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Zuzendarien iritzia: Pablo Iraburu eta Iñaki Alforja.
Irmoki sinesten dugu zuzendari-kidetzan, bereziki emankorra den sorkuntzarako tresna gisa. 
Prozesuan zehar jabetu gara “Oskara”ren sorkuntzarako prozesuak, nagusiki interesatzen 
zaizkigun eta, gure ustez, gure eskualdeak ez ezik, Europak ere bizi duen une historikorako giltza 
diren gaiei heltzeko bidea ematen zigula. Zein harreman existitzen da tradizio, kultura eta 
identitate pertsonalaren artean? “Oskara”k gai horri buruz hitz egiteko aukera ematen zigun guri 
funtsezko zaigun modu batean: sorkuntzaren eta edertasunaren bitartez. Honako dokumentala 
beharrezkoa dela iruditzen zaigu, planteatzen ditugun galderoi, ikusle bakoitzak nork bere 
erantzuna eman diezaion laguntzeko elementu positiboak eskaintzen baitizkigu. Gure tradizioa 
zaintzea beharrezkoa dugu eta garrantzitsua da askatasunetik aurrera egitea.

Oskara Marcos Morau-ren, kataluñako  koreografo berritzailea, eta Kukai Dantzaren, euskal 
folklorea sustraitzat duen dantza taldea,  elkarketatik sorturiko dokumentala da. Elkarrekin 
edertasun handiko ikuskizuna sortzen dute. Prozesu kreatiboak eta azken emaitzak aukera 
ematen digu interés handiko gai unibertsal bat jorratzeko: ¿Nor naiz?, ¿Zein da nire identitatea? 
Dantzaren bitartez ohitura eta askatasuna, lurra eta hizkuntza, sorkuntza eta araudiak, historia 
eta etorkizuna.  

Pablo Iraburu
Pablo Iraburu Arena Comunicación-eko sortzailea eta zuzendaria da. “Nomadak Tx” (2006), “Pura 
Vida/The Ridge” (2012), “Muros” (2015) eta “District Zero” (2015)  film luze dokumentaletan 
produkzio exekutibo, zuzendaritza eta gidoi lanak jorratu ditu. Film hauek herrialde ezberdinetan 
grabatuak izan ziren eta, gaur egun, nazioartean antolatuak izaten ari dira. Dokumental alderdiaz 
gain, Iraburuk museo eta ONG ezberdinetarako ikusentzunezko piezak produzitzen ditu. Aldi 
berean, dokumental irakaslea da Nafarroako Unibertstatean (UN).

Errealizatzaile independientea. Proiektu askotan lan egin du “Arena”rekin batera; kamara bezala 
Nepalen “Pura Vida” filmarentzat. Bere ibilbide profesionalean zehar bereziki dokumental 
generoan lan egin du, baina produzitu ditu beste proiektu anitz: iragarki publizitarioak, bideo 
korporatiboak, pelikulak eta klip musikalak. Bere azkeneko proiektuak izan dira: “Motxila 21” 
dokumental luzemetraia zeinetan zuzendaria, gidoilaria eta editorea izan da; eta bere lana kamara 
bezala Discovery Max katearen “Yasuní, genocidio en la selva” dokumental sailean. 

Iñaki Alforja



Arena Comunicación telebista eta zinemarako dokumentalak egiten dituen ekoiztetxe bat da. 
Hogei urte baino gehiagoz dokumental produkzioan zentratu da, bere baitan hartuz prozesu osoa, 
ideiatik masterrera.  Bere luzemetrai dokumentalak, “Nomadak Tx” (2006), “Pura Vida/The 
Ridge” (2012), “Muros” (2015) eta “District Zero” (2015) Donostiako Zinemaldian estrenatu dira 
eta lehenengo biak premiatuak izan ziren. Halaber, konpainia proiektu mota ezberdinetan lan 
egin du: sail dokumentalak telebistarako (“Al Otro Lado”, “Desafío 14+1”), bideo korporatiboak eta 
bideo-instalakuntzak museoetarako. 

Arena Comunicación Audiovisual www.arenacomunicacion.com

GIDOIA: Pablo Iraburu
ARGAZKI ZUZENDARIA: Iñaki Alforja
PRODUKZIO ZUZENDARIA: Itziar García

Espainian filmatua
Produkzioa: 2016
Estreinaldia: 2017ko urtarrilean
Iraupena: 72’ 

Hizkuntzak: Gaztelera, Euskera
Azpitituluak: Ingelera, Gaztelera, Euskera

Generoa: Dokumentala
Filmaketa formatua: 2K
Proiekzio formatua: Digitala
Ratio: 1.85: 1 

MUNTAKETA: Migueltxo Molina eta Pablo Iraburu
MUSIKA: Xabier Erkizia
CAST: Marcos Morau eta Kukai  Dantza 

Kukai Dantza taldea 2001garren urtean Jon Mayak, koreografo eta dantzariak, Errenterian 
(Euskal Herria) sortutako eta garatutako konpainia da. Kukaik euskal dantza tradizionaletik 
abiatuta, dantza estilo ezberdinekin elkarketa eta artea ulertzeko modu berriak proposatzen ditu.  
Konpainia hasiera eman zuen “Deidarra” (2001), “1937, por las sendas del recuerdo” (2002), 
“Otehitzari biraka” (2005), “Hnuy Illa” (2008), “Komunikazioa/Inkomunikazioa” (2013)… Premio 
ugari jaso dituzte, beraien artean arte eszenikoetako Max Saria 2009garren urteko ikuskizun 
errebelazioari. 
Kukai taldearen ezaugarri nagusienetariko bat elkarlana eta artista ezberdinen arteko elkarketa 
bideratzeko ahalmena da. Adibidez: Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, Oreka Tx, Juan Mari Beltran, 
Iñaki Salvador, Carlos Núñez, Logela Multimedia… 

Kukai www.kukai.eus

Itziar García
+34 948 315336
+34 615 944 845
itziar@arenacomunicacion.com


