
Zirkozaurre konpainiaren ikuskizuna

'Kobr3'
Kalkuluen arabera, azken 10.000 urtee

tan ateratako

kobrearen % 80a oraindik erabiltzen a
ri da



Fitxa artistikoa
. Izena: 'Kobr3' (teaser bideoa)

. Koreografia-zuzendaritza: Jorge Silvestre 'Silver', Cía. Nueveuno

. Antzezleak eta sortzaileak: Gorka Pereira, Pablo Cáceres, Imanol Suso

. Ideia eta ekoizpena: Zirkozaurre

. Soinu espazioa: Enrique Vaz

. Argiztapenaren diseinua: Rodrigo Lacasa

. Eszenografia: Zirkozaurre, Gorka Pereira

. Jantziak: Betitxe Saitua

https://www.youtube.com/watch?v=5ScBPbj94ew


Fitxa teknikoa
. Generoa: Zirku garaikidea

. Publiko mota: publiko guztiak

. Espazio eszenikoa: kalea eta aretoa

. Iraupena: 50 min.

. Gutxieneko azalera: 8 zabalera x 9 fondoa x 5 altuera (metroak)

. Lurzoru garbia, laua eta inklinaziorik gabea

. Korronte-hargunea: 220 V (soinu-ekipo propioa)

. Oihaletarako euste-hesiak (desiragarria) - KALERAKO

. Rider teknikoa espaziora egokitzeko - ARETORAKO (bidaliko da)

. Muntatzea / desmuntatzea: 3 ordu / 1,5 ordu (aretoan zehaztu gabe)

. Biran dauden pertsonak: 4 pertsona



Kobrea, hain gertu eta hain ezezaguna. Hain garrantzitsua
eta hala ere hain diskretua. Haizerik gabeko metal bat,
urrearen itzalean bizi dena. Harritzen gaituena, gure arreta
erakartzen duena. Korrontea eta beroa eraginkortasunez eta
zehaztasunez gidatzen dituena. Moldagarria. Mugarik gabeko
birziklapenekoa. Konprometitua. Femeninoa. Askotan magikoa.
Sendagarria. Elikagaietan, txanponetan, teknologia berrietan
ageria... Denboraren joanean inork ez bezala egokitzen jakin
duena. Kobre inspiratzailea, gure ikuskizun berriaren
gidaria.

'Kobr3' birak ematen ditu eta ikusleak kobrearen inguruan
birarazten ditu. Antzezlekuaren gainean, hiru artistek
eskujoko teknikak, objektuen manipulazioa, Cyr gurpila,
bertikalak eta mugimendu konpasatuak konbinatzen dituzte.
Estetika, plastikotasuna. Konplizitatea, harmonia. Zirku
garaikidea koreografia zainduetan. Su motelean prestaturiko
osotasun baten zati eta zati gehiago, bizkortasun
atsegingarriz haztatzen dena.

Ez eman buelta gehiegi, ez dugu nahi. 'Kobre3'-ren helburua
abstrakzioa da eta, entretenimendua. Utzi eramaten.
Musikarengatik. Erritmoagatik. Eszenografiagatik. Hainbeste
xehetasunengatik. Ikusten duzunagatik, sentitzen
duzunagatik. Kanpora errutinak eta kezkak. Imajinatu eta,
batez ere, gozatu. Zuretzako lekua dago gure kobrezko
munduan. Kobrezkoa eta ilusio partekatukoa.
 

'Kobr3'



'Kobre3' zirku garaikideko lan bat da, non hiru pertsonaiek
eskujoko teknikak, objektuen manipulazioa, cyr gurpila,
bertikalak eta mugimendua konbinatzen dituzte, plastikotasun
geometriko handiz eta koreografia harmonikoen bidez.

