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Begiratu

irudimenaren

leihotik

Hausnartzeko antzezlanak.

Idazlea zeu zara, irakurtzen duzulako liburuko hainbat pasarte antzezten
dituzte aktoreek saioan. Irudian, Getxoko Villamonte ikastetxean (Bizkaia)
azaroan eskaini zuten saioa. ARGAZKIAK: LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Artedrama eta Dejabu konpainiek antzerkira
eraman dute Joseba Sarrionandiaren ‘Idazlea zeu
zara, irakurtzen duzulako’ liburua. Ikastetxez
ikastetxe dabiltza liburuan oinarritutako
antzezlana eskaintzen Testua: Maite Azkuenaga

B

egiak itxi, eta denok irudikatu izan dugu noizbait
gure aurrean leiho bat dugula. Leiho horretatik gauza ugari ikusteko aukera
dago: marigorringoa, basoa, txoria... Norberaren begiei jarritako leihoan norberak nahi duena ikus dezake. Hala ere, egia da aldartearen arabera mundua oso
bestela ikusten dela. Umore ona
dugunean, inguratzen gaituen guztia polita dela iruditzen zaigu.
Umore txarrean gaudenean, berriz, zitala eta gogaikarria da mundua.
Leiho horretatik begiratzea da
Joseba Sarrionandiaren Idazlea
zeu zara, irakurtzen duzulako liburuak erakusten digun gauzetako
bat. 2010ean argitaratu zuen Hik
Hasi elkarteak liburua, eta, orotara,
133 mikroipuin biltzen dira. «Pentsamendu autonomoa, dibergentea eta kritikoa ahalbidetzen duten proposamen literarioz beteriko narrazioak dira guztiak ere»,
diote Artedrama antzerki taldeko
lagunek. Liburuko proposamenek
duten balioa kontuan izanik, liburua antzerkira eramatea erabaki
dute Artedrama eta Dejabu konpainiek.

Fitxa
• Izenburua: ‘Idazlea zeu zara,
idazten duzulako’.
• Aktoreak: Urko Redondo,
Ainara Gurrutxaga, Ander Lipus eta
Miren Tirapu.
• Norentzat: Bi saio mota daude:
6 urtetik 9 urteko haurrentzat bata;
9 eta 12 urte arteko umeentzat bestea.
• Iraupena: 45-50 minutu.
• Informazio gehiago:
www.idazleazeuzara.com webgunean
edo (0034) 633-567646 telefonoan.

Hala, 6 eta 12 urte bitarteko
haurrentzako ipuin kontaketa dramatizatua prestatu dute ikastetxeetan eskaintzeko. Adin tartearen arabera, bi saio mota eskaintzen dituzte: 6 urtetik 9 urte
bitarteko haurrentzat bata, eta
10 urtetik 12 urte bitartekoentzat
bestea.
Antzerkian azaltzen den moduan, idaztea eta irakurtzea dira
eskolan ikasten ditugun aurreneko
gauza zailak. Irakasleek irakatsita-

ko hizkiekin hitz asko osatzeko gai
dira umeak, baita irudimena eta
beste hainbat elementu lantzeko
ere. Bada, hitz horietako batzuk
gogoratu eta jolasteko aukera
dute haurrek antzezlan horretan.

Hausnartzea
helburu
Antzezlanaren helburua ez da
mezu zehatzik transmititzea; eskolatik, telebistatik edo gizartetik
bertatik datozen mezu ugariz aseta baitaude umeak sarri, Ainara
Gurrutxaga aktorearen ustez. Hala
ere, norberak «zentzu kritikoa» behar duela eta «nork bere bizitzarekiko ikusmoldea landu eta mundua deskubritu» behar duela uste
du Gurrutxagak. «Hitz gutxitan
esanda, gu geu izan behar dugu,
gauzak pentsatuz, inguratzen gaituzten gauzekin gozatuz eta kritiko eta, batez ere, sortzaile izanez»,
zehaztu du aktoreak.
Hala bada, egoerak interpretatzeko eta hausnartzeko akuilua eskaintzen du Sarrionandiak liburuan, eta aktoreek emanaldian.
«Haurrentzat eta haurrekin partekatzeko ipuinak idatzi ditu Sarrionandiak liburuan. Balio poetiko

handiko narrazio horien bidez, aurkezten diren egoerak interpretatzera eta horrekin egoera berreraikitzera bultzatzen gaitu idazleak»,
diote konpainiako lagunek.
Ipuinen aitzakiarekin, askotariko
gaiak lantzen dituzte emanaldietan haurrekin: nortasuna, kultura,
existentzialismoa, elementu filosofikoak...
Azken batean, irakasleei liburua
lan tresna gisa erabiltzeko aukera
eskaintzea eta ipuin kontaketaren
bidez ipuinen lanketa sakonagoa
egitea dira emanaldien xede nagusiak. «Antzerkiaren bidez elkarrekin bizitzen ikasi, komunikatzen
ikasi, pentsatzen ikasi eta, batez
ere, norbera izaten ikasi, eta balioen gainean hausnartzeko aukera
eskaini nahi diegu ikasleei», diote
konpainiako lagunek.
Liburuan irakasleentzat material ugari dagoela uste du Gurrutxaga aktoreak, eta, horregatik,
Sarrionandiaren liburua eskola

programetan txertatu beharko litzatekeela deritzo.
Antzerkiaren bidez liburua ezagutaraztea ere bazen konpainiako
lagunen asmoa. «Antzerkiaren bidez liburua haurrekin partekatu
nahi genuen, erakargarriago eta
gertukoago bihurtuz», dio Gurrutxagak. Gertuko zerbait egin nahi
zuten; «haurrak parez pare eduki,
haiei galderak egin eta zuzeneko
harremana sortu. Horrela, gauza
ederrak sortzen dira, haurrek esateko asko dute eta».
Sormena eta irudimena antzezlanaren funtsezko elementuak
dira, baita edozein haurrek mundua ezagutzeko eta ikusteko tresna bikainetako bi ere.
Euskal Herriko hainbat herritan
ibili dira konpainiako lagunak emanaldia eskaintzen, eta, aurrerantzean ere, hango eta hemengo
ikastetxeetan ibiliko dira irudimenari leihoa zabaltzen, Sarrionandiaren liburua gidari hartuta.

