“Argazki bat armairu baten
modukoa da. Barrutik beteta dago beti.

Ateak ireki eta barruan begiratzen

ARMAIRUKO APALAK
Gazteei zuzendutako Antzerki Lana

asmatu egin behar da, apalez apal

dituen gauz guztiak ondo ikusteko.”

HIKA TEATROA

ABIAPUNTUA
“Armairuaren apalak” antzerki pieza, “Sormenaren parte izan” EABk, Gipuzkoako Foru Diputazioaren babesarekin, bigarren hezkuntzako
institutuetan aurrera eramaten ari den proiektuan eraiki da.
Sormenaren parte izan proiektuan besteak beste, bi izan dira helburuak:
1. Antzerkiarekiko zaletasuna piztu eta publiko berriak ekarri antzerkiaren eremura.
2. Antzerkia eskoletara eraman eta elkarrizketa eragiteko duen ahalmen pedagogikoa bultzatu.
Hika teatroa ere, azken urte hauetan, indar handia jartzen ari da bi helburu hauetan. Koadernoa Zuri eta Txarriboda ikuskizunak honen adibide.
Sorkuntzak osatu diren herrietan sentsibilizazio eta mediazio programak burutu dituzte gazte eta helduen artean. Txarriboda ikuskizuna, gainera,
bide berriak jorratzen ari da tokian tokiko partaideak lortu (bertsolariak, dantzariak…) eta ikuskizunean modu natural baten txertaraziz.
Hikaren aspaldiko ardura da ere haur eta gazteeenganako bidea eraikitzea. Tarteka etxeko txikienei zuzendutako ikuskizunak sortu ditu
(Groau!, ilargiaren bi aldeak) eta beste batzuetan nerabeengana hurbildu da (koadernoa Zuri, Hitzak…).. Guztietan emanaldi irekiez gain,
eskola emanaldiak eskaini ditu. Emanaldi hauek koaderno didaktiko bati lotuta doaz beti.
Halakoetan ohiko bidea, ordea, gazteak antzokira ekartzea izan dugu. “Sormen prozesuaren parte izan” egitasmoan, aldiz, kontrako bidea
eraiki da. Sortzaileok joan gara eskolara. Gelan sartu gara, euren artean eseri eta guztiok batera nerabeek bizi dituzten egunerokoko korapilo
edo konfliktoak partekatu ditugu.

JARRAITUTAKO BIDEA
Bi lanaldi (bakoitza ordu batekoa) elkar ezagutzeko eta dinamika ezberdinekin bizi dituzten korapiloen zerrenda osatzeko: eskola jazarpena,
sare sozialen erabilera, noten presioa eskolan eta etxean, genero indarkeria gazteen artean, ea.
Ondoren, goian aipatutako gaiak aukeratu eta zehaztu ondoren, sortze prozesua burutu da, Agurtzane Intxaurraga zuzendari eta EABko bost
aktoreekin, eskolan bertan.
Prozesu honetan, proiektuan parte hartzen ari ziren ikasleak egunero hurbildu ziren taldera, zuzendari eta dramaturgo laguntzaile bihurtuta,
sormen prozesuaren parte aktiboa izaten jarraituz: landutako eszenak ikusi, ideiak botatzen jarraitu edota inprobisazioak partekatu aktore
profesionalekin.
Seigarren egunean pieza amaitutzat eman eta gazteen aurrean erakutsi zen. Amaitutakoan, elkarrizketarako dinamikak sortu eta solasaldi
erabat interesgarria osatu zen.

Armairuko apalak, 30 minutuko antzerki pieza, lan prozesu guzti honen emaitza da. Esperientzia berritzaile batetik sortua
Agurtzane Intxaurragaren zuzendaritzapean eta aktore talde berdinarekin, beste ikastetxe batzuetara zabaldu nahi duena.

JOSEBA.- Berriz armairu zaharrera itzuli behar izan dut
babes bila.

