


Proiektu hau euskal kulturaren 
sustraietatik, itsasoarekin duen 

harreman zuzenetik eta itsasoaren 
eta antzerkiaren harremanaren 

sustraietatik sortu zen.
Zirku garaikideko ikuskizun eran 
arrantzaleei egindako omenaldia. 

Zerumuga itsasoan, bertako jendea 
eta ohiturak. Keinuekin hitz egiten 

duen pailazo maitagarri batek 
gidatuta, antipodismoaren bidez, 

objektua manipulatuz, itsasoarekin 
duen harreman estu eta berezia 

ikusi ahal izango dugu.



SINOPSIA
Euskal arrantzaleak eta haien arazoak. 

Arrantzaleak, familiak portuan utzi 
ondoren, ur gaziaren sakontasunak 

ematen dien ziurgabetasunean 
itsasoratzen dira bete-betean. 

Euren lanbidea itsasoarekiko eta 
euren ohiturekiko maitasunak eta 

errespetuak gobernatutako bizimodua 
bihurtuz.

Bizitzari buruzko ikuskizuna, era 
profesionalean aritzen ez diren arren 

ametsak egunez egun eraikitzen 
jarraitzen duten arrantzale horiei 
buruzkoa. Clownetik eta zirkuko 

arteetatik nabigatuz, ozeano poetiko 
batean zehar, ikusleak itsasontziko 

tripulatzaile izanik. Jolastu, imajinatu 
eta sentitu itsas ibilaldi honetan.

Mini dokumentala: 
https://youtu.be/sFWXCOr66qw 

Teaser: 
https://youtu.be/yv14vKN7dcc

https://youtu.be/sFWXCOr66qw
https://youtu.be/yv14vKN7dcc


KOPANINIA

2006an, Javier Garcia “Mimo”-k Barré 
konpainia sortu zuen, Bartzelonako 
Rogelio Rivel zirku eskolako 
ikasketak amaitu ondoren. Proiektua 
norabide argiarekin sortu zen: zirkua 
egunerokotasunera hurbiltzea. Horrela 
islatzen da bere lan bakoitzean, 
manipulatzen diren objektuen, 
eszenaratzearen edo lan egiteko orduan 
ikusleekin dagoen hurbiltasunaren bidez.

Bakarkako proiektuarekin sortu zuen 
lehen ikuskizuna Eskobien atzetik izan 
zen. Kale-garbitzaile baten lanaldian 
oinarritua, umorez blai, zinema mutuaren 
karismarekin eta erratzen manipulazioa, 
akrobaziak eta orekak bezalako 
trebetasunekin. 2006an estreinatu zen, 
eta, une horretatik aurrera, herri, hiri eta 
jaialdi askotan zehar ibili da, nazio eta 
nazioarte mailan. Biran jarraitzen du gaur 
egun. Sorkuntza-lan horrek Santanderreko 
Cafe de las Artesen Canica 2018 saria, 
eta 2021eko Palentziako Nazioarteko 
XXIII. Kale Antzerki Erakusketaren ikus-
entzuleen saria jaso ditu.

2010ean “Juan Palomo, historias a la 
intemperie” ikuskizuna sortu zuen. 

Ikuskizun horrek laneko errealitate 
desberdinei buruz hitz egiten du, eta 
mundu honetara sortzean ditugun 
pertsonalitate eta baldintzatzaile 
desberdinekin duten antzekotasunari 
buruz. Pertsonalitate eta baldintzatzaile 
horiek familiari, estatusari edo aukerei 
buruzkoak izan daitezke.

2012an “Juan Palomo ya está aquí” 
ikuskizuna estreinatu zuen. Krispeta-
egile paregabe honen helburua jaialdia 
ikus-entzuleei hurbiltzea da, eta 
alderantziz. Bere postu dotoretik, 
krispeten dastaketa umorearekin, 
zirkuarekin eta jaialdiak ikus-entzuleei 
modu atsegin, hurbil eta dibertigarrian 
helarazteko behar duen guztiarekin 
uztartzen du. Proposamenak Reuseko 
Trapezi, Valladolideko TAC, Leioako 
Umore Azoka, Cornellako pailazoen 
nazioarteko jaialdia, Bilboko Kalealdia 
eta Sevillako Circada jaialdia, girotu 
ditu, besteak beste. Museoetako ilarak 
ere girotu ditu, hala nola Malagako 
Picasso museokoa eta Bilboko 
Guggenheim Museokoa, bai eta zirku 
galak, sariak eta aire zabaleko zine-
emanaldiak ere.

