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DONOSTIAKO XVII. ANTZERKI SARIA

BILERA-AGIRIA

BATZORDEA: DONOSTIAKO XVII. ANTZERKI SARIA – EPAIMAHAIA
EGUNA: 2017ko urtarrilaren 27a, ostirala
ORDUA: 18:30etik 21:00etara
LEKUA: Donostia Kultura. Victoria Eugenia Antzokia

BERTARATUAK:

Epaimahaikoak:

Amagoia Lauzirika (Euskal Aktoreen Batasuna)
Beñat Sarasola( EHAZE)
Frank Suarez (Euskal Kultur Erakundea)
Jaime Valverde (Antzerki kritikoa)
Eriz Alberdi (AISGE)
Ritxi Lizartza (Itzultzailea)
Maitane Goldarazena  (Publikoaren ordezkaria)
Javi Arbillaga  (Publikoaren ordezkaria)

Dinamizazio eta idazkaritza lanetan:
Norka Chiapuso (Donostia Kultura)
Mertxe Perurena (Euskara Zerbitzua)

AZTERGAIAK

1. Donostiako XVII. Antzerki Sarian 2016 urtean zehar parte hartu duten antzerki lanak
balioetsi eta epaitzeko irizpideak eta prozedura finkatzea.

2. Donostiako XVII. Antzerki Sarian parte hartzen duten antzerki lanak balioetsi, epaitu
eta sariduna aukeratzea. Parte hartzen duten antzerki lanak, hau da, 2016.  urtean
Donostian eskainitako euskarazko lanak, ondokoak dira:

LANA TALDEA

HEROIAK Txalo 

OSKARA Kukai

LADY DI Ados

EL FLORIDO PENSIL (Neskak) Tanttaka

MALMÖ Khea Ziater

BI IZARREN KALENTURAK Txalo Produkzioak

SAREAN KATEATUAK Nomofobikak
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LANA TALDEA

PUTINEN GUARDASOLA Ramon Agirre Inazio Tolosa

TREBLINKARA AZKEN TRENA Vaiven producciones

FRANCOREN BILOBARI GUTUNA Artedrama

ZERURA ERORIA Anodino Teatroa

KOADERNOA ZURI Hika

AMODIOAREN ZIEGA Lauka Teatroa

E, PETREL! JULIO VILLARREKIN 
SOLASEAN

Astrolabium Teatroa

KATALINA ERAUSO PASTORALA Herri Antzerkia

MAITE K Amestü Elkartea

LU eta LE Ados Teatroa

ESAN-EGINAK

1. 2016  urtea  berezia  izan  dela  adierazi  du  Norkak  bileraren  hasieran.  Europako
Hiriburutzaren  proiektuaren  barruan  hainbat  antzezlan  sortu  dira  eta  azken  unean
programatu  dituzte,  askotan  Kulturako  Antzerki  Atalak  horren  berri  izan  gabe.
Euskarazko antzerkia sortzea eta ikuskizun berriak eskaintzea oso aberatsa bada ere,
hainbat lanek emankizun bakarra izan dute eta sarrerak lortzea ere ez da erraza izan.
Espero  dugu  aurrerantzean  horrelako  arazorik  ez  izatea  eta  hobeto  kudeatu  ahal
izatea.

2. Antzerki  lanak  balioztatzeko,  aurreko  urtean  erabilitako  irizpideak  aztertu  dira,  eta
besteren bat eransteaz ere hitz egin da. Horrela geratu dira irizpideak, nahiz eta ez
den gaia gehiago landu bilera asko luzatu zitekeelako:

- 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
Taularatzea / Zuzendaritza
Aktoreen lana
Eszenografia
Produktuaren barne koherentzia
Lanaren originaltasuna eta gaia aurkezterakoan ausardia
Sorkuntza ala egokitzapena den.
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3. Oinarrietako 2. puntuak honela dio:  “Talde edota konpainia profesionalek eskainitako ikuskizunak izan
beharko dute. Salbuespen gisa, profesionala ez den talde baten kalitatezko ikuskizuna programatuko balitz, Antzerki
Sarian parte hartu ahal izango du epaimahaiak hala erabakitzen badu. Epaimahaiak adostasunez hartuko du erabakia,

betiere gainerako oinarriak betetzen direla egiaztatu eta gero” . Hori dela eta, MAITE K eta KATALINA
ERAUSO PASTORALA antzezlanak epaimahaiaren balorazioan sartuko diren ala ez
aztertu du epaimahaiak eta gainerakoekin batera aztertu eta baloratzea erabaki da
aho batez.

4. Bileran honetan epai batera iristeko modua edo prozedura adostu du epaimahaiak eta
honakoa izango da prozedura: epaimahaikide bakoitzak bere iritziz hoberenak izan
diren 2-3 antzezlan aipatuko ditu. Ondoren, aipamen gehien dituztenak hartuko dira,
eta  lan  hauei  buruz  eztabaidatuko  da.  Ahal  bada  adostasun  bidez  lan  saritua
aukeratuko da.

Prozedura hori jarraituz hauek izan dira lanek jaso dituzten aipamenak:
FRANCOREN BILOBARI GUTUNA 7 aipamen
TREBLINKARA AZKEN TRENA 4 aipamen
EL FLORIDO PENSIL NESKAK 3 aipamen
OSKARA 3 aipamen
KOADERNOA ZURI 2 aipamen
KATALINA ERAUSO PASTORALA aipamen 1
MALMO aipamen 1
PUTINEN GUARDASOLA aipamen 1

Ondoren, aipamen gehien jaso dituzten 4 antzezlanak aztertu ditu epaimahaiak.

