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Zuhaitzarekin solasean  
35 minutu + ibilaldia/ Publiko guztientzat 

TALDEA 
Idazketa / Corine Cella, Ander Fernandez 
Ibilaldiaren idazketa / Marie Julie Desteract 
Kanpo begirada koreografikoa / Igor Calonge 
Begirada dramaturgikoa / Espe López, Marlène Llop, Javier 
Barandiaran 
Interpretazioa / Ander Fernandez, Corine Cella 
Jantziak / Idoia Beratarbide 

LAGUNTZAILEAK 

Département des Pyrénées Atlantiques, Nekatonenea CPIE, 
EKE – Euskal Kultur Erakundea, Parc Régional de Landes de 
Gascogne, Espace Catastrophe (BXL), Ax Animation, HAMEKA.  

EGONALDIAK / LAGUNTZAILEAK 

Garaion (Otzaeta), Niessen kulturgunea (Errenteria), Château 
de Monthelon (Bourgogne), La Petite Pierre (Gers), 
Nekatoenea (Hendaia), La Gare à Coulisses  (Drôme), Parc 
Régional des Landes de Gascogne (40 - 33), Ax-les-thermes 
(Ariège), Espace Catastrophe (Brusela) 

place de la Rotonde, Marseila - 2017 maiatza



NIRE TXOSTENA JASOTZEN DUZUN HORREN ETA NIRE ARTEAN IMAGINATUTAKO ELKARRIZKETA… 

Zuk - Zer da txosten hau? 

Gu 1 – Biren artean idazten ari garen pieza baten inguruan zu informatzeko da, bitartean klorofila edariak edaten ditugu… 

Zuk - Natura mortu artistikoa? 

Gu 2 - Beno, bizi biziak diren koadroak esango dugu… Fantasiaz beteriko desio xinple batetik abiatu ginen: denborari buruz zerbait 

erakusteko adina bizi den zuhaitza bat topatu eta harekin solasaldi bat saiatzea. 

Gu 1 - Hoixe, zuk adibidez keinu bat egin duzu orain, gizakia zara eta erreakzio bat egin. Zuhaitzak ordea… ez du erantzuten, ez du ezer 

ere egiten. Baina horrek ez du esan nahi sentitzen ez duenik…  

Gu 2 - Ez gara inozoak! Sentitzen gaituela badakigu. Orain zientifiko guztiek diote: zuhaitzek adimen antzeko bat dute. Horregatik zenbait 

gauza saiatu nahi ditugu. 

Zuk – Adibidez? 

Gu 2 - Hitzarekin saiatuko gara, zurekin bezela. Gero soinuak, dantza, hegan egitea, poesia filosofikoa… Nork dio zuhaitzak ez dituela 

poesia edo filosofia sentitzen? Jakiteko, saiatu behar. 

Gu 1 – Baina batez ere gizakiekin mintzatzeko modu bat da, gure begirada zabaltzekoa. Laster konturatu ginen gizaki guztiek dutela 

erlazioa zuhaitzekin. Zuhaitzekin solasaldi bat izan nahi dugula entzuten digutenean denek dituzte istorioak guri kontatzeko. Inork ez du 

zalantzan jarri landare batekin hizketaldia izateko ideia! Istorioak jasotzen ditugu beraz.  

Zuk - Bai, ezagutzen dut zuen modus operandia! Eta zuhaitzak zer dio? 

