SinopsiA
MUTATU aditzaren aginduzko singularreko hirugarren
pertsona: Pertsona, animalia edo gauza baten itxura, izaera,
egoera eta abar aldatzea.
“…eta egun batean, iragana gure bizitzetara itzuli zen, eta gure
sentitzen dugun guztiarekin topo eginarazi zigun. Gure
antzokian berriro elkar ikusi genuen, urteen joana erakusten
zuen hautsak guztia estaltzen zuen, eta bizitza berri horretara
eraldatuta zirkuko gure ikuskizunak berpizten genituen
bitartean, aldi berean gu ere mutatzen ari ginela sentitzearen
magia sortu zen!”
Mutazioa etengabeko zerbait da. Ez daitezela zomorroak
bakarrik mutatu. Muta ditzagun egiturak, bai eta gu, pertsonak
ere, aurrera egiten jarraitzeko, urrunago, gorago, iristeko; are
eta zailagoa den horretara!
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FITXA TEKNIKOA
Ikusleak: Ikus-entzule guztiak
Formatua: Kaleko ikuskizuna, aretorako egokitu daiteke
Iraupena: 50’
Hizkuntza: Testu barik
Beharrizan teknikoak:
Lurzoru sendoa, laua eta inklinaziorik gabea
Eszenako espazioa: 10 x 10 x 8 m.
220 v-ko korronte hartunea.
Komuna eta ur edangarria dituen kamerinoa
Muntatzeko denbora: 2h.
Desmuntatzeko denbora: 1h.
Emanaldiaren lekura furgonetarekin sartzeko
aukera
- Gure diziplinaren, pertxa akrobatikoaren, ezaugarriak direla eta, ezin dugu kalean jardun egunaren erdiko orduetan, eguzkia gainean dugunean; izan ere,
eguzkiak eramailea itsutuko luke, eta oso arriskutsua izango litzateke bai guretzat bai bertaratutako jendearentzat. Hala bada, kontsultatu.
- Aldian behin, antolatzaileei umeen zaindari bat eskatzen diegu, ikuskizuna muntatzen, egiten eta desmuntatzen ari garen bitartean gure alaba txikiari arreta eta
laguntza emateko. Behar izanez gero, hitz egingo genuke.
- Soinu eta argiztapen ekipoak (gauez eginez gero), konpainiaren kontua izango dira.
- Ahal den neurrian, ikusleentzako aulkiak jartzea gomendatzen diegu antolatzaileei, ikuskizuna ondo ikustea eta gozatzea ziurtatzeko.

FITXA ARTISTIKOA
Ideia eta ekoizpena
Zuzendaritza artistikoa
Antzezleak
Dramaturgia
Zirkuko tekniken zuzendaritza
Laguntasuna
Eszenografia eta atrezzoa
Jantziak
Argien eta soinuaren diseinua eta teknikoa
Argazkia eta bideoa
Soinu moldaketak
Diseinu grafikoa
Web diseinua

Orain-Bi (zirko/teatro)
Coral Graciani y Kike Aguilera
Rodrigo Lacasa y Sara Álvarez
Coral Graciani
Kike Aguilera
Artaide
Iñaki Ziarrusta (ATX teatroa)
Eva Urkiza y Yolanda Urkiza
Rodrigo Lacasa Montes (RLM audiovisuales y eventos)
Jone Novo (Bufalo produkzoiak)
Adrián Jiménez
Shakti Olaizola
Rodrigo Lacasa Montes (RLM web designer)

KONPAINIA
Orain-Bi (zirkua-antzerkia) Sara Alvarezek eta Rodrigo Lacasak osatzen dute. Partekatutako
hainbat topaketa eta entrenamenduren ondoren, eta ibilbide profesional komunerako
aukerak ikusiz, 2019an ekin zioten batera egin beharreko ibilbideari Bilbon. Une horretatik
aurrera, zenbait ikuskizun txiki eta emanaldi labur egiten hasi ziren, konpainia sendotu
duen oinarri sendoa osatuz. Hainbat diziplina akrobatikotan espezializatu dira, eskueskuan eta pertxan, besteak beste.
Jendaurreko emanaldi eta erakustaldi txiki horien ondoren, ikuskizun desberdina, originala
eta harrigarria sortzeko kezkak eta beharrak bultzatu ditu biak. Hori dela eta, 2022ko
maiatzean “MUTE” estreinatu zuten Leioako “Umore Azokan”, eta bertan ikusleen harrera
bikaina eta oso kritika onak jaso zituen. Horrela, “Euskadiko ikuskizun onenaren saria”
irabazi zuten.
Une horretatik aurrera, birak egiten eta jendearen artean gozamena eta barrea sortzen
hasi ziren, gehien gustatzen zaiena eginez: ZIRKUA!

RODRIGO

SARA

1994. urtean hasi zen zirkuarekin harremanetan. Malabarren eta zirkuko hainbat diziplinen
ikastaro erregular eta intentsiboetan trebatu zen, kiroleko gimnasian (tranpolina, zorua, minitramp-a, porteak…), oreketan, dantzan, antzerkian, clownean, besteak beste.
2004an Isaac Posac-ekin batera “Uno+uno” konpainia eta “Sin pies ni cabeza” ikuskizuna sortu
zuen. Trebatzen jarraitu zuen, mintegietara joanez, “Carampa” zirku eskolara eta “La central del
circ” espazioetara, besteak beste, bertan baskula akrobatikoa, malabarrak, esku-eskua eta clownantzerkia diziplinatan trebatzeko. 2008an “La Troupe de la rue” ikuskizun ibiltarian hartu zuen
parte. 2012. urtean, Valladolideko beste artista batzuekin, “La Luz de las Delicias” arte eszenikoen
gunea ireki zuen. 2013an, “The Funes Troup” zirku konpainia eratu zuen, eta, besteak beste, “Funes
van” (2014) eta “Aukerak” (2018) ikuskizunak sortu zituen.
Gaur egun, bere bi lanbide artistikoak uztartzen ditu: soinu, argiztapen eta ikus-entzunezko
teknikari eta artista.

Sara Alvarezek gimnasia artistikoan eta kirol-gimnasian aritu zen haurtzaroan; ondoren, acrosportarekin (porte akrobatikoak) eta zirkuko prestakuntza espezifikoarekin jarraitu zuen Gasteizen.
Geroago Buenos Airesera joan zen eta Criollo Zirku Eskolan, La Arena Eskolan… hainbat
espezialitate ikasten aritu zen, trapezioa, akro porteak, bertikalak, hula hoop-ak, clown-a, antzerkia…
Bertan “Cía. Circortito” izenekoa sortu zuen, bere artista lana Criollo Zirku Eskolako irakasle
lanarekin uztartuz.
10 urtez Circortito konpainiako (Buenos Aires/Vitoria-Gasteiz, 2006-2016) kide izan eta konpainia
horren “DesPistaDos”, “No hay 2 sin 3” eta “Lo bueno viene en frascos pequeños” ikuskizunetan
aritu ondoren, 2017an, bakarkako “Sarini Zirko” proiektua sortu zuen, eta horren barruan “Txoriak
txori! (Qué pájara)” ikuskizuna.
Gaur egun, artista lanarekin batera irakasle gisa ere aritzen da, zirkuko klaseak emanez zenbait arte
eszeniko eta zirku espaziotan.

Banaketa:
+34 690 078 725
info@solobeart.com
+34 696 502 491 / +34 634 684 006
orainbizirkoteatro@gmail.com

www.orainbizirkoteatro.com
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