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DONOSTIAKO XIV. ANTZERKI SARIA

BILERA-AGIRIA

BATZORDEA : DONOSTIAKO XIV. ANTZERKI SARIA – EPAIMAHAIA
EGUNA: 2014ko urtarrilaren 28an, asteartea
ORDUA: 18:00etatik 20:15era
LEKUA : Donostia Kultura. Victoria Eugenia Antzokia

BERTARATUAK:

Epaimahaikoak:

Tessa Andonegi eta Xabier Ormazabal(Euskal Aktoreen Batasuna)
Julia Marin ( EHAZE)
Pantxoa Etchegoin (Euskal Kultur Erakundea)
Agus Perez (Antzerki kritikoa-Berria)
Nagore Orbelzu( AISGE)
Maite Leonet (Publikoaren ordezkari)
Olatz Beobide  (Aktore eta zuzendaria)

Dinamizazio eta idazkaritza lanetan:

Norka Chiapuso (Donostia Kultura)
Alex Aisa (Euskara Zerbitzua)
Mertxe Perurena (Euskara Zerbitzua)

Euskal Aktoreen Batasunetik bi ordezkari etorri badira ere boto bakarra eman dezakete.

AZTERGAIAK

1. Donostiako XIV. Antzerki Sarian 2013 urtean zehar parte hartu duten antzerki lanak
baloratu eta epaitzeko irizpideak eta prozedura finkatzea.

2. Donostiako XIV. Antzerki Sarian parte hartzen duten antzerki lanak baloratu, epaitu
eta sariduna aukeratzea.  Parte hartzen duten antzerki  lanak,  hau da,  2013 urtean
Donostian eskainitako euskarazko lanak, ondokoak dira:
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LANA TALDEA

Gau erdian Tanttaka 

Su Txikian Glu Glu

Poza, Zergatik dantzatzen dute Bosniarrek Metrokoadroka Kolektiboa
Pottola Txalo Produkzioak
Emaztegaiaren semea Ados Teatroa

Zertarako hegoak Metrokoadroka Kolektiboa

Goenkale Pausoka & Glu Glu

Lingua Nabajorum Tartean Teatroa eta Ez dok 
hiru bikoteatroa 

Hiru Txalo Produkzioak

Terapiak Vaiven eta La Pavana 

Koka Kola eta Barea Ramon Agirre & Inaxio 
Tolosa

Hamlet Artedrama, Le Petit Théâtre
de Pain, Dejabu

Lurra astinduz Karrika Antzerki Taldea

ESAN-EGINAK

1. Antzerki lanak baloratzeko, aurreko urtean lanak epaitzeko erabilitako irizpideak bere
horretan  uztea  eta  onartzea  erabaki  da.  Jarraian  daude  zehaztuta  onartutako
irizpideak:

- Hizkuntzaren aldetik 
Euskararen kalitatea
Euskararen presentzia (testu kopurua) eta garrantzia ikuskizunean
Sorkuntza ala itzulpena
Testuaren egokitasuna (erregistroak, bizitasuna, dramatizazioa, sakontasuna...)

- Antzerki lanaren balorazio orokorraren aldetik
Antzerki lanaren osotasuna eta kalitatea
Eszenaratzea / Zuzendaritza
Aktoreen lana
Eszenografia
Produktuaren barne koherentzia

Irizpideak finkatu eta gero, epaimahaikideek lan bakoitzari buruzko iritzi laburrak eman 
dituzte.
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“Gau erdian”  lan zaila da, bira asko dituen istorioa da. Lan konplexua da, istorio asko 
uztartzen baitira bata bestearen barruan. Testu asko daude eta azkar esan beharrekoa, 
baina magia falta zaio, ez da lan biribila. Dramaturgiarik gabekoa da, testua errezitatu 
besterik ez dute egin aktoreek. Nabarmen geratu da bestalde, beste batzuk egindako 
muntai batean oinarrituta dagoela baina ekarpen gehiagorik gabe. 

“Su txikian”  Lan estimagarria da, antzerki dokumental gisa aurkez daitekeena. 
Pertsonaiak egoki asmatuta daude, ongi irudikatuta eta gorpuztuta, eta atzealdean 
agertzen diren proiekzioak ere lagungarriak dira oso. Gai ausarta, konprometitua eta 
interesgarria da, eduki aldetik sentimendu askokoa. Hala ere, testua bera nahikoa astuna 
da, lineala, sentimendua falta zaio. Ez du nahikoa emoziorik sortzen eta publikoarekiko 
komunikazioan ere hutsuneak ditu. 

