


Ligatzeko aplikazioak gero eta gehiago erabiltzen ditugu. Horrekin 
batera, pertsonen arteko harremanak eraldatzen ari dira. Ohitura berriak 
sortzen ari gara. Baina osasuntsuak al dira harreman horiek? Zer eragin 
dute gure bizitzan eta gure auto-estimuan?  Eta zer egiteko prest gaude 
maitasuna lortzeko? Gai horri buruzko gogoeta egin nahi dugu Sex Suaren 
bitartez. 

Horrez gain, LGBTI+ kolektiboaren aldeko aldarrikapena ere bada Sex 
Sua, genero eta sexu-joera ezberdinen aldeko mezua ere zabaldu nahi 
dugulako ikuskizun honen bitartez.

Sex SuaSex Sua
musikalamusikala



“Ligatzeko gogoz zabiltza, baina aplikazioekin ez zara ondo moldatzen?  
Bertako komunikazio kodeak ulertzeko zailtasunak dituzu?  Eta app horiek 
erabiltzen hasi zarenetik zure antsietate mailak gora egin du?  Galdera 
hauen erantzuna baiezkoa bada, ez kezkatu, zuk behar duzuna asmatu 
dudalako: ligatzeko aplikazioetan ez galtzeko gida, Atik Zra”. 

Ikuskizun honek antzerkia, dantza eta musika nahasten ditu. Aktore 
bakarra du oholtza gainean. Eta berarekin batera ilusio faltsuen bidean 
barneratuko gara, umorez eta dramaz betetako bidaia egiteko.

Sinopsia

Sex Sua formatu txiki - ertaineko ikuskizuna da. Aktore bakarrak hartzen 
du parte oholtza gainean, eta hori dela eta, eszenatoki ezberdinetara 
moldatzeko malgutasuna du: antzoki txikiak, kultur etxeetako aretoak, 
kafe-antzokiak… Argiak eta soinua behar dituela kontutan izanda, aretoko 
ikuskizuna da.

Eszenografiari dagokionez, nahiko soila da: pantaila bat, banku bat eta 
maniki bat ikusiko ditugu eszenatokian. 

Formatua



Obra honetako protagonista nagusia Hiruki da. Hirukik ez du genero 
zehatzik. Ez du horren beharrik. Etiketa guztiak gainditzen ditu. 
Ikuskizuneko gidaria da. Obraren amaieran, ordea, Imanol agertuko da 
eta bere esperientzia pertsonalean oinarrituko da ikuskizunaren bukaerako 
hausnarketa egiteko.

Protagonistak

Musikala
Hasiera batean bakarrizketa itxurako antzezlana izan behar zen, baina, 
proiektua garatzen joatearekin batera, Sex Suak musikala izaten amaitu 
du. Hala ere, antzezlan baten egitura klasikoa duen istorioa kontatzen 
dugu bertan (hasiera – korapiloa - bukaera). Ligatzeko aplikazioen  
erabileraren ondorioz gure ohiturak nola aldatzen ari diren azaltzen da 
hasieran. Hortik abiatuta, Hirukik zenbait kontzepturi buruzko azalpenak 
emango ditu: desira, zer da sexya izatea, gure beharrak vs. gure jokaera. 
Eta bukaeran teoriak eta praktikak talka nola egiten duten eta horrek 
guztiak pertsonen ohituretan zer eragin duen azalduko digu Imanolek.

Antzerkiarekin batera, dantzak eta musikak pisu handia dute obra 
honetan. Are gehiago, Andoni Mutiloak eta Eñaut Gaztañagak 6 kantu 

berri sortu dituzte espreski ikuskizun honetarako. Eñautek Zestoan duen 
Gaztain estudioan grabatu dituzte eta Sex Suaren emanaldietan abesteaz 
gain, ikuskizunaren promozioa egiteko ere erabiliko dituzte kantu horiek. 

Umoreak garrantzia handia du ikuskizun honetan. Zeinbait unetan ikusleak 
zirikatuko ditugu (errespetuz). Baina, horrekin batera, une serioagoak ere 
tartekatzen ditu musikalak, ikusleek beraien bizi ohiturei buruzko 
hausnarketa egitea bilatzen baitu Sex Suak.



Hasiera batean bakarrizketa itxurako antzezlana izan behar zen, baina, 
proiektua garatzen joatearekin batera, Sex Suak musikala izaten amaitu 
du. Hala ere, antzezlan baten egitura klasikoa duen istorioa kontatzen 
dugu bertan (hasiera – korapiloa - bukaera). Ligatzeko aplikazioen  
erabileraren ondorioz gure ohiturak nola aldatzen ari diren azaltzen da 
hasieran. Hortik abiatuta, Hirukik zenbait kontzepturi buruzko azalpenak 
emango ditu: desira, zer da sexya izatea, gure beharrak vs. gure jokaera. 
Eta bukaeran teoriak eta praktikak talka nola egiten duten eta horrek 
guztiak pertsonen ohituretan zer eragin duen azalduko digu Imanolek.

