KOLOREKULTURA: Proiektuaren aurkezpena

2021eko ekainaren 2an, asteazkenez aurkeztu dugu Beasaingo Usurbe Antzokian gure
Kolorekultura proiektua. Prozesu guzti hau borobiltzeko jendaurrean aurkeztea oso berezia
izan da guretzat, eta lerro hauen bidez, gure bizipen eta sentipenak azalduko dizkizuegu.

Goizeko 8:00etan ikastolara joan ginen, beti bezala. Baina klaseak jaso ordez, egin
beharrekoa errepasatzen eta orrazten hasi ginen.
10:00etarako Usurbe Antzokira joan ginen behar genuen material guztiarekin, eta prest jarri
ginen aldageletara sartzeko. Antzokiko langileak argiak eta eszenatokia prestatzen hasi
ziren, eta guk bien bitartean, ikuskizunerako arropa jantzi genuen. Dena prest zegoenean,
entsaiatzen hasi ginen. Handik pixkatera, 11:15ak aldera Oihane Vicente dantzaria etorri
zen, eta berak zuzenduta jarraitu genuen azken errepaso haiek ematen.
Pixkanaka proiektuan parte hartuko zuten gainontzeko sortzaileak ere iristen joan ziren:
Aitor Furundarena musikaria, Garbiñe Irizar argazkilaria eta Jokin Telleria margolaria bere bi
koadroekin. Asier Zinkunegi eta Iker Zinkunegi Arteria fabrikako koordinatzaileak ere heldu
ziren. Denak egon ziren momentu guztietan gu animatzen, baita uneoro gu lasaitzen eta
aholkatzen egon ziren Izaskun Salazar eta Maddi Otamendi irakasleak ere. Arteriako Asier
eta Ikerrekin kontzentratzeko joko bat egin genuen, eta Izaskunek erlaxatzen ere lagundu
zigun hainbat ariketa eginez.

Eta konturatzerako iritsi zen ordua. 12:00ak ziren, aurkezpenaren ordua. Usurbe Antzokia
betetzen hasi zen: bertan zeuden Ikastolako LH5-6 eta DBHko gainontzeko ikaskide eta
lagunak, irakasleak, Tere Irastortza zuzendaria eta ikastolako zuzendaritzako kideak,
gonbidapenak jaso zituzten erakundeetako ordezkariak (Beasaingo Udala, Berritzegunea,
Kilometroak…), Goierriko Hitza eta Goierri Telebistako kazetariak… eta noski, baita gure
familiakiderik gertukoenak ere.
Gu oso urduri geunden, baina ilusioz beteta. Horrela bada, gure inguruko guztien babesa
genuelarik, proiektua aurkezten hasi ginen.

Lehenik eta behin, Norak, Aiorak eta Malenek Kolorekultura proiektua zer zen eta egin
dugun lan prozesu guztia nolakoa izan zen azaldu zuten: hasierako ideiak nolakoak ziren,
sortzaileekin egin dugun lan-prozesua, nola sentitu garen eta zer ikasi dugun…
Ondoren, proiektua bera aurkeztu genuen, Oihanek egindako dantza-koreografia eskainiz
Aitorrek egindako musikaren erritmora. Guztiok parte hartu genuen modu batera edo
bestera: Iraidek, Sarak, Anartzek, Zuriñek, Norak, Aiorak, Haizeak, Eneritz, Chaimaek,
Malenek eta Edurrek dantza egin zuten; Izarok pianoa jo zuen, eta Rebeca, berriz, argiaz
eta musikaz arduratu zen. Eta gu dantzatzen ari ginen bitartean, Garbiñe Irizar guri
argazkiak ateratzen ari zen, jakina.

Emanaldiaren ostean, lau sortzaileak gonbidatu genituen oholtzara, eta bakoitzak bere
sentipen eta sentsazioak adierazi zituen. Beraien esanak tartekatzeko Garbiñeren
argazkiekin Igartzako maiatzeko aurkezpenean egin zituen irudiak txertatzen joan ginen.
Oihanek, Garbiñek, Aitorrek eta Jokinek beraien lana nolakoa izan zen, eta nola sentitu izan
ziren azaldu zuten.
Jokin Telleriak, gainera, berak egindako bi artelanak aurkeztu zituen. Bigarrena gainera,
esklusiban aurkeztu zigun guztioi, izan ere, ordura arte guk ere ez baikenuen ikusita
koadroa amaituta! Ederra bezain hunkigarria izan zen beraiek egindako lana guk zuzenean
ikustea.

Eta noski, aipamen berezia merezi du Maddi irakasleak guztioi eman zigun sorpresa
aipatzeak. Jokinen lanean oinarrituta, Mikel Laboaren “Haika mutil” abestia gure proiektura
egokitu baitzuen, “Haika neska” gisara moldatuta. Oso hunkigarria izan zen benetan, denoi
atera zitzaizkigun negar malkoak pieza entzun genuenean.
Ekitaldiari amaiera emateko, Iker Zinkunegik hartu zuen hitza, eta hemendik aurrera Arteria
proiektuaren baitan sortuko diren ekimenetan parte hartzera, eta gure sorkuntza-prozesua
garatzen jarraitzera animatu gintuen, Kolorekulturak ezarritako bidea eten ez zedin. Azkenik,
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Kilometroetako ordezkariak hitz egin zuten, eta kilometroetako lekukoa eman ziguten (izan
ere, aurten Andramendi Ikastolak antolatuko baititu Kilometroak urrian, Ordiziako Jakintza
eta Lazkaoko San Benito ikastolekin batera).

Dena amaitu zenean, txalo zaparrada hunkigarria jaso genuen, eta horrek asko hunkitu
gintuen. Ikusle guztiek beraien babesa eta goxotasuna eskaini zizkiguten hasiera hasieratik.
Egindako lanaz, izandako bidelagunez eta ikasitako guztiaz harro, oso gustura bukatu
genuen. Saio amaieran, proiektuan parte hartutako guztiok familia-argazkia atera genuen.
Dena oso ondo atera zen, eta oso gustura gelditu ginen egin genuenarekin. Jasotako iritzi
guztiak positiboak izan dira, eta gertukoek zein proiektuaren aurkezpena ikusi zuten ikusleek
kritika onak egin dizkigute.
Onena hala ere, guk hemen kontatutakoa zuek zuzenean ikustea izango da. Hementxe
duzue Goierri Telebistak oso osorik grabatutako Kolorekultura proiektuaren aurkezpena:
http://www.gitb.eus/azken-berriak/14866-kolorekultura

Azkenik esan, bi egun beranduago, Lazkaoko Areria aretoan errepikatu genuela
aurkezpena, Lazkaoko San Benitoko ikastolako DBHko ikasleentzat. Eta aurrerago, oraindik
datak lotu gabe baldin badaude ere Ordiziako Jakintza ikastolarentzat zein Kilometroetako
ekitaldi bezala ere, proiektua aurkezten jarraituko dugu.
Plazer handia izan da proiektu honetan parte hartu izana. Gure barruan betirako gordeta
eramango dugu Kolorekultura, guztion artean osatu eta aurrera eraman duguna.
Eskerrik asko guztioi.
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