Une honetan, konpainia Nao-Now-Nau 
izeneko ikuskizun berria sortzen ari 
da. Arrantzaren eta Itsasoaren egungo 
egoerari eta horiekin dugun harremanari 
buruzkoa da, oinetan trebezia handia duen 
arrantzale maitagarri batek gidatuta. 
2023ko udaberrian estreinatuko da.
Bere sorkuntza-lan propioez gain, bere 
ibilbidean zehar, Javier Garcia “Mimo”-k 
nazio mailako hainbat konpainiarekin 
kolaboratu du artista gisa, hala nola 
Rolabola circo-rekin, “Casa Paco” (2003-
2006) ikuskizunean, Sostenible teatro-
rekin “Los pimientos son así” eta “Dime 
qué comes y te diré quién eres” (2013-
2015) ikuskizunetan, Markeliñe-rekin 
“Julietas” (2018-2020) ikuskizunean eta 
Malas Kompañías-ekin “Prozak” (2018-
2020) ikuskizunean.

Jean Philippe Kikolasen Calor eta 
Circazu Teatro-circoren La Azotea 
proiektuen kanpoko begirada gisa hartu 
du parte, baita koreografo gisa hainbat 
zirku ikuskizunetan eta objektuen 
manipulatzaile, akrobazia eta oreka 
akrobatikoen zirkuko irakasle gisa ere.



TALDE ARTISTIKOA

ALBA SARRAUTE

Zuzendaritza dramatikoa Nao-Now-Nau-n 

Diziplina anitzeko artista: clown-a, aktorea, musi-
ka-interpretea eta akrobata. Mataroko Antzerki Ge-
lan, Beckett Aretoko lantegian, Rogelio Rivel Zirku 
Eskolan eta Parisko Académie Fratellinin ikasi zuen.
Kale antzerkia egin du, antzerki konpainiekin aritu 
da, Animalariorekin (Capitalismo, házlo reir, 2013) 
adibidez, bai eta zirku konpainiekin ere, Hopla 
Circus-ekin, besteak beste; bere ikuskizunak 
muntatu ditu (Mirando a Yukali gogoratzen den 
arren) eta Payasos sin Fronteras erakundearekin 
lankidetzan aritu da. Besteak beste, Animal Religion, 
PSiRC eta Marcel et ses Drol de Femmes konpainiak 
edo Rojo estándar ikuskizuna zuzendu ditu.
“Desdemona” bere azken lana estreinatu berri du, 
Shakespeareren Oteloren zirkuko bertsioa, eta 
zirkuko ikuskizun onenaren Zirkolika saria jaso du 
lan horrekin.

ALFONSO MEDINA

Teknikari manipulatzailea Nao-Now-Nau-n 

1999tik dihardu arte eszenikoetan. Zirkuko artista 
gisa hasi zuen ibilbide artistikoa. Bi urtez zirkuko 
ikasketak egin zituen Carampan (Madril) eta hiru 
urtez The Circus Spacen (Londres). Prestakuntza, 
Videla eskolan (Buenos Aires) eta Kubako zirkuko 
eskola nazionalean (Habana) egindako ikastaro 
trinkoekin osatu zuen. Antzerkian ere trebatu 
zen bi urtez Espazo Aberto eskolan (Santiago de 
Compostela), eta 2010etik orain arte inpro ikasketak 
egin ditu teknika horretako nazioarteko maisu 
handiekin. 2005etik zirkuko tekniketan irakasle gisa 
dihardu, eta 2012tik inpro irakasle gisa. Santiago de 
Compostelako The Momento Impro konpainiaren eta 
Bilboko Impro y Punto konpainiaren sortzaileetako 
bat da, eta azken horretako zuzendaria. “Primo 
Fest.” Euskadiko lehen inpro jaialdiaren ekoizle eta 
zuzendaria da, eta Compostelako “Imperdible” inpro 
jaialdiaren hainbat ediziotako zuzendarikidea izan da.

JAVIER GARCÍA PÉREZ “MIMO”

Zirkoko aktorea Nao-Now-Nau-rentzat 

Eibarren jaio zen 1978an. 1998an Kordoban hasi 
zen zirkuan, hainbat kalejira eta animaziotan parte 
hartuz. 2000. urtean Bartzelonara joan zen Rogelio 
Rivel zirku eskolan ikastera eta zirku eta keinu 
konpainiekin hasi zen lanean, Circonga Teatre, 
Rolabola Circo, Malas Kompañías, Markeliñe eta 
Sostenible Teatro konpainiekin, besteak beste.
2006an, Barré izeneko konpainia sortu zuen, 
zirkua egunerokotasunera hurbiltzeko asmoarekin, 
Eskobien Atzetik, “Juan Palomo, historias a la 
intemperie” edo “Juan Palomo ya está aquí” 
ekoizpenetan egin izan duen bezala. Horietan beti 
dago zirkuak sortzen zuen jatorrizko zigilu hori. 
2016an Bilbora itzuli eta bertan bere sorkuntza-lan 
berria hastea erabaki zuen.

