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EEEuuussskkkaaarrraaazzzkkkooo   IIIkkkuuussskkkiiizzzuuunnnaaakkk



LLLEEE   PPPEEETTTIIITTT   TTTHHHEEEAAATTTRRREEE   DDDEEE   PPPAAAIIINNN

Le Petit Théâtre de Pain, kultura eta hizkuntza desberdineko hamabi artistaz osatua da.
Hautu artistikoak elgarrekin egiten ditugu. Antzerki herrikoia baten alde jo nahi dugu,

gure lana publiko guzieri eskainiz eta konplizidadeko harreman bat mantenduz.

KKKRRREEEAAAZZZIIIOOOAAAKKK

2006 : Embedded (Tim Robbins)
2004 : Le pic du Bossu (Slawomir Mrozek)
2000 : Ambrouille (idazkera eta zuzendaritza kolektiboa)
1999 : Mesclagne (idazkera eta zuzendaritza kolektiboa)
1997 : Et ils passèrent des menottes aux fleurs (Fernando Arrabal)
1996 : Tranchées de vie (idazkera eta zuzendaritza kolektiboa)
1995 : 1, 2, 3 Soleil (idazkera eta zuzendaritza kolektiboa)

HHHIIIRRRUUU   SSSOOORRRKKKUUUNNNTTTZZZEEENNN   SSSUUUSSSTTTEEENNNGGGUUU   OOOFFFIIIZZZIIIAAALLLEEEAAAKKK

Haize Berri, Euskal Kultur Erakundea, Garazikus, Frantses Estadoa (Drac), Kontseilu
Orokorra (Pireneo atlantikoak), Kontseilu Regionala (Akitania)



SSSOOORRRKKKUUUNNNTTTZZZAAA   BBBEEERRRRRRIIIEEENNN   AAAUUURRRKKKEEEZZZPPPEEENNN   OOORRROOOKKKOOORRRRRRAAA   :::

Le Petit Théâtre de Pain taldeak erabaki du heldu hiru ikusgarri plazaraztea
Euskara hitsean. Aspaldi huntako xedea gauzatzen dugu. Hiru ikusgarriak bakarkakoak
dira, bainan hiruak forma eta molde arras esberdinean. Gaiak triptiko gisa garatzen
ahal dira. Idazlanek oiartzuna dute hoien artean, nahiz eta lotura logikorik edo
segidarik ez izan. Helburua, argiki mintzatzeko, euskal herriko hamaika xokoetan
emaitea da, forma arinean. Nahi ditugu eraman ikusgarriak "bizi leku" guzietara,
antzerki amaturraren ereduan (ostatu haundiak, herriko salak, kanpoan?) atxiki
dezagun "soto" antzerkiaren ideia (printzipioz antzokietan ez, gero ageriko lekuan
lekuko). Hiru antzerkiak esberdinak izan arren, bata bestearen ondotik ikusten ahal
dira.
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ikusgarri hortan, Dario Fo antzerki idazlanen artean hiru bakarkako hautatu
ditugu: "juglarearen jaiotza, puta bat ero etxean, ertzoa eta herioa ». Dekoratuan, balisa
erraldoi bat, erabiliko dena oholtza gisa, bai puskak biltzeko eta txontxongilo antzoki
ttiki bat moldatzeko. Itxura orokorra, Dario Fo-ren hildotik, umore satirikoa, antzerki
herrikoia, bapateko harremana eta bufoiaren bidegurutzean zeharkatzen da. Koloretxu,
puxken metaketa eta energia dira ikusgarriaren mamia. Jendea zirkulu heren batean
jartzen da, hurbiltasuna mantenduz ahalik eta gehien.