MIKEL.- Ezin dut onartu eskolara etorri eta koadrila osoa
nire bizkar barrezka egotea, pasillotik pasatzean begi guztiak nigan egotea.
MIKEL.- Aspaldi ireki nituen ateak...
MIKEL.- Ni ez naiz zu bezalakoa.
JOSEBA.- …ezagutu nahi zuen guztiarentzat. Harro negoen horrekin.
MIKEL.- Ni tipo normala izan naiz beti. Koadrilan estimatua. Indartsu beti.
Baina zuk dena aldrebestu didazu.
JOSEBA.- Barrutik ederra zen nire armairua.
MIKEL.- Ni bai pringaua eta ergela.
JOSEBA.- …apal askokoa, erosoa, bete eta hustu erraza. Erakargarria
erakusteko.
MIKEL.- Nork nahi du pringau bat izan?
JOSEBA.- Beste batzuen armairuak irekitzera gonbidatzeko bezain ederra.
MIKEL.- Hau eromena da. Ez dut ezer garbi ikusten.
MIKEL.- Ateak ireki ezkero, ez dago armairu ilunik.

eta orain Hikak,

“Ioritz, Joseba, Mikel, Julen eta Nahia gelakide eta koadrilakoak dira. Notak ospatzeko asmoz parrandarako geratu direnean, Josebak
(homosexuala izan arren taldeak ustez normaltzat hartzen duena) Mikeli (taldeko liderra) musu emango dio. Ezusteko gertakizun honek euren
arteko harremanak kolokan jarriko ditu eta ondorioz koadrilaren oreka eta dinamika erabat hautsiko da.”

Musu bat nahikoa izango da KOADRILA hankaz gora jartzeko, “Koadrilak diona, da balio duena”. Gertaera honek bakoitzaren beldurrak
eta nahiak agerian utziko ditu eta “homosexualitatea” zubi baino ez da izango beste gai batzuei heltzeko: Itxurakeria, bazterkeria, ezberdina
izatea eta sentitzea, koldakerkeria, neska eta mutilen arteko rolak, errebeldia...

Baina denen gainetik bat nagusia: KOADRILA: nerabezaroan beste ezeren aurretik dagoen giza estruktura.
•
•
•
•
•

Joseba, taldeko desberdina (zer nahi duen garbien dauka)
Mikel, taldeko liderra (itxuran ezkutatua)
Julen, taldeko parranderoa (arazoei itsu bizi da)
Nahia, neska indartsua (bere tokia zein den erakusten beti)
Ioritz, taldeko ez arre ez so (mugikorra da bere ezkutaleku eta komunikatzeko modua)

(Agresibo) Baina ze ostiatan ari zara? Ni ez naizela marikoia zu bezala!
…

Indartsuenen alboan hobeto sentitzen naiz, babestuago. Gaur Josebari tokatu zaio, baina bihar ezin jakin, ulertzen?
…

Nork nahi du pringau bat izan?

DRAMATURGIA
Eszenaratze dinamiko eta garaikidea. Eszena laburrez osatua, elkarrizketa bizi eta hizkera kaletiarra. Eszenak espazialki aldatuz doaz eta
honek erritmoa areagotzen du estimulazio handia lortuz gazteengan. Gazteak era aktiboan bizi dute ikuskizuna. Pertsonaientzat gehienetan,
eskola kide dira eta haien konplizitatea bilatzen dute etengabe. Kontakizuna bi planotan dago banatuta: bata da pertsonaiek esaten dutena eta
bestea sentitzen ari direna. Bigarrena, zuzenean grabatzen duen bideo kamara batekin pantaila handian ikusiko da, era honetan kontatzeko
moduak gazteek erabiltzen dituztenetara hurbilduz. Eszenak laguntzeko edota trantsizioak bideratzeko, bost musika pieza, gazteen artean
moda modan daudenak: Gatibu, Elvis, Glaukoma…

Espazioa
Eremu eszenikoari dagokionez, ohikoa den Italiar eratik alde egin eta espazio eszenikoa gela osora zabaldu da. Zirkuluan eserita jartzen ditugu
gazteak eta haien artean sakabanaturik bost pertsonaiak euretariko bihurtuta. Zirkulu barruko eremua zein ingurukoa, espazioa oso osorik
erabiltzen da.
Hortaz, ikuskizuna oso moldagarria eta egingarria da bai eskoletan eta baita antzokietan.
Eskoletan: egokiena bideo gela.
Antzokietan: eszenatokian bertan, gazteak zirkuloan eserita.