Gu 2 - Gure artean gera dadila, zuhaitza aitzaki bat da, isiltasun eta ekintza poetikoak harilkatzeko aitzakia. Godoten zain- en bezala, 

zuhaitzak ez du ziurrenik erantzungo, Godot inoiz helduko ez den bezala. 



ph
ot

o 
©

 U
na

i H
ui

zi

Ikuskizun baten proiektua da, baina ez da soilik hori. Lekuan lekuko saiakera bat, nonbaiten ongi sustraitutako zuhaitz 
batekin dugun hitzordua.
Igande goiz batez, udako iluntze batetan, neguko egun bakan batez, bere ondoan pausatu eta nola hazten den 
entzutera jarri gara. Zuek, bertako pertsonak eta handik pasatzen direnak, emozio egarriz gerturatutakoak. Gu, musikari 
bat eta airezko akrobata bat. Eta hura: denboran iraun duen hori, testigu geldia. 
Solasaldi saiakera bat, elkarrizketa abstraktua, sustraientzako konposatutako musika bat, hutsaren gainean sostengatzen 
den dantza jostaria. 

SINOPSIA



Nire oihalak zintzilikatu nituen lehen zuhaitza Marsellako La Rotonde plazako bat izan zen. 18 urteren ondoren eta mundu 
osoko ehundaka zuhaitzetan zintzilikatu ondoren, berriz nator Marsellako La Rotonde plazara, zuhaitzetan zintzilikatzera. 
Sortze prozesuan zen ikuskizuna aurkeztera gonbidatu gintuzten leku honetan bertan eta bulkada primario batek jatorrira 
itzultzera eraman gintuen. Urteetan zehar zuhaitzak izan dira nire airezko askatasuna sostengatu dutenak, grabitatetik 
babestu nauten izaki eskuzabalak. Haietako bakoitzarekin istorio bat dudala sentitzen dut eta hala ere, nahikoa denbora 
eskaini ote nion Manchesterreko pagoaren irriari, Cergy- ko zumearen negarrari, Azpeitiko haritzaren kilimeri edo Hasselt- 
eko astigarraren kantuari?   

Ekintza zintzo eta inuxenteak, absurdu eta poetikoak egingo ditugu, bai hitzaren bidez baita gure espresio artistikoen bidez 
ere: musika eta soinuak, gorputza eta airezko mogimenduak. 

Zuhaitz batekin solastean geure burua islatzen dugu, hark ikusi ezin dugun geure irudia bidaltzen digu, etengabeko 
mogimenduan, korrika ematen dugun denboraren atzean izkutatzen den irudi hori. Berak, mugiezin den horrek, naturaren 
eta denboraren jakituria haragitzen du. 

Corine Cella 
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ABIAPUNTUA
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PROIEKTUA 
Zuhaitzarekin solasean esperientzia poetiko batetarako gonbidapena da, arintasun eta umorez ziprisztindua.  

Ikuskizunaren lehen zatia ibilaldi bat izango da, soinu eta ikustekoez ornitutako paseo bat, ikuslearen begirada sensiblea zorroztu 
asmoz. Ibilaldi honek zuhaitzak dauden espazio batetara eramango du publikoa eta bertan bi aktoreek zuhaitzen inguruko 
elkarrizketa berezia izango dute. Zein da zuhaitzekin dugun erlazioa? Zein zuhaitzek definitzen gaitu? Badugu memorian zuhaitz 
konkretu bat?  

Musikak eta dantzak gidatuko dute elkarrizketa. Gure txikitasun eta mugikortasuna agerian geratuko dira parean dugun izaki 
erraldoia eta barnean gordetzen duen denboraren misterioaren aurrean. 

PRENTSA 
[…] Alabaina, berriro ere sormenaren indarra erakutsi zidan ekitaldia beste solasaldi batekin lotua geratu da neure baitan, hain 
zuzen ere Ander Fernandez musikariaren eta Corine Cella orekariaren eskuetatik pago baten ingurumarian ikusi ahal izan genuen 
Conversation avec un arbre ikuskariaren bitartez. Esan bezala, gainerako arbola erraldoien artean apenas nabarmentzen den 
alimaleko pago baten ingurumarian elkartu gintuzten, zozo eta gainerako txori erneen firurikapean, arreta zuhaitzean ezar genezan, 
geure ezereza senti genezan, geure erroetara itzul gintezen; hori guztia Anderren gitarra elektrikoa eta Corinen mugimendu eta 
hegaldi delikatuak lagun, kasik hitzik gabe berriro ere, halako moldez non batak Italo Calvinoren Baroi igokaria eta besteak Luna 
sekuoiaren alde adarren artean urtebetez bizi izan zen Julia Butterfly ematen baitzuten.. […] 

