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E L
A R T E
DE NO SER

A I A L A  E T X E G A R A I 

   Bere kristalezko kaiolan dena libre zela uste zuen.

Bertsoak ehizatzen. Haikua.



El Arte De No Ser

S I N O P S I A

"El arte de no ser" eraikitzen ari garen bizitzari buruzko kritika jasotzen 
du, eta hausnarketarako eta kontzientziarako gune bat eskaini nahi du, 

pertsonaia hori bere bizitzako edozein egunetan igaroz. Edonor izan 
gintezkeela erakutsiz.

"El arte de no ser" gaur egun gutako edozeinek 
daramagun bizitza zoro honen adierazgarri da. 

Egiteko erruletatik ateratzeko dugun ezintasunak, 
baloraziorik gabeko erruleta gelditzeko eta, 

gainera, beldurra ematen digu.

Pertsonaia hau kaosaren munduan sartzen da 
zeregin anizkoitzagatik, sare sozialek borbor 

honen sugarrei gasolina gehitzen dieten bitartean. 
Ibilera honek, erritmo frenetiko eta atsedenik 
gabeko batean hamaika ekintza dituenak, bere 
benetako errealitatea desitxuratzea lortzen du.

Bidaiak berak adierazten digun bezala, bere 
gorputza eraldatuz doa, hasieran erakusten 

zigun perfekzioa nola galtzen den hautemanez. 
Perfekzio hori ez da erreala, baina bere ahuleziak 

edo nekea agerian ez uzteko borrokatzen du.

Aldi berean, benetako sentimenduak ezkutatzen 
dituzten maskara berriak sortzen dira. Emozioak 

disimulatzen dituzten ekintza berriak. Bere 
itxurazko ongizatea azaltzen duen hizkuntza berri 
bat. Baita mundu berri bat ere, non dena posible 
den fantasiaz eta postureoz betetako sare sozial 

horietan.
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Jatorria
IDEIAREN

E L  A R T E  D E  N O  S E R

Asiako kulturan ez bezala, 
non meditazioa herritar 
gehienek ezagutzen eta 

praktikatzen duten, Europan 
arraroa da bere eguneko 

10 minutuak esertzeko eta 
begiak itxita arnasa hartzeko 

ateratzen dituen pertsona. 
Estimuluen metraileta honek 

guztiak, inguruan izan 
ditugunenak, beldurraren 
gizartean bilakatzea lortu 

du, non inork ez duen 
artaldearen ardi beltza 

izan nahi eta, horregatik, 
taldearen inertziarekin 

jarraitzen du, bere ongizatea 
ahaztuta.

Masaren inertziari eusten 
diogu, eta beldurra ematen 

digu araututako arauetik 
irteteak. Eta gure egunak 

ezinezko erritmo bihurtzen 
dira. Interesgarria da ikustea 

nola garen horren jakitun, 
baina kosta egiten zaigu 
ohitura hori haustea, eta 
neure buruari galdetzen 

diot: zergatik? Hori da 
bakarrik honetan garatu nahi 

dugun ideia nagusia. Nola 
borrokatzen gara gurekin 
ez gelditzeko, edo hobeto 

esanda, ez izateko eta 
egoteko?

OBRAREN ETA MENDEBALDEKO 
KULTURAREN ARTEKO LOTURA

Etengabeko hurbiltasun horrek 
irudiaren garai berri batera 

ere eramaten gaitu, non hitza, 
emozioak eta sentimenduak 

gure izatearen zati ezkutu 
batera bultzatzen diren. Egia da 
ulertzekoa dela guztiok geure 

intimitatea isilpean gordetzeko 
dugun beharra. Baina neure 

buruari galdetzen diot ea gure 
askatasunaren jabe garen, edo 

irekitzeko dugun beldurrak 
geldiarazi egiten gaituen, beste 

pertsona bat bihurtzeraino.

Hausnarketa horrek guztiak 
arestian aipatu dugun bigarren 
puntu horretara narama, sare 

sozialetara. Oso tresna baliotsua 
bihurtu ditugu, ezkutatu ahal 

izateko, gure zati perfektua 
bakarrik agerian utziz eta gure 

zati ez-eder eta ez-on gisa 
identifikatzen duguna estaliz.

