SAR-HITZA
Antzerkia oro har gertakizun berezia bezain magikoa da. Antzerkilariek, hitzekin, keinuekin,
gorputzarekin, musikarekin edo apainketarekin haien barne irudi eta sentimenduak taularatzen dituzte
espazio batean.
Antzezlan baten ikustera joatea ez da gertaera kontsumitzaile hutsa, baizik eta zuzenean bizitzen
den une berezia. Zentzua hartzen du antzerkilaria eta ikuslearen arteko elkarretaratzea gertatzen delarik
eta harreman hori ikasgelan oihartzun bilakatzen delarik.
Hortaz, esku artean duzuen txosten pedagogiko honetan, AMUA antzezlana ikasleekin lantzeko
hainbat tresna proposatzen dizkizuegu. Antzezlanean nagusitzen den gaia sakontzeko xedearekin,
dokumentu mota anitza eta eskuragarria aurkituko duzue bertan: entzungaiak, artikuluak, bertsoak,
kantuak, dokumentalak, literatur testuak... ahozkoa nahiz idatzizko konpetentziak lantzeko sarbide
ezberdinak.
Antzezlana ikusi aitzin edo ondotik balia dezakezue materiala ; ikasgai ezberdinen artean lan
eginez edo elkarlana sortuz. AMUA antzezlana 4.etik Terminalerako edo Batxilergoko lehen eta bigarren
urteko ikasleei zuzendua zaie.
Gogotik eskuratuko genituzke zuengandik gai honen inguruko edozein material gehigarri.
Zuei eta zuen ikasleei antzerki topaketa sustagarria eta aberatsa opa dizuegu !
Axut !
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01. Amuari heldu diogu
“Maitasunaren kontra egiteak sortzen digun ezinegonak eta minak adierazten du
maitasuna maitasuna baino askoz gehiago dela.
Lilura bukatu da, hautsi da anfora...”
Lorea Agirre Darronsoro
Nihungo hiztegitan ezin daiteke maitasunaren definizio bakar bat kausitu. Aipatzen dena
izendatzeko ezintasun honek, hain zuzen ere, gizakiaren erdigunean dagoen subjektu bati buruzko
ezagupen zientifiko eta barreatuen egoera islatzen du.  
Maitasunak, adierazpen artistikoaren eremu guztiak zeharkatzen dituen eta betidanik kezkatzen
duen subjektua, kulturak edozein izanik ere, ulergaitz izaten jarraitzen duela dirudi. Beti huts egiten dugu
behar bezala definitzen, dimentsio guztietan.
Ez dago maitasunaren teoria globalik. Batek galde dezake zer balio duen maitasun biologikoak
edo sozialak. Diziplina bakoitzak —biologia, neurologia, psikiatria, soziologia, artea, matematika, etologia,
psikologia— gertaerak bere ikuspegitik interpretatzen ditu, nahitaez murriztailea den ikuspegitik.
Maitasun-herrialdean diskurtso eta ikerketa zientifikoek segitzen dute eta haien aztarnak aurki
daitezke. Etengabe aldatzen ari den herrialdea, iraultza teknologikoek zeharkatua, bihurritua.
Nola ikusten dugu mundua maitasunaren ikuspegitik ? Zer-nolako oihartzun dute jabetza,
erromantizismoa, beharra edo desioa gisako nozioek ? Nola maitatzen da gaur egun ?
Grekeraz lau hitz baliatzen dituzte maitasuna terminoa izendatzeko, beste hizkuntza anitzek
bakarra dutelarik :
• agapea : maitasun desinteresatua, jainkozkoa, unibertsala, baldintzarik gabea.
• eros : desira, haragizko griña, gorputzaren plazera.
• philia : adiskidetasuna, lotura soziala.
• storgia : familiako maitasuna.
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Maitasuna eta atxikimendua mila kausaren bateratzearen bidez bakarrik azal daitezke, efektu
bat eragiten baitute edo ez. Zer da maitasuna? Enpatia? Atxikimendua? Maitasunak harremanen arteko
nahasmena sor dezake: emozioa, desira, lotura, intimitatea, sexualitatea... Maitasuna gizabanakoei, izaki
bizidunei, objektuei, lekuei edo ideiei aplikatzen zaie.
bati?

