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Oholtza gainean bakarrizketak 
eskaintzen dituzu, baina horretaz 
gain Donostiako Zurriola 
Ikastolako Antzerki Eskolan 
clown ikastaroak ematen ere 
aritzen zara.
Lehen Hezkuntzako laugarren mai-
lakoei clown klaseak emateko deitu 
zidaten, eta ni neu bertan hazi naize-
nez eta oraindik ere bertan segitzen 
dudanez, ezin nuen ezetz esan. Zu-
rriola Antzerki Eskola formakuntza 
gune garrantzitsua izan da niretzat. 
Nire lehen sudur gorria garai harta-
koa da. Eskolan bat ematen bazigu-
ten ere, San Tomas egun batean erosi 
zidan amama Terek Groseko azokan. 
Ongi gogoan dut, postu txiki batean 
gizon bat zegoela, sudurrez beteriko 
maleta batekin. “Zein da zure sudu-
rra?”, galdetu zidan eta nik berehala 
bat hautatu nuen, irriz. Gomazkoa da 
eta oso deseginda dago jada, baina 
gordeta daukat. Oso berezia da nire-
tzat. Ikasitako hori irakasten saiatzen 
naiz orain. Beste aldean nago eta me-

moria ariketa oso indartsua izan da 
niretzako. Liluratuta nago!

Nola irakasten da clown izaten?
Norberaren alde inozentearekin 
konektatzea da clown izatea. Oso 
emozionala da ariketa. Teknika uga-
ri dago, jolasak, metodoak… Azken 
batean bakoitzak gure clowna dugu 
eta hori da gakoa, norberak berea to-
patzea, lantzea. 

Inozentziarekin konektatzea ez 
da ariketa samurra, bereziki hel-
duaroan. Baina bederatzi urterekin 
oraindik bagara aski inozenteak. 
Adin egokia da mundu honetan mur-
giltzeko. Irudimena hor dago, eta egia 
esan harrituta nago ikasleekin. Ha-
sieran elkarri begiratzea eta harre-
mantzea kosta egiten zitzaien, baina 
poliki-poliki ari dira. Jolasaren bidez 
egiten dugu dena. Garapen pertso-
nal handiko ariketa da. Ederra da oso 
lotsatiak direnak bat-batean ahotsa 
nola altxatzen hasten diren ikustea, 
espazioaren okupazioa ere barne-

Argi eta garbi dio Nerea Arriola Urberuagak (Donostia, 
1988): “Ez dut ulertzen nire bizitza antzerkirik gabe, 
askatasuna eskaintzen didan ariketa bakarra da, 
kontzentrazio absolutua lortzen dudan espazio 
bakarra da". Erizaintza eta Arte Eszenikoak ikasia, 
lehenak eskaintzen dion “soldatatxoarekin” bigarrenari 
hel diezaiokeela aitortzen du. Zurriola Antzerki 
Eskolan murgildu zen haurtzaroan eta bertako 
olatuen bueltan segitzen du, oholtza gaineko ariketak 
egiten, baita haurrei clown ikastaroak ematen ere.

“Umoreak librea izan 
beharko luke, baina 
gizartea ez da librea”
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OHOLTZAN HOBEKIEN
“Supertxope [websaila] ia ezer pen-

tsatu gabe sortu genuen. Gidoia ba-

zegoen, nik ez nuen deus asmatu. 

Oso-oso dibertigarria izan zen, oso ba-

liabide gutxirekin egin genuen lana. 

Freskoa izan zen ariketa. Kamera au-

rrean arraro sentitu nintzen. Zuzenean 

publikoari begira egin genuen lana, 

hori baita kamera aurrean lan egitea. 

Ez nengoen ohituta, ni oholtza gaine-

koa naiz. Ongi pasatzen dudan arren 

eta formatua interesgarria den arren, 

taldean lan egitea atsegin dut. Baka-

rrizketak egiterakoan ere ez baikaude 

bakarrik, beti dago taldea atzean”.
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ratzen hasten dira, pertsonalitatea gara-
tzen... “Egin guztia handi”, esaten zigun 
Joserra Fachado irakasleak, “azken ila-
rakoak ere entzun eta ikusi behar zaitu”. 
Orain neu naiz hori esaten duena. Guk 
jolasaren bidez ikasi genuen eta neuk ere 
bide bera erabiltzen dut.