Horren guztiaren gatazka ez 
da soilik maskara bat janztea 
haietan aurkezteko. Aitzitik, 
maskara hori gure aurpegi 

bihurtu da, eta gure errealitate 
eta fantasia guztien arteko 

kontzientzia galdu du.

Horra hor maskararen 
kontzeptua. Maskara, giza, 

animalia edo irudimen hutsezko 
aurpegia irudikatzen duen figura 

bat bezala. Horrekin, pertsona 
batek aurpegia estali dezake, 
beste baten itxura hartu edo 

ezagutua ez izateko.

Urteak dira 
mendebaldeko bizi-

erritmoa azkarra 
eta ia atsedenik 
gabekoa dela. 

Horrek distantzia 
handia sortu du giza 
harremanetan. Baita 

autoezagutzan 
ere, eta bakoitza 

deskonektatu 
egiten da.

Ez izatearen artea bi 
modutan zentratzen 

da deskonexio 
hori sortzeko. 

Alde batetik, bizi 
garen etengabeko 

jarduera anitza, 
eta bestetik, sare 

sozialak.

BIZITZAREN ERRITMO 
FRENETIKOA

SARE SOZIALAK:
MASKARA
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El arte de
NO SER

ESZENABIDE 2021

P A R T A I D E E N  Z E R R E N D A

Ideia eta helbidea:

Zuzendaritza-laguntzailea:

Interpretea:

Dramaturgia:

Mugimendu-laguntza:

Argiztapena eta zuzendaritza teknikoa:

Jantziak:

Aiala Etxegarai 
Judit Ruíz & Jrisa Lialia
Aiala Etxegarai 
Ena Fernandez
Oihana Varela & Julen Aranzabal
Jrisa Lialia
Lucía Yuste

konpainiaren ekoizpena
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LAGUNTZA ARTISTIKOAZUZENDARITZA ARTISTIKOA ETA INTERPRETEA LAGUNTZA ARTISTIKOA ETA MUGIMENDUKOA

ENA 
FERNANDEZ

AIALA ECHEGARAY 
MENDIGUREN

JUDIT RUIZ 
ONANDI

Espazio invisible-ren zuzendaria eta sortzaileetako 
bat da. Madrilen jaio zen 1981ean.
Arte Dramatikoan lizentziaduna Kent at 
Canterburyko Unibertsitatean, bere ikasketak 
espezializazio ikastaro ezberdinekin osatzen ditu.
Diziplina anitzeko aktorea, abeslaria, performerra, 
irakaslea.
Sorkuntza garaikideari eta ikerketari lotua.
Nabarmentzekoa da nazioartean egindako lana.
Gaur egun, aktoreen, hezitzaileen eta enpresaburuen 
zuzendari gisa egiten duen lana bateragarri egiten 
du.

Aiala Etxegarai koreografoa, dantzaria eta pedagogoa 
da. Mariemma Dantza Profesionaleko Errege 
Kontserbatorio Profesionalak Dantza Garaikidean 
titulatua izateaz gain, Comillaseko Unibertsitate 
Pontifikalean Gizarte Lanean diplomatua da eta 
CEFFOPek Psikomotrizitate Eduktiboko Masterra 
egin zuen Bernard Aucouturier metodoarekin. 
2013an, kontaktu-inprobisazioaren munduan sartu 
zen, eta hiru urteko prestakuntza egin zuen FCI 
Espazioan (Madril). David Zambranorekin flying low 
eta passing through teknikak gertutik ezagutzeaz 
gain.
2012an, bere InPut konpainia sortu zuen, eta 
haren pean honako lan hauek sortu zituen: «Piel 
Rota (2012 )» (2015), Madrilgo 29. Koreografia 
Lehiaketako Gazte Saria irabazi zuena, «Nosotros» // 
Un.Y.Dos.» -(2017), Madrilgo Bululú2120 Aktoreen eta 
Zuzendarien Azterketan egoitza eskuratu zuena, eta, 
azkenik, «Imperfectas» (2019), Eusko Jaurlaritzaren 
Koreografia Sortzeko Laguntza jaso zuena.
Gainera, Hortzmuga Teatroa, cia eta beste hainbat 
konpainiatan antzezten du. Mey-Ling Bisogno. 
Matxalen Bilbao, LOKKE-Olatz de Andrés, Omos 
Uno, Ma kolektiboa, Larumbe Danza, Litlle Queens 
edo Michelle Man and Friends.
2017an pedagogian hasi zuen bidaia, dantza 
garaikideko eta kontaktu-inprobisazioko eskolak 
emanez hainbat eskolatan. Dantza inklusiboko 
tailerrak emateaz gain, Amesten elkartearekin 
batera hainbat proiektutan.

