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ESKU HARRIAK: Oteizaren (h)aria

MugMus KULTUR LABORATEGIA
MugMus Laborategiak (Musika eta Mugimendurako Kultur Elkarteak) bide artistiko eta
pedagogikoa urratzeari ekin zion 2014-2015eko neguan Beñat Ralla Yustaren ekimenez.
Bere helburu nagusia arte-bizien eremuan musika eta mugimenduaren uztarketa
landuak egin eta eszenaratzea da, horretarako beste arte diziplinekin elkarlanean ere
arituz. Taula gainerako garatuko liratekeen ikuskizunenekin batera egongo litateke
MugMus Kultur Laborategiak jorratu nahi dituen musika eta mugimenduaren
inguruko ekintza pedagogikoak, dela mediazio ekintzen bidez, edota berariaz
antolaturiko ikastaroen bidez. Hezkuntza ekintza gisa uler daitezkeen proposamen
hauek aurrera eramateko dituen profesionalen formazio eta eskarmentua azpimarratu
nahi dira.
Zentzu honetan aipagarria da egitura honen baitan argia ikusiko duela ziurrenik epe
laburrean Dalcroze EHrritmika-k (Euskal Herriko Jaques-Dalcroze Erritmika
Elkarteak), zeinak hain justu (Jaques-Dalcroze Erritmika metodologiak, mundu mailan
Rythmique Jaques-Dalcroze edota Dalcroze Eurhythmics gisa ezagunagoa),
gorputzaren, mugimenduaren, espazio erabileraren, taldean ihardutearen… gaitasunak
bateratuz musikaren ikaskuntza helburu duen. Bide honetatik, beste herrialde askotan
bezalaxe musika eta mugimendua elkarren zerbitzura jartzetik sortutako lanabes
paregabe eta interesgarri hau gure ingurunera ekarri eta gizarteratu nahi da.
Konpainiaren edo taldearen izena arrazoitu asmoz, logotipoaren M bikoitzak
“…mugimenduaren musika, musikaren mugimendua…” esaldiari keinu egin nahi dio,
bata bestearen barruan kokatuz nork nor menperatzen ote duen era irekian utziz.

