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eta Musika
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Azken proba



rrezitaldi dramatizatua da, bi unibertso lotzen dituena, moda eta musika. 

Sorkuntza artistikoaren hainbat esparruk, soinu nahiz irudi arloan, partekatzen 

duten inspirazioa agerian uzten dugu. Izan ere, bien sormen prozesuetan 

antzekotasun asko aurkitu ditugu

Ibilbide musikal labur baten bidez, Getariako maisuaren obraren eta bere garaikide izan 

ziren konpositore handien arteko harreman biziarekin, sorkuntza ez dela gertaera isolatu 

bat jabetuko gara. 

Balenciagak bat egiten du Guridigan eta Donostiagan aurkituko ditugun emozio neurtu 

eta grina barneratuarekin; baita Ravelen, beste euskaldun unibertsal baten, soiltasun, 

fintasun eta dotoretasunarekin ere.

Bestalde, bere obraren zati handi batean, Enrique Granadosekin tauromakia eta 

imajinario goyeskoaren eragina partekatzen duela ohartuko gara. Espainiar herri kulturan 

nabarmentzen den maja emakume sendoaren irudiaren bidez, biak txunditu zituen 

pasio handi hori irudikatuko dugu.

E



Jesus Guridi
(Gasteiz, 1886 – Madril, 1961)

Aritz Adarrean (Euskal folklorearen XII kantu) 
Gabon

Aita Donostia
(Donostia, 1886 – Donostia,1956)

Oñazez
Iruten ari nuzu

Maurice Ravel
(Ziburu, 1875 – Paris, 1937)

Cinq chant populaires
Chanson Italienne
Chanson Hébraique
Chanson Espagnole

Enrique  Granados
(Lleida, 1867 – Mantxako kanala, 1916)

Tonadillas en estilo antiguo.
La maja dolorosas I – II y III
El majo tímido
El tra la la y el punteado
El majo discreto
La Maja de Goya

Musika 
programa



Maria Mendizabalek eta María Barandiaránek Donostiako Orfeoiaren Kantu Eskolan ezagutuko 

dute elkar, eta beren jarduera artistikoaren hastapenetan lankidetza bizi bati heldu.

Ondoren, bakoitzak bere esparruan, nazioarteko ibilbide musikal zabalak garatuko dituzte.

Amodioaren Mapa proiektua dela eta, 2016an berriz elkartuko dira, eta ibilbide berri bati ekingo 

diote. Proiektu horretan, amodioaren inguruan sortutako literatura musikal zabala aztertu, 

eta maitasunaren alderdi eta ikuspegi ezberdinak irudikatzen dituzten zenbait lagin arretaz 

hautatuko dituzte; Susana Alonsok egindako bideo artea ikuskizunaren osagai izango da.

Esperientzia honen arrakastak bultzatuta, bikote egonkorra bilakatuko da, errepertorioa landu 

eta modu eraberrituan aurkezteko asmoarekin. Balenciaga eta Musika. Azken Proba da garai 

berri honen lehen emaitza. HIKA Teatroa izan dute bidelagun. 

Maria & María
Elkarrekin bidean



“Maria Mendizabal eta María José Barandiarán Donostiako 

Orfeoiaren Eskolan ezagutu nituen, duela urte asko, 1994an. Orduan 

kantuko ikaslea nintzen eta María Josék pianoarekin laguntzen zidan. 

Maria nire ikaskide miretsia zen. Hainbat urtez komunikabideetan 

jarraitu ditut, harik eta egun batean Mariaren telefono dei bat jaso 

nuen arte, proiektu honetan parte hartzeko aukera eskainiz. Eta 

pentsatu gabe onartu nuen. Obra zuzendu dut, eta orain HIKA 

arduratuko da, gainera, banaketaz. Zergatik ez?” 

