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Zuhaitz batekin solasa_ [N. saiakera]  
30 minutu / Publiko guztientzat / 2018rako sorkuntza 

TALDEA 
Idazketa / Corine Cella, Ander Fernandez 
Kanpo begirada koreografikoa / Noemi Viana, Maitane Azpiroz 
Begirada dramaturgikoa / Oier Guillan 
Interpretazioa / Ander Fernandez, Corine Cella 
Jantziak / Idoia Beratarbide 

LAGUNTZAILE BILAKETA ABIAN  
DIRULAGUNTZAK / KOPRODUKTOREAK 
Nekatonenea (Hendaia - 64) abian 
Regards et Mouvements (St Bonnet - 42) abian 
ICB - Institut Culturel Basque (64) abian 
L’Atteline (Montpellier - 34) - abian 

EGONALDIAK  
Espace Niessen (Errenteria) / egina 
La Petite Pierre (Jegun - 32) / egina 
Château de Monthelon (Montréal - 89) / egina 

PRODUKZIO EGUTEGIA  
17ko apirila/ Bilaketak eta errepikak - Errenteria - 
2017ko apirila eta maiatza / AURKEZPEN PUBLIKOAK 
Karpa’txo jaialdia- Izpura (64) 
Festival Les Cancans - Marseille (13) 
17ko maiatza-abendua / Idazketa eta laguntzaile bilaketa 
18ko otsaila-ekaina / Idazketa, bilaketak eta errepikak - 57 egun 
(programazioa abian) 

place de la Rotonde, Marseille - mai 2017



NIRE TXOSTENA JASOTZEN DUZUN HORREN ETA NIRE ARTEAN IMAGINATUTAKO ELKARRIZKETA… 

Zuk - zer da ?  
Nik - klorofilazko edariak edaten ditugun bitartean 4 eskutara idazten ari garen ikuskizun baten berri ematen 
saiatzeko orri sorta,. 
Zuk - ara bai, natura hila literarioa edo, ezta? 
Nik - ez, ez, gizon, emazte eta begetal haundi baten arteko kontuak, konprenitzen? 
Zuk - … 
Nik - zera artistiko bat, teatroa da teatroa izan gabe, zuhaitz batekin egindako poesia da! 
Zuk - ah ados! eta klorofilak inspiratzen zaituzte idazketan?  
Nik - ez, lasaitzeko edaten dugu eta gainera liseriketa egiterakoan loratzen diren zenbait detaile nabaritzen laguntzen 
digu. 
Zuk - zer idazten duzue orduan, zehazki?  
Nik - ba zehazki ezin jakin! Zuhaitzaren, lekuaren, auzoaren, zure eta klorofilaren purutasunaren araberakoa izango 
da. 
Zuk - eta zer emango du guzti horrek? 
Nik - nola, serioski? Zuhaitz bat, gitarrarekin soinua egiten duen  gizon bat eta soka batzuekin airean dantza egiten 
duen emazte bat daude tartean, baina ez dute hori bakarrik egiten. 
Zuk - ados… eta zer itxaroten duzue nitaz?  
Nik - Zuhaitz batekin solasten lagunduko diguten giza banakoen bila gabiltza. Landa eremu bat, hiri eremua ere, 
gertu bizi den jendea, idatzi, dantza egiteko leku bat. Animaliak badira (ardiak, astoak, oiloak… orduan bai festa! 
gauza pila ditugu elkarri kontatzeko!  
Zuk - …ah? Zera… ejem… mmmh, baduzue sinopsi bat? 
Nik - bai, 4 eta 5. orrietan gure asmoak!  
Zuk - ederto ba! 
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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. Garrantzitxuena entzuten jakitea izango balitz? Nola entzun zuhaitz bat? Saiakera publikoa. 
Saiakera guztietan bezala ez dakigu zein izango den emaitza, hutsegitea ageri da hor nonbait, hauskortasuna. Horrek 
erakartzen gaitu hain justu. Sentsazio primarioetara iztultzea!