Duela urtebete inguru urratzen hasitako bide honetan, MugMus Laborategiaren
“ESKU HARRIAK_Oteizaren (h)aria” lehen sormen lanaren garapenaren
azken fasean aurkitzen gara, eta horretarako ezinbestekoa dugu “Bilbao
Eszena”ren baitako egonaldi artistikoak ahalbidetuko lizkigukeen baliabideak
lehen lan honen zerbitzura jartzea.
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KIDEAK
Beñat Ralla Yusta:
Herri Lanetako Ingeniari Tekniko gisa lanbidea utzi eta Musikenen Musikaren
Pedagogia ikasketak burutu ostean, Genevako Goi-mailako Musika Ikastegian
Dalcroze Erritmikan gradu eta master ikasketak eskuratu zituen. Egun bigarren
hezkuntzan musika irakasle ari da, doktoretza tesi bat egiteari ekin dio eta
unibertsitatean ere irakasle gisa dihardu.
Eneko Balerdi:
Londresen Dantza garaikideko ikasketak eta Eszena zuzendaritza ikasketak burutu
ondoren Hezkuntzaren Psikologia ikertu eta ikasteari ekin zion. Koreografia eta
dantza lanetan aritzen da, baina hezkuntzara bideratua du denbora eta arreta
gehien. Doktoretza amaitzear da eta unibertsiatetan irakasle dihardu.
Izaskun Lapaza Rodriguez:
Londresen Dantza garaikideko ikasketak burutu ondoren Ikuskizunaren eta
Zientzien masterra egin zuen. Geroztik dantzari gisa aritzen da sorkuntza
propioak garatuz edota konpainietan dantzatuz eta. formazio ikastaroak ere
ematen ditu.
Nagore Somoza Chamizo:
Dantzari, koreografo eta pedagogo askoren eskutik Dantza garaikidean formatu
ondotik nagusiki Kataluniako konpainia ezberdinetan aritu da bertan eta atzerrian
lan eginez. Aireko dantza burutuz ere aritzen da. Horrez gain Psikologian
lizentziatua da eta irakasle lanetan dihardu.
Iñar Sastre Lopetegi:
Musikenen Pianoaren interpretazio klasikoan lizentziatu ondotik, Parisen
Inprobisazio eta Jazz ikasketak amaitzen ari da eta bertako zine-muturako areto
sonatuenetan pianojotzaile aritzen da. Telebistarako eta dantza emanaldientzat
musika konposatzen du, eta Tabakalerako pianojotzaile finkoa da.
Amets Arzallus:
Kazetaria da ikasketaz eta hainbat hedabidetan kolaborazioak egiten ditu.
Bertsoari emana da eta egungo Euskal Herriko Bertsolari Txapelduna da.
Arantza Flores Bengoetxea:
Euskal Herriko antzoki nagusienetan teknikari gisa dihardu eta konpainia eta
proiektu ezberdinen argi diseinuak burutzen ditu. Horretaz gain, atzerrian birak
egiten ditu eta ikastaroak ere ematen ditu. Egun Arriaga Antzokian ari da.
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FUNTZIO BANAKETA
Iraupena: 60 min.
Publikoarentzat aholkatutako adina: denentzat
Azalpen textu laburra:
“Dantza, musika eta hitzak uztartuz Jorge Oteiza artista oparoaren iharduna eta
iruditeria harilkatuko dira irakurketa propio bat eginez”.
Zuzendari Artistikoa: Beñat Ralla Yusta
Dantzariak: Izaskun Lapaza Rodriguez
Nagore Somoza Chamizo
Mugimendu zuzendaria: Eneko Balerdi Eizmendi
Musika eta musikariak: Iñar Sastre Lopetegi
Beñat Ralla Yusta
Textuak: Amets Arzallus Antia
Argiztapen diseinua: Arantza Flores Bengoetxea
Irudiak eta edizioa: Inge Mendioroz Ibañez
Ekoizpena, Administrazioa: Beñat Ralla Yusta
benat.ralla@gmail.com
(+34) 652 720 526
MugMus Kultur Laborategia
San Francisco kalea 1-1 eskuina
20001 Donostia – Gipuzkoa
mugmus.laborategia@gmail.com
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SINOPSIA
“ESKU HARRIAK: Oteizaren (h)aria” lan hau Jorge Oteiza artista polifazetikoaren
iruditerian oinarritutako eszenaratze multidiziplinar bat da. Dantza garaikidea eta
zuzeneko musika oinarri harturik, eskultura, espazioaren trataera eta hitzak josten dira
nagusiki.
Honela, Oteizaren unibertso zabal eta partikularra gogora ekarri eta berreraikiz,
irakurketa propio eta orignal bat egin nahi da. Mugimenduak eta musikak batetik, eta
nortasun handiko eszenografia xume baina iradokitzaileak bestetik, eskaintzen dituzten
baliabide metaforikoei esker, harrespila (cromlech-a), hutsunea, espazioaren trataera
mamitsu eta moldagarria, desokupazioa, eskultura, “Laboratorio de Tizas” delako
bilduma, bertsolaria, txalaparta, haurra, frontoia etab. finki harilkatuz ikuslea
oharkabean aipaturiko elementu horietatik guztietatik bidaiaraziko da ikuspuntu eta
lengoaia garaikide batetik.
“Eskuak ulertzeko eta berreraikitzeko. Igeltsuz egina da
mundua, eta formula fisiko edo geometriko ezezagunez. Baina
esplikatzeko gai ez direna ere zutik uzteko gai dira eskuak.
Eskultura bera, esku kultura ttiki bat.
Artistak zioen eskultura batek eskuaren neurrian kabitu behar
zuela. Haur jaioberri bat kabitzen den lekuan, esku ahurrean.”
Amets Arzallus (Esku Harriak, 2015)
Azkenik azpimarratu nahi da emanaldi honek zuzeneko musika originala duela.