KREGO-MARTÍN DANZAREKIN ZUZENDAREKIDEA 
ETA KOREOGRAFOA: “Charadas” (2020, Aitor 
Basaurirekin batera) ETA “Zona (no) confort” eremua 
(2016, Maria Martinekin batera)
DRAMATURGIAKO ETA ERREPETIDORAKO 
LAGUNTZAILEA JELENA KOSTIC 
ERABILTZAILEAREKIN: “How it ends” (2020), “My
own worst enemy” (2020), “Naar huis” (2019) y “(Un)
bound”(2018)
DIVEIND-DARIO TORTORTORELLIrekin ARTISTA-
LAGUNTZAILEA: «TRANSMOTION» (2019), «D 
NOBODY 5 #transcending» (2017, Pivot Dance 
proiektua, EB), «Study of D NO BODY (2016), NO 
BODY # 2 ADI (2015)
Mugitzeko LAGUNTZAILEA DOOS KOLEKTIBOEKIN 
- Eva GUERRERO: «Gorpuztu» (2019) HILDE 
ELBERSEKIN BERRITZEKO MUGIMENDUKO 
LAGUNTZAILEA: (2016) eta (2014)
Errepikagailua, DANSGROEP AMSTERDAM-
EKINTZAILEAREKIN: “Domestica”, Chatel-eko 
Krisztina/Ann Van den Broek (2012)
Koreografia LAGUNTZAILEA ANN VAN DEN BROEK-
EKIN: «The Black Piece» (2014, Holandako ekoizpen 
onenaren Zisne Sariaren irabazlea), «The Red Piece» 
(2013), «Camepa», TSEKH-Moskuk enkargatua (2012)
Dansgroep Amsterdam, Artez - Goi Mailako Arte 
Ikastegia (Arnhem, Holanda), Fontys - Goi Mailako 
Arte Ikastegia (Tilburg, Holanda), HID Lier - Anberes, 
Arabesque Dans Studio (Anberes), Danscentrum 
Jette (Brusela), Danswerkhuys (Anberes) - Euskadiko 
Dantzagintzako Goi Mailako Dantza
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MUGIMENDU-LAGUNTZAZUZENDARITZAKO LAGUNTZAILEA, ARGIZTAPENAREN DISEINUA ETA MUGIMENDU-LAGUNTZA

OIHANA 
VARELA

JRISA 
LIALIA

JULEN 
ARANZABAL

Hainbat dantza-diziplinatan hezia, baina batez ere 
dantza garaikidean eta afrikarrean, Euskal Herrian, 
Katalunian, Frantzian eta Belgikan.

Giza gorputza eta bere mugimendua ikertzeko jakin-
min handiak Osteopatia ikastera eramaten du. Batez 
ere, bere gorputza ulertu behar zuelako eta bere 
osasunari eragiten ziolako izan zen. Baina azkenean 
bere lanbidea bihurtu zen eta bizitza ikusteko zuen 
modua.

Bere bi alderdi profesionalak elkartuz, «Osteopatia» 
izeneko entrenamendua sortu zuen. Bertan, 
gorputzaren barne-mugimendua lantzen du, gero 
inprobisazioan eta sorkuntzan aplikatzeko.

Batez ere irakaskuntzan aritu da, baina duela urte 
batzuk pieza laburrak sortzen hasi zen, hala nola 
Trans-Lúcido (2017). Abentura horretan bideo dantza 
pixka bat arakatzeko ere eman zion, eta nazioartean 
bidaiatzen ari den «Reseteo» (2017) egin zuten.

