
ZAPALDUON ANTZERKIAREN INGURUAN 

"Gizaki oro da antzerki, guztiek antzerkian aritzen ez diren arren. Gizakia ikusi, ekin, pentsatu, sentitzeko  
jardunean  bere  burua  ikusteko  gai  da.  Sentzitzen  bere  burua  sentitu,  ikusten  bere  burua  ikusi  eta  
pentsatzeko jardueran bere burua pentsatu. Gizaki izatea antzerki izatea da!.” Augusto Boal. 

Zapalduon  Antzerkia  ariketa  fisiko,  joku  estetiko  eta  

teknika bereziek osatutako sistema da, antzerki ekimena  

arazo  sozial  eta  intersubjektiboen  hausnarketa  eta  

konponbide  bilaketarako  tresna  erabilgarri  bilakatuz,  

gizakion grina horren baliagarritasuna berreskuratu eta  

berrezartzea helburu duena.

60'ko  hamarkadan  Augusto  Boal-ek,  aurretik  Brasilen  

eta  ostean  munduko hainbat  herrialdetan,  garatutako  

metodologia  eta  teknika  sorta  osatzen  dute,  Paulo  

Freireren  Zapalduon  Pedagogian  oinarrituta.  Honen  

helburua antzerkia,  (eta beraz,  gorputzak eta gogoak)  

herritarrek  berreskuratzea  da,  haien  errealitatearen  

subjektu  eraldatzaileak  izateko  tresnak  garatu  ahal  

izateko. Boalek proposatutakoaz baliatuz, gizabanako eta taldeek arte eszenikoak erabil ditzakete errealitate  

pertsonal eta kolektiboan hausnarketa eta gogoeta egiteko, eta hortik antzemandako konflikto eta arazoak  

taldean landu ditzakete dialogo estetikoaren bitartez.

Honen  bitartez  antzerki  ikuslegoaren  berezko  pasibotasuna  apurtzea  bilatzen  da.  Hemendik  aurrera  

harreman  hori  aldatu  beharra  dago,  aukera  berriak  ahalbidetuz.  Oraingoan,  batzuk  besteek  sortutako  

produktua ikusi ordez, parte hartzaile guztiak subjektu izatea proposatzen da, emango den hausnarketan eta  

proposatuko diren ekintzetan rol aktiboa hartuz.

Beraz, pentsamendu, eztabaida eta harremanen demokratizazioaz ari gara, beti hauek ekintza zehatzetan  

gauzatzeko moduak bilatuz. Guzti honekin bilatzen dena zera da, eszenatokian jokatutako errealitatearen  

eraldaketa, oholtzatik kanpoko errealitatearen eraldaketarako entsegua baino ez izatea.



LANTEGIAREN INGURUAN 

Gure bizitzetan aurkitzen ditugun zailtasun egoerak eta nola aurre egin ez dakigun situazio horiek izango  

ditugu aztergai eta ekintzarako aukerak elkarrekin bilatzea proposatzen dizuegu. Eta hauxe Augusto Boalen  

Zapalduon Antzerkiaren Metodologia osatzen duten jolas, ariketa eta antzerki dinamiken bidez eta bidean  

elkar ezagutuz. Espero dugu formazio hau baliagarri eta atsegina izango zaizuela bai zuentzat eta bai aritzen  

zareten talde edo kolektiboentzat.

Zapalduon  Antzerkia  osatzen  duten  teknika  eta  tresna  desberdinak  ezagutu  eta  garatuko  ditugu,  parte  

hartzaileek bereganatu eta beste testuinguruetan erabili ahal izateko moduan: Irudi Antzerkia, Antzeki Foroa,  

Poliziak Buru Barnean, Joker/Curingaren rola,...

DINAMIZATZAILEEN INGURUAN

Blanka Ruiz eta Oihan Martirena dira proposamen honen aurkezle eta bultzatzaileak. Proposamen  

honetan bizitza eta ekintza esperientzia osagarriak elkartzen dira. Hezkuntza, gizarte ekintza eta arte  

eszenikoetan trebatutako pertsonak, eta taldeen jabetze eta hezkuntzarako metodologia aproposa.

Blanka Ruiz, diziplina artistiko desberdinetan trebatua da,  

bereziki  arte  eszenikoak,  dantza  eta  arte  plastikoetan,  gerora  

gizarte ekintza, hezkuntza eta ildo terapeutikora bideratu duelarik  

bere  ekimena.  Honela,  dantzaterapia  eta  Zapalduon  Antzerkian  

aritu  da  urte  luzez,  besteren  artean  Teatraviesas  taldearekin  

hamaika proiektu gauzatuz azken urteotan. Hauen artean eskola  

eta  institutuetan  baloreetako  hezkuntza  bultzatuz  Antzerki  

Foroaren bitartez, batez ere Generoa, sexualitatea, migrazioak eta  

jazarpenaren inguruan.  

Oihan Martirena,  formazioz ingeniaria eta proiektu teknikaria bada ere,  

hamar urteko eskarmentua du hezkuntza ez formalean eta gizarte ekintzan,  

garapenerako lankidetza, antzerkia eta ekimen sozialaren inguruko elkarte eta  

kolektibo  desberdinekin  lanean.  Azkenaldian  Zapalduon  Antzerkiko  

metodologia  erabiliz  talde  eta  ekimen  desberdinetan  konfliktoak  eta  talde  

dinamikak lantzeko, gizarte harpidetzarako gogoeta egiteko giroa erraztuz. 

 