“Poza, Zergatik dantzatzen dute Bosniarrek” Lengoaia ezberdinen arteko elkartze 
egokia adierazten du lan honek (musika, artea, irudiak). Sormen kolektiboaren emaitza 
da. Lan zintzoa da, poesiaz betea, goxoa, barne-barnetik sorturikoa. Bestalde, lan 
sentimentala izan arren, ez da antzematen gerran oinarrituta dagoenik eta kohesiorik 
gabeko ikuskizuna da, argumenturik gabekoa eta talde lana falta zaiona. 

 “Pottola”  Hizkuntza maila oso eskasa du eta, zenbaitetan, aktoreen ahoskera  ez da
ona.  Eszenografia ere  nahikoa traketsa da. Beste hizkuntza batean ongi funtzionatu izan
duen lana izan arren, honako honetan ez diote inolako ekarpenik egin eta emaitza ez da
ona.  Ezer gutxi transmititzen duen lana da.

 “Emaztegaiaren semea ”. Izen bereko filmean oinarritutako lana da. Lan polita da,  ongi
egina, baina ez da goi mailako lan bat. Eszenografia ona du, obrarako lagungarria da.
Aktoreen lana egokia den arren,   hainbatetan azkarregi  hitz  egiten dute.  Laburbilduz,
antzezlan hau, oro har, zuzena da, ikuserraza, baina sorpresarik gabekoa. Ez du ikuslea
hunkitzea lortzen.

“Zertarako hegoak ” Energia handia erakutsi dute aktoreek. Talde lan handia egin dutela
nabarmentzen da.  Aktoreek gorputzaren eta keinuen bidez adierazten dute dena. Lan
freskoa  da  eta  hizkuntzari  dagokionez,  ahoskera  onekoa.  Argumenturik  gabeko
ikuskizuna izateko ikusleak ongi hartzen du eta disfrutatzen duela dirudi.

“Goenkale ” Lan txukuna, denbora-pasatzeko egokia oso, baina ez du bestelako baliorik.
Aktoreen ahoskatzea ez da oso egokia izan, hainbat pasarte ulertzea zaila izan da. 

“Lingua Nabajorum ” Hizkuntza aldetik oso ona eta aberatsa, birtuosoa. Publikoarekin
hurbila da. Jolasa ageri da bazter guztietatik (jantziak aldatzeko jokoa, ...). Gidoia oso
ongi idatzita dago. Tartean, pasarte pisu batzuk daude, baina orokorrean oso atsegina
egiten den obra. Taldearen ibilbidea kontuan hartuz, salto kualitatibo nabarmena eman
dute, arriskatu egin dute.

“Hiru”  Aktoreen  lana  oso  ona  izan  den  arren,  antzezlan  konbentzionala  da  oso  eta
erritmo aldetik desegokia. Testuak ere luzeegiak dira. Oro har, gustura ikusten den lana
da.
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“Terapiak”   Aktoreak onak dira baina gaizki  zuzenduta daudela nabari  da.  Antzezlan
honek bazituen arrakasta lotzeko aukerak baina emaitza ez da ona izan eta lana ez da
publikoarengana iristen. Aktoreek gainera, azkarregi hitz egiten dute. 

“Koka  kola  eta  Barea”  Baliabide  oso  gutxirekin  (jantziak,  eszenografia..)  oso  lan
interesgarria egitea lortu dute. Aktoreen lana azpimarratzekoa da eta zuzentze lan egokia
ere egon dela antzematen da.  Aktoreak saiatzen dira publikoa inplikatzen eta bere lanera
erakartzen, baina ez dute kasu guztietan lortu.

“Hamlet  ”  Oso erreakzio  ezberdinak  sortu  ditu  lanak:  batzuentzat  iruzurra  da,  beste
batzuen ustez publikoa erakartzea lortzen dute. Antzezpenak onak dira, nahiz eta aktore
bakoitza  bere  betiko rolean agertu.  Indar  eszeniko  handia  dauka eta  argia  oso ondo
erabiltzen dute. Konpainia ezberdinen arteko elkarlana ere baloratzekoa da eta hizkera
molde  ezberdinak erabiltzeak ere balio handia du. Bestalde, Hamlet obrarekin egiten den
lotura behartuta dago. Lana oso indartsu hasten dute, baina tartean ez diote eusten indar
horri, nahiz eta bukaeran berriro fin amaitu.  Iritzi kontrajarriak sortu dituen lana da baina
oro har ez ditu aurreikuspenak bete. 

