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´Antigone obra klasiko ezin garaikideagoa da eta ezinbestekoa zen haren oihartzunak euskaraz
entzunaraztea. Bertsio libre honek mendeetako gatazka ebatzigabeak oholtzaratzen ditu, begirada
umoretsu bezain tragikoz. Antzezlan hau, jendarteko arauak, familia kodeak, botere harremanak,
egitura desegituratuak eta hauek guztiak kolokan jartzen dituzten pasioen salda odoltsua da. Pertsonaia poliedriko eta indartsuz hezurmamitutako festa distiratsu bat.´ Alaia Martin
HORMAN POSTER kolektiboaren (www.hormanposter.eus)
apostu artistiko-kolaboratibo berria. Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua eta Jon Ander
Urresti Dantzertiko graduatu berriek, Matxalen de Pedro eta Igor de Quadrak hasitako
kolektiboaren 10 urteko ibilbidea eraberritzeko prozesua hasi zuten 2019an. Sinbiosi
honek esperientzia eta freskotasuna gurutzatzen dituen kolektiboa izateko helburua du.
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EITB Kultura ( https://bit.ly/2VjhASA )
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ANTIGONE METODOA
Arte-Hezkuntza proiektua

GIPUZKOAKO ALDUNDIA-ren “KULTURA ESKOLA” katalogoan
Antigone Metodoa: Zer da
Antigone Metodoa elkarbizitza eta emozioen lanketa jorratzeko gazteei zuzendutako
arte-hezkuntza tailer aktiboa da.
Antigone Metodoa: Nori zuzenduta
Antigone Metodoa tailerra 12-17 urteko gazteei zuzenduta dago, eskola eremuan DBH eta
1.Batxilergoko ikasleen adin tartea izango litzatekeelarik.
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‘Antigone edo ezetzaren beharra’ antzezlanak
jaso du 38. Euskal Antzerki Topaketetako Ikusleen Saria

Igor de Quadra antzezlanaren zuzendariak eta Xanti Agirrezabala aktoreak
jaso dute saria gaur, ostirala, Dinamoa sormen gunean. Bestalde, Azpeitiko
Udalak topaketen balorazio “oso positiboa” egin du.
Amaitu dira Azpeitiko 38. Euskal Antzerki Topaketak, eta gaur, ostirala, banatu dute Ikusleen Saria Dinamoa sormen gunean. Aurtengo antzezlan guztietatik, Horman Posterren Antigone edo ezetzaren beharra antzezlana izan
da puntuazio altuena erdietsi duen obra, eta Igor de Quadra zuzendariak eta
Xanti Agirrezabala aktoreak jaso dute 600 euroko saria. Agirrezabalak eskerrak
eman dizkio Azpeitiko Udalari eta Kulturaz kooperatibari topaketak antolatzeagatik, eta besteak beste, “mota guztietako antzezlanei” lekua egiteagatik.
Agirrezabalak nabarmendu du Antigone edo ezetzaren beharra obrak ikusleen
aldetik jaso duen erantzuna “oso ona” izan dela.
Bestalde, Nagore Alkorta alkateak adierazi duenez, egoera “ezegonkorra” izan
arren udalak “kulturaren aldeko apustu sendoa” egin du aurten, eta nabarmendu du erakundeak euskal kultura programatzen eta sustatzen jarraituko
duela. Era berean, kultur sortzaileei lanean eta sortzen jarraitzeko eskatu die
Alkortak. Ikusleen Sariari dagokionez, alkateak azaldu du boto aldetik “nahiko
berdinduta” egon direla aurtengoan saria irabazteko hautagaiak.
Eneritz Albizu udaleko kultur batzordeburuak, berriz, 38. Euskal Antzerki
Topaketen balorazio “oso positiboa” egin du, eta azpimarratu du herritarren
erantzuna “oso ona” izan dela: “Aforoa murriztuta izan bada ere, hainbat
antzezlanetarako sarrerak agortu dira”. Albizuk adierazi du programatutako
hiru obra taularatu gabe gelditu direla arrazoi ezberdinengatik — Kaskarot,
Lanaz eta xaharretaz eta Guateke—, baina obra horiek laster Azpeitian ikusteko aukera aztertuko dutela adierazi du. Bestalde, Joxe Aranburu ere izan du
gogoan Albizuk, aurtengo topaketetako omendua baita hura, baina Aranburuk
ezin izan du ekitaldira joan eta atzeratu egin dute omenaldia.

