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Aktoreak:
_Irati Onaindia
_Aritz Bengoa

Zuzendaria:
_Pablo Ibarluzea

ELKAR EZAGUTU GENUEN EGUNA
Aukerez beteriko bidea da bizitza. Ibili, bidegurutzera heldu

Gidoia:
_Mikel Ayllon

eta bide berriak aukeratzen ari gara behin eta berriro. Ondo
hartutako erabakia ala hanka-sartze alimalekoa izango da.
Baina ez dago aurrera egiteko beste modurik, nahiz batzuetan
iruditu ahal zaigun bide ondoko harrian esertzea patuari iskin

Musika:
_Igor Arzuaga

egiteko modu bat izan daitekeela. Ez ibiltzea, ordea, ibiltzeko
beste modu bat besterik ez da. Ez aukeratzea aukeratzea ere
bada.
Baina bada erabaki bat guztien gainetik gailentzen dena,

Iraupena:
20 minutu

lehenago ala geroago hartu behar izaten duguna. Bizitzan
behin, gutxienez. Atzera bueltarik gabeko erabakia. Zer
nahiago dugu, normalak izatea edo… zoriontsuak?
_________

Lan hau Donostia Hiriko Kutxa Literatura Saria jaso
duen Zoriontsuak izatea aukeratu genuen liburuko ipuin
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lehen hitza
Elkar ezagutu genuen eguna 20 minutuko iraupena duen antzezlan labur bat da,
Piszifaktoria Ideien Laborategitik sortu den hirugarren proiektua. Ezohiko guneetan
erakusteko obra bat da, ez baitu agertoki baten beharrik (nahiz eta agertokian emateko
ere moldagarria den). Hartara, antzez-ekintzaren inguruan egoteko eta ekintza bertatik
bertara bizitzeko aukera ematen zaio publikoari, lanaren pieza bat gehiago balitz
bezala.
Gainera, arnas laburreko antzezlana bada ere, lan handien modura pentsatua eta
mamitua dago .
Oreka ia ezinezko batean mugitzen den antzezlana da hau, eta gaur egun oso bogan
dauden hainbat gai mahai gainean jartzen dituena: ustezko normaltasun batek
eragiten duen desasosegua; gero eta bakartuago bizi den gizartea; urrutiko
harremanak; elkarrekin egoteko, hitz egiteko, maitasuna adierazteko edo sexua
praktikatzeko teknologiaren erabilera...
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sinopsia
Normalak edo... zoriontsuak? Zirt edo zart egin beharrean daude Iker eta Anja.
Anjak dena utziko du atzean, lana, familia, lagunak, bere herrialdea, eta, hegazkina
hartuta, bere maitearen bila abiatuko da. Iker gogaituta dago maitasunarekin, eta
bakarrik egin nahi du hemendik aurrerako bidea.
Zorionaren bila norabide desberdinean badoaz ere, aireportuan topo egingo dute biek.
Harremana sendotzera dator Anja. Harremana uztera, Iker. Talka egingo duten bi
hegazkin dira.

trailerra
Ikusi bideoa.
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Anja Norborg: _Irati Onaindia
Iker Etxebeste: _Aritz Bengoa
_____________
Elkar ezagutu genuen egunean, hotz egiten zuen, otsailaren 7 guztietan bezala.
Zure begiekin akordatzen naiz. Batez ere. Jende zoriontsuak izan ohi duen
distira zeukaten egun hartan. Zoriontsuak ginela ematen zuen. Baina nola heldu
ginen haraino? Zein da zoriontsua izateko ibili beharreko bidea?

behar teknikoak
o Espazioa/agertokia:
Antzezlana gune itxi batean egiteko prestatuta dago, gutxienez 5x6
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metroko espazio diafano batean. Agertokiarekin edo gabe. Kea
detektatzeko alarmak itzali behar dira.
o Argia:
Obra egiteko espazioak, ahal dela, itsua behar du, kanpoko argi
naturalik gabe. Konpainiak jarriko du beharrezko argiteria guztia. Argihartune arrunt bat behar da. Ez da argi-teknikaririk behar.
o Soinua:
Konpainiak eramango ditu beharrezko soinu-tresna guztiak.
o Kamerinoa
Antzeztokitik gertu dagoen kamerinoa, bi aktorerentzako lekuarekin.
o Muntatu eta desmuntatzeko lanak
2 ordu muntatze-lanetarako eta ordubete dena jasotzeko.
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