Gaur egun, ikerketa guztia biltzen ari da "non sortzen 
da mugimendua?" Izeneko dokumental batean. 
Ikusezinaren artea»

Antzerkian lizentziaduna Greziako Aristoteles 
Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko 
Antzerki Departamentuan, Argiztapenean, 
Eszenografian eta Jantzigintzan espezialitatearekin. 
2005. urteaz geroztik, Espainian bizi da, antzerkian, 
zineman eta dantzan ikasketak burutu ditu, eta 
diziplina arteko artista gisa garatzen da, nazioan 
eta nazioartean. Gaur egun, argiztapenaren, 
eszenografiaren, jantzien eta tresneriaren sortzaile, 
diseinatzaile, argazki-zuzendari, argazkilari, 
diseinatzaile grafiko, zuzendari artistiko, freelance 
argiztapeneko koordinatzaile tekniko eta tekniko 
gisa lan egiten du hainbat antzerki, zirku, musika 
eta dantza konpainiarekin. Antzerki, zirku eta 
dantza konpainia batzuen arduradun teknikoa 
da (Spinish Circo, Kancaneo Teatro, Atiro Hecho, 
Input Danza, Wayra Teatro, Cía Haberlashaylas, 
Cía Arritmados, VudúTeatro, Cia. Dunatacá, 
Versonautas, Cía Teresa Albero, Cía Ana Albaladejo, 
Bambalina Teatro Practicable). Elkarrekin 
antolatzen, koordinatzen eta koproduzitzen du 
Valentziako Nazioarteko Dantza Jaialdia, 2014tik 
eta dantzaren, antzerkiaren eta musikaren arloko 
beste ekitaldi batzuekin (Aldiriak Santanderreko 
2017/2018 Jaialdia, Ruge Rosario 2019ko Kultur 
Jaiak, L aien Nazioarteko Jaialdia), eta Cabanyal 
Intim Jaialdiaren koordinatzaile teknikoa da 2012tik 
gaur egun arte.

Haurtzarotik hainbat kirol-jarduera eta arte 
martzial egiten ditu, eta errugbia nabarmentzen da, 
errendimendu handiko jokalari izatera iristen baita 
Espainiako hainbat talde profesionaletan. Baina 
trafiko-istripu batek eta bere ondorioek errugbitik 
aldentzera behartzen dute jokalari bezala, nahiz eta 
urteetan zehar kirol honi entrenatzaile bezala lotuta 
jarraitu zuen.
Fisioterapia ikasten ari zela, Feldenkrais metodoa 
aurkitu zuen, bere pasio bihurtu zena. Dantzarekiko 
sentiberatasuna zabaldu zion, zehazki Contact 
Improvisación dantzarekiko, duela 4 urte baino 
gehiagotik praktikatzen eta esploratzen ari den 
espezialitatea. Bestalde, aurtengo irailean buru-
belarri murgildu da David Zambranoren lanean 
Alemanian egindako EX-IN izeneko 30 eguneko 
intentsiboan.
Feldenkrais metodoaren 4 urteko prestakuntza 
Madrilen egoitza zuen Feldenkrais institutuan 
amaitu zuen, Espainian metodoaren ikasleen lehen 
promozioan parte hartuz.
Eureka, konturatzea, bere lanaren oinarri filosofikoa 
da, harremanen bidez norbere burua erabiltzeko 
modu ezberdinak ezagutarazten saiatzen da. Aldi 
berean, diziplina anitzeko proposamen bat da, non 
espazioaren propietate emergenteen esplorazioak 
ikaskuntza-esperientzia berrietara garamatzaten.
"Irakaskuntza da nire ikaskuntzarik onena".
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L O T U R A K

el ARTE de
NO SER

Egonaldi artistikoak:

+ info
www.ciainput.com

TEASER

Honako hauen lankidetzarekin:

https://www.youtube.com/watch?v=y3Jyxeg6tAg
http://www.ciainput.com
http://www.ciainput.com
https://www.youtube.com/watch?v=y3Jyxeg6tAg
https://youtu.be/y3Jyxeg6tAg


ESZENIKA

B a n a k e t a - k o n t a k t u a :

e s z e n i k a @ g m a i l . c o m
6 1 6 2 1 1 4 3 4

w w w . c i a i n p u t . c o m

mailto:eszenika%40gmail.com?subject=
http://www.ciainput.com

