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ARTEDRAMA EUSKAL
LABORATEGIA/
TOPAKETAK.
ArteDrama Euskal Laborategia (ADEL),
arte eszenikoetan euskaraz aritzen
garenon topagunea da; aktore, zuzendari,
antzerkigile zein antzerkizaleentzat urtero
zabaltzen den gunea.
Euskal Herriko arte eszenikoetan
murgilduta gaudenon arteko eztabaidak,
jakintza eta elkartrukeak sustatzeko
asmoarekin, astelehenetik larunbatera,
48 orduz guztira, 6 irakasleren tailerrak
prestatu ditugu. Ikastaro guztiak euskaraz
izango dira, eta matrikula 450 €koa
(lotarako lekua eta otorduak barne).
Laborategi gisa jaiotako esperientzia
honetara gonbidatuta zaude!
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IRAKASLEA:
ANDER LIPUS
Madrilgo William Layton Antzerki Laborategian egin zituen
lehen ikasketak. Bilbora itzulita, beste artista batzuekin batera
Mina Espazioa eta Antzerkiola Imaginarioa sortu zituen.
Antzerki antropologian aditua, zenbait ikastaro eta antzerki
eskoletan irakasle izan da. 2007an ArteDrama arte eszenikoen
plataforma sortu zuen, eta 2012an, proiektu pertsonalak
bideratzeko, Huts Teatroa konpainia. Egun, maite duen
antzerkia egiten jarraitzen du, zuzendari zein aktore lanetan.

ERAIKI ETA DESERAIKI|
Ikastaroan zehar aktorearentzako teknika ezberdinen ezagutzan sakonduko dugu. Aktore
batek pertsonaia bat eraikitzeko behar dituen tresnekin jolastuko dugu: arnasa, oreka,
indarra, adierazpena, espazioa eta jauzia bezalako kodigoak landuz. Gai bat, egoera bat edota
pertsonaia bat eraikiz eta deseraikiz inprobisatuko dugu.

Ikastaroa: Eraiki eta deseraiki.
Iraupena: 8 ordu.
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IRAKASLEA:
OLATZ GORROTXATEGI
Eszenako zuzendaria, antzerkigilea, aktorea eta arte
eszenikoetako irakaslea, antzerki kudeaketan eta ekoizpenean
esperientzia handia izateaz gain. Bere lana ekoizpen propiora
eta Estatuko eta Euskal Herriko beste konpainiekin lankidetzan
aritzera bideratuta dago. Bere teknikaren artean eszena
antzerkigintza, lengoaia berrien ikerketa eta dokumentu
antzerkian izandako esperientzia nabarmentzen dira.

SORKUNTZA ETA NORTASUNA|
Antzerki testu klasiko batetik abiaturik, antzerkigintza garaikideak ematen dizkigun
baliabideak aztertu eta praktikan jarriko ditugu, pertsonaia eta aktorea performerra bihurtuz.
Guztion irudimenean dagoen istorioa hautsi eta kontatzeko modu berriak eraikiko ditugu
tailerrean. Mitoak berrirakurriz, gure biografiara hurbilduz eta publikoarekiko komunikazio
zuzena sortuz.

Ikastaroa: Sorkuntza eta nortasuna.
Iraupena: 8 ordu.
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IRAKASLEA:
PATRICIA URRUTIA
EHUn Filologia Klasikoan lizentziatua da. Philipe Gaulierrekin
(London) eta Mar Navarrorekin (Madrid) antzezle- ikasketak
burutu zituen. Horrez gain, musika eta biolin-ikasketak
ere baditu. Hizkuntzak, antzerkia eta musika zoratzeraino
maite ditu. Antzerkia antzeztu, idatzi, zuzendu eta azken
urteotan, Benetan Be Teatroa jaio zenetik, ekoiztu ere egiten
du. Nekeak neke, ardurak ardura, munduko beharrik onena
duenaren konbentzimendua dauka.

JOKO ESZENIKOA|
Jolastu egingo gara. Jolasean dibertitzen garelako. Jolasean sentitzen dugun plazera delako
oholtzara irtetzera bultzatzen gaituena eta bertan egoteko eskubidea ematen diguna.
Jokoaren bitartez landuko ditugu konplizitatea, entzutea eta konfidantza. Nor bere
buruarenganakoa eta bestearenganakoa.