Oskara 

Dantza, kantua antzezpena eta musika lotzen dira lan honetan. Ikuskizun oso indartsua 
da, baina aldi berean hoztasuna transmititzen du heriotzaren gaiarekin bat etorriz. Lan 
garaikidea tradizioaz baliatuz. Agian, Kukai taldeak hasieratik izan duen asmoa, eta lan 
honekin bete-betean asmatu duena. Atzerrira eraman ahal den euskal produkzioa egin du
Kukai taldeak. Dena den, agian antzerkia baino gehiago bestelako ikuskizuna da.

El Florido Pensil neskak

Obra honek erritmo bizia du eta aktoreek la aparta egiten dute. Pertsonaiaz eta 
erregistroez azkar eta egoki aldatzen dute. Oso eszena dinamikoak lortzen dituzte. Baina,
gizonezkoek egin zuten bertsioaren kopia bat dela kontsideratu du epaimahaiak.

Treblinkara Azken Trena

Proposamen berezia eta ausarta da, publikoa antzezpenaren parte delako. Aktoreen lana 
ona da, batzuetan haurrak direla sinestea zaila bada ere. Zuzendaritza lana ere 
nabarmentzekoa da. Ikuslea hunkituta ateratzen da emanalditik, istorioak, gaiak, eta 
egoerak antzezlanean barneratzen zaituelako. Hala ere, bada zerbait amaieran “hotz” 
uzten zaituena.
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Francoren Bilobari Gutuna

Lan kolektibo eta koral ikaragarria. Estatu espainiarreko tradizio faxistak izan duen 
eragina eta eragin duen oinazea azalarazten du, ikuspegi zabal eta anitza emanez. Gerra 
zibilean hasi eta gaur egunera arte ekartzen gaitu obrak, agian gai gehiegi lantzen dira 
antzezlan bakar batean. Baina, hala ere, oso lan biribila dela dio epaimahaiak. 

Aktoreak erritmoa galdu gabe daude oholtza gainean, bere energia guztiarekin. Hasieratik
daude bertan, ikuslea sartu ahala oholtzan ikusten ditu aktoreak antzerkiaren misterioa 
erabat indartuz. Zuzendaritza lan ona ere nabaria da bertan. Nahiz eta hainbat pertsonaia
eta istorio ezberdin kontatzen diren egoki jarraitu daitezke, ikuslea galdu gabe. 

Aipamen gehien lortu dituzten lanen inguruko iritziak ematerakoan, epaimahaia bat etorri
da Francoren Bilobari Gutuna antzezlana nabarmentzerakoan. 

Beraz, Donostiako XVII. Antzerki Sarian “Francoren bilobari gutuna” lana aukeratu du
epaimahaiak  irabazle, ondorengo arrazoiak emanez:

Donostia  XVII.  Antzerki  Saria  ematen  duen  epaimahaiak  Artedrama,  Dejabu  panpin
Laborategia  eta  Le  Petit  Théâtre  de Pain  taldeek  aurkeztu  duten  “Francoren  bilobari
gutuna” antzezlana saritu du edizio honetan. jarraian azaldutako arrazoiengatik.

Epaimahaiaren esanetan, sorkuntza lan bikaina eta aparta da. Talde lan zoragarria egin
dute guztiek, bizitasun handiko momentuak une hunkigarriekin tartekatuz eta trebetasun
dramatiko ikaragarria erakutsiz. Frankismoaren ikuspegi zabal eta anitza erakusten dute
gai asko batera landuz. Obra honetan iraganaren presentzia erabatekoa bada ere, gaur
egunean jartzen du fokua eta bertan garatzen da ekintza.

Sorkuntza lana ikaragarria da eta nabaria geratzen da aurretik egon den ikerketa sakona
gaiak lantzerakoan.

Eszenografiari  dagokionean  oso  diseinu  arina  erabili  dute  eta  dauzkaten  elementuei
esanahi eta erabilera aniztuna eman diote, dramaturgia aberatsaren zerbitzura egon dira
guztiak eta ezin hobeto egokitu dira eszenen arteko aldaketa bizkorrei. 

Istorioak,  eszenak  eta  erritmo narratiboa  maisuki  bideratuta  daude.  Aktoreek  oso  era
egokian  egiten  dituzte  pertsonaia  ezberdinen  karakterizazioak.  Pertsonaiak  biluzten
dituzte,  bakoitzaren  intimitatean  sartzen  dira,  baina  gaia  sakon  eta  latza  bada  ere
umorerako  tartea  ere  ematen  du.  Nahiz  eta  hainbat  pertsonaia  eta  istorio  ezberdin
kontatzen diren egoki jarraitu daitezke, ikuslea galdu gabe. 

Antzezlan  hau  gure  memoria  bizia  da,  teatroak  bakarrik  gorpuztu  dezakeen  bezala
gorpuztua.

ERABAKIAK

Aztertu eta esandako guztia kontuan hartuta epaimahaiak zera erabaki du: 
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1) Donostiako  XVII.  Antzerki  Saria  Ados  Teatroak  ekoitzitako  “Francoren  bilobari
gutuna” 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, 2017ko
urtarrilaren 27an.

Sin: Mertxe Perurena 
Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzua
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