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INTACTO JAIALDIAK BERE 8. EDIZIOA OSPATZEN DU JADA ETA ESZENA 
GARAIKIDEAREN ERREFERENTZIA GISA SENDOTU EGITEN DA 

 
Vitoria-Gasteizko eszena garakidearen jaialdiak zortzigarren edizioa izango du aurten azaroaren 23, 

24 eta 25ean. Bederatzi muntaketa eskainiko ditu Artiumen; haietatik bi estreinaldiak izango dira 

estatu mailan eta beste bi lehendabiziko aldiz ikusiko dira Euskal Herrian.  
 

Vitoria-Gasteiz, 2018ko urriaren 31.- inTACTO jaialdia zortzigarren ediziora iritsi da aurten, dantza berriz ere 

gorputzaren, erkidegoaren eta soinudun esparruaren inguruan egituratutako programa artistiko baten 

protagonista izango den programazio batekin. Azaroaren 23tik 25era bitartean egingo den jaialdi honetan 

tokiko, nazio mailako eta nazioarteko bederatzi proposamen eszeniko garaikide ekarriko dira Artium 

Museora.  

 

Estreinaldietako bat Any table, any room performancea da, Jonathan Burrows koreografoak eta Matteo 

Fargion musikagileak osatutako bikotearena. Hemengo lau artista izango dira haiekin eszenatokian: Hannah 

Frances Whelan, Zuriñe Benavente, Blanca Arrieta eta Miguel Garcés. Bikote artistiko beteranoak sortze-

laborategi bat egingo du haiekin estreinaldiaren aurretik. Proposamen hori Etxe berean programaren parte 

da eta Azala Espazioak koordinatu du inTACTOrekin, Tabakalerarekin eta Bulegoa z/b-rekin elkarlanean. 

Artista entzutetsu horien lana ikusteko aukera izango dugu, hala, Euskal Herrian. Programa horren 

esparruan, azaroaren 22an, osteguna, 19:00etan, 52 portraits proiektatuko da Artiumen Emanaldi-aretoan, 

lankidetzan egindako proiektu digitala, 2016an grabatua, non mundu osoko dantzariek beren historiak 

partekatzen baitituzte keinuzko erretratu laburren bidez. Proiekzioa doakoa da.  

 
Nazio mailako beste estreinaldia Queen of hearts izango da, Navaridas & Deutinger austriar konpainiarena. 

Pieza horrek gai pribatu eta publikoak manipulatuz erakustea eta heredatutako botere-egituren balio 

sinbolikoa kritikatzen ditu Galesko Diana printzesaren irudiaren bidez.    

 

Proposamen koreografikoak Aimar Pérez Galí koreografo eta dantzariaren eskutik iritsiko dira Artiumera. 

Hark, Sudando el discurso: una crítica encuerpada piezaren bidez hitzaldi performatzaile bat emango du, 

non ikuspuntu historiko eta politiko batetik aztertuko baitu dantza kritikoki. Beste dantza bakar-saio bat bat Si 

pudiera hablar de esto no haría esto izenekoa izango da, Janet Novás galiziar dantzari eta sortzailearena, 

zeinak gorputza, espazioa eta denbora astinduko baititu partekatzeko eta ikusleei sentipenak helarazteko. 

Galiziatik dator Ven ere, La Macana konpainiako bi dantzariren edertasun eta birtuosismo handiko pieza. Bi 

urtez munduan zehar ibili ondoren etorriko da Vitoria-Gasteizera. Beste duo bat, berrikiago sortua, Jesús 

Rubio-ren Bolero da, burugogorkeriari, atseginaren eta unaduraren arteko igarotzeari eta denboraren joanari 

buruzko energiaz beteriko lan bat.  

 

Bertako sorkuntzak ere izango du lekua Jaialdian. Alaitz Arenzanak eta Maria Ibarretxek Bilbon osatutako 

Sra. Polaroiska arte-kolektiboak Lur away piezaren euskarazko bertsioa estreinatuko du. 2017n Gure Artea 



AZAROAK 23 | 24 | 25 NOVIEMBRE 

VITORIA-GASTEIZ 
  

 

 

saria jaso zuen sorkuntza multidisziplinarioko talde honek modernotasunean bizirik irauteko tekniketako 

batzuk partekatuko ditu ludikoki ikusleekin bere koreografia-lanean. Bestalde, Horman Poster bilbotar 

konpainiak Eraikitzen Gaituzten Hitzak aurkeztuko du, bitartekaritzako eta sorkuntzako lan bat, 

norbanakoaren eta taldearen nortasunaren eraikuntzan hitzaren eta gorputzaren arteko harremanari heltzen 

diona. Parte hartzeko proposamen bat da, eta konpainiak 13-18 urte bitarteko gazteei proposatzen dien 

sorkuntza eszenikoko lantegiaren bidez sortuko da, azaroaren 16tik 22ra. Proiektu honek Euskadiko 

Kutxaren eta TAEren laguntza du, eta Jaialdiak bultzatzen duen esperimentazio eta bitartekaritza 

eszenikoko inLAB programaren esparruan kokatzen da.  

 
Zortzigarren edizio honi amaiera emango dio Amalia Fernández-en El resistente y delicado hilo musical 

lanak, antzerkiko, koruko, performanceko eta poesiako elementuak dituen koreografia-partitura bat, nazio 

mailako agertoki garrantzitsuenetako batzuetan txalotua izan dena.  