Ikastaroa: Joko eszenikoa.
Iraupena: 8 ordu.
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IRAKASLEA:
MANEX FUCHS
Antzezlea, joko eta taula zuzendaritzan ere aritua. Ia 25
urtez Frantziako alde guztietan ibili ondoren, 2017an AXUT!
kolektiboa sortu zuen, Ximun Fuchsekin batera. Aktore lana
espazio ezberdinetan garatu du: antzokietan, plazetan eta
kamara aurrean. Idazketa prozesuetan ere parte hartzeko
ohitura du. Badu dozena bat urte elkarlanean diharduela hiru
alorretan: euskal sorkuntza, arte hezkuntza eta herrigintza.

MAITASUNA EKINTZETAN|
Antzerki jokoa: ekin eta eragin, espazio bat gorpuztu, harreman bat sortu, erronkari eutsi,
kontrasteak bilatu, tentsioa ta askapena. Maitasunaren hiru funtsezko egoerak hartuko
ditugu oinarri: lehen hitzordua, maitasun froga eta bereizketa. Inprobisaziotik abiatuz, ongi
antzeztea baino, antzezkidearen jokoa piztea izango dugu helburu.

Ikastaroa: Maitasuna ekintzetan.
Iraupena: 8 ordu.
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IRAKASLEA:
RUTH GUIMERÀ
Bilbon jaioa, gaztaroa ballet klasikoa eta dantza garaikidean
aritzen eman zuen. Basauriko Antzerki Eskola bukatu eta
“method of acting”-ean sakonki murgiltzeko zirrara sartu
zitzaion New York-era abiatuz. John Strasberg- ekin ikasi eta
laster bere Accidental Repertory Theater-eko kide bihurtu
zen. Actors’ Studio-ko azken Playwright Festival-ean pertsonai
protagonista eman zioten. Brooklyn-eko Company XIV. dantza
taldeko laborategian gonbidatua izan hainbat urtetan. Orain,
poz-pozik dago Aulestin egoteaz.

INTERPRETAZIO ERREALISTAREN OINARRIAK|
Interpretazioa ikastea, bizitzen ikastea bezalakoa da. Nahiz eta denok izan bizitzari
aurre egiteko ideiak, norbera izan behar da bere bizitzaren sortzaile eta jabe. Teknika
garrantzitsua da. Haren helburua zure pertzepzioa zabaldu eta errealitatea ulertu edota
imajinatzeko baliogarria izan behar du. Baina txarto erabiliz gero errepresio tresna bihurtu
daiteke eta artistaren izaera berezia mugatu.

Ikastaroa: Interpretazio errealistaren oinarriak.
Iraupena: 8 ordu.
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IRAKASLEAK:
MATXALEN DE PEDRO eta IGOR DE QUADRA
Matxalen de Pedrok eta Igor de Quadrak, batak Bartzelonako
Institut del Teatren eta besteak Londreseko Int. School of
Corporeal Mimen antzerkigintzaren oinarriak ikasi ondoren,
2010an Bilbon topo egin zuten. Elkarrekin Horman Poster
kolektiboa hasi zuten (www. hormanposter.eus) dramaturgia
berrien lengoaiak ikertu eta praktikatu nahian. 2019an,
erronka kolektibo berri bat hasi dute Maite Aizpurua, Xanti
Agirrezabala eta Jonan Urrestirekin elkarlanean. Horren fruitu
da Antigone edo ezetzaren beharra antzezlana eta Antigone
metodoa izeneko mediazio proiektua.

MUNDU BERRIETAN ZEHAR|
Aktorea taldeko esploratzaile bat da. Kotidianotik extrakotidianorako bidean, emozioak,
formak, mugimenduak eta ideiak taldean esploratzen dituen sortzailea. Baieztapen
honetatik abiatuta, entrenamendu psiko-fisiko bat proposatzen dugu non tradizioak
(dakiguna) eta sorkuntzak (ez dakiguna), elkar elikatuko duten. Gorputza eta hitzaren bidez
mundu imaginarioak sortu eta konkistatuko ditugu.

Ikastaroa: Mundu berrietan zehar.
Iraupena: 8 ordu.
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ArteDrama
Arte Eszenikoen Plataforma.
Informazioa eta matrikula:
Iasone: (+34) 636 552 244
info@artedrama.com
www.artedrama.eus
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