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?   
Gure gogoa sinple eta zorrotza da, jokatu dezagun beretzat oraingoan, koka dezagun gure eta publikoaren begiradaren zentruan. 
Galde diezaiogun, eskaini diezaiogun bere handitasunari dagokion ekintza poetiko bat. 
Ekintza zintzo eta inuxenteak, absurdu eta poetikoak egiteko asmoa dugu, 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. 
Zer litzake gizonaz zuhaitzik gabe? Zer zor diegu? Zer konta ahal digute hazi diren lekuetaz? 
Hauek dira Ander eta nik geure buruari pausatuko dizkiogun galdera potoloetako batzuk.  
Maiatzeko egun hartan, La Rotonde plazako publikoak bilaketarekin jarraitzera animatu gintuen irribarre eta komunio bukolikoen 
artean. Bidean gaude beraz, bestelako enkontru eta lekuen konkistan. 

Corine Cella 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ASMOA



HIRIETAKO MOGIMENDU KAOTIKOAREN 
BAITAN  

SUSTRAIEN GAINEAN ETZANDA AMESTEN 
DUGU 

place de la Rotonde Marseille - mai 2017 



BULKADA BATEK JATORRIRA 
ITZULTZERA ERAMAN GINTUEN



Corine Cella_ auteur, circassienne 

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_ musicien, co-concepteur 

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. 



Oier Guillan_ auteur, dramaturge, acteur 

Idazlea, kazetaria, noizbehinka aktorea. Hainbat liburu 
kaleratu ditu poesia eta antzerkiaren arloan, azkenak Eskuen 
sustraiak (Susa, 2009), Herio heroi/Arra.Arraroa (Artezblai, 
2010), Hura ez da lekua (Txalaparta, 2012), Elkartasun 
basatia (Susa, 2013) eta Mr. Señora (Txalaparta, 2016). 
Poesia beste arte diziplinekin uztartzen egin du lan hamaika 
eszena lanetan, Metrokoadroka kolektiboarekin batez ere: 
Poza, Su izan nahi, Salto, Zertarako Hegoak, Munduan beste, 
Nola belztu behar zuria… Horiez gain hainbat talde eta 
konpainiarekin kolaboratu du eszena lanak eginez, 
esaterako Rouge Elea, Dejabu, Anakrusa, Bide Ertzean, L
´Alakran, Gabriel Aresti kultur elkartea…

Maitane Azpiroz _trapeziste, danseuse  
Dantzari eta trapezista, gozo eta basati artean. Ronde - bi ahizpa 
ikuskizunean koreografi lurtar eta airezkoak aurkitzen ditugu, 
biren artean sortuak. 

Txikitatik egin du dantza Maitanek. Klasikotik kontenporaneora, 
dantza beti egon da presente bere bizitzan. Jakinminak zirko 
arteak ikertzera eraman zuen, Madrilen, Bruselan, Bartzelonan, 
Iruñan eta Tolosako formakuntza profesionaleko Lido eskola 
azkenik. 

Hainbat konpainiarekin egin du lan eta egun Markelineren On 
Kixote lanean eta Malaxe konpainiaren Entr(eux) lanean ikus 
dezakegu 



Konpainiaren ikuskizunak musika, dantza eta objektuen uztarketatik sortzen dira. Diziplina arteko lurraldeak ikertzen ditu kartografia 
propio baten bila eta izateari buruz galdekatzeko bere burua. 

2003an Corine Cella- k sortu zuen konpainia, zirku formakuntza duen dantzaria. Lehenik Calao ikuskizuna sortu zuen, egun oraindik 
zuhaitzetatik zintzilik ematen dena. 2007an Ander Fernandez ezagutzen du, sortzaile eta musikari euskalduna, eta berarekin 
konpartitu ditu hurren etorri diren ikuskizunak; à la poursuite du vent (2007, emakumeen ikuspegitik emandako abenturari 
buruzkoa), Biutz (2012, mugen inguruan hausnartzen duen bideo, zirku- dantza eta musika sorkuntza) eta Ronde- Bi ahizpa (2014, 
anaitasunari buruzko ikuskizuna). 