Hiru antzerki horiek 70-kadako Italiaren egoera isladatzen dute, era bat. Eta,
badu interes erakargarri bat gaurregun euskal herrian izan dezakeen oihartzunarekin,
gure ustez bederen. Bestalde, antzerki bakoitza emana da euskalki, edo euskara-molde
esberdinetan: iparraldeko batua, hegoaldeko batua eta Xiberotarra. Lehenik, Dario Fok
berak italiako "dialekta" esberdinetan emaiten dituelako bere antzerkiak. Bere hildotik
beraz, pertsonaien nortasunen arabera ("hau euskalduna balitz, nungoa ditaike?"),
euskalki egokiena hautatu dugu. Azkenik, ainitzetan entzun izan dugu, hemen eta hor:
" bai, baina hori ez da gure eukara, ez dugu dena ulertzen". Goazen beraz, eta
Toberetan zirtzilaren moldera, galdegin dezagun gure buruari: baina zertan gira gure
hizkuntzarekin elgar ulertzen ez bagara? Ez dugu ulertzen edo beste zerbait bada azpi
hortan?
"Bagare, bagara..."
--

DDDAAARRRIIIOOO   FFFOOO,,,   NNNOOORRR   DDDAAA   ???

Dario Fo dramaturgo italiarra Europako antzerkian izandako idazle, zuzendari eta aktore
garrantzitsuenetako bat dugu. San Gianon (Varese, Italia) 1926an jaioa, herri antzerkiaren tradizioa
ezagutzeko parada izan zuen bere sorterrian.. Aktore gisa hasi eta gidoilari, zuzendari, ekoizle eta
eszenografo aritu zen gero. 1952an Franca Rame ezagutu zuen eta bi urtera berarekin ezkondu zen.
Ordutik bere kolaboratzaile nagusia izan da. 1958an Fo-Rame konpainia sortu eta komedia eta fartsa
politikorako jauzia eman zuen. «Ladri», «Aveva due pistole» eta «La colpa e sempre del diavolo» dira
orduko lan batzuk. 68ko krisiaren ostean, taldea desegin eta Nuova Scena kolektiboarekin zirkuitu
alternatiboen bila hasi zen, era berean kritikoagoa eta politikoki erradikalagoa bihurtuz. «Misterio
Buffo», «Pum! Pum! Chi e? La polizia!» eta Tentazioak estreinatu berri duen «Muerte accidental de un
anarquista» dira ordutik egin dituen obra garrantzitsuenetako batzuk.
Erabateko antzerki gizon zirikatzaile honek Literaturako Nobel saria jaso zuen 1997an

Aktorea : Ximun Fuchs
Zuzendaritza : Mariya Aneva

itzulpenak  Antton Luku, Artzea Lopez Arana eta Allande Etxart
Apainketa : Ponpon/Mozorroak : Murielle Liévin/Maska : Lontxo Yriarte





222:::   TTTAAARRRTTTEEEAAANNN

MMMIIICCCHHHEEELLL   AAAZZZAAAMMMAAARRREEENNN«««   LLLEEE   SSSAAASSS    »»»   AAANNNTTTZZZEEERRRKKKIIIAAA
MMMIIIRRREEENNN   AAARRRTTTEEETTTXXXEEEKKK   EEETTTAAA   IIIÑÑÑAAAKKKIII   EEETTTXXXEEELLLEEEKKKUUUKKK   IIITTTZZZUUULLLIIIRRRIIIKKK

IIIDDDAAAZZZTTTEEEAAARRREEENNN   IIINNNGGGUUURRRUUUGGGIIIRRROOOAAA   ///   IIIDDDAAAZZZLLLEEEAAA

« Tartean » Michel Azamak harilkatu kontakizun anitza da, idazte tailer baten kari, Rennes-eko (Roazhon-eko)
presondegiko 12 emazte presorekin partekatu jendetasun orenen emaitza.
12 botzez bat eginez, hots « kanpora ateratzen » den pertsonaiaren botza.