"Hiru artistaz osatutako zirku-taldea gara, Gorka Pereira,
Imanol Suso eta Pablo Cáceres, eta diziplina berarekiko
pasioa partekatzen dugu: malabarrak. Elkarrekin hasi ginen
lanean Haztegia 2018 programak aukeratu gintuelako. Nueveuno
konpainiako kide eta malabarista gisa ibilbide aitortua duen
Jorge Silvestrek zuzendutako laborategi profesional batean
parte hartu genuen: Malabareen eta mugimenduaren
laborategiko bideoa.

Gure kezka artistikoek eskujoko-teknikaren ikerketan
sakontzera garamatzate, baita teknika hori lengoaia berrien
garapenean aplikatzera ere. Musikak gizarteari adierazteko
eta komunikatzeko balio dion bezala, hizkuntza propioa sortu
nahi dugu, koreografiaren eta malabareen bidez, gure kezkak
eta sentimenduak transmititu ahal izateko."

'Kobr3' ikuskizuna prozesu zaindu eta zehatz baten
bilaketa xehearen emaitza da. Zirku eta mugimendu
ikuskizun bat. Orekak eta konplizitateen ikuskizuna.
Kobrea gidari gisa duen proposamena.

Proiektua eta motibazio artistikoa



Gorka

Taldea

Pablo Imanol



Gorka Pereira

Gorka Pereiraren zirkuarekiko interesa 90eko hamarkadan
piztu zen. Hainbat hiritako malabaristen topaketetara
joaten hasi zen, eta gero protagonismo handia hartu zuen
Kukutzan antolatzen ziren Koblakari topaketetan. Atlantikoa
zeharkatu zuen Buenos Aireseko La Arena zirku eskolan zirku
integraleko formakuntza jasotzeko, akrobaziak eta
eskukokak, besteak beste. Itzultzean, 2005ean, Debote
Enbote zirku konpainia sortu zuen Luciano Mezzoterorekin
batera, Ensillados eta Argotu kaleko ikuskizunak sortuz.

2012an Zirkozaurre sortu zuen, sektorea profesionalizatzea
helburu duen zirku-arteen zentroa, prestakuntzan,
sorkuntzan eta zirkuaren zabalkuntzan lan egiten duena.
Kultur elkartearen zuzendaria da eta eskujokoetako eta
akrobazietako formakuntzan aritzen da.

Geroago, Haztegia programa abian jarri zenean, programaren
zuzendari artistiko gisa finkatu zen. Programa horrek arlo
tekniko eta artistikotik sortzen ari diren artistak
sektorean sartzea errazten du.

2012an, Xabi Larrea eta Rodrigo Lacasarekin The Funes Troup
konpainia sortu zuen, malabareak, bertikalak, akrobaziak
eta baskula bezalako diziplinetan batera trebatuz, Stefan
Sing, Pascal Angelier eta Cía Balagans profesional handien
eskutik, besteak beste. Konpainia honekin 'Funes Van' eta
'Aukerak' ikuskizunak sortu ditu.

Gaur egun, Gorka Zirkozaurre zuzentzen jarraitzen du,
espazioan gauzatzen diren proiektuen zuzendaritza
artistikoaren buru izanik, adibidez, Malabareen eta
Mugimenduaren Laborategi Iraunkorrarena. Une honetan,
'Kobr3' ikuskizunean ari da lanean, antzezle, zuzendarikide
eta eszenografo gisa. Gainera, 'Vademekun', 'Aukerak' eta
'Denbora' dantza-zirku piezarekin jarraitzen du.



Pablo Cáceres

Prestakuntza-prozesu hori behar bezala amaitu ondoren,
hainbat zirku-diziplinatako eskolak ematen hasi zen
Scuola di Circo Chapitombolon. Milo & Olivia zirko eta
antzerkiko konpainian kolaboratzen hasi zuen, eta
hainbat ekoizpen artistikotan eta ikuskizunetan parte
hartzen du 2013tik 2017ra.

