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IKUSKIZUNA ETA SINOPSIA 

Sergio eta Erramun istiluen kontrako 
brigadako bi polizia dira, perfil oso 
ezberdinekoak.  

Sergio jakituna da, gorputz atletikoa du, 
literatura eta arkitektura zalea da, 
kirolaria, hizlari ona eta euskaraz 
primeran aritzen dena. Erramunek 
defentsa pertsonalari buruzko aldizkari 
mordoa irakurri du baina liburu gutxi 
irakurri ditu osorik. FPa gainditu ezinik 
bigarren mailara baino ez zen iritsi. 

 Nahiz ta abizen euskaldunik ez izan, 
berak Sabino Arana baino jakitunagoa 
eta euskaltzaleagoa ikusten du bere 
burua. Bere euskarak San Ferminetara 
datozen guirien mailakoa da baina bere 
euskal sentipenak ez dauka mugarik. 
Nahiz eta kirolik praktikatu ez, asko daki 
haiei buruz edo hori uste du berak 
behintzat. 

Arkauten sorturiko asalto brigada 
beldurgarrienetako bat sortzen dute. 

LEGEA GU GARA kale antzerkiko zaleak 
gehien espero izan duten  Spin Offa da, 
are gehiago; zihurta genezake mende 
honetako, euskal antzerkiaren lehen Spin 
Offa dela. 

 

Sergio eta Erramun plazara iristen dira 
bertan ospatuko den legez-kanpoko 
botilloia ekiditeko.    

Baina iristean, amaiezina bihurtuko den 
abentura batekin egingo dute topo. 

Publikoa plazara hurbildu eta erdi erdian 
susmagarria den furgoneta bat aurkituko 
du, Erramun eta Sergioren presentziak 
argituko du furgoneta horren inguruko 
guztiak.  

50 minutuko ikuskizuna, antzerki talde 
hau bereizten duten osagai eszenikoekin 
sortutako pieza umoretsu eta ausarta.  

Kale antzerki hizkuntza erabiliaz , 
humorea eta egunerokotasun soziala 
azaleratuko dira, lerdotasuna eta 
zoramenera  eramango gaituzten bi 
pertsonai hauen bidez.  
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TALDEA 
Hiru urte baino ez dira behar izan, Cia Barsanti  taldea, Kale antzerkiaren 
erreferente bihurtzeko bai Euskal Herrian zein estatu mailan. 

 

2018 an Leioako Umore azokan, KALE GORRIAN ikuskizuna estreinatu zen, 
harrera bikaina izan zuen, izatez jaialdiko epaimahaiak, AIPAMEN BEREZIA 
eman zion lanari, kale antzerkiko errekurtsoen erabilera bikaina egiteagaitik 
eta arazo soziala den gaia planteatzeagaitik. 

 

Bai antzerki munduko jendeak zein publiko orokorrak bikain hartu zuen bi 
agure zaharren istoria dramatikoa, modu arriskutsu, umoretsu eta ausartean 
kontatu izana. Publiko guztientzako komedia bat. Barre egitekoa baina baita 
hausnarketarako bidea ematen duen ikuskizuna. 

 

Hiru urte hauetan Cia barsanti taldea hainbat antzerki jaialditara gonbidatua 
izan da, beraien egiteko modu arriskutsu eta bereziak aztarna utzi du plaza 
guzti hoietan. 

 

Ibilbide honetan egindako lanak, bere fruituak eman ditu eta KALE GORRIAN, 
2020ko MAX SARIETAKO KALEKO IKUSKIZUN ONENAREN FINALISTA izatea izan 
da emaitza. 
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FITXA TEKNIKOA 

Espazioak 8 metroko zabalera eta 6 metroko sakonera beharko du 
gutxien jota. 

 

Furgonetarako sarrera izan beharko du plaza erdira. 

 

220W-ko argi toma beharko da, taldeak eramango duen soinu ekipoa 
hornitzeko. 

 

Argiztapenik ez da beharko, egunez ikusteko antzerki obra izanik. 

 

Ikuslegoa aurrez aurre kokatua izan beharko da. 
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 Aktoreak : Aritza Rodriguez eta Juanjo Otero 

 

  Jantziak : Enriqueta Vega 

 

  Kudeaketa eta bulegoa : Nuria M.Cres 

 

  Ekoizpena : MAMA CREA SL 

 

  Zuzendaritza : Pako Revueltas 

 

 

FITXA ARTISTIKOA 

 



 
6 

   

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. 

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. 

 

Juanjo Oterok Arte 
Dramatikoaren lizentziatura atera 
zuen 1999an, eta, geroztik, beti 
egon izan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

Bere partaidetza izan duten ikuskizunek jaso 
dituzten sarien artean daude: 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 (Francoren Bilobari 
Gutuna). 



 

 

 

Kontratazioa: barsantiteatroa@gmail.com 

Tlf. 615764376/615767966/655707867 

www.ciabarsanti.com 