ARGIA aldizkaria
Ezetz esateko beharra Iñigo Basaguren-Duarte
Antigone edo Ezetzaren beharra
noiz: azaroak 5 / non: Bilboko Arriaga Antzokia
(Argazkiak: Kulturaz Kooperatiba)

Sofokle poetak K.a. 422. urtean ida-tzitako antzezlana dugu Antigo-na, euskarara itzuli baina orain arte
zuzenean antzeztu ez dena.Horman Posterreko lagunek erremedioa eman diote horri eta eurek moldatuta-ko
bertsioa estreinatu dute euskara hu-tsean Antigone edo ezetzaren beharra izenburuarekin.
Baina, ezetza zertarako? Ezetz esatea, soil-soilik, injustiziei aurre egiteko edo aurrera egiteko? Ezezkoa aukerarik dui-nena
izan daiteke, zintzoena, erraietatik indartsu datorkiguna, indartsu ahoska-tzen duguna. Hitzekin ez ezik, gorpu-tzarekin
eta ekintzekin adierazi d ez a-keguna. Ezetza du ardatz Antigonaren mitoak. Obra aski ezaguna denez, Hor-man Poster
kolektibokoek trama minu-tu gutxitan oso dinamikoki laburbildu dute benetan interesatzen zaiena konta-tzen hasteko.
Eszenifikazio bikainarekin, atrezzo minimoarekin, argiztapenarekin eta iluntasunarekin jolastuz, odola eta aurpegi zuriak
kontrajarriz, intzestuari eta oinazeari, sexuari eta botereari bu-ruzko istorioa eskaini digute.
Aztarnen bila abiatu dira, honda ki-netatik istorioa berreraikitzeko, euren erara kontatzeko. Berridatzitako tes-tua idazkera kolektiboaren ondorioa da. Sofokleren testua oinarritzat har-tuz, baita Jokin Zaitegi, Anouilh, Brecht, Zambrano eta
Zizek-en bertsioei ekar-pena eginez ere, haiek planteatutako galderei erantzuten saiatu dira.
Obra klasikoan, Antigonak istorioa bere ikuspuntutik kontatzen digu. De-sobe dientziaren ikurra dugu, ema-kume
bat heteropatriarkatuaren bo-tereari aurre egiten. Bertsio honetan, ordea, Kreonte erregearena eta Isme-ne ahizparena ere kontatu digute. Is-menek beste aukera irudikatuko du: baietza. Aginduei bai esatea, horien aurrean men egitea.
Beldurragatik ezetz ez esatea. Baietz esateak dakarren za-mari buruz hausnartuko du Ismene-ren pertsonaiak. Horrela,
obedientzia eta desobedientziaren kontraesanak mahai gainean jarriko dituzte bi ahiz-pek. Kreonteren pertsonaiak, bestetik, botereak sortzen dituen kontraesanak eta boteretsuen ahultasunak agerian utziko ditu.
Ezetzak eta desobedientziak gaur egungo egoerarekin duten loturaz hausnarketa sakonagoaren falta naba-ritu dut. Obraren une batean, gure herriko historia hurbilean ezetz esatearen garrantzia nabarmendu du Kreontek, adierazpide horren
inguruan egin diren aldarrikapen asko zerrendatuz. Ezetza herri honen motore edo mantra ukiezi-na izan ote den zalantza sortu zait obra ikusita, denari ezetz esaten eman baititugu hamarnaka urte, aurrera egiteko bidea zelakoan, baietzak
ezetza behar duela ukaezina baita.

‘Antigone edo ezetzaren beharra’
Konpainia: Horman Poster. Zuzendaritza eta dramaturgia: Igor de Quadra. Jantziak: Alberto Sinpatron.
Eszenografia: Miriam Isasi. Argiak: Arantza Flores. Soinua: Asier Renteria. Dramaturgia eta interpretazioa:
Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua, Matxalen de Pedro, Jon Ander Urresti. Lekua: Bilboko Arriaga antzokia.
Eguna: Azaroak 5.