“Lurra astinduz”  Jende ugari elkartu da lan hau burutzeko. Taula gaina jendez beteta
ikusteak poza eragiten du ez baita erraza izaten. Lanaren koreografia, argiaren jokoak
etab. egokiak izan dira. Aktoreen artean berriz,  aldeak nabaritzen dira eta antzematen da
ez direla profesionalak. Hala ere emakumezkoek gizonezkoek baino lan hobea egin dute.

Iritziak eman eta gero, aurreko urteetan bezala, epaimahaikide bakoitzari hiru antzerki lan 
aukeratzea eskatu zaio. Aukeratutako lan bakoitzari 3, 2 edota puntu bakarra eman behar
izan diote. Jarraian emaitza:
 
“Lingua Nabajorum ” (13 puntu)
“Poza, Zergatik dantzatzen dute Bosniarrek” (9 puntu)
 “Emaztegaiaren semea”  ( 6 puntu)
“Koka kola eta Barea”  (6 puntu)
“Zertarako hegoak”  (5 puntu)
“Hamlet”  (2 puntu)
“Su Txikian”  (1 puntu)

Oharra: Gainerako antzerki lanek ez dute punturik jaso

Puntuak banatzerakoan, 3. eta 4. postuan geratu diren lanek puntu kopuru bera lortu 
dutenez, puntu gehien lortu dituzten lau lan hauen artean egongo da irabazlea: “Lingua 
Nabajorum”, “Poza, Zergatik dantzatzen dute Bosniarrek”,   “Emaztegaiaren semea” eta 
“Koka kola eta Barea”.

Lau  lan  hauetatik  epaimahaikide  bakoitzak  bakarra  aukeratu  behar  izanez  gero  zein
hautatuko lukeen adierazi du, baina ez da adostasun batera iritsi. Horrela bada, lau lan
horien arteko botazioa egitea erabaki du epaimahaiak eta horrela geratu dira botoak:
lau lagunek egin dute “Lingua Nabajorum ” lanaren alde,  bi  lagunek  “Poza,  Zergatik
dantzatzen dute Bosniarrek” obraren alde eta batek “Koka kola eta Barea” ren alde. 
 “Emaztegaiaren semea” lanak ez du botorik jaso. 
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Beraz,  Donostiako  XIV.  Antzerki  Sarian  “Lingua  Nabajorum ”  lana  aukeratu  du
epaimahaiak  irabazle, ondorengo arrazoiak emanez:

“Lingua Nabajorum " 

Donostia XIV. Antzerki Saria ematen duen epaimahaiak  Jokin Oregik zuzendu, Tartean
eta Ez Dok Hiru bikoteatroak ekoiztu  eta  Mikel  Martinez eta  Patxo  Telleria  aktoreek
antzezturiko «Lingua Nabajorum» antzezlana saritu du edizio honetan jarraian azaldutako
arrazoiengatik.

Epaimahaiaren esanetan,  antzezlan honek euskal kulturari buruzko autokritika fina egiten
du.  Euskara bera jolas egiteko baliabidea da, hizkuntza modu oso erakargarrian erabiliz.
Horrez  gain,  euskalki  ezberdinak  uztartzen  dira  eta  horrek  ere  aberastu  egiten  du
antzezlana.  Testuak  luzeak  izan  arren,  ongi  adierazita  daude,  lanari  erritmo  handia
emanez.  

Umore “inteligentea” sortzeko duten gaitasunari  esker, publikoa hurbiltzea lortzen dute
aktoreek.  Ikusleak aktoreak taula gainean disfrutatzen ari direla antzematen du.  Berez,
obra xumea izan arren, sormen handikoa da. Ez dituzte baliabide handirik erabiltzen eta
agerian uzten dute baliabide handiegirik gabe gauza erakargarriak eta interesgarriak egin
daitezkeela. Eszenografia ere ildo beretik doa, oso xumea da baina ondo erabilia. Jantziei
ere etekin handia ateratzen diete.  

Talde honek izan duen ibilbidea kontuan hartuz, bere estiloa edo nortasuna galdu gabe
jauzi kualitatibo nabaria eman duela adierazi du epaimahaiak, 

Laburbilduz, oso gustura ikusten den lana da eta asmatu egin dute modu erakargarrian
eszenaratzen “baliabide gutxirekin  eta umore inteligentea erabiliz”.

ERABAKIAK

Aztertu eta esandako guztia kontutan hartuta epaimahaiak zera erabaki du: 

1) Donostiako  XIV.  Antzerki  Saria  Tartean  Teatroa  eta  Ez  dok  hiru  bikoteatroak
ekoiztutako “Lingua Nabajorum”  antzerki-lanari ematea.

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan sinatzen du idazkari
lanetan aritu den Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuko teknikariak, Donostian, 2014ko
urtarrilaren 28an.


