Artea eta Natura

Artea eta Natura
programak bizipenesperientzia artistiko
paregabeak eta bereziak
sortzeko lerroa jarri
du abian.
Arte-bidezidor hauek basoan edo itsasoan,
parke naturaletan, hiri-parkeetan, lorategi
botanikoetan edo espazio eder eta ondareinteresekoetan barrena igarotzen dira.
“Site specific” sorkuntzek gizakiaren,
naturaren eta espazio bakoitza artelan
gisa hartzen duen behatzailearen inguruko
argumentu dramatikoei buruz ikertzen dute.
Dramaturgia horiek espazio naturaletan
diziplina anitzeko eta sektore arteko
topaketak egiteko aukerak egituratzen
dituzte.
Publiko berrietara hurbiltzeko estrategiak
planteatzen dituzten prozesu artistikoak
dira, motibazioa eta kultura-egitatean parte
hartzea sustatuz.
Zuzeneko arteen bidez ingurune naturala
zaintzeko motibazioa duten pertsonekiko
harreman berria da.
Naturaren Sekretuaren irudiak

Sorkuntza-esperientzia horietatik
abiatuta, bi noranzkoko prozesua
planteatzen da:
- Dramatizazioari dagokionez,
ingurumen balioak eta ohitura
osasungarriak defendatzen dira,
kultura-eskaintza berriak berritzeko
prozesuak ikertuz.
- Bizipen-esperientziari dagokionez,
parte-hartzaileak espazioen poetika
hautematen du, eta aurrez aurreko
arteen bidez gogoratzen ditu bere
emozioak.
Gorbeiaren Taupadak taldearen irudiak.

Antzerkia, Musika
Dantza, Kantua, Land Art
Ikusmen-arteak, Poesia
Ikusleak irudizko bidezidor metaforiko eta
sinbolikoetan barrena eramaten dituzte,
naturarekin harreman estuan.

Panta Rhei Ekoizpenak talde dinamiko,
arduratsu eta jasangarria da eta
sentsibilitate berriekin konektatzen
du ekosistemarekin eta bere
jasangarritasunarekin elkarrizketa
sakonean murgiltzen den hizkera
artistiko garaikideen bidez.
Esperientzia artistiko osasungarriak eta
naturarekin lotutakoak eskaintzen ditu
era guztietako eta adin-tarte guztietako
publikoentzat:

- Publiko gazte eta helduak.
- Familiak.
- Eskola-umeak.
Proposamen horiek eragin berritzailea
dute ikusleen artean, naturarekin lotutako
esperientziaren ideiak bultzatuta.

2016 Bidea-Bidezidor eszenikoaren irudiak

Egunekoa

Espazio finkoa

Gauekoa

Ibiltaria

Interaktiboa

2 emanaldi egunean x 50-70 lagun

Proiektuaren
aldakortasunak eta
egokitzeko gaitasunak
bideragarri egiten
dute ekoiztea,
proposatutako lekuaren
azterketa espazial eta
dokumentalaren ondoren.

proiektuaren ezaugarrien arabera definitua

izarren hartza

Estreinaldia:
2022ko uztailaren 7a.
Zigoitia, Araba

Bakarrik bizi den eta bere prozesuei
autorrealizazioa lortu arte ausardiaz aurre
egin behar dien pertsonaia baten hasierako
bidaia da. Ezbeharrak gaindituko ditu eta
bere itzal, ahulezia eta beldurrei aurre egingo
die. Arazoei eta arriskuei aurre egingo die
eta munduan zer leku dagokion jakingo du
bizitzaren indarrarekin konektatuz.

Panta Rheiren
esperientzia berria.
Familientzako eta
3 urtetik gorako
haurrentzako
elkarguneak eta
adierazguneak
proposatzen ditu,
natura eta bizitza
goraipatuz.

Irdin hartz-kume emea bakarrik eta
abandonatuta dago bizitzako bidean.
Malenkoniatik ihesi dabil bere izaera eta
balioa miatuz, “munduan leku bat” bilatu
nahian, zoriontsu bizitzeko aukera emango
dion familia bat eta etxe bat bilatu nahian.
Mehatxu batek erne jartzen ditu basoko
animaliak: Otso Zuri bakartiak bere nahia
inposatzen du gutxien espero den tokian.
Basoaren sakoneko isiltasunean indar
natural handi bat sortzen da, eta lehen
benetakoa zirudien etorkizuna biraka dabil
orain, kontrolik eta zentzurik gabe.
Irdin hartz-kumeak bizitzara, maitasunera eta
bere barnerantz joateko hartu duen erabaki
sendoak erakutsiko dio bere amets guztiak
bizi diren mendiaren bihotzera iristeko
bidezidorra.

Info+ web-orria

Birako esperientzia
Naturaren Sekretua (2021)
Naturako esperientzia artistikoa

Gorbeiako Parke Naturala.
Murua (Zigoitia, Araba)

6 urtetik gorak
publiko guztientzat.
Eguneko esperientzia
artistiko ibiltaria.