- Nola lot daitezke 14 eta 18 urte bitarteko gazteak gisa bereko gai abstraktu, intimo eta sentikor

- Zer-nolako esperientzia, trukaketa eta sormen kolektibo proposa diezaiekegu, haien barnehausnarketa eta emozioei begira ?
- Nola ohartu gaiaren sakontasunaz, haren adarkatzeaz, poesia, literatura , filosofia eta arlo
zientifikoa nahasiz?
Galderei ihardesteaz gain berriak ere sortzea izanen da gure desafioa, Milan Kunderak zion
bezala: « Etengabe galderak egitea da maitasuna ».
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AMUA ANTZEZLANA
ERRONKAK
Maitasunak egiten gaitu, maitasunak sortzen gaitu, eta gure bizitzaren zuku handiena hortara
dedikatzen dugu. Ametsak, erronkak, zauriak eta bizipenak maitasuna deitzen diogun horrek markatzen
ditu. Baina maitasuna ez balitz eraikuntza guzietatik at dagoen zer hori? Ez balitz erabat senezkoa, animalia
edo basa? Naturaz edo intuizio hutsez gure baitan dagoen indar kontrolaezin hori? Ikasi gabe sortzen da
maitasuna? Musu-truk ematen eta hartzen den opari bat? Mundu zeken eta ilun honetatik salbatzen
gaituen heldu leku bakarra? Ez arraza, ez klase, adin edo genero baldintzarik gabeko bidea ez al zen
maitasuna?
Gure hizkuntzak maitasuna irakurtzeko, ulertzeko eta berrasmatzeko gaitasuna eta aberastasuna
taularatu nahi dugu. Barne konflikto ikaragarriak argitaratuz, maitasunez eta umorez, gure buruari eskaini
nahi diogu merezi dugun begi kliska eta besarkada. Euskal Herria utopiaren lurralde bat izan baldin bada
urteetan, ez ote dugu intimotik asmatzen hasi behar? Zer da intimoa baino politikoagoa maitasuna ez
bada?
LEHEN URRATSAK
Ikuskizun honekin, natura, estetika eta kulturaren arteko talka agerian ezarri nahi genuke. Ekintza,
natura salbaienean garatzen da, mendian, oihanean. Baina argi da norberak molde biziki desberdinean
bizi duela natura deitzen ohi duguna. Gure hezkuntzaren betaurrekoekin, natura, ongi izatearekin edo
arrisku primitiboarekin ulertzen dugu. Gure izaera primitiboak beldurtzen gaituelako ere bai. Antzerkiak
espazio sinboliko bat proposatzen duenez, ez gara errealismoan murgilduko. Hipotesia bat planteatuz,
bideoa izanen dugu eszenografiaren ardatz nagusia: natura eta artifiziala buruz buru jarriz, pertsonaiak
estoka batean jarriko ditugu. Natura filmatuz eta proiektatuz, nahasiko dugu protagonista bakoitzaren
oroitzapen gordetuenarekin, amets eta ilusioekin. Norberak andeatutako neska edo mutikoa hor du beti,
barne barnean, eta norbanakoaren paradisu galdua irudikatzen saiatuko gara. Kantuz eta irudiz, ikusleari
bere lekua eskaini nahi genioke, hats hartze poetikoak minez, pozez, damuz edo ilusioz josiz.
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DRAMATURGIA
Errautsak, Hamlet, Francoren Bilobari Gutuna, Zazpi Senideko eta Zaldi Urdina antzezlanen
ondotik, txikitik idazteko premia berriz ere etorri zaigu. Istorioa sinplea baldin bada berez, ekintzak
gordetzen duena mundu bat da. Ondoeza eta oinaze guziak ezin dira hitzez marraztu.Hitzak berak ulertzeko
molde asko dagoelako, eta bizitza bera gaizki ulertu handi batean oinarritua baita. Idazkerak isiltasunari
leku berezi bat emanen dio: ez duguna erran, ezin dena erran, eta sekula erraiten ausartuko ez garena
agerian uzteko. Debekuak, isiluneak, lapsusak eta kantuek markatuko dute antzezlanaren erritmoa.
Pertsonaiak egoera jasangaitz batean murgilduz, maskarak kentzea bortxatuak izanen dira. Bakoitzak
erran, pentsatu eta egiten duenaren arteko distantzian, barne konfliktoak ez lehertzeko, ukapenean
autokonbentzitzen saiatuko dira. Umorea doinu orokorra baldin bada ere, norbera bere pertsonaren
izaera basatiaren ondotik pasatzeko arriskuak eta arrangura nagusituko dira. Eta galdera hauek tartean:
utopiak merezi digu? Noiz abandonatzen dugu gure burua erosotasunaren besoetan, traizio txikiz, pausoz
pauso, garena ukatu arte? Mundua ezin badugu aldatu, gu aldatzen ahal gara?
FITXA ARTISTIKOA
ZUZENDARITZA: Ximun Fuchs
IDAZKERA: Manex eta Ximun Fuchs, Arantxa Hirigoyen
AKTOREAK: Maite Larburu, Manex eta Ximun Fuchs
KOREOGRAFIA: Philippe Ducou
ARGIZTAPEN DISEINUA: Aitz Amilibia
JANTZIAK: Fran Dussourd
MUSIKA: Maite Larburu
BIDEO SORKUNTZA: Eñaut Castagnet, François Froget
ARGAZKIA: Ainhoa Resano
EKOIZPENA: Iasone Parada
BANAKETA: Irantzu Azpeitia
MEDIAZIOA: Arantxa Hirigoyen
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SINOPSIA
Anak, bere gaztaroko bi maitale ohi gonbidatu ditu Iratiko etxola batera. Azken asteburu bat, izan
zirenaren eta amestu zutenaren izenean. Aitor eta Txolarre etorriko dira bai, baina bata eta bestea ez dira
jakinean hiru izanen direla. Elgar asko maitatu dute, elgar asko maite dute, baina zaila da hain intimoa den
hori partekatzea. Esklusibotasuna, erromantismoa, egoa, jabetza, ohitura, kultura, hezkuntza alde batera
uztea, asteburu bakar batentzat bada ere, barne kalapita galantak eraginen ditu. Oihan basatia, oreinak
eta onddoak tarteko, bakoitzak pentsatzen duena, erraiten duena eta egiten duenaren arteko distantziak
pertsonaiak biluztuko ditu. Askatasunaren utopia azkenekoetan dela errana izan zaigu hainbatetan, baina
maitasunaren izenean, noraino joan gaitezke?
PERTSONAIAK
• ANA
• AITOR
• TXOLARRE

