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ANTZERKI TAILERRA: TESTUTIK EKINTZARA
 

JAVIER DE DIOS

(La Barca Teatro)

Donostia

Martxoak 17

Nola  hurbil  genitzake  antzerki-testuak  gazteengana  literaturaren  teoriatik  haratago 
joanda? Nola eragin genezake antzerkirako zaletasuna gazteengan, etorkizuneko ikusle 
eta  antzezle  izango  baitira? Zer  egin  dezakegu  gazte  horiek  antzerkia  positiboki 
baloratzeko? Eta nola aldatu paperetik ekintzara, nola lortu antzerkia gauza  bizi gisa 
esperimentatzea?

dFeria edizio berri honetan, Donostia Kulturak eta Autor Fundazioak tailer hau antolatu 
dute,  bereziki  hezitzaile  eta  irakasleei  zuzendutakoa. Bere  helburua  baliabideak 
eskaintzea da,  aipatu  galderei  erantzun posibleak bilatzen laguntzeko.  Azken xedea 
litzateke ikastetxeetan antzerkiari, eta orokorrean arte eszenikoei buruzko prestakuntza 
egokia ematen laguntzea.

Romeo eta Julieta antzerkiko testuarekin abiatuko da, haren argumentua aztertu eta 
bertatik  aterako  dira  beharrezko  ditugun  eszenak  eta  ekintza-gakoak,  istorio  horri 
buruzko sorkuntza kolektiboa egiteko. 

HARTZAILEAK:

Irakasleak,  animatzaile  kulturalak,  gizarte-hezitzaileak  eta  antzerkia  irakasten  edo 
antzerki-praktikaren esperimentazioan interesa duten pertsona guztiak. 
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Gomendagarria  da  parte-hartzaileek  jorratuko  den  testuaren  argumentuari 
(Romeo eta Julieta) buruzko ezagutza izatea.

HELBURU PERDAGOGIKOAK:

-Antzerki-testuaren argumentua eta trama argitasunez zehaztea. 

-Obra baten ekintza nagusia identifikatzea.

-Eszena-eskema bat egitea, antzerki-testu batetik abiatuta. Testua koherentea izango 
da,  jatorrizko ekintza nagusia  errespetatuko du eta talde-sorkuntzarako estimulu eta 
gida gisa erabiltzeko aukera eskainiko du.

-Antzerki-testuaren potentziala  gaur  egunean  estimulu eta sorkuntzarako tresna gisa 
ulertzea, balio historiko eta literarioetatik haratago.

-Jorratuko den testuari,  espazioari eta taldeari  lotuta, berezko  adierazpen-baliabideak 
(ahozkoak eta gorputzekoak) praktikan jartzea.  Baliabide horiek indartzera bideratutako 
oinarrizko antzerki-teknikak ezagutu eta esperimentatzea.

-Tailerraren amaieran lortuko diren emaitzetan adierazpen, estetika eta praktika-balioa  
bereiztea.   

-Antzerkian irudimenak eta talde-lanak duen eraginkortasuna balioestea.

-Antzerki-testuaren eta ekintzaren arte, sorkuntza eta adierazpen-izaera positiboki ulertu 
eta balioestea.  

JAVIER DE DIOS

Antzerkigilea, irakaslea eta La Barca Teatro konpainiaren zuzendaria.
Hizkuntza,  Literatura  eta  Antzerkia  irakasgaia  irakasten  du Madrilgo  Erkidegoko 
ikastetxe  publikoetan  1990  geroztik. Irakasleentzako  ikastaroak ere  ematen  ditu, 
besteak beste, Adierazpen dramatikoaren teknikak garapen pertsonalerako eta ikasleak  
integratzeko (Madrid,  ANPE,  2010);  Aniztasunarentzako  antzerkia (Limako  Centro 
Cultural de España (Perú) y Asunciongo Centro Cultural de España Juan de Salazar 
(Paraguay), AECID, 2009); Lengoaia eta oratoria irakasle-teknikarako: Antzerkia (Madril, 
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ANPE,  2008);  Lehen  eta  Bigarren  Hezkuntzan  antzerkia  irakasteko  metodo  eta  
baliabideak (Madril,  Alcalako  Unibertsitatea,  2007).  Ikasleekin  antzerki-praktikak 
eginagatik Madrilgo Udaleko Erdi-mailako ikaskuntzaren antzerki-lehiaketan lehen saria 
lortu  zuen  1996  eta  2002an,  eta  MAEk  Pedadogia  Berrikuntzarako  Zuzendaritza 
Nagusiak 2005ean antolatutako Madrid, encrucijada de culturas lehiaketan finalera iritsi 
zen. 

