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ANTZEZTE-TRESNAK  
Prestakuntza-saio irekia arte eszenikoetako profesionalentzat,  

LUCÍA MIRANDAk gidatuta (The Cross Border Project. Madril) 

 

ANTZERKI FOROA  
ETA 

ANTZERKI DOKUMENTALA  
 
 
 

Goizeko ordutegia. Apirilaren 14an, asteazkena, 10:00etatik 14:00etara 
 

Lekua: Gayarre Antzokia 
 

 

 

Izen-emate orokorra: 40 € 

●●● 

Gayarre Amigos tarifa, Gayarre Jóvenes, Pase Maestro,  
eta NAPAE, AESZE.Na eta ESNA elkarteetako kideak: 20 € 

 

 
• Plaza mugatuak. 
• Matrikula Internetez ordain daiteke (www.teatrogayarre.com), eguneko 24 orduetan, edo 

antzokiko leihatilan (asteartetik igandera, 12:00etatik 14:00etara eta 17:30etik 20:30era. 
Astelehenetan itxita egoten da, atseden-eguna delako).  

• Izen-ematea formalizatzeko ordenari zorrotz jarraituko zaio plazak emateko.  
• Matrikularen zenbatekoa soil-soilik itzuliko da, 15 egun naturaleko epea baino lehen egiten bazaio 

uko ikastaroari. 
• Eskainitako plazak baino eskaera gehiago jasotzen badira, itxaron-zerrenda bat osatuko da. 
• Ez bada lortzen beharrezkoa den parte-hartzaile kopurua, jarduera ez da egingo eta matrikularen 

zenbatekoa itzuliko da.  
• Gayarre Antzokia Udal Fundazioa da antolatzen ditugun ikastaro eta tailerretarako izen-emateak 

kudeatzeko xedearekin jasotzen diren datuen tratamenduaren arduraduna. Ez dago aurreikusita datu 
horiek lagatzea. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko 
eskubidea gauzatu ahal dituzu. Informazio gehigarria gure webguneko pribatutasun-politikaren atala 
kontsultatuta lor daiteke: www.teatrogayarre.com 

 

Izena emateko epea apirilaren 8a arte, osteguna 
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ANTZERKI FOROA ETA ANTZERKI DOKUMENTALA  
 

 

Antzerki foroa  Brasilen sortu zuen Augusto Boalek, 1970eko hamarkadan, Paulo Freireren Pedagogia 
Kritikoan ideia hartuta. Antzerki foroan, talde bati eragiten dion arazo bat azaltzen da. Gatazka horrek gidoi 
forma hartzen du, eta, gero, antzezlanarena. Gatazka azaltzen da, eta ikusleei ikusle-aktore bihurtzeko 
aukera ematen zaie. Publikoak eszena geldiaraz dezake eta pertsonaietako batekin trukatu bere burua, 
jokatzeko modu desberdin bat erakusteko, aukera bat. Hartara, publikoak eta aktoreek elkarrekin lan egiten 
dute. Antzerki foroa tresna handi bat da, enpatia, pentsamendu kritikoa eta taldean gatazkak konpontzea 
garatzeko.  
 
Aldi horretan bertan, antzerki dokumentala jaio zen, ahotsik ez zuten komunitateei ahotsa emango zieten 
ikuskizunak sortzeko modu gisa. Jolasen eta elkarrizketen bidez, talde baten kontakizun zehatza eratzen doa.  
 
Saio honetan hau izango da asmoa: 

• Antzerki foroaren aukerak ezagutzea, gatazkak konpontzean aplikatuta. 
• Antzerki dokumentalaren aukerak ezagutzea, talde desberdinei ahotsa ematean aplikatuta.  
• Proiektuak bi metodologiekin gauzatzeko faseak eta beharrak ezagutzea. 

 
Augusto Boalen antzerki foroarekin eta antzerki dokumentalaren elkarrizketen metodologiarekin lan egingo 
da. Bi tekniketako jolasak egingo dira eta proiektuak sortzeko fase desberdinak azalduko dira. 
 
Arropa erosoa eta ur-botila bat eraman behar da, alderdi praktiko bat baitago. 
 
 

LUCÍA MIRANDA 

 
 

Lucía Miranda  eszena-zuzendaria, antzerkigilea eta artehezitzailea da, eta The Cross Border Projecten sortzailea. 
Antzerkigile gisa Nora, 1959, (Autores en el Centro, CDN), Fiesta, Fiesta, Fiesta (V Programa de Nuevas Dramaturgias del INAEM) eta Alicias 
buscan Maravillas (V Laboratorio de Escritura Teatral de la SGAE) kaleratu ditu. Horrez gain, ¿Qué hacemos con la abuela? (Festival Africano 
de Teatro Foro, Dakar) egin du, eta ikuskizun horiek guztiak zuzendu ditu. Idazlekidea izan da País Clandestino lanean, zeina Txileko FIBAn, 
Argentinan, Dijongo Jaialdian eta Sao Pauloko MITen erakutsi duten. 
RNEren antzerkiko El Ojo Crítiko saria lortu zuen 2018an, “José Luis Alonso” Jóvenes Directores saria, ADErena, 2013an, Perdidos en Nunca 
Jamás lanarekin, epaimahaiaren aipamen berezia Almagro Offen, eta ACE eta HOLA sariak New Yorken, ikuskizun klasiko onenarengatik, De 
Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez lanarekin, eta Latinoamerikako ONU Woman saria, genero-indarkeriaren kontrakoa, “El violento no es 
valiente”, 
Las Burladas por Don Juan lanarekin. El hijo de la novia filmaren antzerki-egokitzapena ere zuzendu du. Bere ikuskizunak, besteak beste, 
hauetan estreinatu dira: Thalia Theatre New York, Teatro Sánchez Aguilar Ekuador eta Centro Dramático Nacional Espainia. 
Artista-hezitzaile gisa, hezkuntzara eta gizarte-eraldaketara aplikatutako antzerkiko proiektuak koordinatu eta prestakuntzak erraztu ditu 
hauetako zentroetan: Espainia, Senegal, Frantzia, Etiopia, Bulgaria, Norvegia, Bolivia, Argentina, Uruguai eta Ameriketako Estatu Batuak. 
New York Universityko (Fulbright beka) antzerkiko eta hezkuntzako masterra du, ICCCMUU-Unibertsitate Konplutentseko arte eszenikoen 
kudeaketako masterra eta New Yorkeko Director´s Lab del Lincoln Centerreko kidea da. 

 
Taldeari buruz gehiago jakiteko: www.thecrossborderproject.com 


