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gi lkitxaro antzerki taldea

Luli Patatax eta Ander Bakon otorrinoak entzumenaren
inguruko predikua esatera doazela, ezusteko eder baten
ondorioz ikusmenari buruzko komedio-sinposium-
absurdua egiten bukatuko dute.

Horrela, zortzi begiz baliatuta munduari begiratzeko
modua eta bizitza ikusteko fundamentu berria aurkituko
dute.

Kafe antzerki giroan, erritmo biziko antzezlan honetan
aktore bi taula gainean daude. Publikoarekin harremana
zuzena eta etengabea delarik, zenbait eszena eta
esketx eskainiko dituzte, umorearen eta irudikeriaren
bidetik beti ere.

Azken urteetan Gilkitxaro “Honolulu, leku bat” eta
“Mirande Kabareta” lanak antzezten ibili da. Nolabait
“8 begi” antzezlanean aurreko obra bietako osagaiak
uztartzen dira. Batetik lehenengoaren kutsu komiko-
poetikoa eta bestetik, kabareta. Izan ere, lana
sortzerako orduan XX. mende hasieran Alemanian Karl
Valentin idazleak garai horretako kabaretetan
proposatutako zenbait eszenetako testuak abiapuntu
izan dira.

Antzerk ia, B ilbon, eusk araz.
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Herio heroi antzezlana
"Kafe Bar Bilbao Teatro Gidoien  VII  Saria" (2009)
Irakurketa dramatizatua

Oier Gillan

Herio heroi, egoera absurdo batetik abiatzen den
umorearen bitartez gaur egungo gizartearen hainbat
jarrerari errepasoa eman nahi izan dion antzezlana da.
Zprist eta Gelnst anaia umezurtzen istorioa kontatzen
da bertan. Etorkizuneko Euskal Herriko uneren batean
bizi dira, egoera oso berezian: hildakoek usteltzeari
utzi diotenez, bizirik daudenek haien gorpuekin egin
behar dute elkarbizitza. Gorpu pilaketaren arazoa
ekiditeko gobernu haserrea sor dezakeen txit
homeopatiko guztiak debekatu ditu, gatazka eta gerra
ekiditearren. Halako batean, ezagutu ez duten aitaren
gorpuaren kargu egin behar dute anaiek.

Parte hartzaileak: Ainhoa Alberdi, Amaia Corral, Ainara
Gurrutxaga, Oier Guillan.
Musika: Ander Fernandez.
Ideia eszenikoa: Idoia Beratarbide.

Oier Gillan orain dela hamabost bat urte sartu zen
antzerki munduan, Mikelazulo kultur elkartearen bidez
poesia errezitalak egiten. Gerora, hainbat antzezlanen
prozesuan parte hartu du (Labea eta Dejabu taldeetan,
Gizona ez da txoria antzezlana...). Egun, errezitaldia,
performance eta antzerkia uztartzen dituen proiektuetan
dabil batik bat.

Antzerkia, Bi lbon, euska raz.
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