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Gaurkotze ezinezkoa

Agus Perez

A itortu beharra dut, lagu-
nok: honezkero makina
bat aldiz ikusi dut Ham-

let, eta seguruenik horregatik ez
dit berebiziko zirrara eragin bes-
te behin ikusteak, are gutxiago
antzokiko sarreran ikusi dudane-
an emanaldia hiru ordukoa izan-
go zela. Baina, tira!, irakurleek ez
dute neure aienen berri zertan ja-
san eta, gainera, Teatro Español
delakoaren ekoizpen hau beste
batzuk baino askoz hobea izan
da, aro barrokoaren iraupena go-
rabehera. 

Antzezpenen indarra muturre-
raino nabarmentzearren, ia hu-
tsik egon da Will Keen taula zu-
zendari britainiarrak aukeratu
duen eremu eszenikoa, eta husta-
sun horretan argiek eta taula gai-
neko mugimenduek ezarri dituz-
te koadro eta eszenen arteko al-
daketak. Pertsonaien banaketari
begira, Alberto San Juanen esku
geratu da Hamleten rola, haren
ahalmen ukaezina oinarritzat
hartuta, eta Keen bera izan da
Hamleten osaba intzestuzale
zantarra, herri hartako erregea-
ren figura bere doinu anglosaxoi
bereziarekin kutsatuz. Bestetik,
aipatzeko modukoa da Gorka
Otxoa eta Antonio Gilen lana,

kontrapuntu bikaina eman diete-
lako obrako protagonistei beren
esku egon diren pertsonaia se-
kundario guztietan.

Hala eta guztiz ere, eta zuzen-
daritza lanaren maila berean,
Maria Fernandez Ache-ren gazte-
laniazko itzulpena eta antzerki-
rako bertsioa nabarmendu behar
ditugu —zuzendaritza Keenekin
konpartitu du—, oso kutsu bere-
zia eman diolako testuari, Sha-
kespeareren maila goreneko hiz-
kera poetikoa agerraraziz eta
noizbehinkako umore ukitu
gaurkotuak fintasun handiz tar-
tekatuz. Keen, aldiz, harrapatua
geratu da berak baino lehenago
beste askok irentsi duten amu be-
rean, uste izan duelako oraingo
gorbatak eta jakak erabiliz eta
soinu-eremuari giro kaletarra
emanez —irrati bidezko elkarriz-
ketak, aireportuetako hotsak eta
oharrak, helikopteroen zalapar-
ta...— gaurkotasuna hartuko
zuela, magikoki, garai bateko tes-
tuak.

Ez da hala izan, ordea. Laertes,
Polonio eta enparauen izenak en-
tzutearekin bakarrik, gutariko
edonor konturatzen da testu kla-
siko baten aurrean gaudela, eta
emanaldiaren hasieratik uler-
tzen dugu boterea kontrolatzeko
borrokak askoz bide gupidagabe
eta ilunagoetatik doazela gaurko
munduan. Horren guztiaren on-
dorioz, askoz emankorragoa
izango litzateke pertsonaiak eta
ekintza beren jatorrizko garaian
kokatzea eta testuaren benetako
indarrean sinestea, etengabeko
gaurkotze ezinezkoetan ibili be-
harrean.

Kritika
Antzerkia
‘Hamlet’

Zuzendaria: Will Keen.
Lekua: Bilboko Arriaga 
antzokia.
Eguna: Azaroak 18.

Ikusle pare bat

Agus Perez

I kusle pare bat besterik ez
dira etorri gaurko emanaldi-
ra, baina beraiekin eta akto-

re bakar batekin nahikoa da an-
tzerkiaren magia gauzatzeko.
Horraino Publikoari gorroto-ren
oinarria. Gazteszenan, ordea, ia
goraino bete dira besaulki lerro-
ak, eta fikziozko ikusle haiek an-
tzezlanaren parte bilakatu dira,
ezinbestean. 

Xabier Mendigurenek duela
hogeita bost urte idatzitako
obrak antzerkiaren gaineko
hainbat kontu aztertzen ditu,
maisuki aztertu ere emanaldian
entzundakoaren arabera, eta
haietan funtsezkoena da ikuslea-
ren eta aktorearen rolen analisia
eta antzerkiak gizartean duen ze-
regina. Izan ere, testua agertu
zen garaian eztabaida nagusieta-
ko bat zen nola apurtu zitekeen
alde bien arteko harresi ikusezi-
na, eta horren harira dator esan-
dako ikusle biak agertokira eka-
rri eta emanaldiaren parte bihur-
tu izana. 

Hortik aurrera, eta lehenago-
tik ere bai, antzerkiari buruzko
gogoeta interesgarri asko plaza-
ratu dira, arte zahar honen balio
sozial zein antropologikoan sa-
konduz, munduko zenbait dan-
tza, erritu eta antzezpen mota
konparatuz eta muturreko kon-
tzeptuak elkartzeko balioa azpi-
marratuz. 

