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Urruna-k leku berezi bat erakusten du, espeleologo batek, bere
linterna ezustean piztuta, mundu arrotz batera argia eramango
balu bezala.

Igarobide bat agertzen da sumendi aktibo baten magalean. Laba
irristatzen da, sumendia dardarka ari da bere zatiak dirdiratuz.
Bertako biztanle ohiek, labak irentsita eta harri bihurtuta, osatzen
dituzte orain paisaiaren erliebeak. Bizirik dirauen komunitate
txiki bat ikus daiteke. Alargunez osatutako koro izerditsua da,
neurriz kanpoko egunsenti baten oroitzapena partekatzen duena.
Paregabeko egoera horretan, harremanetan daude kiskaldutakoe-
kin, haiekin orain maitekiro, hurrengoan axolagabe eta ikaraga-
rriro jokatuz. Zerbait makabroa nolatan izan daiteke hain hunki-
garria?

Giro horretan, berehala zimelduko den lore bat bailitzan, gaixo
birjinal bat jaiotzen da. Pertsonaia horrek, berehala liluratuko du
bidaiari bat, eta hau betirako geratuko da leize horri so. Biztan-
leen beldur eta augurioek, eta bidaiariaren maitasun desespera-
tuaren adierazpenek nolabaiteko erregu baten antza dute… Metal
preziatu bat irteten da sumendiaren barrutik. Gertaera hori mis-
terioarekin, atzemanezineko zerbaitekin, soinu berri batekin topo
egitea bezalakoa da pertsonaientzat.

SINOPSIA





Urrun dagoen eta arrotza egiten zaigunera hurbiltzeko saiakeran,
eta bertan geure buruarekin topo egin ondoren, Urruna-k asma-
tutako mundu batean zehar bidaia bat proposatzen duen ant-
zerki obra esperimentala da.

Tripak-en azken antzezlanak inguru babesgabe baina kilikagarri
batera garamatza non bizirik dirautenak objektu bihurtutako
eskeletoekin dauden harremanetan. Gero, gaixo baten botereak
bidaiari bati eragindako mirespenaren bidez maitasunaren gazi-
gozoak erakusten dizkigu. Obrak, azkenik, aurrez aurre jartzen
ditu komunitate hau eta lurrazalera erakarritako metal bizi baten
izaera.

Absurdoak obra honen erromantizismo sakona astintzen du. 
Ustekabea etengabe bilatzen da, kanonikoa zokoratutakoare-
kin uztartzea; patetismotik, batzuetan, bikaintasuna laztant-
zea.

Irudi poetikoek osatutako lana da, keinuz eta soinuz eragindako 
irudiak, hizkuntza bihurtu aurretik ikasitakoak. Barneratzen ditu-
gun irudipenak dira, geure egiten ditugunak, berez zeresana eta
esanahia dutenak, eta kontatzean atzetik agertzen direnak, luza-
tuz eta elkarri lotuz isats edo itzal bat bailiran.
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Leku fantastiko batetik abiatuta pertsonaiak, egoerak, giroak,
eszenografia, soinuak eta testuak asmatzen ditugu, eta hauek bat
egiten dute obraren alegiazko unibertsoa osatuz.

Lineala ez baina organikoa den sortze prozesu haonetan bi-
txikeria, egunerokotasuna, zentzugabekeria eta poetikotasuna 
elkarri lotzen dira eta mundu baten atea irekitzen dute ikuslea 
bertatik ibiltzera gonbidatzen duena, erantzunik gabeko gal-
derak iradokiz edo zehaztu gabeko irudiak sortuz, hauek, era 
berean, irudi eta galdera berriak eragin ditzaten.

Aldi berean, formaren aldetik, eszenari dagozkion atal guztiei 
arreta eta plastizitate bera eskaini zaizkie. Mugimendua, soinua, 
testua, eszenografia, janzkera… denak bilakatzen dira esperimen-
taziorako material, eszenen irudien osagai; hauetan mugitzen di-
ren koadroak bilatu nahi balira bezala.

Gehienok, arte ederretako eremutik gatoz eta, horregatik, behar-
bada, estetika da gure abiapuntua.Aldi berean, freskotasuna eta 
sakontasuna sentiarazten dituen antzerkia proposatu nahi dugu. 
Obra landu eta basatia eskaintzeko ahalegina dago; ideietatik 
bainoago intentsitatetik bertatik transmititzeko ahalegina. Hala, 
emozioaren, partekatzen dugun imajinarioaren eta kezkatzen eta 
aske egiten gaituen umorearen bidez sentsibilitate inkontziente 
batekin konektatzen saiatu gara. Horrek inprobisaziotik, natu-
raltasunetik eta jolasetik datozen arriskuak geureganatzea dakar.

