Larria, Kutsakorra eta Mendebaldekoa
Komedia barbaroa
SINOPSIA
Botikak egiten dituen enpresa pribatu bateko ikerlari pribatuek
aurreikuspen pribatua egin dute: lehenago ala geroago gripe
suntsigarri bat sortuko da, era natural batez. Natura krudela
da gero!! Laborategiek gaitz berri horren kontrako
sendabidea aurkitzerako, milioika pertsona hilko lirateke.
Katastrofe hori ekiditeko nahitaezkoa da naturari aurre hartu
eta gripe hura laborategian sortzea, sendabidea ahalik eta
azkarren lortzeko. Horrela enpresa pribatu horrek milioika
bizitza salbatu… eta bide batez etekin itzela aterako du.
Botikak egiten dituen enpresa pribatu horrek beste aurreikuspen
pribatu bat ere egin du: baliteke gripe suntsigarri hura era
natural batez ez sortzea. Natura kapritxosoa da gero!
Alferrikakoa litzateke kasu horretan ikerketetan
egindako inbertsio pribatua? Inola ere ez. Laborategi pribatu
honek diru pribatua inbertitzen duenean… badaki zertan dabilen.
Ikerketa azkeneko fasean dago jada. Gaitz berriak eta bere
sendabideak nola funtzionatzen duten ikusteko, ezinbestekoa da
pertsonekin esperimentu froga pribatuak egitea. Eta horretarako
aurkeztu dira gure hiru heroiak… 500 euroren truke.
Gaixoak osatzen badira,
esperimentua arrakastatsua
izango da, zalantzarik gabe.
Eta sendatzen ez badira…
…arrakastatsua ere bai.

Baina jakina, arrakasta pribatua izango da.

KOMEDIA BARBAROA
Nor ez da kezkatu edo harritu edo asaldatu azkeneko urteetan
hainbat gaitzekin gertaturikoarekin? Hegaztien gripea… Behi
eroen sindromea… A gripea…
Aldiro aldiro efektu
apokaliptikoak izango dituen gaitz berri batekin izutzen
gaituzte… Beldurtu egiten gaituzte. Eta beldur horrek etekin
komertzial bat eragiten du. Egoera horren aurrean kaleko
gizasemeok babesgabeturik sentitzen gara. Alarma soziala pizten
den bakoiztean nola erantzun behar dugun asmatu gabe.
Gai potoloa da, dudarik gabe, osasun
publikoa eta negozio
pribatuaren arteko harremanak konplexuak direlako.
Zientzialariek, politikoek
eta abarrek euren ikuspuntu
desberdinak kaleratzen
dituzte. Geuk ere
geure abotsa
altxatu
nahi
dugu.

Eta gu komedianteak gara, beraz, komedia
bat egin dugu. Barrea da gure tresna.

Barrea, gure gaitasun kritikoak bizirik iraun dezan.

DRAMATURGIAREN EZAUGARRIAK
“Aktore bakar bat eta hiru pertsonai desberdin”
Bakarrizketa bat da “L-KM”. Bakarrizketa honetan, aktore bakar
batek hiru pertsonai desberdin antzeztuko ditu. Hiru pertsonaiok
egoera berdinari aurre egingo diote. Bakoitzak egoera hura era
desberdin batean ulertuko du. Ondorioz, bakoitzak era ezberdin
batez erantzungo du.
Hiru pertsonai desberdin badira ere, diskurtsoa bakarra da, etenik
gabea. Aktorea pertsonaia batetik bestera salto egiten ibiliko da.
Batek hasitako berbaldi edo akzioak hurrengoak jarraituko du,
espiral etengabean.
Akzio berberak efektu desberdinak sortzen ditu, nork egiten duen.
Hitz berberak esanahi desberdinak, nork esaten dituen.

FITXA ARTISTIKOA
Gidoia: Patxo Telleria eta Jokin Oregi
Aktoreak: Mikel Martinez x 3
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Diseinu grafikoa: Javier Renobales (Txapo)
Zuzendaria: Jokin Oregi
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Harremanetarako

Banatzailea:
Julio Perugorria Producciones S.L.
94.681.67.43
jpproducciones@jpproducciones.com
http://www.jpproducciones.com

Konpainia:
Tartean S.L.
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tartean@tartean.com
http://www.tartean.com/

IKUSKIZUN-ESPERIMENTUAREN LEKUKOEI
GUTUNA
JAUN-ANDRE AGURGARRIAK,
Mila esker azken esperimentu hirukoitz honetan lekuko izateko
gonbitea onartzeagatik. Urte luzetako lanaren emaitza ikusteko
unea iritsi da. Hau aukera hau eskeini nahi izan dizuegu,
bihotzez

eskertzen

dugulako

gurekiko

erakutsi

duzuen

konfidantza eta pazientzia. Seguru gaude ez zaizuela damutuko
gure

proiektuan

inbertitu

izana,

apaltasunez

esan

bait

dezakegu, negozio farmazeutikoaren esparruan kontzeptu berri
bat sortu dugula, gure enpresa goren mailan kokatuko duena.
Azken frogaren lekuko izateko gonbitea egin dizuegu, guztiok
batera, doktore zein akziodun, arrakastaren sentipena dasta
dezagun.
Eseri beraz, eta gozatu, etorkizunik oparoena eskura dugu,
zientzia lagun!
Osasuna,

John Tellemartiregi
Protasintex Antzezfortis Theatropharma S.R.L.-ko Zuzendaria.