Ezetzak beti baieztatzen du zerbait, Antigonaren pertsonaiarekin gertatu zen bezala. Kreontek
debekatu egin du Polinizesen gorpuari lur ematea, Tebas hiriari egindako traizioarengatik,
baina Antigona neba ehorztera deliberatu da, eta garesti ordainduko du bere desobedientzia,
horrek luzarora Kreonteren zorigaitza ekarriko duen arren.
Duela bi milurteko eta erdi idatzitako tragedia historian gehien antzeztutako obra omen da,
baina orain arte ez dugu haren eszenaratzerik ezagutu, eta Horman Poster taldeko kideek
bertsio garaikide eta librea ekarri berri dute taulara. Egia esan, beren aurreko lanak ikusita
—Iragan perfektua, Magia sinpatikoa...—, ez da harritzekoa Sofoklesen jatorrizko testua era
horretan eraberritu izana, Matxalen de Pedro eta Igor de Quadra arima dituen konpainia
antzerki dokumentalaren eta performancearen arteko bideetatik ibili delako askotan, hau da,
antzerki ez konformistaren eremuan.
Jatorrizko tragediara itzulita, Antigonaren ezetzak Kreonteren tirania eta haren mendekoen
koldarkeria baieztatu zituen, horrela frogatuz ustez erabakigarria den ekintza bakoitzak bere
erreakzioa edukiko duela ezinbestean. Nire susmoa da Sofoklesen testuari dilema moralaren
zukua atera diogula gehienetan, eta oso gutxitan zentratu garela dialektikaren kontu horretan.
Seguruenik kutsu marxistako auzi hori askoz argiago agertzen zen Brechten bertsioan, eta,
alde horretatik, esan beharra dago oraingo sortzaileek haren testua eta beste batzuenak ere
aztertu dituztela oraingo muntaiarako, haien artean Jokin Zaitegiren Antigone hura dagoela.
Hortik etorri da oraingo izenburua, eta dramaturgiari lagundu dioten hitzak sorkuntza kolektiboaren fruitu izan dira.
Izan ere, dramaturgia da eszenaratze honetatik gehien interesatu gaituena, haren gainean
eratu baitira, era koherentean, antzezleen inguruko arlo guztiak: argien presentzia egokia
eta haren aldaketa lasaiak, jantzien egokitasun neutroa... Zalantzarik gabe, dramaturgiaren
arloan rol nagusia jokatu du soinu-bandak, emanaldiaren erritmo sostengatuari eutsiz eta
eszena bakoitzari bere girotze dramatikoa erantsiz.
Bide beretik, eremu eszenikoaren diseinuan pisu sinbolikoa hartu du gorputz geometrikoen
presentziak eta beste objektu batzuen erabilera sinbolikoak. Haiekin batera, gure errealitatean
errotutako umore txinparta txikiak oparitu dizkigute tiranoaren diskurtso ironikoan, eta, horrekin batera, antzezleen jarrera eskultorikoak eta keinu metaforikoen erabilera funtsezkoak
izan dira orduko Antigona hura gaurkoan eta gurean esanguratsua izan dadin.

ANTIGONE
edo ezetzaren beharra

Antigone.
Anti: ezezkoa edo kontrakoa.
Gone: Malgua, moldagarria.
Antigone: Moldaezina.
Kuriosoa, oso kuriosoa gertatzen da moldaezina
izanda 2.500 urtetan garai guztietara gehien
moldatu den obra dela jakitea. Antigone omen dugu
antzerkiaren historian gehien taularatu den
antzezlana, baina gure herri txiki honi eragin gutxi
egin diola dirudi. Ez da sekula inoiz euskaraz
taularatu izan. Gu ere moldaezinak izango ote gara?
Horrelako prologo baten bitartez, Anouilh-ek,
Antigone hiltzera zihoan emakume bat bezala
aurkezten zuen bere bertsioan. Zambranok, aldiz,
profezia hitzarekin lotzen du Antigonaren
presentzia. Gaur egun Zizek-ek, belardi trinkoaren
erdian, bakarrik agertzen den arroka mehe eta harro bat gixa irudikatzen du. Brecht eta Sofoklesek,
zuzenean ez dute prologorik idazten. Guk, beste
batzuen hitzak bilduta, prologo arraro hau egin dugu.
Dena esanda dagoela onartu, eta agian esanda eta
idatzita dauden gauzak berriro entzun behar
direlakoaren apologia eginez.
Bestela, zertatarako obra klasiko batetik abiatu?

Testua
Sofokles, Jokin Zaitegi, Anouilh, Brecht, Zambrano
eta Zizek-en testuetatik abiatutako idazketa
kolektiboa
Dramaturgia eta Zuzendaritza
Igor de Quadra
Dramaturgia eta Interpretazioa
Xanti Agirrezabala, Maite Aizpurua, Matxalen de
Pedro,
Jon Ander Urresti
Eszenografia
Miriam Isasi
Jantziteria
Alberto Sinpatrón
Argiztapena
Arantza Flores
Soinua
Asier Renteria
Argazkiak
Aitane Goñi , Kulturaz Kooperatiba
Bideoa
Arriguri

´Antigone obra klasiko ezin
garaikideagoa da eta ezinbestekoa zen
haren oihartzunak euskaraz
entzunaraztea. Bertsio libre honek
mendeetako gatazka ebatzigabeak
oholtzaratzen ditu, begirada umoretsu
bezain tragikoz. Antzezlan hau,
jendarteko arauak, familia kodeak,
botere harremanak, egitura
desegituratuak eta hauek
guztiak kolokan jartzen dituzten pasioen
salda odoltsua da. Pertsonaia poliedriko
eta indartsuz hezurmamitutako festa
distiratsu bat.´ Alaia Martin
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Matxalen de Pedro Larrea
Interpretazio gestualean titulatua da Institut de Teatren eta EHU/
UPVko Arte Garaikide Teknologiko eta Performatiboa masterduna. Dantza garaikide formakuntza jasotzen du nazioarteko hainbat
irakaslerekin. 2010-2015 artean Bilboko muelle3 Dantza eta Sormen
Lantegia kudeatzen du. Egun, Dantzertiko Arte Dramatiko ikasketetan
interpretazioa, sormena eta esperimentazioarekin lotutako ikasgaiak
irakasten ditu.