Urruna-tik eskua luzatzen zaio (berriro ere) ezezaguna den ikus-
leari, beste aldean dagoen behatzaileari, zeinekin, modu miresga-
rrian, konexio bat ager daitekeen. Urruna nolabaiteko ospakizun
trajikoa da, eta mundu guztia gonbidatuta dago.
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Tripak Marina Suarez, Natalia Suarez, Andrea Berbois, Berbois, 
Maite Mugerza eta Mayi Martiarenak osatzen dute. Baratza are-
toko sorkuntza laborategian lan egin ondoren bereganatua zuten 
eskarmentu eta ikuspegiari jarraituz, Marina Suarez eta Mayi 
Martiarenak konpainia sortu zuten 2013an beren lanak eskaint-
zeko asmoarekin.

Lehenengo pieza laburra, Maite, Baratza Aretoko Noche Scra-
txe #8-n aurkeztu zuten. 2014ean, Aitaren Larrua-erkin hasi 
ziren. Azken hau obra landuagoa izan zen eta sortze prozesuan 
zehar konpainiaren lengoia eta estiloa definitu zuen. Obrak bi ur-
tetan zehar Euskal Herriko hainbat eszenatokitatik (Durangoko 
Azoka 2015, Eztena 2015, BaratzaAretoa) pasatu ondoren Ar-
tium-eko INTACTO jaialdian amaitu zuen bere ibilbidea.

2017an ekin zioten beren bigarren eta azken proiektuari. Sorkunt-
za egonaldi ezberdinetan egon dira (AZALA, GaraiOn Sorgin-
gunea, Baratza aretoa eta Teatro Pradillo) eta piezaren bertsio 
ezberdinak erakutsi izan dituzte, Teatro Pradillo-n eta Oihane-
der Euskararen Etxean. 2019ko uztailean kanpoaldean ospa-
tu zen ebento baterako moldatu zuten antzezlana, Eremuak-ek, 
HARRIAK programaren barne, Markina-Xemeinen antolatuta.

Azkenik, Teatro Pradillon egindako egonaldiari esker, sorkuntza
prozesua amaitu eta gero, antzezlana La Fundición Bilbao-n 
aurkeztu zen, BAD jaialdiaren barruan.

KONPAINIA



Hainbat hizkuntzatan (euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa…)
eta kanpo aldean antzezteko aukera.

Ideia, testuak, eszenaratze, eta eszenografia: Marina Suarez, 
Natalia Suarez, Andrea Berbois eta Maite Mugerza.
Antzezleak: Marina Suarez, Natalia Suarez, Andrea Berbois eta
Maite Mugerza.
Teknika: Inga Cerro
Argi-diseinua: Florencia Wenzel
Diseinu grafikoa: Mayi Martiarena
Bideoa: Marina Suarez, Estibaliz Gutierrezek grabatuta
Argazkiak: Garazi Calvo
Banaketa: Tripak
Koprodukzioa: Baratza Aretoa, AZALA, GARAION, Pradillo,
Harriak, BAD.
Eskerrak: Marisol Ortiz de Zarate, Etxetxo, Idoia Zabaleta, Mi-
guel Berbois.

Trailerra

Teaserra

Eitb Kultura TRANSIT-erako erreportaia .

La FunDiCIoN Bilbao-ko BAD jaialdiaren barruko estreinaldia-
ren bideo-laburpena.

Izaskun Araluzea artistaren Uriola-rako iruzkina

Natalia Vegas artistaren iruzkina Ereregiz Doinuak ekitaldirako, 
HARRIAK-ek antolatuta.

Noticias de Gipuzkoa-n erreportaia.

*Eskatuz gero, antzezlan osoaren bideo bat dago eskuragai.

ESTEKAK
FITXA ARTISTIKOA

https://www.youtube.com/watch?v=GkfDjd5GNlY
https://www.youtube.com/watch?v=hGT5wMFWgYk
https://www.eitb.eus/es/television/programas/eitb-kultura/videos/detalle/6779167/video-la-nueva-obra-tripak-kolektiboa-urruna/
https://youtu.be/9lFmVtQ5DO0?t=33
https://youtu.be/9lFmVtQ5DO0?t=33
https://eremuak.net/blog/ereregiz-doinuak/
https://eremuak.net/blog/ereregiz-doinuak/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/2019/11/11/ocio-y-cultura/estrainioaren-hurbiltasunean-arakatzen


tripak.kolektiboa@gmail.com

https://www.facebook.com/TRIPAKkolektiboa

Andrea Berbois: +34 646 377 699
Maite Mugerza: +34 722 764 103
Marina Suárez: +34 648 443 956
Natalia Suárez: +34 658 282 162
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