2015ean zehar eginiko sormen prozesua jasotzen duen s bideoa ikusgai dago helbide
honetan:
www.vimeo.com/mugmuskulturlaborategia
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AURREKARIAK eta PROIEKTUA ZERTAN DEN
Garatu nahi den sormen-lan eta sormen-prozesuaren iturburua, Beñat Ralla-k Genevako
(Suitza) Goi-mailako Musika Ikastegian “Rythmique Jaques-Dalcroze” deritzan
musikaren irakaskuntzarako metodologia ikasketa espezializatuen baitan burututako
10-15 minutuko dantzarako bi eszenaratzetan du jatorria (“S’emparer du temps”
[Denbora bereganatu], 2013; “De la pierre le peuple: le cromlech en mouvement”
[Harritik herria], 2014).
Aipaturiko lan hauek iraupen luzeko eszenaratze profesional batean burutu asmoz
MugMus Laborategia eratu zen orain urtebete. Sorrera unearekin bat eginez, 2015eko
urtarrilean Gasteizko Baratza aretoaren eta DSS2016ren Mugalariak 2.0 deialdietan
aukeratua izan zen. Horrela iraupen ezberdineko hiru egonaldi artistiko burutu ziren:
-2015eko martxoan astebeteko egonaldia Baratza aretoan (Gasteiz).
-2015eko abuztuan 10 egunez Alondigako Oxford aretoan (Zumaian).
-2015eko iraila-urrian bi aste Hameka Karrika Arteen Fabrikan (Luhuso).
Egonaldi artistiko hauei esker, oinarrizko musika eta mugimendu ikerketa abiatzetik
hasi eta hiztegi bat sortuz, sormen prozesuan zehar eszena eta atal ezberdinek garapen
eta forma ezberdinak hartu dituzte. Aipagarria da, prozesu honen guztiaren baitan
mediazio ekintzak ezberdinak gauzatu direla, horien artean aipagarriena Artzamendi
lepoko cromlechean irailaren 27an “Klerazko herria: Oteizaren (h)aria” izenburupean
eginiko erakustaldi publikoa, zeinetan MugMus Laborategiko kideez gain 3 bertsolarik
ere parte hartu zuten, natura, hitzak, bertsoak (Luhuso eta Zumaiako bertso eskoletako
gazteak integratuz), musika eta mugimendua uztartuz ikuskizun multidiziplinar bat
aurkeztu zelarik.
Zumaiako egonaldian adin guztietako herritarrei zuzendutako 3 ekintza burutu ziren,
hala nola, beroketa irekiak, umentzako saio pedagogikoa eta egonaldi hartan egindako
eszena baten jendaurreko aurkezpena.
Aipaturiko egonaldiek jantzitegian eta argien-diseinuan aurrera egiteko balio izan
digute.
Aipaturiko 2015eko urriaren azken egonaldiaren ondoren, sortu nahi den
eszenaratzearen %75-80a burutua dagoela esan daiteke. Emanaldiaren hezurdura
definituta dago eta bi eszena edo pasarte sortu eta beste bat birmoldatu nahi dira.
Horretaz gain, antzokirako lan hau kalean aurkeztu ahal izateko egokitzapenean
ere ihardun nahi da. Hauxek lirateke beraz deialdi honetako gure lan ildo nagusiak.
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EDUKI ETA EZAUGARRI ARTISTIKOAK
Berau aurrera eramateko erabateko diziplinartekotasuna planteatzen da, mugimendua,
musika, eskultura, espazioaren trataera eta testuak artistikoki uztartuz.
Aurrerago deskribatuko diren euskarri fisikoari dagozkion elementuez gain,
mugimenduaren eta musikaren ohiko uztarketa naturalaz gain, Dalcroze Erritmikak
emandako irakaspenak aintzat hartuz musika eta mugimendua uztartzeko “musikaren
mugimendua edota mugimenduaren musika” bezalako ikuspegi organikoak landuko dira
batetik, eta bestetik “plastique animée” kontzeptua delakoari erantzunez, ikusleak
musikaren osagai anitzak (tinbrea, erritmoa, matize dinamiko zein agogikoak...)
espazioan argiki ikustarazi eta ulertarazteko moduan jorratu eta taularatuko dira, hain
ohikoa ez den ildo koreografiko bati helduz. Islatu nahi diren materialen gorpuztean ere
bilaketa burutuko da, hala nola, harria, egurra, giza-haragia (azala) edota hutsa bera
haragiztatu edo adierazteko. Mugimenduaren ikuspegitik ere espazioaren lanketa
zorrotza egingo da.
Musikari dagokionez, zuzeneko musika lehenetsiko da, horretarako pianoa (aukera
guztiak baliatuz, ohi bezala tekletan joz, zein teknika garaikideagoen bideetatik
zuzenean soketan etab. soinuera berriak arakatuz, baita mugimendurako isatsaren
gainazalean mugituz), perkusioa (txalaparta eta perkusio txikia) eta hein txikiagon
ahotsari bide emanez. Berariaz aurrez konposaturiko, inprobisaketetatik eratorritako
edota momentuan inprobisaturiko musika originila izango da, baina obrak hala eskatuz
gero, ez da baztertzen Luis de Pabloren “Zurezko olerkia”, Ramon Lazkanoren
“Laboratorio de Tizas” edota beste batzuen legezko erabilpena egitea. Nolanahi ere
azpimarratu nahi da, jatorrizko musika eta inprobisazioak lehenetsiko direla.
Aurrekoari gehituz, Oteizaren eraginpean espazioaren trataera eta eskultura ere
elementu ardatz izango dira. Harri eta pertsonez osaturiko kronbletxa abiapuntu
harturik, beronen aldagarritasunarekin jokatuko da, espazio antolaketa etengabe berriak
sortuz, eta musikaren isiltasunarekin batera okupazio&huts binomioarekin jokatuz.
Halaber, mugitzeko gaitasuna izango duten partaideek hasiera batean menhir gisa
ulertuak izan daitezkeen harri blokeeak manipulatu eta tokiz mugitzeko aukera izango
dute, era honetan espazio eszenikoan presente dauden pertsona edota elementu guztien
mugikortasun erabatekoa egonik. Aukera honetaz baliatuz eta “Laboratorio de Tizas”i
keinu bat eginez, eskulturak sortuko dira, baita berauek toki-aldatuz ikusleari
prespektiba ezberdinetatik behatzeko aukera eman ere. Horrela espazioaren, elementu
fisikoen eta pertsonen arteko komunikazio bat ezartzen saiatuko dela esan daiteke.
Testua diziplinartekotasunaren azken osagaia izango da eta presentzia neurtu eta
dosifikatua izango duela aurreikusten da, sakona eta esanguratsua, baina
narratibotasunetik urrun eta hizkuntzak bere baitan duen poetikotasuna azaleraziz.
Denboraren eta garapenaren esanahiak ardatz hartuta, testuak aukeratuz edo sortuz,
zenbaitetan musika ordezkatuz, harreman zuzena izango du dantzarien mugimendu eta
espazioaren eraldaketarekin. Besteetan gogoetarako akuilu izan ahalko da, baita pasarte
musikatu bat janzteko baliabide ere. Era berean, “bertsolariaren” figura-ri ere (Oteizak
bere idatzietan asko aipatua) leku nabarmen bat eman nahi zaio, bai bere estetika zurrun
eta soilari dagokionean baina baita aurrez aipatu bezala hitzak josteko duen erabateko
gaitasunean. Oteizak miresten zuen Xalbador bertsolariaren itzala nabaria izango da.
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Dantzariak eszenaren parte fisiko izango dira nagusiki, baina musikariak zuzenekoak
izango direnez berauen parte-hartzea oso aktiboa izango da, eta akzio-gunean dantzari
gisa aritzeko aukera aurreikusten da, baita hein txikiagoan dantzariak musikari aritzeko
ere. Ikusteke dago bertsolari edota deklamatzaile gisa arituko dena fisikoki eszenan
agertuko den ala bere partaidetza ekintza-gunetik kanpo baina zuzenean arituz edota off
ahots gisa, edota momentuan inprobisatuz…
Xehetasun hauek guztiak, obraren mesedetan sormen-prozesuan zehar burutuko diren
ikerketa eta lanketa ezberdinen emaitzak jaso ahala definitzen joango dira.
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EGOITZARAKO BEHAR TEKNIKOAK
-Sormen eta entsegu lanean aritu ahal izateko espazio bat lehenesten dugu guztiaren
gainetik:
8x8ko metroko azalera
Kamara beltza
8x8ko linoleo beltza

