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“Bada jantzi bat gorputz 
guztietara egokitzen dena: 

Besarkada”

Gemma Sánchez cuevaS



 

SinopSiA

Besarkada kontenplaziorako, isiltasunerako 
tartea da. Gelditasun egoeran diren gorputzak, 
irudiak, ikuspegi infinitukoak.  
Xehetasun bakoitza 360° -tan ageri da. 

Bi emakumeren bikote lana, bi eskultura, bidaian zehar 
bidelagun izango dugun soinu paisaian bilduta; gure 
bizitzetako besarkada infinituetan gorde izan ditugun 
emozioak gogorarazten dizkiguten irudiz betetako lana. 

Gorputz lohitsuak elkar zizelkatzen, keinu bakoitzarekin 
eraldatuz, atzean arrastoa utziz. Presarik gabe. 

harremanaren metafora, buztinezko eskultura baten erara, 
bizitzan zehar zizelkatutako adiskidetasunarena, bere lore eta 
arantzekin. 

zizelkatzearen, eraldatzearen ideiak eta atzean utzitako 
arrastoek, espazio intimo eta hunkigarri bihurtzen dute 
BeSaRKaDa, ikuskizun dotorea gorpuztuz. 



Bere lanaren ezaugarrietako bat, mugitzen den gorputzarekin 
espazioa partekatzen duten eta harreman horretan garatzen 
diren elementu eszenikoen erabilpena da; xehetasunen bila, 
dotorezia eta estetika eszenara ekarriz. Gorputzaren lanketa 
zehatz eta zorrotzak ere ezaugarritzen du bere lana. 

ana Rosa Tercerorekin trebatu zen dantza klasikoan eta 
matxalen Bilbaorekin garaikidean. Gorputz hezkuntzako 
Irakaskuntzan diplomatua izanik, Burgoseko Dantza eskola 
Profesionalera joatea erabaki zuen, bertan dantzan sakontzen 
jarraitzeko. Bizkaiko Foru aldundiaren beka jaso zuen azken 
ikasturtean. 

euskal herriko nahiz europa osoko koreografoak izan ditu 
irakasle. Jarrera irekia agertu du beti, gainerako sortzaile 
eta taldeekin kolaboratzeko prest. euskal herriko, Suitzako... 
taldeentzako interprete lanetan aritu da. Gaur egun cía. 
matxalen Bilbao eta markeliñe antzerki taldeko partaide da. 

Beste sortzaile batzuekin kolaborazio eta sorkuntza lanak egin 
ditu aurretik. 

2018an Emakume Interprete Onenaren saria jaso zuen 
Bucaresteko FITC jaialdian, EURIAn egindako lanagatik. 

KonpAiniA

Nerea Martínez
Dantzaria eta interpretea

Bere sustraietan bilatzeko kezkak bultzatuta ekin zion Nereak 
sorkuntza lanari. Portugaletekoa jaiotzez, Elai Alai dantza eta 
musika tradizionaleko taldean eman zituen lehen pausuak 
eta talde horri zor dizkio dantzarako grina eta bertutea. 

2017an BIRAKA sortzen du, bakarkako lana. “BIRAKA 
erronka pertsonala da, nire memorian arakatuz, izan nintzen 
gorputzetik naizen honetara bidaiatzeko desioa. Nire 
sustraiei eskainitako omenaldia”.



Konpainia nerea martínez

Ikuskizuna Besarkada

Iraupena 50’ inguru

Disziplina Dantza

Ikusle mota Ikusle orokorra

hizkuntzak euskara / Gaztelera
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Jatorrizko ideia eta zuzendaritza nerea martínez

Sorkuntza eta interpretazioa nerea martínez, natalia García

zuzendaritza artistikoa matxalen Bilbao

Koreografia matxalen Bilbao, nerea martínez, natalia García 

Soinu espazioa  mikel R. nieto

Biolontxelista amaia Jaio

eszenografia Iñaki etxeandia

Jantzien diseinua mónica Lavandera

argi diseinua Francisco Trujillo

Testua alfredo García

Off-ahotsa eta euskarazko bertsioa Oihane enbeita

argazkigintza eta bideoa Jesús Robisco

Diseinu grafikoa Peru Isasi

Produkzioa artaide elkartea

Koprodukzioa harrobia

Laguntza eta aholkularitza markeliñe

Egoitza artistikoak Azala espazioa, 
L´animal a l´esquena, 

Garaion Sorgingunea, 
Harrobia

Ekoizpena Solobe Art

Kolaborazioak / Laguntzak Garaion Sorgingunea, 
L´animal a l´esquena, 

Elai-Alai

Diru laguntza Eusko Jaurlaritzako Kultura  
eta Hezkuntza Politika Saila



nerea Martínez
nereamartinezdanza@gmail.com · 635 702 482 

eKOIzPena

Dinora Mega
info@solobeart.com · 690 078 725
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