NORI ZUZENDUA
DBH 3. Zikloko jendearekin batera sortu genuen “Armairuko apalak” antzezlana. Guk adin esparrua 14tik 16 urte bitartera zabaldu nahi dugu.
Norberaren identitatea sendotzen den adin tartea da, baita etorkizunari begira erabakiak hartzen hasteko ziurgabetasun handiko garaia ere.
“Armairuko apalak” piezako pertsonaiek ere galduta daude, erabakiak hartu nahian eta ezintasunean murgilduta.
Bestalde, adin horretan antzerki komunikatzeko tresna gisa urruti sentitzen duten arren, guk sortzaileok badakigu zein garrantzitsua den adin
goiztiarrei gerturatzea gure inguruko kulturarekiko sentiberatasuna garatu eta ikusle potentzialak sortzeko.
Horrexegatik komunikazioari ateak ireki eta antzerkiak elkarrizketa pizteko duen ahalmen pedagogikoa bultzatzeko asmoz, emankizunarekin
batera koaderno didaktiko bat eskainiko da hiru lan lerro proposatuz:
1. Emankizunaren aurretik: piezak proposatzen dituen gaien aurkezpena eta eztabaida tutoretza espazioetan, irakaslearekin.
2. Emankizunaren ondoren: aretoan bertan, solasaldi gidatua aktore eta zuzendariarekin
3. Emankizunaren ondorengo egunetan: antzezlanak irekita utzi duen bukaerari buruzko hausnarketa egin eta taldeka bukaera posiblea
irudikatu nahi den euskarrian edo moduan. Tutorearen bidez konpainiari helarazi.

TALDE ARTISTIKOA
IÑIGO ARANBURU, aktorea - Ioritz

		
Bartzelonan ikasi duen aktore donostiarra, halaxe esaten du nor den galdetzen diotenean.
								
Antzerkia, zinea eta telebista bata zein bestean ari da lanean.
								
Zinean, Jon Garaño eta Aitor Arregiren zuzendaritzapean egin ditu bere lan kuttunenak:
								Handia luzemetraia eta Mateoren ama laburmetraia. Telebistako zerrenda ere luzea da;
								
euskaraz, gaztelaniaz edo ta katalanez lan egiten du: Presunto culpable, Alli abajo, 		
								Cuéntame cómo pasó, Homicidios, Águila Roja. ETB-n ere hainbat programetanparte 		
								
hartu du: Aitaren etxea, Irrikitown, 3Txulo, Nekane eta Amaya, Goenkale, Especial Vaya
								
Semanita. TV3-en: El Cor de la Ciutat eta Jet Lag telesailetan.
								
Bestalde, La Guapa Teatre (Bartzelona) konpainiako sortzaile eta aktore izan da: Opció
								
B, Call Center, Genius eta El Biograf . Hortik kanpo hauek beste lan batzuk: Café Solo,
								
La muerte es lo de menos, Noches de Serrallonga, Todo es posible eta F.U.M.

JON ANDER ALONSO UNANUE, aktorea - Joseba

		
								
								
Bere ikasketak Donostian hasiko ditu, AET-TAEn. Ondoren, Ginebrako École de théâtre
								Serge Martinen borobiltzen du bere oinarrizko formakuntza.
								
Bere ibilbide profesionala Euskadi, Frantzia eta Suitza artean kokatzen da. Suitzan bertan,
								
Ginebrako Théâtre Spirale konpainiarekin lan egiten du proiekto desberdinetan.
								
Telebistan eta zinean ere aritua da, Handia (Jon Garaño, Aitor Arregi) edo eta 		
								Errementari (Paul Urkijo) besteak beste.
								
Gaur egun, bere antzerki proiektu pertsonala den “Heriotza Bikoitza (Doble Malta)”ren
								zuzendaritza lanetan dihardu.

ASIER SOTA, aktorea - Julen

								
								Arrantza eta Nekazal Ustiapenetako Teknikaria.
								
1998 Urtetik aktore lanetan murgildu eta talde/ikuskizun ezberdinetan lan egingo du:
			
					
Behi Bis’s, Txalo produkzioak-en Lapur Zuloa eta Ilunpetan, Gorringo taldearen 		
								
Xabinator, Borobil Teatroaren Ali Baba, Jokoz Kanpo, Ados Teatroaren Dublindarrak.
								
Telebistari dagokionez, Wazemank, Noahoa, Finlandia eta D.B.H. telesailetan egin du
								aktore lana.
								
