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Ibarrekolanda Plaza, 48015 Bilbao)
 Hausnarketako eta koreografiaren praktikako tailerrak

Daily Dances koreografiako praktika da, guk (Igor eta Moreno) tailer moduan partekatzen 

duguna. Praktika horren bidez gure eguneroko bizitza eraldatzeko moduak ikertzen ditugu, 

ohiko momentuak dantza txiki bihurtuz. Batzuetan nahiz eta ez konturatu dagoeneko hortxe

dagoen dantzaz kontzientzia hartzen dugu. Norbanakoak garenez bakoitzagandik abiatuta 

hurbileneko ingurura hedatuz, lan egingo dugu gizartearen aldaketa nola has daitekeen 

gure eguneroko bizitzan esku hartze koreografikoak eginez ulertzeko. Daily Dances lanak 

parte-hartzaileak animatu nahi ditu pertsonen arteko harremanetan euren gorputzak duen 

garrantziaz jabetzeko, mugimendu bakoitza antzezlan txiki-txiki baten modura ulertuta gure

ekintzek, bai geure buruan, bai inguruko jendearengan, bai estatus quo-n ere, inpaktu 

handi eta positiboa eduki dezakeela ohartzeko.

Esku-hartze horiek era askotakoak izan daitezke (nola iratzartzen dugun norbait, pasatzen 

den pertsona bati irribarre eragitea, kale bateko erritmo bizia baretzeko geldiro ibiltzen 

diren pertsona batzuk) eta gu ohartu gabe pasatu daitezke.

Tailer hauek ikerketarako zabalik daude eta ez dugu ezer itxaroten aldez aurretik ondorioei 

buruz. Eguneroko bizitzako koreografiaz eta gorputzaz egiten den ikerketa kolektiboko 

momentuak izatea nahi dugu. Horregatik gonbidatzen ditugu parte-hartzaileak elkarrekin 

pentsatzera eta esperimentatzera. Tailerren barruan kanpora irtenda egindako ibilalditxoak 

ere sar daitezke, hain zuzen, leku eta egoera ezberdinei arretaz begiratzeko, ebokatzen 

dutena ikusteko; baita dauden eta ez dauden gorputzen rolari ere. Horrela identifikatu 

behar ditugu, sentitzen ditugunen artetik, aldaketaren baten bidez hobetuko liratekeen 

lekuak, egoerak eta momentuak.

Parte-hartzaileek oharrak har ditzakete, paperean, edo euren pentsamenduak jaso irudi, 

bideo eta soinuen bidez. Berriz ere gelan parte-hartzaileek oharrak partekatzen dituzte 

talde txikietan, gero denen artean ideiak “ekintza” edo oinarrian dauden egoera eta leku 

zehatzetan esku-hartze bihurtzeko moduak irudikatzeko. Horrela, proiektu txikiak sortzen 

dira.

Tailerrak garatzen diren bitartean gorputzaren eta espazioaren politikez hitz egingo dugu, 

baita koreografiaz ere, berau izanik gure gorputzez eta inguruan dugunaz kontzientzia 

hartzeko tresna. Irudikatutako proiektu horietako batzuk ekintza bihurtu eta abian jarrita, 

errealitate ezberdinez esku hartzeko moduez eta ekintza horiek eduki ditzaketen inplikazio 

etikoez hitz egingo dugu.

Daily Dances lanaren bidez, parte-hartzaileek koreografiaz pentsatzea gustatuko litzaiguke;

hain zuzen, koreografia adierazpenerako eta arlo sozialerako tresnatzat jota, kontutan 



izanda gure egunerokotasunean dagoela koreografia. Tailerrak amaitzean parte-hartzaileek

gorputzaz eta presentziaz kontzientzia handiagoa izatea itxaroten dugu. Gainera, 

eguneroko ohiturak alda ditzakete sormenaren bidez. Daily Dances, egunez egunekotik 

harago, praktika eszenikoak inspiratzeko baliagarria izatea itxaroten dugu.