Antzerkiarekin batera, dantzak eta musikak pisu handia dute obra 
honetan. Are gehiago, Andoni Mutiloak eta Eñaut Gaztañagak 6 kantu 

Gogoeta egiteaz gain, gure gizartean errotuta dauden hainbat ohitura eta 
estereotipo zalantzan jarri nahi ditugu ikuskizun honen bitartez. Eta, bide 
batez, identitate eta sexu-joera ezberdinen aldeko mezua zabaldu nahi 
dugu, denok dugulako aske eta libre izateko eta maitatzeko eskubidea eta 
beharra. LGBTI+ kolektiboaren aldeko eskubideen aldarrikapena ere bada 
Sex Sua. Horregatik, Gehitu eta Mugen Gainetik elkarteen Harrotasunaren 
Antzerkia programaren babesa jaso dugu ikuskizun hau martxan jartzeko.

Generoa eta sexu-joera ezberdinak

berri sortu dituzte espreski ikuskizun honetarako. Eñautek Zestoan duen 
Gaztain estudioan grabatu dituzte eta Sex Suaren emanaldietan abesteaz 
gain, ikuskizunaren promozioa egiteko ere erabiliko dituzte kantu horiek. 

Umoreak garrantzia handia du ikuskizun honetan. Zeinbait unetan ikusleak 
zirikatuko ditugu (errespetuz). Baina, horrekin batera, une serioagoak ere 
tartekatzen ditu musikalak, ikusleek beraien bizi ohiturei buruzko 
hausnarketa egitea bilatzen baitu Sex Suak.



- Eszenatokiaren tamaina minimoa: 4 metro (zabalera) x 3 metro 
(sakonera).

- Argiak: gutxienez 8 foku (par, rekorte ala led fokuak): horietako 4, argi 
neutroa dutenak; bi foku, argi gorriak; eta beste biak, urdinak.

- Argiak kontrolatzeko mahaia.

- Soinu mahaia, audioa kontrolatzeko. Ordenagailu portatila (konpainiaren 
ardura) bertara konektatuko dugu, ikuskizunean entzuten diren audioak eta 
bideoak jartzeko.

- Gutxienez bi bafle, audioa behar bezala entzuteko.

- Diademako mikro inalanbrikoa eta petaka.

- 55 hatzetako telebista bat eta bera eusteko oinarri sendoa, bideoak ikusi 
eta entzun ahal izateko (konpainiaren ardura, biak).

- HDMI kable luzea: pantaila soinu eta argi mahaira konektatzeko.

Behar teknikoak



IZENBURUA: Sex Sua

IKUSKIZUN MOTA: Musikala

GIDOIA ETA ZUZENDARITZA: Andoni Mutiloa

ARTISTA: Andoni Mutiloa

AHOLKULARITZA ETA KANPO BEGIRADA: Amancay Gaztañaga

MUSIKA: Andoni Mutiloa eta Eñaut Gaztañaga

ARGAZKIAK: Daniel Riera (kartela) eta Eider Iturriaga (ikuskizuna)

IRAUPENA: 50 minutu

FORMATUA: Txiki-ertaina. Aretoko ikuskizuna

HIZKUNTZA: Euskara

PUBLIKOA: Nerabeak eta helduak

EKOIZPENA: Elur Etxea

BABESLEAK: Gehitu eta Mugen Gainetik, Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Donostia Kultura eta Dantzagunea.

Fitxa artistikoa



https://elur.eus

- Sex Sua musikalaren trailerra
- Sex Sua musikalaren bideo osoa
- Sex Sua musikalari buruzko elkarrizketa ETB1eko Hitzokei saioan (22. 
minututik aurrera)
- Elur Etxea facebooken
- Elur Etxea instagramen

- Telefonoa: +34 655748789 (Andoni Mutiloa)
- Emaila: info@elur.eus
- Webgunea: elur.eus

https://www.instagram.com/elur_etxea/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033225799815

https://www.eitb.eus/eu/nahieran/hitzokei/hitzokei/osoa/8329/208283

https://www.youtube.com/watch?v=iyx9IZMFrbA

https://www.youtube.com/watch?v=H0Ym0T0Sxi4

https://www.youtube.com/channel/UC5fZpIkVqPa_ChLHbvAsXEAhttps://elur.eus

https://elur.eus

Andoni Mutiloa (Hernani, 1976ko abuztuaren 17a) kazetaria, irakaslea eta 
sortzailea da. Irratiko esatari eta erredaktore moduan egin du lan batez 
ere, Gaztean eta Euskadi Irratian. Azken urteetan, ordea, arte eszenikoen 
alorrean buru-belarri sartu da eta dagoeneko bi ikuskizun sortu ditu: Esnatu 
Naiz kabareta (2020) eta Sex Sua musikala (2022). Horrez gain, antzerkia, 
dantza, musika, performancea eta ikus-entzunezkoak lantzen dituen Elur 
Etxea sortu du Andonik. 2022an bere musika proiektua aurkeztu du: Hiruki.

Biografia: Andoni Mutiloa

Informazio gehiago eta harremana