AAAIIIPPPAAAGGGAAAIIIAAA

Bi xixpa tiro. 16 urte kartzelan.
Presondegiko azken gaua, galdu duen bizi baten iragana bildu nahiarekin eta askatasunera itzultzearen arrangurarekin
tira biraka ari denarena.
1000 zatitan porroskatua izan duen bizia berrosatuz gabiltza pertsonaiarekin batean, 2 munduen arteko zelda
horretan.
Biziaren bizienean harturik, flash-ka.
Emazte horren intimitatean egiten dugun begi luzatze bat, orroitzapen eta gogo-ihesez, irri  eta izialdurez tartekaturik.

PPPRRROOOPPPOOOSSSAAAMMMEEENNN   AAARRRTTTIIISSSTTTIIIKKKOOOAAA

Taula zuzendaritzak testo horri nahi dio bere leku guzia utzi, lekukotasun baten berri emaile gisa.
Argiek, bideoak eta marrazkien proiekzioak zuzenean metronomo lana beteko dute, iraganaren, orainaren eta
geroko menturen arteko joan jin amaigabe batean.
Taula gain moldaketen oinarriak izanen dira hauek. Oholtza ahal bezainbat soil eta biluzia nahi dugu.

Presondegi barneko biziaz du solasa « Tartean » antzerkiak, bergizarteratzeaz, emazte izateaz erraietaraino emazte
izateaz ari zaigu. Bainan ere gakopetuaren barne eta kanpo soaz, norberak bere baiatara egiten duen soaz eta
kanpokoek gutaz duten soaz.

Ekipa :

Itzulpena : Miren Artetxe, Iñaki Etxeleku.
Soinu eta argi zuzendaritza : Josep Duhau.
Bideo zuzendaritza : Alexanadra Filiatreau.

Bideoko jokolariak : Andrei Fuchs, Marcell Erdélyi.
Marrazkiak : Anouk Chaussebourg.

Marrazkien biziaraztea : Fabien Mogabure.
Apaindura egitea : Jean-René Palassio.

Taula zuzendaritza eta jokolaria : Fafiole Palassio.
Adminiztrazioa : Aurélie lambert et  Vincent Claverie.

Afitxa : Lontxo Yriarte.

Esker haundienak : Iñaki Etxeleku, Thalia Heninger  eta Antton Luku.
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Ikuskizun hunek, Joseba Sarrionandiaren izkribu zonbaiten josketa du oinarri.
Herbestetik itzuli ezina den gizon batek, bere itzulera amestu du. Herriko ostatuan

egunkaria irakurtzen ari dela, tragoa eskaintzen digu. Eta beste bat, bakartasuna
traitzeko estakuruarekin. Eta azkena bideko.

Denboraren mirailari so, distantziak markaturik, minak eta desirak berpizten zaizkio,
umore beltza eta poesia lagun dituela. Musikari batek dantzari bihurtzen du edalearen
egonezina, bere iritzi eta asmoek kantu debekatuen hitzak diruditela. Desterruan ondu

den arnoa edateko gomita bat.

Ikuskizun hau, ostatu, gaztetxe, edo barra duen edozein gunetan eman litake.
Ikuslearekin harreman zuzena sustatzen da, denak trago beraren gomitak bailiran.

Jokoak, gaineratekoaren haritik, biluztasun egiati bat hartzen du helburu, ostatuetan
atxemaiten diren eranskin zonbaiten desbideratze metaforikoa landuz ( egunkari,

ispilu, boteila... ), errealismotik harantzago jotzeko.
Musikak, espazioa zabaldu eta denbora moldatuz, osotasuna ekartzen du.

Erronka nagusia, hitz-laxo horren barne ekintza atxemaitea da, antzerkiak ez dezan
olerki irakurketa baten antza har.

Bapatekoaren lilura sortzeko, ikuslearekin begirada trukatzeak izan behar du hitz jario
horren iturria, gure memoria kolektiboaren uretan barna.

Idazlea: Joseba Sarrionandia
Joko eramailea: Ander Lipus
Antzerkilaria: Manex Fuchs

Musika akomodatzailea: Jean Christian Irigoyen
Musikaria: Battitt Elissalde
Argiztapena: Josep Duhau.

Le Petit Théâtre de Pain taldearen sorkuntza bat.


