
| MYRIAM GARZIA | ALEA - ERDIKO KAIERA

Edertasunaren bila
DARDARTI dabil kalezuloko farola,
La Merced ikastetxeko atarian. Per-
tsona multzoak han eta hemen.
Berez, nagusien hezkuntzarako ikas-
tetxea dena, egun batez antzerkirako
leku bilakatu da. Atea zabaldu dute
eta bagoaz barrura banan-banan.
Eszenatokiaren izkin batetik ari gara
sartzen eta han dira jada, espazio
eszenikoan, Oier, Asier, Ander zita-
rra jotzen, Idoia marrazten eta Jabi.
Gu haiei begira, haiek guri so. Bakoi-
tzak bere eserlekua hartu du.

Poza: Zergatik dantzatzen dute bos-
niarrek? Metrokoadroka antzerki
taldearen lanaren aurrerapena ikusi
ahal izan genuen Bilbo Antzerki
Dantza (BAD) jaialdiaren baitan.
Azken hilabete honetako lanaren
emaitza da, izan ere, antzezpen
honetarako Bilboeszenako Artistak
Egoitzan programaren diru-lagun-
tza jaso dute, eta Santutxun kokatu-
ta dagoen Antzerki Baliabideetara-

ko gune honetan izan dira entsea-
tzen azken bi asteetan, Oier Gui-
llan, Asier Sarasola, Ander Fernan-
dez, Idoia Beratarbide eta Jabi
Barandiaran.

Aurrerapen hau prestatzeko den-
bora eskasa izan badute ere, nahiko
lan borobila aurkeztu ziguten.
Antzerki joera ezberdinak biltzen
dituzte, eta pozaren gaiari lotuta
dagoenez, barrerako tartea ere ema-
ten du. Aktoreek ez dute rol zeha-
tzik, norbere buruarena ez bada,
baina erabat teatrala da lana, agian
bere hasierako urratsen biluzlasuna-
gatik. Ikusteke dago datorren
urtean estreinatu nahi duten antzez-
lanaren azken emaitza.

Work in process hau erakustearen
xedeetako bat, publikoarekin egon
daitekezkeen hartu-emanak bidera-
tzea da; iritziak jasotzeko egiten da.
Antzezlanaren entsegu orokor
modukoa dugu, baina publikoa

aurrean dela. Izan ere publikoak,
ezinbestean publikoak, beste
dimentsio bat ematen baitio taulara-
tzen denari. Beraz, antzezpena
bukatu eta aurrez aurre jarri ginen,
publikoa eta aktoreak. Orduan jakin
genuen azken hilabetean Bilboesze-
nan inprobizazioak lantzen aritu
direla, poesiatik heltzen direla
antzerkira, eta ez dutela euren
burua aktoretzat hartzen, ez behin-
tzat ohiko aktoretzat...

“Edertasuna bilatzen dugu, eta
bilaketan, edertasuna ikusteko gai
diren begiak badituzu, poza ematen
du horrek, edertasuna bilatzea eta
aurkitzea”. Izenburua, Oier Guilla-
nek bosniar lagun talde batekin
egindako afari batean sortu zen,
“euren poza ikusi nuen
une batez, eta ederra
iruditu zitzaidan. Neu-
rri batean, denok gara
bosniarrak”. n


