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Victoria Eugenia Antzokiaren 100 urteak ospatzeko baliatu nahi dugu dFERIA 2012
hau. Modu alaian eta jai-giroan ospatu nahi ditugu 100 urteok. Feria dela medio, azpimarratu
nahi genuke Victoria Eugeniaren identitate-zeinuak ezin direla ulertu Arte Eszenikoei, Antzerkiari
eta Dantzari lotuta ez bada, eta ospakizun hau ikus-entzuleengana, herritarrengana eta arloko
profesionalengana zabal dadin nahi dugu. Parte hartzeko ospakizuna izan dadin nahi dugu,
bakoitzak ideia bat, sentipen bat, lekukotza edo pasadizo bat ekar dezala, Donostiako Victoria
Eugenia Antzokiarekin zerikusia duena.

Horretarako, hiru ideia nagusi garatu ditugu:

1. Victoria Eugenia Antzokian aurkezten diren ikuskizunen aurretik, Oscar Terolek aurkeztutako
      ekitaldi txiki bat izango da; Arte Eszenikoekin zerikusia duten pertsonek eta publikoko
       jendeak Antzokiaren mendeurrenarekin erlazionatutako euren testigantzak emango dituzte

edo pasadizoren bat elkarbanatuko dute. Besteak beste, honako hauek parte hartuko dute
aurkezpen horietan:

- Joserra Fachado (Zurriola Ikastolako Antzerki-Eskola)
- COFAEko ordezkari bat (Estatuko Arte Ederretako Ferien Koordinadora)
- Ana Remiro (dantza kritikaria)
- Dominique Burucoa (Scene National de Bayonne)
- Javier Martínez (Valladolideko Antzerki eta Kaleko Arteen Jaialdia)
- Xabier Agirre (Txalo Produkzioetako ekoizlea)
- Ainhoa Aierbe (antzezlea)
- Jose Manuel Lángara (antzerki zuzendaria)
- Euskal Herriko Antzerkizale Elkartearen eta Dantzako Profesionalen ordezkari

bat
- Eduardo Yañez (kazetaria)
- Jesus Cimarro (Madrileko Arte Ederretako Antzokiko eta La Latina Antzokiko

ekoizlea)
- Santiago Sánchez (eszena zuzendaria)
- Miren Gojenola (antzezlea)
- Manolo Gómez (Teatro Estudio de San Sebastián)
- Eskena, Konpainia Profesionalen Elkarteko ordezkari bat
- Fernando Mikelajauregi (kazetaria)
- Roberto Herrero (antzerki kritikaria)
- Octavio Arbelaez (Manizales-Kolonbiako Antzerki Jaialdia)
- Enrique Salaberria (Compac Gran Via eta Nuevo Alcalá Antzokietako

ekoizlea)
- Fernando Bernués (eszena zuzendaria)
- Jon Maya (dantzari eta koreografoa)
- Pako Sagarzazu (antzezlea)
- Ausartak, Emakumeen Amateur Taldeko ordezkari bat
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- Espainiar Antzoki Sareko ordezkari bat
- Teresa Flaño (kazetaria)
- Alberto Ligaluppi (Buenos Aires- Argentinako San Martin antzokiko

kudeatzailea)
- Enrique Cornejo (Madrilgo Reina Victoria Antzokiko ekoizlea)
- Edu Muruamendiaraz (dantzari eta koreografoa)
- Anjel Alkain (antzezlea)

2. Partaidetzarako bideak irekiko ditugu gure web orriaren bidez, hiritarrek orokorrean eta Arte
Eszenikoekin erlazionatuta dagoen pertsona orok Victoria Eugeniarekin zerikusia duen
oroitzapen, testigantza edo pasadizoren bat bidali ahal izateko. Ekarpen hauek
victoriaeugenia@donostia.org helbide elektronikora bidaliko dira.

3. Victoria Eugenia Antzokiaren 100.urtemugaren eta dFERIAren adin nagusitasunaren
oroitzapenezko horma-irudia sortu da, Mikel Berezibarrek diseinatua. dFERIA 2012ko
Topagunean kokatua (Okendo Plaza).

Aldi berean, Victoria Eugenia Antzokiko leihatiletan testigantzak jasotzeko bisita liburu bat
jarriko da. Emanaldietarako, antzokiko hallean jarriko da ikuskizunetara datorren jendeak,
bere oroitzapenak edota anekdotak jarri ditzan. dFERIA bukatu ostean, urte osoan zehar
izango dugu liburua Antzokian, hau da, dFERIAk emango dio hasiera honi baina urte
osorako izango da.

     dFERIAn zehar, modu ezberdinetan elkarbanatuko dugu jasotako material guztia eta Victoria
     Eugenia Antzokiaren 100 urte hauen gaztetasuna bistaratuko dugu, etorkizun luzea baitu
      zain.


