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MENCION ESPECIAL DEL JURADO EN 
UMORE AZOKA DE LEIOA 2018 

KALE GORRIAN 2018ko maiatzean estrenatu zen Leioako umore 
azokan eta ikuskizuna saritua izan zen epaimahaiaren eskutik. 
Geroztik 40 bat emanaldi egin ditu hainbat antzerki festibal barne, 
adibidez: Lekeitio,Zarautz, Torello(katalunia), Bilboko Kalealdia, 
Gasteizko Kaldearte, Festus festibala Urones de Castroponcen 
edo Pasaia. 

Ikuskizunak harrera bikaina izan du ikuslego eta kritikaren 
artean,kale ikuskizun peto petoa da,jai eta festibaletan gero eta 
gutxiago ikusten den kaleantzerki ikuskizuna. Kalitatezko antzerkia, 
herrikoia, tragikomikoa eta kutsu sozialez betea. 

Aitona-amona bikote bat etxerik gabe geratzear dago. Berrogei 
urtez bizi izan dira etxe horretan, auzo horretan, eta, gaur, 
ezkondu ondoren erosi zuten pisua betirako uzteko unea iritsi da. 

Polizia beren balkoiaren azpian dago, gunea inguratuta dute eta 
epailearen agindua betetzeko prest daude. Auzokideak etxe 
inguruan batu dira, egoera horren lekuko izan eta, beharbada, 
kexatzeko.  

Marinok ez du etxetik joateko asmorik, amaierara arte gogor eutsi 
nahi du. Horretarako, hainbat estrategiaz baliatuko da. Begoñak, 
bestalde, nahiago du egoera horrekin lehenbailehen amaitu. 
Lotsa handia ematen dio bizitzen ari direnak. Baina ez ditu bere 
gauzak etxe barruan utzi nahi. Auskalo bankuek zertarako 
erabiliko dituzten… Azken finean, gauza horiek bere oroitzapenak 
dira, edo, hobeto esanda, bere bizitza. 

Ikusiko dugu azkenean nola amaitzen den kontua. Justizia egingo 
al da? 
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Suspendisse elementum rhoncus velit. 
Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

FIESTA CULTURA aldizkarian agertutako kritikak 
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Juanjo Oterok Arte Dramatikoaren 
lizentziatura atera zuen 1999an, eta, 
geroztik, beti egon izanda da 
antzerkiaren alderdirik 
esperimentalenarekin eta hizkuntza 
garaikideenekin lotuta.  

Bilboko La Chusma T konpainiaren 
sortzaileetako bat da. Haren 
Kartoibiraka ikuskizunak MAX saria 
irabazi zuen 2001ean.  

Eszenako egile eta zuzendari honek 
bere ekoizpen-etxe propioa sortu zuen, 
Kultura Ministerioaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren diru-laguntza batekin.  

Arte-zentroetako artista plastiko eta 
ikus-entzunezkoekin batera esperientzia 
eszenikoetan parte hartu du, eta 
antzerki-ekoizpen eta lirika-emanaldi 
handietan ere aritu izan da, besteak 
beste opera eta zarzueletan. Azken 
urteetan, Madrilgo sala mitiko baten 
zuzendaritza artistikoaz eta 
programazioaz arduratzen da. 

 

Aritza Rodriguezek BAIn (Bizkaiko 
Antzerki Ikastegian) jaso zuen aktore-
prestakuntza, eta 2002. urtean hasi zen 
profesionalki lanean, Kukubiltxo 
konpainiarekin. Aretoko nahiz kaleko 
hainbat antzezlan egin zituen 
taldearekin, besteak beste Aristides 
Vargasen “HARITZAREN AZALERA 
ZEHATZA”, Estatuan nahiz 
Latinoamerikan izen handia lortu 
zuena. Hortzmuga Teatroko aktorea 
da, eta hainbat ikuskizunetan parte 
hartzen du. 

Gorakada antzerki-taldean hainbat lan 
egin ditu, tartean OGRO TXIKIA, 
Suzanne Lebeauren testua eta 2011ko 
dramaturgia onenaren saria FETENen; 
MUNDUARI ITZULIA, Chapito 
konpainiako zuzendaria den Jose 
Carlos Garziak zuzendua, 2013an 
zuzendaritza onenaren, espazio 
eszeniko onenaren, argiztapen 
onenaren eta Aritza Rodriguezi 
emandako GIZONEZKO INTERPRETAZIO 
ONENAREN SARIA FETENen; MOBY 
DICK, hori ere Jose Carlos Garziak 
zuzendua, 2016an zuzendaritza 
onenaren saria FETENen, eta 2016KO 
IKUSKIZUN ONENAREN finalista MAX 
SARIETAN. 

Pako Revueltas Arte Dramatikoan 
diplomatua da eta hainbat 
interpretazio-teknikatan trebatu da: 
metodoa, keinuzko antzerki fisikoa, 
maskara neutroa edo clowna, kasu. 
Azken hogei urteetan antzerkian aktore- 
eta zuzendari-lanak egin ditu, eta 
hainbat film eta telesailetan ere ikusi 
ahal izan dugu. 

Urteotan formatu oso ezberdineko 
ikuskizunak zuzendu ditu. Sorkuntzarik 
berrienen artean nabarmentzekoak dira 
Calla y Come (La Cocina), Barbecho 
(Cia. Natxo Montero), Dead Letters 
(Mama Crea), Salto (Metrokoadroka), 
Vidas Pasadas (Bea Insa eta Leyre 
Berrocal) edo Una Casa de Muñecas 
(Arriaga Antzokia). 

Partaide izan den ikuskizunek jaso 
dituzten sarien artean daude haurren 
ikuskizun onenaren MAX saria 2001 (La 
vuelta al mundo en 80 cajas), Ikuskizunik 
onena Tárrega, Villarreal, Valladolid eta 
Leioako jaialdietan 2003 (DSO), CICAE 
saria 2009ko Berninalen (Ander), 
Huescako Nazioarteko Azokako antzerki-
ikuskizun onenaren saria eta MAX 
sarietarako izendapena 2010ean (Calla 
y Come), edo Donostia Saria 2017an 

 

FITXA ARTISTIKOA 

 

 

AKTOREAK: Juanjo Otero, 

Aritza Rodriguez y Pako 

Revueltas. 

MASKARAK: Gorka Agirre. 

ESZENOGRAFIA: Iñaki 

Ziarrusta. 

JANTZIAK: Enriqueta Vega.  

ZUZENDARI LAGUNTZAILEA: 

Nuria M. Crespo. 

PRODUKZIOA: MAMA CREA 

S.L 

ZUZENDARIA: Pako Revueltas. 
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PRESUPUESTOA 



 

 

 

barsantiteatroa@gmail.com 
ciabarsanti.com  
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