02. Hitz batez, bi olerki
Baudelaire Charles, Mozkor zaitezte.
Cano Harkaitz, Lehen maitasuna.
Eizagirre Ekhine, Izatekotan / Musu-truke / Nor gara.
Estankona Igor, Topologia.
Gorrotxategi Aritz, Bizitzaren amua.
Rich Adrienne, XVII.
Ugadi Leire, Amua irentsi.
Ulibarri Mirari, Hau ez da maitasunezko olerki soltea / Hizkuntza internazionala.
Uribe Kirmen, Maite zaitut, ez.
Ribeyro, Barthes, Kundera, Sontag, Yourcenar, Barnes, Dovlatov, Buñuel, S. de Beauvoir, Sarrionandia,
Maitasuna Aipuak.

03. Liburua irakurri eta hitzak ihesi
Beauvoir Simone: Bigarren sexua,
(itzulp. Irene Arrarats Lizeaga, ELKAR - 2019).
Agirre Dorronsoro Lorea, Eskisabel Larrañaga Idurre: Trikua esnatu da,
(SUSA – Lisipe 2019).
Etxebarrieta Oihana, Rodriguez Zuriñe: Borroka armatua eta kartzela,
(SUSA – Lisipe 2016).
Rich, Adrienne: Emakumeagandik jaioak, Amatasuna esperientzia eta instituzio gisa,
(itzulp. Maialen Berasategi, TXALAPARTA – 2020).
Rodriguez, Eider: Bihotz handiegia,
(SUSA – 2017).

04. Testu onekin, orenak labur
Ama ta asuna, Amaia Agirre.
Borroka eta eraldaketarako sekulako esparrua da maitasunarena, Julene Larrañaga.
Genero indarkeria eta maitasun erromantikoa, Danele Sarriugarte.
Hiztegi bat norberarena, Danele Sarriugarte.
Inoiz baino eskurago daukate, Edurne Begiristain.
Iraungi, Ane Labaka Mayoz, Mariñe Arbero Astigarraga.
Maitasun erromantikoaren mitoak, Onintza Irureta.
Maitasuna, Onintza Enbeita.
Maitasuna politikoa da, Jakin aldizkaria (233-234 zenb.).
Maitasuna, generoa eta nerabezaroa, Irantzu Fernández Rodríguez.
Ondo maite, beldurbarik.eus
Schopenhauerren trikua, Saioka Aginako Lamarain.