Agurtzane Intxaurraga

HIKA eta musika



Errenterian jaiotako oiartzuar honek, Nafarroako Unibertsitatean ingenieritzako ikasketak 
bukatu bezain laster, Bilboko kantu lehiaketan Indianako Unibertsitateak emandako abeslaritza 
ikasketak hobetzeko dirulaguntza bat irabazi zuen. Handik itzuleran, ordura arte Donostiako 
Orfeoiko eta Errenteriako Andra Mari abesbatzetako kide izanak, Logroñoko eta Irungo Kantuko 
Lehiaketetan lehen sariak lortu zituen, besteak beste. 

Sari hauek ibilbide profesionala hasteko ateak ireki zizkioten Euskal Herrian (Arriaga eta 
Euskalduna Antzokitan); Espainian (Teatro de la Zarzuela, Teatro Real...); Europan (Frantzia, 
Alemania, Txekia, Italia...) eta Ameriketan (EEBB, Peru...). Hainbat zarzuelen (Luisa Fernanda, 
La del Manojo de Rosas...) eta operen (Don Giovanni, Turandot, Ballo in Maschera...) 
protagonista izan da, eta oratorioko (Mozarten eta Verdiren Requiem mezak, Rossiniren Stabat 
Mater...) nahiz pianoz lagundutako emanaldiak ere sarritan eskaintzen ditu.

Francesca de Sapiorekin Erromako Duse zentroan antzerki ikasketak egin, eta Italian (Mixò 
konpainia) nahiz Espainian (Teatro Atómico) aktore moduan arrakasta handiz ere ibilia da 
(Penelope in Grozny, Urgencia, Retrato de familia...).

Maria Mendizabal (ahotsa)

Irunen jaioa, Donostian eta Madrilen egin zituen ikasketak gailenki. Nazioarteko ibilbide 
oparoa garatu du BdB piano bikotearekin, Europan, AEBetan, Ekialde Hurbilean, Asian eta 
Latinoamerikan errezitaldiak eskainiz. Bakarlari gisa, honako orkestra sinfonikoekin eman 
izan ditu kontzertuak: Bilbokoa, Leongoa,

Panamako Nazionala, Kolonbiakoa, Mexikoko Estatukoa, Simon Bolivar, Bogotakoa, Calikoa, 
Mexiko Hirikoa, Lituaniakoa, Manheimekoa eta Coahuilakoa, besteak beste, J.J. Menaren,  
J. Amigoren, J.L. Temesen, S. Sondeckise-n eta E. Colomer-en maisuen zuzendaritzapean. 

2016 urteaz geroztik, Bay Trio taldeko partaidea da (tronpa, biolina eta pianoa). Hainbat 
herrialdetan ikastaroak, hitzaldiak eta tailerrak eskaini ditu.

Elkar eta IZ zigiluentzat grabatu du, eta baita zuzenean Espainiako, Suediako, Bulgariako, 
Errumaniako, Poloniako, Argentinako, Uruguaiko, Tunisiako Vietnamgo eta Filipinetako 
irrati eta telebista kateentzat ere.

Olivier Messiaenen Visiones del Amén lanari buruzko film dokumentalaren grabazioan 
parte hartu du.

María José Barandiarán (pianoa)



Mariu Emilas (testua)
Mariu Emilas ia 100 urtez goi joskintzan aritzen den familia bateko laugarren 

belaunaldiko kidea da. Arte Ederretan lizentziaduna, doktorego tesiaren 

proiektua amaitzen ari da egun: La excelencia en la obra del maestro 

Cristóbal Balenciaga. 

Agurtzane Intxaurraga 
(eszena zuzendaritza eta dramaturgia)
Informazio Zientzietan lizentziaduna (EHU 1992). 1989an Eusko Jaurlaritzako 

ANTZERTI Arte Dramatiko zerbitzuaren hiru urteak osatu eta HIKA Teatroa sortuko 

du. Harrezkero buru-belarri dabil interpretazio munduan, bai aktore lanetan eta 

baita zuzendari eta gidoigile modura ere. Lan gehienak, telebistan eta antzerkian 

egin baditu ere, aldiro kolaborazioak egin izan ditu prentsan. Horrez gain, 

etengabeko formakuntza izan du dantza garaikidean eta kantuan. 2016an bere 

lehenengo animaziozko luzea zuzenduko du Dibulitoon Studioren eskutik. Egun, 

kudeaketa  kulturaleko master bat burutzen ari da (UOC. Bartzelona).