Hala ere, nire susmoa da jato-
rrizko testuan gehiegizko pisua
hartzen zuela diskurtso teoriko-
ak, eta horrexegatik uste dut me-
ritu handikoa izan dela Manex
Fuchsen eta talde osoaren lana,
irudi plastiko askorekin eta ekin-
tza fisiko aberasgarriekin horni-
tu baitituzte eszena gaineko ber-
baldi mamitsuak, Luhusoko fak-
torian hain ondo menperatzen
duten lengoaia metaforikoaren
bidez. Horretan, jakina, esangu-
ra handikoa izan da eremu esze-
nikoaren planteamendua
—bonbilla zuriz egindako zirku-
lu itxia, antzoki zahar bateko be-
saulkia, misterioaren gordelekua
den oihal gorria, manikiaren
esangura enigmatikoa...—, are
gehiago kontuan izanda Josep
Duhauren argi-diseinu apal eta
horrexegatik miresgarria. 

Eta azkenik, aktoreen lana na-
barmendu behar dugu: Ander Li-
pusek bere kameleoi dohain guz-
tiak baliatu ditu —orain Tom
Waits orain Juan Junda, orain
Manex Domintxine orain psiko-
pata ilustratua—, halako moldez
non bazirudien hainbat pertso-
naia diferentek esaten zutela be-
rez bakarra den testua. Iñaki Zia-
rrustak eta Miren Tirapuk, aldiz,
ez dute ia testurik eduki, baina
kontrapuntu bikaina eratu dute
Lipusen ahalmenaren aurrean
beren presentzia soil eta keinu
neurtuekin. Izan ere, beraiek
izan dira benetako ikusleen eta
eszenaren arteko lotura, eta bien
rolei esker sakondu du proposa-
menak giza harremanen azterke-
tan eta gizakien manipulazioa-
ren gaian. 

Kritika
Antzerkia
‘Publikoari gorroto’

Egilea: Xabier Mendiguren.
Zuzendaria: Manex Fuchs.
Antzezleak: Ander Lipus, Miren
Tirapu, Iñaki Ziarrusta. Lekua:
Donostiako Gazteszena aretoa.
Eguna: Azaroak 17.

Iñigo Astiz Iruñea

Estreinatu zutenetik, jaialdi as-
kotan izan da Oscar Alegria zine-
magile iruindarraren Emak Ba-
kia Baita filma. Man Ray artistak
Bidarten (Lapurdi) bere pelikule-
tariko bat grabatzeko erabilitako
etxearen bilaketa kontatzen du
lanak, eta kritika onak jaso, eta

publikoaren harrera ona izan zi-
tuen, besteak beste, Donostiako
Zinemaldian. Orain heldu zaio le-
hen saria. Epaimahaiaren aipa-
men berezia jaso du Montrealgo
RIDM Dokumental jaialdian (Ka-
nada). 

120 film ziren lehian, eta Ale-
griaren lanaren «ausardia» na-
barmendu du epaimahaiak. «Oso
trama aberats eta malgua sortzen
du pelikulak, eta, horri esker, ba-
tu egiten dira egilearen begirada
poetikoa eta mundu materiala».

Bartzelonako L’Alternativa
jaialdian izango da filma hil ho-
nen bukaeran, eta Iruñeko Ikus-
puntu jaialdian otsailean.

‘Emak Bakia Baita’ filma
saritu dute Kanadan
Montrealgo RIDM
Dokumental jaialdian
jaso du saria Oscar
Alegria iruindarraren
lehen film luzeak

Zentsura At-ek Pussy Rioti
egin dio aitorpena

MUSIKA ›Pussy Riot punk-rock
talde feministaren aurkako
kondena «adierazpen askata-
sunaren kontrako beste kolpe
garratz bat» dela iritzita, Zen-
tsura At musika jaialdiak aitor-
pen publikoa egin dio. Talde
horretako hiru emakume «ban-
dalismoa» egotzita atxilotu
zituzten, bat-bateko kontzertu
bat emateagatik Moskuko Kris-
to Salbatzailearen katedralaren
baimenik gabe.

Nerea Berrotaran eta Ane
Galardi, kantu txapeldun

MUSIKA ›Igandean jokatu zen
Gipuzkoako XVI. kantu txapel-
keta Donostiako Antzoki Zaha-
rrean. Ane Galardi eta Nerea
Berrotaran (Hernani / Urnieta)
gailendu ziren Mikel Markezen
Hiri hartan izan zen kantuare-
kin. Eneritz Aulestia eta Uhats
taldearentzat izan zen bigarren
saria (Begirada urruntzean
kantuarekin), eta Josu Zubia-
rentzat hirugarrena (Ilargi
betea abestiarekin).

‘Barrura begiratzeko
leihoak’ hiriburuetan

ZINEMA ›Bost zinemagilek
egindako Barrura begiratzeko
leihoak filma Donostia, Gasteiz
eta Iruñeko areto komertziale-
tara iritsiko da asteburuon.
Ostegunean Iruñeko Golem
zinematan egongo da ikusgai.
Gasteizen eta Donostian, berriz,
ostiraletik hasita astebete
egongo da karteldegian, azaro-
aren 23tik 29ra. Donostian
Trueba zinematan ikusi ahal
izango da eta Gasteizen Florida
zinema-aretoan.

DLaburrak