2017. urtearen amaieran Bilbora heltzen da eta Jorge
Silvestre zuzendutako eskujokoen ikerketa-laborategian
ikasten jarraitzen du, Zirkozaurreko Haztegia
programaren barne. Hortik aurrera, artista eta
prestatzaile gisa lan egiten du, eta gaur egun 'Kobr3'
proiektuaren sorkuntzan murgilduta dago.

Pablo Cáceres Tena (Madril, 1989ko abenduaren 4a).

2006an hasi zen arte eta zirku heziketan, Universidad
Popular de Castueran (Badajoz) malabare eta clown klaseak
hartuz. 2008an, Madrilgo Carampa Zirku Eskolako arratsaldeko
ikastaroetan formakuntza jasotzen ditu zirkuko hainbat
diziplina joz, hala nola, akrobaziak, porteak, malabareak,
bertikalak eta clown. 2009an, eskola horretako lanbide-
heziketako ikastaroan sartu zen, 2 urteko iraupenarekin, eta
malabareen diziplinan espezializatu zen.

Prestakuntza profesionala amaitu ondoren, Torinon (Italia)
dagoen Scuola di Cirko Vertigo lanbide-heziketako ikastaroan
sartu zen (2011/2013), non Cyr gurpila diziplinaren
espezializazioan lan egin zuen.



Imanol Suso

Esan dezakegu Imanol Susok (Bilbo, 1997) zirkua duela
gogoan jaio zenetik. Txiki-txikitatik deabruaren jolasean
ematen zituen orduak. Gero, malabare-pilotak, mazoak,
monozikloa... Ezerk ez zion kontra egiten eta, gainera,
ondo egiten zuen. 12 urterekin 'Harrapazank' talentu
berrientzako lehiaketara lagun batekin aurkeztea erabaki
zuen. Irabazi egin zuten. Gero bakarka errepikatuko zuen
eta berriro irabaziko zuen.

Talentua zuen, eta, beraz, festetan eta hainbat ekitalditan
antzezten hasi zen. Argi zeukan profesionala izan nahi
zuela, eta hori lortzeko, formatzen jarraitu behar zuen.
Esana eta egina: arte Eszenikoen Batxilergoa, animazio
soziokulturala, urteak Zirkozaurreko eskolan eta jardunaldi
eta intentsibo asko, Jorge Silvestre 'Silver'-ekin, Miguel
Gigososekin, Gorka Pereirarekin...

Horren guztiaren artean, esperientzia interesgarria Ivan
Pocinorekin '1 y 1, circo' amateur konpainian eta ordu asko
euskal dantzak egiten 'Salbatzaile Dantza Taldea'n. Bai,
Imanolek ez du zirkua bakarrik egiten, dantza ere egiten
du.

Hain zuzen ere, dantzak eta mugimenduak garrantzi berezia
hartzen du 'Kobr3'-n. Eta horri buruz asko du esateko,
erakusteko eta emateko.







Emozioak eta konexioak gustatzen zaizkigu. Horregatik,
Zirkozaurrek haratago joan nahi du, eta publikoarekin

harremanean jarri, giro hurbilagoa eta partekatuagoa piztuz.
 

Konpainia gisa dugun esperientzian, kultura-bitartekaritzako
ekintzak egiten ditugu ikusle eta kolektibo desberdinekin,
zirkua eta sorkuntza-prozesuak pertsonengana hurbilduz.

Publikoarekiko bitartekaritza ekintzak

Solasaldiak - co-kreazio jarduerak -

Malabareetan hasteko tailerrak -

Malabare eta mugimenduzko workshopak

Gehiago jakin nahi duzu?
Galde iezaguzu!



Harremanetarako

ZIRKOZAURRE
 

Deustuibarra, 70B
Zorrotzaurreko Artiach fabrika

48014 Bilbo (Bizkaia)
 

WEB
 

www.zirkozaurre.com
 

EMAIL ETA TELEFONOAK
 

mediacion@zirkozaurre.com
946 521 038 / 640 636 929



Eskerrik asko