Ikuskizunaz 
esan dutena 

Sorpresa ederra  Balenciaga 
eta Musika proiektuan parte 

hartzera gonbidatua izatea. Eta 
pozik, nola ez ba!, Balenciaga: mi 
jefe liburuak errezitaldi eder honetan 
bizia nola hartzen duen ikusteaz”.

Mariu Emilas 
Balenciaga: mi jefe 
liburuaren egilea

Oso ikuskizun laketa da, 
gustatu zitzaidan orokorrean, 

dinamikoa da, anitza eta borobila. 
Maite ukan nuen bereziki egiten 
duzuen lotura apaina Balenciaga 
joskinaren, joskintzaren historiaren 
eta musikaren artean. 

Beraz orokorki, merezi luke gehiago 
hedatua izatea Euskal Herrian eta 
kanpoan”.

 Pantxoa Etchegoin
 Euskal Kultura Erakundeko zuzendaria.

Diseinu baten puntada bakoitza 
akorde bihurtzen da. Balenciaga 

eta Musika. Azken Probak ikusten eta 
entzuten duena laztandu egiten du. 
Neurrira egindako errezitaldia, sotila 
eta sentsibilitate guztientzat egokia”.

Aloña Velasco
A vivir que son dos días Euskadi, 
Cadena Ser irratsaioko zuzendaria

Zoragarria, plan sorpresa batera 
gonbidatua izatea.

Zoragarria, hitzordua Getaria ederreko 
Cristóbal Balenciaga museo ikusgarrian 
izatea.

Zoragarria, kokagune horretan, isats-piano 
bat, jantzi gabeko maniki-busto bat eta 
Mariu Emilasek, Jostunaren josleetako 
baten alabak, haren dendaosteari  buruz 
idatzitako liburu eder bat aurrean 
edukitzea.

Zoragarria, zer gertatuko den ez jakin eta 
bi emakume handi Museoko atondotik 
sartu eta han gauden guztiak agurtzea.

Zoragarria, María José Barandiarán 
pianoan eseria bolero bat jotzen ari den 
bitartean, Maria Mendizabalen ahotsak 
zezenketa munduko eran brodatutako 
jantzi liluragarri bat irudikatzera eramatea.

Zoragarria, ondoren gertatzen dan guztia, 
denbora gelditzea desio duzu, errezitaldi 
ikusgarri eta eszenaratze bikain horrek 
sortzen duen zirraraz gozatzen jarraitzeko.

Gainontzekoa, bizi egin behar da sentitu 
ahal izateko.

Eskerrik asko, Maria Jose, Mariu eta 
Maria! Ahaztezina!”

María Azcárate
Lifestyle expert. Influencer.



Fitxa 
artistikoa
Ahotsa: 

Maria Mendizabal

Pianoa: 

María José Barandiarán 

Testua: 

Mariu Emilas

Eszena zuzendaritza eta Dramaturgia:

Agurtzane Intxaurraga

Jantziak: 

Minimil

Argazkiak: 

Jean Luc Martínez 

Teaserra: 

Kensa Produkzioak

Argitalpen digitala: 

Javier Mendiburu



HIKA TEATROA 

www.hikateatroa.eus

hika@hikateatroa.eus

633252200 / 656792501

(Euskal Herria) 

www.mjbarandiaran.com

676871208

Maria Mendizabal

607416378

(Nazionala / Nazioartekoa)

Banaketa

www.hikateatroa.eus
www.mjbarandiaran.com 