-Ahal dela argiztapena landu ahal izateko azpiegutura eta soinuztapena duena.
Argiteria:
15 PC 1kw
8 Rekorte 25/50º
Rekorte 1 15/30º
11 PAR Cp 61
12 PAR Cp 62
7 PC 2kw
6 dantzarako kale
48 kanal dimer
kontrol mahaia

Soinua:
4 mikro SM 57
4 mikro AKG 414
Mikroarentzako 4 oin
Mikroarentzako oin txiki bat
Mikroarentzako 3 oin base
Monitoreak
Kontrol mahaia
Ordenagailutik mahairako sarrera
kablea

-Ahal dela erdi-kolazko pianoa duen areto bat. Bestela agian, guk alokatuko genuke edo
gure piano elektriko batekin arituko ginateke.

Bideragarritasuna baloratzeko proiektuaren aurrekontua
Sormen prozesua aurkitzen den garapen unean egonda ondorengoa litzateke
aurrekontuaren estimazioa:
15 lanegunen 5 pertsonaren alojamendu, dieta eta garraioa
15 lanegunen 5 kideren jarduna (kontratua eta gestoria gastuak)
Eszenografiaren garraioa Donostiatik Bilbora (porexpan blokeak
eta musika intrumentuak)
Bestuarioa
Emaitzaren grabaketa eta edizioa
GUZTIRA

1500 euro
2000 euro
200 euro
350 euro
300 euro
4350 euro*

*Erdi-kolazko pianoa alokatu behar bagenu 1000 euro gehitu behar litzaizkioke geheienez.
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PROZESURAREN
ARGAZKI ERANSKINA

ARGAZKI ERANSKINA
Jarraian Baratza aretoko, Zumaiako Alondegiako eta Luhusoko Hamekako argazkiak
topatuko dituzue prozesuaren erakusgarri:

ARGAZKI ERANSKINA

