“KARTOIBIRAKA-MUNDUARI ITZULIA 80
KAXATAN”
Zenbat magia sartzen da munduan?
Eta, bidaia batean?
Ezusteko guzti horiek 80 kaxatan sartuko litzaizkiguke?
Julio Vernek abentura bidaia eskaini zigun “Munduari itzulia 80 egunetan”.
Nobela horrek urrun dagoena, ezezaguna dena, ezagutzeko ilusioa pizten
digu. Imajinaziozko bidaia proposatzen digu munduan zehar.
Literaturako erreferentzia hori oinarritzat hartuz, imajinazioan zehar, ezustez
eta iradokizun gozoz beterik, bidaiatzeko espiritu hori antzerkira nola eraman
galdetu genion gure buruari.
Horrela sortu zen “Kartoibiraka-Munduari itzulia 80 kaxatan”.
Gure
errutinan

protagonistak
bizi

diren

eta

biltegi batean lan egiten
duten hiru pertsonaia dira.
Aldian behin kamioi bat
heltzen da, eta bertako
kaxak jaisten dituzte eta,
beste batzuetan, beste kamioi batzuk heldu eta kaxak bertan sartzen dituzte.
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Baina, une jakin batean, beharbada errutinaren aspertasuna ere agortu
egiten delako, beraien artean pertsona makinatik bereizten duen zerbait
sortzen da: jolasteko eta sortzeko gaitasuna.
Eta, orduan, kaxa bat beste gauza bat bilakatzen da, esanahi bat baino
gehiago eskuratuz, gure imajinazioak eskaintzen dizkigun beste.

Merkantilizazioak
adimendunaren”

jolasa

“jostailu

protagonismora

murriztu duen testuinguru honetan,
kartoizko kaxa xume batek jolasari
bere

izaera

itzultzeko

erronka

adierazten du: asmatu, abstraitu eta
iradoki.
Biltegitik
itsasontziz

irten
edo

gabe,

globoz,

gameluz,

istorio

honetako protagonistek munduari bira emango diote, baina 80 kaxatan. Eta
hitzik gabe!, izan ere, ikusleak, haurra zein heldua izan, bere hitzak
aukeratuko baititu keinu bakoitzean, bai eta eszena guztiek iradokitzen
dizkieten paisaien koloreak ere.
Ikuskizun honek, galduta edo ahaztuta dagoen jolasteko modu batera
itzularaztea lortzen du. Gogoratzen digu garai batean gure irudimena zela
jostailua gidatzen zuena.
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Horregatik, “Kartoibiraka-Munduari itzulia 80 kaxatan” lanean sormena
errebindikatzen da bizitzako garai guztietan indarrean egon beharreko
jarrera gisa. Izan ere, Markeliñen uste dugu badagoela leku komun bat
haurren eta nagusien artean: magiaren eta ezustekoaren gunea. Eta
ikuskizun hau, itxuraz xumea bada ere, benetan liluragarria da.
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“KARTOIBIRAKA-MUNDUARI ITZULIA 80
KAXATAN”
1998an estreinatu zenetik, 600 emanaldi baino gehiago izan ditu.
Hainbat herrialdetan ikusi ahal izan da, Frantzian, Portugalen,
Finlandian,

Marokon,

Suitzan,

Kolonbian,

Dominikar

Errepublikan,

Irlandan…
“Ikuskizun hoberena”, “Zuzendaritza hoberena”, “Talde Interpretazio
hoberena” eta “Argiztapen hoberena” Sariak lortu zituen Xixongo FETEN
Haurren Antzerki Jaialdian.
1999an MAX Sarien finalista izan zen.
2000. urtean “Haurrentzako ikuskizunik Hoberenaren” MAX Saria
lortu zuen.
Gehiago ere egon dira, guztiak ere liluragarriak.
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Markeliñek oso estilo pertsonala erabiliz sortzen ditu bere ikuskizunak. Egiteko
modu horrek ikusle guztien, txikien zein handien, aurrean, originaltasunez,
imajinazioz betetako sorkuntza lan harrigarriak proposatzen dituen talde gisa
definitzen du taldea.
MARKELIÑEren ikuskizunen ezaugarri nagusia dramaturgia sendoa da, eta,
eszenako “aurkikuntzen”, musikaren eta argiztapen zainduaren laguntzaz, ikusleak
erakartzea lortzen dute.
Esparru bakoitzean Markeliñek bere hizkuntza aurkitu du. Objektuen,
estetiken

eta

hizkuntzen

inguruan

egindako

ikerketa

lanak

ikuskizunetan

hautematen diren lorpenak eragin ditu. Kalean, espazio handiak erabiltzen
direnean, gauaren magiak babestuta, musikak emozioak bideratzen ditu, eta
paseatzen ari den hori engantxatzea lortzen du, aurpegi anitzeko istorioen bitartez.
Hala ere, haurrei edo familiei zuzendutako lanetan MARKELIÑEk asko atsegin
du

helduen

eta

haurren

toki

komun

horiek

aurkitzea,

bi taldeak

gauza

berberengatik harritzen diren leku hori. Oso aberasgarria da guretzat ikusle
horientzat sortzea, begirada garbia dutelako, harrituak izateko gai direlako eta
interesatzen ez zaiena baztertzeko bezain zintzoak direlako.
Keinuetan eta ikusmenean oinarritutako hizkuntzaren bilaketa horrek
presentzia finkatua eman dio Markeliñeri antzerkiaren panoraman.
Ibilbide horretan, ikuskizun guztietan elementu komunak daude:
- Sorkuntza lan originalaren aldeko apustua eta
- Eszenako kode pertsonalaren bilaketa.
Eta, jakina, bere antzezleek keinuez egiten duten erabilera bikaina.
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⇒ Gaur egun, MARKELIÑE honako hauek osatzen dute: Iñaki Egiluz,
Joserra Martínez, Jon Kepa Zumalde, Paco Trujillo, Gloria Hernández
Olaia Larrucea eta Marijo de la Hoz.
⇒ Antzezle laguntzaileak: Itziar Frag u a,