Patxi Zubizarreta - Hitzen Uberan - 2018ko maiatza - Nekatoenea (CPIE Hendaye) 

PROIEKTUA, SINOPSIA, PRENTSA



Egileak 

Corine Cella_ sortzaile eta zirko dantzaria 
Rouge Eléa konpainiaren senean garatzen ditu bere proiektuak, 
zuzendari, interprete edo egile bezala. Airezko zirku formakuntza 
Marseilan, Rosny-sous-bois eta Bruselan jaso ondoren lehen pieza 
2003an sortu zuen, Calao. 

Bere piezetan intimitatea, hauskortasuna, indarra (arintasuna mozorro 
hartuta) eta gorputzean oihartzun egiten duten hitzak erabiltzen ditu. 

Bi motorek mogitzen dute bere sorkuntza: askatasun bilaketa_ 
zirkuaren bidez adierazten dena, aireratzearen bidez_ eta iragana eta 
etorkizunaren talka den denboraren galdekatzea, egun iraultza eta 
muturreko aldaketetako tentsio puntua den oraina. 

Ander Fernandez_ musikaria 
Biutz, Ronde [- bi ahizpa] eta Zuek ikuskizunen sortzaileetako bat 
da. 
Ikuskizunetarako musika egiten urteak daramatza Ander 
Fernandez- ek. Teatroa, poesia, zirkoa eta dantza ikuskizunen 
artean ibiltzen da zuzeneko musikari eta sortzaile. Muskulo 
taldearen parte da. 
Metrokoadroka kolektiboaren partaide da eta Dejabu panpin 
laborategiarekin ere erlazioa estua du, Mikelazulo Kultur Elkartean 
urteetan zehar edukitako hartu emaneri jarraipena emanez. 
Dejabu- ren “Arrastoak”, Rouge Elea- ren “Ceci est la couleur de 
mes rêves” eta Des vents et marées konpainiaren “Origines” 
ikuskizunen musikak konposatu ditu. 



« Txikia nintzenean 
nire lagunmina 
udareondo bat zen » 
Marine



2003an sortu konpainia sortu zenetik ikuskizun hibirdoak sortzen darraigu, espresio artistiko anitzen arteko gurutze 
bide. Zirko dantzaria den Corine Cella eta musikaria den Ander Fernandezek beste artista ugarirekin partekatzen 
dituzte proiektu bakoitzean euren unibertso eta galdekatzeak. Gure piezen ezaugarri nagusiak intimitatea, indarra 
(edo arintasun irudia) eta gorputzaren hizkuntzari oihartzun egiten dioten hitzak izan daitezke.  
Gaiek beti ere askatasun forma ezberdinekin lotura dute. Izan norbanakoarena, mogimendu edo adierazpen 
askatasunarena. 

ROUGE ELEA 
[ZIRKOA DANTZA  

MUSIKA] 
www.rougeelea.com 

3 rue d’irun 64700 Hendaye 
+33 (0)6 61 69 46 87 
contact@rougeelea.com 

Rouge Elea konpainia honakoek laguntzen dute: 

Hendaiako Herriko etxea, Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (hitzarmena), La Région Nouvelle Aquitaine, 
Euskal Hirigune Elkargoa_Hego Lapurdiko Lurralde eremua (proiektuari laguntza), EKE - Euskal Kultur Erakundea 

(proiektuari laguntza), l’OARA (sorkuntzari laguntza), SPEDIDAM, ADAMI

KONPAINIA

mailto:contact@rougeelea.com
mailto:contact@rougeelea.com