Umeak dira, baina jendartean nagusi 
diren estereotipoak jada ageri dira 
adin horretan.
Bai, clownarekin sentimendu ezberdinak 
transmititzen ikasten dugu. Poza, tris-
tura, haserrea… Hori ere oso pertsonala 
da, denok ez baikara berdin haserretzen, 
adibidez, baina neska eta mutilen adie-
razteko moldeak jada markatuta daude 
adin horretarako. Mutilek, adibidez, ha-
serrea plazaratzeko eskatzen dudanean, 
berehala jotzen dute gorputz adierazpide 
bortitzera. Neskek, ordea, ez. Harrigarria 
da, baita ere, egoerak zein ezberdin ku-
deatzen dituzten ikustea. Aukera izan dut 
berriki helduagoei ere clown ikastaro bat 
emateko eta oso adin tarte txikian izuga-
rria da itxura fisikoaren gaineko presioa 
nola handitzen den: “Ni ez naiz guapa, 

ez naiz polita”, diote. Horri aurre egiten 
ahalegintzen gara. 

Clown figurak lagundu dezake hori 
iraultzen?
Nire ustez adin horretan ez dira horretaz 
oso kontziente. Antzerkiak orokorrean 
eta clownak tresnak ematen dizkigu ko-
munikazio hori garatzeko, beste modu 
batera hitz egiteko. Beste komunikazio 
gaitasun batzuk dira, bizitzan oso garran-
tzitsuak direnak. Ni, adibidez, helduaroan 
ohartu naiz mundu zabal honek eskaini 
dizkidan baliabideez.

Kulturak badu eraldatzeko gaitasuna. 
Egoera bat irudikatu edo probokatu de-
zakezu haren bidez. Kulturak erreprodu-
zitzen du edo eraldatzen du eta, kurioski, 
eraldatzen duenean ez da erosoa. Umo-
rearekin gauza bera gertatzen da. Zenbait 
umore mota ez dira ongi hartuak, desa-
fioa suposatzen dutelako. Dena dela, ezi-
nezkoa da denen gustuko umorea egitea. 
Beti egongo da ados ez dagoen norbait, 
baina hori ere ona eta beharrezkoa da. 
Eztabaida ongi eramaten bada eta horrek 
garapena badakar ongi dago. Kontua da 

nork egiten duen umorea, zein diskurtso 
den hegemonikoa, zeri ematen diozun 
plaza… Eta hori ere aldatzen ari da. 

Ni oso kontziente naiz nire zurita-
sunaz. Badakit gai batzuk ezin ditudala 
tratatu. Eta egiten badut oso modu kon-
tziente eta zehatzean egingo dut. Umo-
reak librea izan beharko lukeela? Bai, 
baina, aldi berean, gizartea ez da librea. 
Gainera, iruditzen zait muga k iraganean 
baino itxiagoak ditugula egun. Sare so-
zialen bidez denok dugu iritzia emateko 
aukera. Suntsiketa eta iritzi emate soila 
ezberdindu egin behar dira ordea.

Opari bat izan da clown ikastaroa 
eskaini ahal izatea?
Bai, oso pozik nago. Atsegin handiz 
egiten dudan ariketa da, eta eman be-
zainbeste jasotzen dut, gainera. Hau-
rrekin lan egitea magikoa izan daiteke. 
Clown ikastaroari esker elkar entzuten, 
oholtza gainean egoten, txandak erres-
petatzen… ikasten dut. Motxila betea 
eskaintzen diet eta neu ere material as-
korekin itzultzen naiz etxera egunero. 
Oso pozik nago. 

"Kulturak badu eraldatzeko 
gaitasuna. Egoera bat irudikatu 
edo probokatu dezakezu haren 
bidez. Kulturak erreproduzitzen 
du edo eraldatzen du eta, kurioski, 
eraldatzen duenean ez da erosoa".