San d ra Fd ez. Aguirre,

Fern and o Barad o,Jon Kold o Vázq u ez, Ain tzan e Cruj eiras.
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IKUS K IZUNE N HIS T ORIAL A
1986

MUDO FANTASTICO

Aretoko ikuskizuna

1987

IN EXTREMIS

Aretoko ikuskizuna

1988

ESCALADA URBANA

Kaleko ikuskizuna

1989

PLUMAS CELESTIALES

Aretoko ikuskizuna

1991

ARMAGEDON

Kaleko ikuskizuna

Ercilla Saria 91
Birak Frantzian, Beneluxen, Austrian

1993

ENTRETEJAS

Aretoko ikuskizuna

A z p e it iko Ja ia ld iko 2. s a ria
1994

KUBIERNO

Kaleko ikuskizuna

1996

LA GARBOS.A.-KALE GORRIAN

Aretoko ikuskizuna

Azpeitiko Jaialdiko Kritikaren eta Ikusleen Saria.
Arriola Saria.

1997

TATAPA

Haurrentzako

ikuskizuna

1998

KARTOI BIRAKA- LA VUELTA AL MUNDO EN 80 CAJAS
Haurrentzako ikuskizuna
IIkuskizun hoberenaren, Zuzendaritza hoberenaren,
Interpretazio hoberenaren, Argiztapen hoberenaren Saria
F.E.T.E.N. 98
MAX 99 Sariko finalista
Haurrentzako ikuskizun hoberenaren MAX Saria 2000
Europan zehar hainbat Jaialdietan parte hartu du.

1999

ALÓ EUROPA?

2001

MAMBRU

Kaleko ikuskizuna
Haurrentzako ikuskizuna

Zuzendaritza hoberenaren, Interpretazio hoberenaren, Soinu Banda
Hoberenaren Saria F.E.T.E.N. 2001
Estatu mailako ikuskizun hoberenaren saria TEATRALIA 2001
Europa zehar hainbat Jaialdietan parte hartu du.
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2001

UNDERGROUND

Aretoko ikuskizuna

2002

DSO

Kaleko ikuskizuna

Euskal Ikuskizunik Hoberenaren Saria 2002ko LEIOAKO JAIALDIA
Kaleko ikuskizun Hoberenaren Saria 2002ko FIRA DE TARREGA
VilaRealeko Jaialdiko Ikuskizun Hoberenaren Saria, ikusleen bozketaz.
Epaimahaiaren Saria Formatu Handiko ikuskizun Hoberenari Valladolid,
2003.
Colombia eta Hego- Koreako Jaialdietan parte hartzailea.

2002

PUNTO.RABO

2004

IGANDEETAN, PIRATAK JAI

2004

LAU BIHOTZ

Aretoko ikuskizuna
Haurrentzako ikuskizuna.
Aretoko ikuskizuna

2005eko Guadalajarako Jaialdiko Ikuskizun Hoberenaren Saria
2005eko Guadalajarako Jaialdiko Zuzendaritza Hoberenaren Saria

2005

CARBON CLUB

Kaleko ikuskizuna

2. Saria Torrejon de Ardoz-eko Abangoardiako
Arteen I. Jaialdian.
Bi urte jarraian NATIONAL THEATRE OF LONDONek antolatutako jaialdian
parte hartu du.

2007

TXITXARRA ETA INURRIA

Haurrentzako ikuskizuna

Umeei zuzendutako antzezlan hoberenaren Saria. Toledoko Rojas
Antzokiaren XVIII. Edizioaren Saria, 2010.
Hego eta Erta- Ameriketatik antzeztu den ikuskizuna.

2008

TERAPIA?

Kaleko ikuskizuna

2008

TERAPIA?-ARETOA

Aretoko ikuskizuna

2010

UHARTE EZEZAGUNA

2011

ANOMALIA MAGNETIKOA

2012

HAREAZKO IPUINAK

Haurrentzako Ikuskizuna
Kaleko ikuskizuna
Haurrentzako ikuskizuna
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HELSINGIN SANOMAT, 00/03/22
Kaxekin egindako ikuskizunak haurrak liluratu ditu.
BRAVO! jaialdian, espainiar antzezleen ikuskizun honek haurren bihotzak lapurtu ditu,
ikuskizunerako goraino beterik egon den SAVOY antzokian.
Helduek ere zerbait berezia sentitzen dute 300 haur “pozez gainezka” daudenean
antzokian.
Haurrek badakite zer dagoen ondo eta zer ez: espainiar taldearen clown jolas hau
mugarik gabeko imajinazio jolasa da. Ikuskizunaren aldiak oso argiak, eta oso erraz
ulertzeko modukoak dira. Ikusle guztiak liluratu dituzte.
Antzezleen lana “zoragarria” da, ikusleak erakartzeko ahal duten guztia egiten dute.
Ikuskizun hau guretzat zegoen egina, eta guk gehien behar genuen unean. Eta bihotz
handiz ere egin dute. Hori da antzerkiak duen gauzarik garrantzitsuena. Hori da
Finlandian behar genuena, oso gutxitan ikusten den kalitatez egindako antzerki freskoa
eta desberdina.
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