PABLO IBARLUZEA

Zuzendaritza Nao-Now-Nau-n 

Antzerki-aktorea, -zuzendaria eta -pedagogoa, École 
International de Théâtre Jacques Lecoqen (Paris) eta 
Estudis Escénics El Timbalen (Bartzelona) diplo-
maduna eta Philippe Gaulierrekin (Paris) clownean 
trebatua. Bilboko Nazioarteko Pablo Ibarluzea 
Eskolaren sortzailea eta zuzendari pedagogikoa. 
Eskola horren barruan, artistentzako prestakuntza 
profesionalak antolatzen eta ematen ditu.
Antzerki Fisikoari/Keinuzko Antzerkiari, inprobi-
sazioari eta mozorroen lengoaiari lotutako ibilbide 
profesionalak mundu osoan lan egitera eraman du.
Zuzendari gisa egiten duen lana, batez ere, 
sorkuntza kolektiboko prozesuetatik sortutako 
ikuskizunetan oinarritzen da. Nazioartean hainbat 
konpainiarentzako ikuskizunak zuzendu ditu.
Euskadin, «Konpota» eta «Karramarroa» (Dxusturi 
Teatroa), «Sialuk» » (En la Lona konpainia) «GODOT» 
(No6 Pabiloia sortzeko laborategia), «Lapurminak/
Amigos con derecho a robo» (Tornado konpainia), 
«Zerura Eroria» (Anodino Teatroa), «PornoVsAfrodi-
ta» (BenetanBe), eta «Qué buen día» (Maite Guevara 
konpainia), zuzendu ditu, besteak beste. Duela gutxi, 
estatu mailako hainbat zirku ikuskizun zuzendu ditu 
edo zuzendaritzaren parte izan da, hala nola Main-
tomanoren «Sin Miedo», Balusca Circusen «RAR», 
Hutsun&Ortziren «Urbasa», Philo&Jol konpainiaren 
«Mr. Pichichi» eta Dikothomia Cíaren «Ego».



FITXA ARTISTIKOA
Ideia originala: Javier García “Mimo”
Dramaturgia zuzendaritza: Alba Sarraute
Zuzendaritza: Pablo Ibarluzea, Javier García “Mimo”
Antzezleak: Javier García “Mimo”, Alfonso Medina
Ekoizpena: Cia Barre Taldea
Ekoizpen exekutiboa: Shakti Olaizola
Soinu-espazioa: Juan Antonio Parra “Zuri”
Luthier: Jon Urrutia
Eszenografia: Emanuelle Fiandri, Iñaki Etxeandia
Atrezzo: Marta Velasco
Jantziak: Ainhoa Yarza, Cecilia Paganini
Argiztapena: Juan Carlos Tamajón
Zirku-ikerketa: Iris Ziordia, Javier García “Mimo”
Zirku-aholkularitza: José Luis Ruiz “Belga”
Ikus entzun materiala: María Cariñanos
Diseinu grafikoa: Pedro Peinado

FITXA TEKNIKOA
Mota: Zirku-antzerkia
Publikoa: Publiko guztiak
Hizkuntza: Testu gabekoa
Iraupena: 50’
Formatua: Kale ikuskizuna
Biran dauden pertsonak: 2
Beharrezkotasun teknikoak:

• Espazio eszenikoa: Zoru erregularra, malda gabekoa
• Espazioaren neurriak (metrotan): 7 zabalera x 7 sakonera x 5 altuera
• ezinbestekoa da ibilgailuarekin espazio eszenikora sartu ahal izatea
• 220V-ko korronte-hargunea. Argirik gabe 3.500W.
• Muntaia denbora: 4 ordu
• Desmuntaia denbora: 2 ordu
• 4 hesi, muntaian espazioa mugatzeko
• Jardute gunetik hurbil egongo den eta ura izango duen kamerino moduko 
lekua
• Emanaldien arteko segurtasuna, emanaldi bat baino gehiago badira
• Emanaldiaren espaziotik gertu egongo den aparkalekua
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LAGUNTZAILEAK:DIRUZ LAGUNDUTA

https://www.facebook.com/javier.garciamimo https://youtu.be/rOTv6GmSJ1k https://www.instagram.com/javiergarcia_mimo/

+34 677 88 80 65
info@ciabarre.net
www.ciabarre.net

Mini dokua
https://youtu.be/LCUj41CaWrY

Teaser
https://youtu.be/rOTv6GmSJ1k

https://www.instagram.com/javiergarcia_mimo/
http://ciabarretaldea@gmail.com 
http://www.ciabarre.net
https://youtu.be/LCUj41CaWrY
https://youtu.be/rOTv6GmSJ1k