05. Oilo kantari, bihotz salatari
KANTUAK:
· Amua. Anari.
· Baratzeko pikuak. herrikoia.
· Bi bihotz, bi ero. Zea Mays.
· Bird on the wire. Cohen / Lete.
· Esperantzarik gabeko zenbait. Inaki Aurrekoetxea/ Mikel Urdangarin.
· Gure barrenetatik, 2zio.
· Maitiak galdegin zautan. herrikoia.
· Malutak, Bulego.
· Sagarroia, J. Sarrionandia / Sagarrroi taldea.
· Ura isuririk, herrikoia / B. Lertxundi.
· Utzidazu. Bide ertzean / Imanol Ubeda.
BERTSOAK:
· Miren Amuriza / Arkaitz Estiballes.
· Miren Artetxe / Amets Arzallus.
· Amets Arzallus.
· Andoni Egaña.
· Agin Laburu / Aitor Sarriegi.
· Maialen Lujanbio / Jon Maia.
· Oraina / ordaina. Egoitz Zelaia.
· Zalantzatik galdera, zalantzatik galera. Egoitz Zelaia.

06. Ziminoa beti zimino.
Amodioa kimika kontua da.
Maitasuna: indartsua, aldakorra eta misteriotsua.
Oreinak eta orkatzak bikote bila.

07. Begiak noraino, nahia haraino.
Lorentxa Beyrie-ren margolanak.
Frida Kahlo «Orein zauritua» (1946)

08. Amodioak begiak itsu.
DOKUMENTALAK.
«Laranja Osoa»
Eneko Sagardoy (2015)
Maitasun erromantikoaz aritu dira Nerea Ibarzabal eta Eneko Sagardoy elkarrizketa honetan. Zenbat
aldiz galdetu diogu gure buruari zer den benetako maitasuna? Inor ez da gai hain sinplea dirudien
galderari erantzun on bat bilatzeko. Bada printze urdinak
alegiazko pertsonaiak direla ohartu denik, edo laranja erdia
etxeko hozkailuan usteltzen ari den fruitua besterik ez dela
konturatu denik.
https://www.youtube.com/watch?v=Zbl09NfEGp4

«Maitasuna»
Ur handitan (2015)
Euskal gizarteko hainbat aurpegi ezagun maitasunak euren
bizitzan duen lekuaz aritu dira.
https://www.youtube.com/watch?v=kHRMw8ll_7o

08. AMODIOAK BEGIAK ITSU.

«Maitasun erromantikoa botere harremanen euskarri?»
11 Telebista
Maitasun erromantikoaren mitoan sakondu dugu; nondik dator? Nola aldatu mitoa historian zehar?
Zergaitik sentiarazten gaituzte erdi eta ez oso? Zer ondorio ditu maitasun erromantikoaren mitoak gure
harremanetan? Galdera hauen erantzunak bost pertsonek eskaini dizkigute. Batetik Ainara Santamaria
(ikertzailea) eta Ibon Arrizabalagak (Berdintasun teknikaria). Eta bestetik, hiru gaztek: Iraia Madariaga,
Ane Camara eta Jon Ander Urresti.
https://www.hamaika.eus

«Maitasun erromantikoak ordena soziala mantentzen du»
Maria Luz Esteban (2019)
Gizarte Antropologian doktorea eta EHUko irakaslea da Mari Luz Esteban basauriarra. Maitasun
erromantikoa, generoa, gorputza, feminismoa, emozioak... Hainbat gai jorratu ditu Estebanek Ane
Zabalarekin batera, Bilboko Azkue fundazioaren egoitzan.
https://www.youtube.com/watch?v=vVngxd9abIU

FILMAK:
· Gure oroitzapenak (2018)
· Oreina (2018)
· Pikadero (2015)
· Testről és lélekről (2017)
· The kiss (1896)

09. Amuari tiraka: lantzeko,
eztabaidatzeko, gogoetatzeko
· Maitasun erromantikoaren mitoak.
· Maitasuna ekintza edo sentimendua ote da ?
· Maitasuna jabetza ote da ?
· Maitasuna kartzelan.
· Maitasuna artean : literaturan, zineman, antzerkian, arte plastikoetan...
· Maitasuna sare sozialetan aurki ote daiteke ? Egiazko amodioa, mundu birtualean ?
· Noraino joan gaitezke maitasunaren izenean ?
· Pornografia : « fikzioa », ez errealitatearen ispilu.

10. Amua irentsi dugu:
AMUA testu zatiak eta kantuak
TESTU ZATIAK:
3. GERTALDIA. OGI GOGORRARI HAGIN ZORROTZA
6. GERTALDIA. AMETSA, GOGOAREN IGANDE
7. GERTALDIA. GAIZKI ESANAK BARKATU ETA ONDO ESANAK GOGOAN HARTU

AMUA KANTUAK:
Maite Larburu Garmendia