Unibertsitate-alorrean,  Alkalako  Unibertsitateko  Ikasketa  Eszeniko  eta  Ikus-
entzunezkoen Ikasgelan antzerkigintza-irakaslea izan zen (1998-2006), baita idazkera 
dramatikoaren irakasle ere (2007-2010)  Unibertsitate  bereko Idazketa Eskolan.  Gaur 
egun,  bere doktore-ikerketa egiten ari  da bertan,  Antzerkia,  Garapen pertsonala eta  
Gizarteratzea: eredu didaktikoa (Filologia Saila). 

Antzerkigile bezala,  honako  obra  hauek  dira  aipatzekoak: Comida  para  peces,  
Gaztelaniazko Euskadi Literatura Saria 2006,  Ttanttaka Teatroak eszenaratu zuen, 
Fernando  Bernuésen  zuzendaritzapean;  Vacío,  La  confesión ikuskizunaren  baitan 
estreinatu  zen,  Walter  Manfrék  zuzendu zuen  (Madrilgo  udazkeneko  jaialdia,  2001); 
Tiempo, Fernando Sansegundok zuzendu zuen Hana Teatro konpainia obra honetan 
eta  Madrilgo  Teatro  de  las  Aguas-en  estreinatu  zen  (2005);  Habilidades  sociales, 
2007an estreinatu zen Ítaca Aretoan,  La Barca Teatrok eszenaratu zuen De Diosen 
zuzendaritzapean.  Jarraian,  Limara  (Perú)  joan  zen,  2009ko  Asuncioneko 
Nazioarteko Antzerki Jaialdira. Testu berrienak dira  Mamma (2010), El tiempo en la  
frente (2010),  Quince (2011, El tamaño no importa  talde-lanaren baitan argitaratuta, 
AAT-k editatuta) eta Un buen partido (2011). 

Zuzendari gisa, 1996an La Barca Teatro eratzeaz gain, eta  Todo va  bien (1998), Chat 
(2001),  Comida  para  peces (2004)  y  Habilidades  sociales (2007)  bere  testuak 
eszenaratzeaz gain (beste hainbat muntaiaren artean),  El libro de buen amor (2002) 
obraren antzerkiko bertsioa da aipatzekoa. Horrez gain, eszenaratu ditu ere  Mentiras 
(2010)  Teresa  Calo  donostiarraren  obra  eta  ¡Estrés  x  3!  (Tres  comedias  salvajes), 
Alberto  de  Casso  eta  César  López  Llerarekin  batera  idatzitako  obra.  Azken  hori 
Madrilen estreinatu zen 2011ko abenduan eta dFerian aurkeztuko da 2012ko martxoan.

LEKUA: Victoria Eugenia Antzokia (Dantza Aretoa)
Sarrera Okendo Plazatik

DATA: Martxoak 17, larunbata
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ORDUTEGIA: 10:00 – 14:00

PREZIOA: sarrera doakoa da edukiera bete arte

IZEN EMATEAK: 

Lekuak mugatuta daude, beraz, onarpenak izen-ematearen ordena jarraituko du. Izena 
emateko  deitu  943  483860  telefono-zenbakira  edo  bidali  mezu  bat 
arteeszenikoak@donostia.org helbide elektronikora. 

Izena  ematerakoan,  antzerkiaren  esparruan  (testua  eta  eszenaratzea)  izandako 
esperientziari buruzko azalpen laburra bidali, gehienez bi paragrafokoa. 

INFORMAZIO GEHIAGO:

Victoria Eugenia Antzokia
Tel. 943 48 38 60
Helbide elektronikoa: arteeszenikoak@donostia.org

Ikastaroa amaitzean, ikasleek bertaratze-agiri bat jasoko dute.
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