 
Programazio hedatua 

Programa artistikoaz gainera, profesionalei zuzendutako espazioak zabaltzearen aldeko apustua egiten 

jarraitzen du Jaialdi honek. Ildo horretan, ekimen berri bat jarriko da abian artistak, konpainiak eta nazioko 

eta nazioarteko programatzaileak elkartzea errazteko, speedmeeting izeneko saioen bidez, hots, parte 

hartzaileen arteko bilera profesionalak egitea eta lankidetzak sortzea, ikuskizunak banatzea eta nazioarteko 

sareak sortzea bultzatzea bilatzen duten topaketen bidez. Hurbileneko sorkuntza zabaltzen laguntzeko 

apustuaren haritik, programan parte hartzen ez duten bertako konpainia eta artistei ere zabalduko zaizkie 

espazio horiek, Jaialdira hurbilduko diren profesionalekin elkartzeko aukera izan dezaten.  

 
Bestalde, eta Montehermoso Kulturunearekin elkarlanean, azaroaren 24ko eta 25eko goizean jardunaldi 

profesional batzuk egingo dira, proiektu eta espazio kulturalen kudeaketari heltzeko ohituren eta moduen 

inguruan eztabaidatu eta gogoeta egiteko testuinguru bat finkatzeko xedez.  

 
Jaialdiaren iazko edizioan izan zuen harrera ona ikusita, aurten ere antolatuko da eszena-gaien 

zabalkunderako eta dibulgaziorako esparru bat, Eszena pentsatzea. Aldi bateko inTACTO liburutegia, arte 

bizien esparruko kontsultako argitalpenak gainbegiratu eta erosteko gune bat. Ekimen honek Zuloa 

Liburudendaren laguntza du eta helburua da pubolikoa eszenaren jardun eta ikerketa eta gogoeta kritikora 

hurbil dadin erraztea, Jaialdian parte hartu duten artista eta konpainiek egindako argitalpen sorta baten 

bidez. 

 
Nazioarteko bisitariak 

Aurten ere Acción Cultural Española (AC/E)-ren babesa izan du Jaialdiak, Programa de Internacionalización 

de la Cultura Española (PICE)-ri esker, Bisitarien modalitatean. Horri esker dauzkagu atzerriko 

programatzaile eta profesionalak Jaialdiaren edizio honetan ere. Aurtengoan Lourdes González eta Hayde 

Lachino mexikar programatzaileak izango ditugu gure artean, kulturaren kudeaketan, bitartekaritza-

proiektuen sorreran eta eszena garaikidearen esparruan gogoeta kritikoa bultzatzen ibilbide luzea dutenak. 
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Bestalde, Erresuma Batutik Kevin Jamieson, Manchester-eko HOME zentroko proiektuen zuzendaria eta 

Kate Craddock, directora del Festival GIFT de Gateshead-eko GIFT Jaialdiaren zuzendari eta British 

Council-en ordezkaria etorriko dira. Nazioarteko programatzaile horiez gainera, eta ohikoa denez, nazio 

mailako beste kudeatzaile eta programatzaile batzuk ere bertan izango dira.  

 
Sarreren salmenta 

Jaialdiko bonuak eta sarrerak Artiumen webgunean edota txartel-leihatilan eros daitezke. Aurtengo edizioan, 

proiektu pilotu bat abiaraziko da Jaialdiaren inguruan, pertsona guztiei kulturaren esperientzia izateko 

aukera emateko xedea duena. Museoaren txartel-leihatilan bonua edo eguneko sarrera erosten duten 

pertsonek bigarren sarrera bat erosi ahal izango dute 5 euroko prezio murriztuan, eta sarera horiek 

bazterketa arriskuan eta ahultasun egoeran dauden taldeekin lan egiten duten hiriko elkarteen kideei 

emango zaizkie.  

 
inTACTO Jaialdiak Artium Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoaren, Vitoria-Gasteizko Udalaren, 

INAEM-en eta Acción Cultural Española (AC/E)-ren laguntza du, Montehermoso Kulturunearen, Zuloa 

Liburudendaren, Taller de Artes Escénicas (TAE)-ren, Azalaren eta Baratza aretoaren lankidetza, eta 

Euskadiko Kutxaren eta Diario de Noticias de Álavaren babesa.  
 

ORDUAK ETA EGUNAK  
Proposamen guztiak Artiumen instalazioetan burutuko dira. 
 
Azaroaren 22an, osteguna 
19:00etan. Proiekzioa: 52 portraits. Jonathan Burrows, Matteo Fargion eta Hugo Glendinning  
 
Azaroaren 23an, ostirala  
19:30ean: Las palabras que nos construyen/ Eraikitzen Gaituzten Hitzak, Horman Poster 

20:45ean: Any table, any room. Jonathan Burrows eta Mattero Fargion, gehi Hannah Frances Whelan, 
Zuriñe Benavente, Blanca Arrieta eta Miguel Garcés 

22:00etan: Sudando el discurso: una crítica encuerpada. Aimar Pérez Galí 
 
Azaroaren 24an, larunbata  
19:30ean: Si pudiera hablar de esto no haría esto. Janet Novás 
21:00etan: Ven. La Macana 
21:30ean: Lur away. Sra. Polaroiska 
 
Azaroaren 25ean, igandea 
19:30ean: Queen of Hearts. Navaridas & Deutinger 
21:00etan: Bolero. Jesús Rubio 
21.30ean: El resistente y delicado hilo musical. Amalia Fernández 
 
IRUDI EZBERDINEI SARBIDEA: https://bit.ly/2CSDggG  
 
 


