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SINOPSIA & JATORRIA
Basotik Itsasora dokumentalak Gursetik Mediterraneora darama ikuslea,
errefuxiatuek bizi izan zuten eta egun bizi duten egoera ezagutzera.
Ikus-entzunezko bat izateaz haratago doa; memoriak eta errealitateak bat
egiten duten bide bat da. Elkartasuna eta sorkuntza artistikoa. Metafora
eta hausnarketa. Begirada bat. Argigarria. Poetikoa. Beharrezkoa.

GURSETIK MEDITERRANEORA, HISTORIA ZIRKULARRA
Bigarren Errepublikaren erorketaren ostean, milaka errepublikarrek eta nazioarteko brigadistek Frantziako muga zeharkatu behar izan zuten. Milaka
pertsona horien etorreraren ostean, errefuxiatu horiek guztiak banatzeko
kontzentrazio esparruak eraiki behar izan zituzten Frantziako autoritateek.
Horien artean, Gursek (camp de Gurs) errefuxiatu talde handi bat hartu
zuen.
Errefuxiatuen etorrera masiboak, ordea, frantziarren iritzi publikoan zatiketa handia eragin zuen. Herritarren zati handi bat mobilizatu eta laguntza
eskaini bazioten ere, beste askok beren kanporatzea eskatu zuten, pertsona horiek mantentzeak gastu handiak eragiten zizkielakoan Frantziako
administrazioari.
75 urte geroago, Mediterraneoa zeharkatzen dabiltza milaka pertsona Siriatik eta Libiatik alde eginez. Antzina gertatu bezala, iritzi publikoa zatikatuta dago eta xenofobia Europan barrena zabaldu da zoritxarrez.

Itsasoa mugarik
gabeko atsekabea da.
Europarako bidea
zuzena ote da?

ARTEA ETA KULTURA BABESLEKU
Gurseko bizi egoera lazgarria izanagatik ere, kulturak eta
arteak kontzentrazio esparruan lekua hartu zuten. Barrakak kultura eta arte aretoetan bilakatu ziren: konferentziak, errezitaldiak, obra klasikoak eta kabareten testigu
izan ziren. Gursen gertatu bezala arteak bere tartea hartzen du Mediterraneoa zeharkatzen duten errefuxiatuen
artean.
Zer aportatu dezake arteak errefuxiatuen bizitzan? Zer da
errefutxiatu izatea egun? Artea eta kultura babesleku bilakatu al dira?

FITXA
TEKNIKOA
ZUZENDARIA Beñat Gereka

Ez da ohiko

PRODUKZIOA Fernando Saenz de Ugarte (Dantzaz)
GIDOIA Beñat Gereka, Fernando Saenz de Ugarte

dokumental bat,

EDIZIOA Txikota Komunikazioa

badu istorio bat,

IRUDIAK Beñat Gereka, Beñat Maiz, D. Martinez, J.F. Gutierrez,

bada kontakizun
bat, baina artearen
bidez bakoitzak bere
hausnarketa egitea
bultzatu nahi dugu.
Ez dago erantzun
bat, bakoitzak bilatu
behar du berea.

AUDIOA Fabio de las Morenas
Javi Julio (Nervio Foto)
ATXIBOKO GURSEKO ARGAZKIAK Dezso Revai (Musée de la
Résistence National)
MUSIKA Iñaki Salvador
KOREOGRAFIA Josu Mujika
DANTZARIAK Teresa Royo, Valerio Di Giovanni
TESTUAK ETA OFF AHOTSA Xabier Sukia
PARTE-HARTZAILEAK Raymond Villalba, Mylene Lacoste,
Iñaki Salvador, Josu Mujika, Adriana Pous, Dantzaz, Ola Mobayed,
Agate Burgaña, Haizea Arruti, Maider Navarrete
KOMUNIKAZIOA Kultur Atelier
ITZULPENAK Belaxe Koop.
IRAUPENA 58 min.
HIZKUNTZA Euskara, gaztelania eta frantsesa
AZPITITULUAK Euskara, gaztelania eta frantsesa

Gigantograﬁak argazki erakusketa.

“Basotik Itsasora” dokumentala “Larart” proiektuan kokalekua duen ikus-entzunezko ekoizpena da. Egitasmoak
Kultura eta Sormen Industrien bidez errefuxiatuei lekua ematen dien proiektuan bilakatzen da.
Egun, aski ezaguna da errefuxiatuek bizi duten egoera lazgarria; bizitzeko lekurik ez eta ihes egin beharra, inolako
igarobide segururik gabe. Baliabiderik gabe. Baina soka honek urte mordoxka bat daramatza tenkatuegi eta hurari
eusten dioten hariak hausten jarraitzen dute, gizarteak, oro har, duen jarrera eta inplikazioa oso txikia delako.
“Larart” greziar mitologiako “lar” eta artea ingelesez “art” hitzen arteko fusioa da. Lar-ak etxe babesle bilakatzen
dira eta proiektu horrek hori aldarrikatu nahi du, errefuxiatuek behar den bezala bizitzeko leku bat izatea. Gizarte
eraldaketa hori, Artearen eta Kulturaren bitartez emango da.
Iraganean egon den eta orainaldian mundu mailan dagoen errefuxiatuen arazoei aurre egiteko, bide berritzaileak
barne hartzen dituen proiektu soziala da “Larart”. Hori horrela, gizarte eraldaketarako tresnan bilakatzen dira Kultur
eta Sormen Industriak. Ikuspegi guztiz berritzailea ardatz gaiaren lanketak erabat kutsu artistiko-kulturala du.
“Larart” proiektuaren baitan kokatzen dira baita ere “Basoa” dantza ekoizpena eta gigantograﬁen erakusketa pedagogikoa. Formatu handian herrietako panel eta paretetan itsasten diren bitartean hizketaldiak hasten dira eta
proiektua testuinguruan jartzea ahalbidetzen du.

“Basoa” dantza ikuskizuna.

KONTAKTUA
Beñat Gereka
677 39 62 11
info@larart.eus