Igor de Quadra Belausteguigoitia
Psikologia lizentziatua Deustuko Unibertsitatean eta Gorputz Mimo
Dramatikoan diploma eta Zuzendaritza eszeniko eta pedagogia eszeniko postgradoa International School of Corporeal Mime eskolan
(Londres). 2010-2015 artean Bilboko muelle3 Dantza eta Sormen Lantegia kudeatzen du. Arte Sorkuntza eta Ikerketa Masterra (Increarte)
EHU/UPV.

Jon Ander Urresti Ugalde
Filosofian graduatua eta DANTZERTIko ikasketak bukatzear dago.
Ikasketa hauetako praktikak Artedramakin egin ditu bi urtez. Kurtso
osagarri ezberdinak egin ditu irakasle ezberdinekin: Andres Corchero,
Roberta Carreri, Eugenio Barba, Fabio Mangolini, Iben Nagel, Rasmussen, Pablo Ibarluzea ... beste askoren artean. Arriguri ikus-entzuneko proiektuaren sortzaileetariko bat da. Interprete moduan
lan egin du, Arriagako Gerard Jones-en, “Madrigales” ikuskizunean.
Tarteka proiektu pertsonalak garatu ditu, adibidez Baratzako scratxe
gauean aurkeztutako Des()reka pieza. Egun Bermeoko antzerki taldeko
irakasle da.

Xanti Agirrezabala Zeberio
Txikitatik formatu izan da euskal dantza, musika eta arte plastikoetan.
Nerabezaroan arte eszenikoetan barneratzen da Alaitz Olaizolarekin
eta Zestoako interpretazio eskolan. DANTZERTI Euskadiko Arte
Dramatikoko Goi Mailako eskolan burutzen ditu ikasketak. Bere
formakuntza osatzen doa irakasle ezberdinekin, hala nola: Andres
Corchero, Urs Strauffer, Fabio Mangolini, Javier Hernandez Simon,
Pablo Ibarluzea, Laura Corcuera... Antzerkiko lehen hastapenak
egiten ditu Eromen Produkzioaken “Sweeney” eta ATEA Teatroaren
“Jendartean Bidaide” lanetan. XXXVII. Azpeitiko Euskal Antzerki
Topaketetan aurkezten du “Satiro”, bere lehen bakarkako somen lana,
ikuslegoaren saria irabazten duelarik. Ikus entzunezkoetan “Goenkale”
eta “Ihesaldia” telesailetan aritu izan da, baita “Korosagasti” luzemetrai
eta “Los honores” laburmetraian ere.

Maite Aizpurua Olaizola
Soziologia eta Kultur eta Gizarte Antropologia ikasketak burutu zituen
EHUn (Donostia, Bilbo) eta UFBAn (Salvador da Bahia, Brasil) eta
heziketa eta parte hartze sozialaren arloan egin du lan. Mugimendu
sozial eta feminista hainbatetan aritua gaztetatik. Donostiako TAE burutu zituen atzerki ikasketak (2013-2015) eta egun Arte Dramatikoko
ikasketak amaitzear dago Dantzertin. Metrokoadroka kolektiboarekin
burutu ditu bere lehen lanak (Zanbuia 2018, Zauri Bolodia Performance Poetikoa 2019).

Miriam Isasi Arce
Arte Ederretan Cum Laude doktorea da EHU/UPV unibertsitatean,
bere nazio arteko egonaldia Méxicoko UNAM unibertsitatean igaro
zuelarik. Bere lanean zubiak eraikitzen ditu prozesuala eta esperimentala denaren artean. Akzioak lekua hartzen duen esparruak berak
definitzen du proiektu bakoitza. Posizionamendu garaikide batetik,
bere diskurtsoak aipuak egiten dizkie antropología, historia, aktibismoa, parasitismoa, paisaia eta elikadura iturri gisa ulertutako memoriari. Azken urteotan hainbat proiektu eta erakusketa egiteko aukera
eman dioten egonaldi eszenikoak izan ditu La Habana, Bregenz,
Vitoria-Gasteiz, Buenos Aires, Roma, Ciudad de México, Hendaya,
Pamplona, Bilbao eta Pekín-en.
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