Gizasemearen sustrai eta adarrak, hala nola hegoak non kokatzen diren, zein azal duten ulertzen saiatzen da konpainia bere lanen 
bidez. Horretarako eskura dituen tresna guztiak ikertu nahi ditu, dela gorputza, hitza, musika eta batez ere begirada. Ingurura 
begiratu eta inguruari begirada itzuli. 

Memoriari buruzko diptiko bat da konpainiaren hurrengo proiektua, Zuek, etxeko super8 bideoekin osatutako zine kontzertua 
(2015eko maiatzean estreinatua) eta Bleu // Ceci est la couleur de mes rêves, dantza eta zirkoa nahastuz oinordekotza eta memoria 
galdekatzen dituena (2017ko urtarrilean estreinatua).

KONPAINIA



2016ko bira 

21/02/16        ZUEK - Donosti (EUSK) 

09/03/16        RONDE - Scène de Pays Garazi Baigorri - (64) 

11/03/16        RONDE - Avec Lacaze aux Sottises - Aiciritz (64) 

02/04/17        ZUEK - Rencontres théâtrales d’Aulesti (EUSK) 

20/05/16        ZUEK - Gernika (EUSK) 

23/05/16        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Le Parnasse -  
                         Mimizan  (40)  - Sortie de résidence  

28-29/05/16  RONDE - La Passerelle - Scène Nationale de GAP (06) 

04/06/16        RONDE - Fête du Cirque - St Romain-de-Colbosc (76) 

08/07/06        ZUEK - Oiartzun (EUSK) 

31/07/16        RONDE - avec Lacaze aux Sottises - Izeste (64)  

01/08/16        RONDE - avec Lacaze aux Sottises - Arbouet (64)  

04/08/16        RONDE  - Festival Bastid’arts - Miramont de Guyenne (47) 

14/08/16        RONDE - Festival Arteguna - Hasparren (64) 

02/09/16        ZUEK - Deba (EUSK) 

16/10/16        ABADDIA BIDEA - Hendaye (64) 

31/10/16        ABADDIA BIDEA - Donostia (EUSK) 

14/12/16        PERFORMANCE - commande de l’Agglomération Sud Pays            
             Basque (Urrugne - 64) 

2017ko bira 

24-29/01/17  CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - SORTIE DE CREATION -  
                         St-Pée-sur-Nivelle / Agglomération Sud Pays Basque (64)  

17/02/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Espace Jeliote  
                    Scène conventionnée - Oloron-Ste-Marie (64) 

22/03/17        HAU DA NIRE AMETSEN KOLOREA  - Biarritz (64)                   

24/03/17        HAU DA NIRE AMETSEN KOLOREA  - Leioa (EUSK)   

14/04/17        ZUHAITZ BATEKIN SOLASEAN saiakera#1 - Ispoure (64) 

06/05/17        RONDE - Mourenx fait son cirque - Mourenx (64)  

14/05/17       HAU DA NIRE AMETSEN KOLOREA  - Errenteria (EUSK)   

21/05/17        CONVERSATION AVEC UN ARBRE essai#2 - Marseille (13) 

02/06/17        RONDE -  Festival Zirkualde - Bilbao (EUSK)   

10-11/06/17  RONDE - Festival Kaldearte - Vitoria Gasteiz (EUSK)   

05/07/17        RONDE - Festival Kaleka - Lekeitio (EUSK) 

19/07/17        RONDE - Festival Rencontres Enchantées - Saubrigues (40) 

24-27/08/17  RONDE - Festival Spoffin - Amersfoort (HOLL) 

10/11/17        HAU DA NIRE AMETSEN KOLOREA - Azpeitia (EUSK)   

02/12/17        HAU DA NIRE AMETSEN KOLOREA - Durango (EUSK) 



 

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 
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