Anartz Zuazua, Jacques Lecoq-en teknikak eta Familie Flöz konpainia Berlindarra, Clown
								
eta Maskara, izan ditu besteak beste irakasle eta ikasgai.
								
Horren gain Ramon Agirre eta Iñazio Tolosa bikotearen Xentimorik gabe, Kokakola ta
								
barea eta Putinen guardasola antzerki lanak zuzendu ditu.

MIKEL IBARGUREN, aktorea - Mikel

		
								
Zestoan jaioa, 1995ean. Zestoako interpretazio eskolan hiru urteko ikastetak egin eta
								hemeretzi urte zituenetik Eromen konpainiaren parte da.
								
Ikasketak amaitu bezain pronto 3txulo saioan parte hartuko du aktore lanetan. Handik
								
aurrera telebista, laburmetraiak ( Ulises, Zulo…) eta antzerkia uztartzen joan da. Egun,
								
antzerki eskolak ematen dizkie haurrei Zestoa, Aizarna eta Errezilen. Korosagasti film
								luzea hasiko da grabatzen urte honen amaieran.
								
Bestalde, Eromen taldearekin Elurra antzezlana estreinatzekotan dabil eta horrekin batera
								Julieta, Julieta Kamikaz Kolektiboaren produkzioan hartuko du parte.

MIREN GOJENOLA ARRIAGA, aktorea - Nahia

								
								
Animazio sozio kulturala eta turistikoa Goi mailako gradua burutzen ari da egun. 1989an
								
Antzertin aktore diplomatua. Urte honetan HIKA Teatroa osatzen du promozioko 		
								
lagunekin batera. 90. hamarkadan Goenkalen aktore lanetan hasi eta aktoreen 		
								
zuzendari lanetan amaituko du. Hika Teatroaz gain (Ai ama!, Itsasoaren Emazteak, 		
								
Koadernoa Zuri, Sagartu), beste konpainia batzuekin ere lan egin du: Ongi ibili (Pok 		
								
Teatroa); Wilt (AdosTeatroa) edota Hiru (TxaloTeatroa). Agurtzane Intxaurragarekin 		
								
elkarlanean ari da 2011tik, Hitzak antzezlanaren zuzendari laguntzaile edota Rojo 		
								
Telonen Soy Ellas zirko ikuskizunean zuzendaritza partekatuz (2016). Horrez gain, 		
								
2013tik gaztetxo eta helduentzat antzerki tailerrak ematen ditu. Egun Koadernoa Zuri
								(2016) eta Sagartu ikuskizunetan ari da Hikarekin aktore.

AGURTZANE INTXAURRAGA, zuzendaria eta egilea

		
								
Informazio Zientzietan lizentziatua. 1989an Eusko Jaurlaritzako ANTZERTIren (Arte 		
								
Dramatiko Zerbitzua) hiru urteak osatu eta gero, HIKA teatroa sortzen du. Harrezkero
								
buru belarri dabil interpretazio munduan, bai aktore lanetan eta baita zuzendari eta 		
								
gidoigile moduan ere. Hikarekin ekoiztutako Ai, Ama, Aitarekin Bidaian, Hitzak, 		
								
Koadernoa Zuri, Sagartu, Txarriboda, dira besteak beste, idatzi eta zuzendu dituen 		
								
antzezlanak bidean hainbat sari jasoz. Horrez gain, ekitaldi artistikoak sortu eta		
								
ekoizten ditu entitate eta instituzioentzat. Telebistan urteetan Goenkaleko gidoilari eta
								
aktore zuzendari izan da. Zineman, 2016an Teresa eta Galtzagorri animazioko filma
								
zuzendu eta estreinatu du Dibulitoon Studioren eskutik. Egun animazioko gidoi berri baten
								lanean ari da ekoiztetxe berberarentzat.
						

BEHAR TEKNIKOAK
Nola?
Bi saio egitea goiz berean proposatzen dugu. Saio bakoitzean gehinez bi gela.
30 minutuko saioa eta ondoren, 20 minutuko solasaldia.

Non?
Eskoletan bertan: bideo gelan. Aulkiak borobilean jarrita.
Bertako proiektorea eta pantaila erabiliko ditugu eta baita eskuko mikrofono bat.
Antzokietan: eszenatokian. Ikasleak aulkietan eserita zirkulo bat osatuz.
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