Gauzatutako esperientziak
Gorbeiaren Taupadak (2020)
Estreinaldia: Festikale 2020

Sendero escenico-Bidea 2016
Bidea-Bidezidor eszenikoa
2016 Bidea 8.etapa: Legutio –
Leintz/Gatzaga
Donostia Kultur Hiriburutza

Sarragoako haritza Ondategin
(Zigoitia, Araba)

Legutio - Arratzua-Ubarrundia
(Landa) - Leintz-Gatzaga
(Gipuzkoa)

7 urtetik gorako
publiko guztientzat.
Diziplina anitzeko
gaueko topaketa.

6 urtetik gorako
publiko guztientzat.
Eguneko esperientzia artistiko
ibiltaria eta parte-hartzailea.
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Teatro
Panta Rhei
Antzerkiak
aurkezten du / presenta

Esperientzia
artistikoa naturan
Experiencia artística
en la naturaleza

Naturaren Sekretua

Murua, Zigoitia
Araba / Álava
Kultura–arloko
publiko berriak
sortzeko Eusko
Jaurlaritzaren babesa
duen proiektua
20
Komunikabideetako
agerraldiak

Se
kre
tua

iraila
2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13
septiembre
Publiko guztientzat 6 urtetik aurrera /
Todos los publicos a partir de 6 años
Euskara
Castellano

Informazioa eta sarrerak /
Información y entradas:
www.teatropantarhei.com
/naturaren-sekretua

Gorbeiako basoan arte garaikidea eta
natura uztartzen dituen esperientzia da
Naturaren Sekretua. Arte eszenikoak,
musika, dantza eta eskulturaarloko esku-hartzeak paisaiarekin
elkarrizketan. Misteriozko baso batean
artearen bidezidorretan barneratzea.
Sentiberatasun eta emozioz betetako
funtsezko giro batean esperientzia
paregabea bizitzea. Maitasun- eta
natura-eremu berriak aurkitzea.
Info+ web-orria
Info+ bideoa

Gorbeiaren Taupadak
Estreinaldia:
Festikale 2020Landa Inguruneko
Arteen VII.Jaia

“Taupadak” emanaldiak begirada
berri bat aldarrikatzen du, espazio
naturalen eta landa-ingurunearen
gaineko pertzepzio estetiko eta
komunitario berritua aldarrikatzen du.
Bizitza naturalaren balioen barneko
aitorpena eskatzen du. Arte garaikidea
sustatzen du, era guztietako ikusleak
sentsibilizatuz. Jatorrizko bizi- eta
aisia-ohitura osasungarriak sustatzen
ditu. “Arte Bidezidor” berriak irekitzen
ditu gure sentsibilitatea naturaltasunez
eta poztasunez laztantzen duten
esperientzia sortzaileetarantz.
Info+ web-orria

Sendero escenicoBidea 2016 BideaBidezidor eszenikoa
2016 Bidea
2016ko martxotik
urrira bitartean
egingo den
Donostia Kultura
Hiriburutza
proiektuko
programa bat da.

Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan eta
Iparraldean barrena 32 etapatan —igandetan—
egingo den mendi-ibilbidea da. Mendizaletasuna
eta era guztietako kultura-adierazpenak batzea
da helburu nagusia, tradizioz elkarrengandik
urrun egon diren bi esparru horien arteko
elkargune izan dadin. Horregatik, ibilbide
bakoitzean, parte-hartzaileek musika, antzerkia,
dantza, gastronomia, artea, historia, folklorea eta
abar aurkituko dituzte
Sendero escenico-Bidea 2016 Bidea-Bidezidor
eszenikoa performance ibiltaria da, Panta Rhei
konpainiak etapa horretarako eta ingurune
horretarako berariaz diseinatua. Ideia nagusia
da parte-hartzaileek bidea dimentsio artistiko
eta aktibotik sentitzea. Artearen, bizitzaren eta
ingurunearen arteko identifikazioa nabarmentzen
da, natura subjektu, prozesu eta gertaera
artistikoaren jomuga gisa hartzen den leku
baten bizipen paregabea ematera bideratutako
ekintzekin.

Info+ web-orria
Info+ bideoa

Teatro Panta Rhei Antzerkia
Ikuskizun eta ekitaldi eszenikoen sorkuntza, zuzendaritza eta
ekoizpena. Arte-antzerki laborategia eta prestakuntza. Kultura
eta natura uztartzen dituzten dramaturgia berriak.
1987az geroztik, Teatro Panta Rhei Antzerkia sorkuntza eta ikerketa artistikoko taldeak
txotxongiloei eta haien hizkera berriei lotutako diziplina anitzeko eta zeharkako proiektuak
planteatzen ditu. Kultura-arloko publikoak sortzen ahalegintzen da, landa-inguruneko
dinamizazio eszenikoaren bidez Bideart Eszena Zigoitia programarekin. Gaur egun, Site
Specific-en bidez, ingurune naturala ikertzen ari da publiko berrientzako espazio gisa.

www.teatropantarhei.com
konekta@teatropantarhei.com / pantarhei@teatropantarhei.com
945 287 078 / 656 789 513

