostiako Arte Eszenikoen Tailerrean jaso du antzerki formazioa. Bere
ibilbidean formatu anitzeko proiektuetan parte hartu du arte eszenikoen arloan:
performanceak, antzezlanak, kale ekintzak, arte ezberdinen arteko uztarketak…

ZUZENDARI ARTISTIKOA
Ainhoa Alberdi (Zarautz, 1970) aktoreak hartu du bere gain zuzendaritza
artistikoa. Aktore gisa ibilbide luzea egin du, besteak beste Kukubiltxo eta
Metrokoadroka taldeekin elkarlanean. TTAK taldeko kide sortzailea da, talde
horretan Iraia Eliasekin batera taularatu ditu Eta Karmele? eta Ta uain ze?
antzezlanak.
TESTUAREN EGILEA
Oier Guillan (Donostia/Orereta, 1975). Idazlea, antzerkigilea eta kultur
kazetaria. Hainbat liburu argitaratu ditu hala poesiaren arloan nola
antzerkian, azkenak: Herio heroi/Arra.Arraroa. (Artezblai, 2010) eta Eskuen
sustraiak (Susa, 2009). 1997tik oholtzatik oholtzara dabil poesia errezitaldiak
dramatizatuz eta antzezlanak oholtzaratuz, egun Metrokoadroka Kolektiboko
kide modura. Azken ikuskizunak Hura ez da lekua (Metrokoadroka, 2011) eta
Poza (Metrokoadroka, 2012) izan dira, antzerkia, poesia, musika eta pintura
uztartuta.

‘METROKOADROKA’ LAN TALDEA
‘Arra. Arraroa.’ antzezlanaren ekoizpena eta atontze teknikoa Metrokoadroka
Kolektiboko lan-taldearen esku dago.
Metrokoadroka Kolektiboa 2008an sortu zen hainbat diziplina artistikoko
lagunek sortuta, era guztietako sormen-proiektuak egin ahal izateko sareak
eta azpiegiturak antolatzeko xedez. Besteak beste eskultura, argazkigintza,
antzerkia, literatura, pintura, jantzigintza eta musika arloetako kideek osatzen
dute kolektiboa. Horri esker Metrokoadroka-ren proiektuek babes tekniko eta
artistiko zabala dute beti.
Metrokoadroka Sormen Laborategiaren ekoizpenak hauek izan dira orain arte:
-

Metrokoadrobat (2008). Pianoa zuzenean, dantza garaikidea, poesia
eta pintura.
Ate hautsiak (2009). Arabako Foru Aldundiak argitaratutako Oier
Guillanen poesia liburuan oinarritutako ikuskizuna: poesia, irudia,
musika zuzenean, espazioaren dramaturgia.
Eskuen sustraiak (2009). Susak kaleratutako Oier Guillanen liburuan
oinarritutako ikuskizuna. Musika, pintura, ahotsaren dramaturgia.
Herio heroi antzezlana (2010). Cafe Bilbao saria jaso duen eta Artezblai
argitaletxeak argitaratu duen testuan oinarritua.
Al-al. Bideo-kontzertua, Allende Arnaizen bideo artistikoak eta Alvaro
Ledesmaren musikarekin (pianoa, biolina).
Hura ez da lekua (2011). Korrika Kulturalaren eskutik ekoiztutako
ikuskizuna, poesia, musika, antzerkia eta pintura.
Poza (2012). BAD jaialdia, Azala eta Mikelazuloren latuntzarekin
sortutako lana.

HARREMANETARAKO:
Metrokoadroka kolektiboa
679977276 (Oier Guillan)
metrokoadroka@yahoo.com
www.metrokoadroka.org

ARRA. ARRAROA. TESTUARI BURUZ:
Arra. Arraroa. Liburuari buruz ‘Luma berrien Eleak’ aldizkarian Xabier Lopez
Askasibarrek idatzitako iruzkina.

‘(…) Artezblai argitaletxeak Oier Guillan idazleari eskainitako alean, arestian
aztertutako antzezlanaz gain, beste testu bat jasotzen du: Arra.Arraroa.
izenekoa,hain zuzen ere.
Oier Guillan orain arte poeta gisa ezagunagoa izan da; azken testu honen
helburua bi generoak (poesia eta teatroa) uztartzean datza. Bertan,
poesiaren estrukturatik hurbil dagoen elkarrizketa eder baten bidez, autoreak
gizonezkoak gaurko gizartean duen rolaren inguruan hausnartzen du: gizona
galduta dago orain arte inposatzen zitzaizkion estereotipoak desagertzen ari
direlako, baina ez daki oraindik nola jantzi dagokion rol berri hori. Estereotipo
horietatik aldentzen den gizona eta gainera lotsarik sentitzen ez duena
adierazteko,arra arraroa da.
Liburua osatzen duten bi testuak oso ezberdinak izan arren, badute
komunean zenbait ezaugarri: esperimentazioa eta hizkuntza berrien bilaketa
euskaraz egitea da, agian, ekarpenik baliotsuena. Nahiz eta sortzaile
interesgarriak egon gure artean, antzerkiaren gainbehera nabarmena izan da
azken urteotan bai produkzioetan bai kontratazioan; hori dela eta,
eskertzekoak dira arriskuak hartzen dituzten apustuak gure inguruan
jorratzea. Ez dakigu Guillanen obrak zein norabide hartuko duen hemendik
aurrera, hala ere, aberatsa eta emankorra izatea opatzeaz gain, Esslinek
zioen bezala “giza izaeraren zentzugabekeria” ikertzen jarraitzea espero
dugu’.

ARGAZKIAK:

