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16 ALKARRIZKETEA

"Bakotxa loratzen dan 
lekuan bizi behar da"

Gaztetxotan Arratian Maite Re-
quejo zinan, ezta? Zein da zure 
izena Maite Requejo ala Maite 
Urrutia? Maite Urrutia izen ar-
tistikoa dozu?
Nire izen artistikoa nire izena da. Re-
quejo aitaren abizena da eta Urru-
tia da amaren parteko amamaren 
abizena. Amamagaz zeozer berezia 
daukat eta bere abizena eroan gura 
neban. Berari lotutako oroitzapen 
politak daukadaz, abegitsuak. Dana 
dala, orain dala urte asko aldatu 
neban izena, aktore lana serio hartu 
aurretik.

Artean 12 urtetik 18 urte izan arte 
bizi izan nintzan eta gero Gasteizera 
joan nintzan Ingeles Filologia ikas-
ten. Beti nabil leku batetik bestera. 
Atzenengo zazpi urteotan Madrilen 
bizi izan naz eta orain Madril ixteko 
sasoia heldu jata.
Zelan Madrilen?
Aktore lanetako teknikea hobetuteko 
joan nintzan. Gasteizen hasi nintzan 
antzerkia egiten baina zeozer falta 
nebala nabaritu neban. Zazpi urtez 
egon naz han, bost urte ikasten. Egi-
ten dodan beharrean konfidantzea 
eukiteko behar nebazan ikasketa 

MAITE URRUTIA

Artean harrapatu dogu Maite Urrutia aktorea. Madrilen bizi 

izan da atzenengo 7 urteotan, eta Los Angeles-era joan baino 

lehen, gidatzeko karneta Arratian ateratea ebatzi dau. Dana 

dala, Estadu Batuetara joan aurretik, Madrilera bueltauko da 

Sandra Suarez-en zuzendaritzapean film laburren trilogia 

baten bigarren pelikulea filmetako.

Bilbon jaio eta 12 urte izan arte Santurtzin bizi izan zan 

Maite Urrutia. Hamabi urtegaz Arteara etorri zan biziten eta 

unibersidadera joan arte, hemen bizi izan zan. Arteaztarra da 

beraz Maite, ze Max Aub-ek esan ei eban legez, "personea 

batxillerra egin dauan lekukoa da". 

Erredakzinoa horreek. 
Orain Los Angeles-era zoaz, 
ezta? Zer egiteko asmoagaz?
Txikitatik beti izan dot kanpora joa-
teko gogoa eta ingelesa beti egon 
da nire bizitzan. Madrilen ikasketak 
amaitu nebazanean esan neban, 
"Madril ez da nire lekua". New York 
edo Los Angeles-era joatea pentse-
tan egon nintzan eta Los Angelesera 
joateko aukerea sortu jatan pasa 
dan neguan. Han film independien-
te baten parte hartze txiki bat egin 
neban. Oraingo udan joango naz 
baina ez daukat ezer lotuta. Gauzak 
pausuz pausu egingo dodaz. Han 
nagoanean zer egin neinken ikusiko 
dot. 

Arratiara etorri naz gidatzeko kar-
neta ateraten. Beti gerorako itxi dot 
karneta aterateareana. Dirua euki 
dodanean, biajeren bat, ikasketak 
edo kursoren bat egin dot. Ez neban 
gidatzeko preminarik sentiduten. 
Baina orain, Estadu Batuetara banoa 
kotxea beharko dot.
Gatxa da aktore batentzat bi-
zimodua Euskal Herrian atera-
tea? Euskal Herria txiki gera- 
tzen jako aktoreari?
Aukerak badagoz bizimodua Eus-
kal Herrian aterateko, baina, nire 

arinago. Personen ametsak ez dirala 
beti beteten eta horregaz zelan bizi 
da antzezlanaren gaia. Bizitza ez da 
izaten espero genduana, bizitza mo-
bidu egiten da.

Aktoreontzat sano ondo dagoz 
Chejov-en lanak. Behar sentsorial 
handia izaten dabe.
Egin dozuzan filmen artean 
zein da zure faboritoa?
Film laburrak izan dira gehienak. 
Film luzeai jagokienean, parte hartu 
dot Tinieblas Gonzalezen film baten, 
baina gero ez zan atera; eta Estadu 
Batuetan egindako beste baten: Fal-
se Colors (zuz.: William Norton).

Gauza desbardinakaitik baina pe-
likula bakotxak dauka zeozer eta ezin 
dot bat aukeratu. Akaso, Otra vez te 
quiero (zuz.: Denis Vingolea). Film 
labur hau oso esperimentala zan, 
baina lan horretatik beste hiru lan 
atera ziran: Anticafeterias (zuz.: Jose 
Ilarraz), Familia (zuz.: Jose Ilarraz) 
eta La noche constante (zuz.: San-
dra Suarez). La noche constante bi-
deoklipa da. Lantalde horregaz oso 
pozik nago eta orain, Los Angelesera 
joan aurretik, Madrilen egingo dogu 
film labur trilogia bat Sandra Suarez 
zuzendariagaz. 

Lan guztiakaz ikasten da zerbaist. 
Egindako personajeen artean, Las 
chicas (zuz.: Ivan Cerdan) filmeko 
personajea aukeratuko neuke aka-
so. Egiteko gatxa izan zan. Neska bat 
dago nerabezarotik ateraten eta gal-

duta sentiduten da. Bere antxinako 
irakasle bategaz bizi da baina beste 
gizon batzukaz joaten da. Min egi-
ten deutso besteari eta bere buruari. 
Holango personaje dekadenteak 
gustetan jataz.

Orain dala asko ez dot antzerkirik 
egin eta antzerkia egitea be gus-
tauko litxakit. Baina ingelesez an- 
tzerkia egitea gatxagoa ikusten dot. 
Pelikulea ingelesez egitea errezagoa 
da. Los Angelesen egin neban pe-
likulea False Colors gatxa izan zan 
alde horretatik. Horixe da nire azke-
nengo lana eta oindino ez da ate-
ra. Atera dan azkenekoa La noche 
constante bideoklipa da.
Una muerte anunciada (zuz.: 
Yingxi Ma) filmaren zuzendaria 
txinatarra da. Ondo moldatu 
zinan? ondo ulertuten zenduen 
alkar?
Hori be gatxa izan zan, baina azke-
nean lana atera zan. Egia da txinata-
rrai buruz esaten dana: lan pilo bat 
egin genduan! Ensaio pilo bat eta 
filmetako orduan be, ordu piloa!
Nondik nora jo gura dozu alde 
profesionaletik? Zeintzuk dira 
zure helburuak?
Nire helburua da aktore lanetatik 
ateratea bizimodua, eta pelikulak 
egitea. Bizi ez dakit non biziko na-
zan. Gitxi barru Los Angeles-era noa, 
baina hemetik urte batzuetara ez 
dakit non egongo nazan. Izan be, 
bizitza aldaketa konstantea da.

esperientziatik, bakotxak bere lekua 
topau behar dau. Badaukadaz lagu-
nak Madrilen horretatik bizi diranak, 
baina Madril ez da nire lekua eta 
kanpora noa.

Euskal Herrian badagoz interpre-
tazinotik bizi diran aktoreak. Antzer-
kia, telebista... beharra egon badago. 
Akaso beste leku batzuetan baino 
gitxiago, lekua txikiagoa dalako, bai-
na hemen be atera leitekez bizimo-
dua eta karrera profesional bat.

Hori bai, bakotxa loratzen dan le-
kuan bizi behar da. 
Hamasei pelikulatan egin do-
zuz aktore lanak eta hamabi 
antzezlanetan. Film labur baten 
zuzendaria be bazara. Ze mota-
tako lanak egiten dozuz, zein- 
tzuk gustetan jatzuz gehien...
Zuzendari eta idazle lanak be egin 
dodaz, bai. Lanik ez dagoanean, as-
matu behar da. Horregaitik antzezlan 
txiki bat idatzi eta filmau egin neban.
Gustetan jatazan gauzak nahiko in-
dependienteak dira. Gizakiari buruz 
zeozer ulertzeko lagunduten daben 
istorioak gustetan jataz. Persona nor-
malai buruzko istorioak.

Gero beti emoten deusten pape-
lak dira edo femme fatale edo justu 
kontrakoa, andra lotsatia, ez dana 
ausartzen aurrera egiteko pausuak 
emoten...
Hau da, andren estereotipoak.
Bai.  Niri askotan naizena baino gaz-
teagoen papelak emoten deustez. 
Hori ez dago txarto, androk karrera 
askoz motzagoa daukagulako inter-
pretazinoan. Hori gertatzen da gidoi-
gile eta zuzendari gehienak gizonak 
diralako. Badagoz andrazko gidoigile 
eta zuzendariak, baina oindino gizo-
nen mundua da hau.
Zein izan da egin dozuzan ar-
tean gehien hunkitu zaituan 
personajea?
Agian antzerkikoak. Antzerkian ge-
hiago sakondu daiteke, ez bakarrik 
personajeakaz, baita lantaldeagaz 
be. Pelikulak egitean askotan ez da 
ensaiorik egoten, etxean egiten da 
ensaioa; baina antzerkian lantalde 
osoa egoten da eta sakonagoa izan 
daiteke.

Antzerkian eta nire bizitzan, era-
ginik handiena izan dauan egilea 
Chejov da. Hiru ahizpa antzezlanak, 
berbarako. Lan horretako personaje 
bi egin dodaz, ahizta bi, Irina txikiena 
eta Masha erdikoa. Antzezlan hori 
Errusiako denpora konkretu baten 
dago girotuta, iraultza baino justu 


