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Xabier  Mendigurenen Amodioaren ziega-k gaurkotasunezko egoera 
bat kontatzen du, egoera sozio-politiko konkretu bat. Kartzela 
bateko “bis a bis” bat hain zuzen. Bikote bat da protagonista (Aitor 
eta Miren). Egoeran harrapatuta, ihes egin ezinik, aske izateko eta 
bizirik sentitzeko eskubideagatik borrokatzen dute. Bien arteko 
hari hauskorrenak zein indartsuenak begi bistan utziz eta etorkizun 
zehatzik gabeko amodio istorio hunkigarria azaleratuz.
GuGure proposamena, bi pertsonaiek jokatzen duten antzezlana bada 
ere, lau aktoreen bitartez taularatzen da. Bikote baten lekuan, bi 
bikote. 
ZeZergatik bi? Egoera horretan egon daitezkeen bikote-klasea edo 
mota amaiezina plasmatzeko baliabide interesgarria iruditzen 
zaigulako.Klase-sozial, jatorri edota sinesmen politiko-erlijiosoeta-
tik haratago, gartzela gizartearen zatia dela ulertzen dugu eta espe-
ktro sozial oso zabala aurki genezake gartzelan. Preso edo bisitari 
moduan.

EGITASMOA

Aitor preso dago. Miren, bere bikotea, bisitan doakio. Aurrez au-
rreko bisita da: bis a bis-a. Konturatu gabe pasatzen da denbora, 
ziega honetan. Amodioa dute eginkizun. Baina gorroto dituen 
hark, gorroto duten hark, prestatu die hitzordua. Noiz arte ira-
uten du maitasunak? Zergatik besarkatzen dira maitaleak? Nola 
aldatzen dira ametsak barruan edo kanpoan zaudenean? Eta bel-
durrak? Maitasunaren haririk hauskorrenak eta indartsuenak, 
agerian gelditzen dira amodioaren ziega honetan.

SINOPSIA



Lauka Teatroa 2013ko udaberrian loratu zen. Euskal antzerkigintzan aspalditik gabiltzan lau aktore gara: 
Nazaret Froufe, Urki Muguruza, Joana Ocaña eta Eneko Sagardoy. Arte Drama Euskal Antzerki Laborategian 
batu ginen eta hantxe hasi zen bide hau. Gure egiteko erak eta gustuak ikusita, familia osatu eta Amodioaren 
ziega obra prestatzen hasi ginen. Orduz geroztik elkarrekin sortzeko gogo eta konpromisoari eutsi diogu.

Euskarazko antzerkigintzari gure alea gehitzeaz gainera, lan egiteko molde berriak arakatzea gustatzen 
zaigu. Jaio berrien antzera, lau hankatara edo lau eskutara goaz urratsak emanez, beraiek bezala bizitza es-
ploratzeko grinaz eta kuriositatez.
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LAUKA TEATROA
EKOIZLEA: 

NAGORE TXINTXURRETA
JOANA OCAÑA

DISEINU GRAFIKOA: 
IKER NAFTA
JANTZIAK: 

ITZIAR BASTARRIKA
ARGAZKIAK/BIDEOA:

XABIER ERKIZIA
MUSIKA: 

LAUKA TEATROA
ESZENOGRAFIA: 

ARANTZA FLORES
ARGIZTAPENA: 

NAZARET FROUFE
URKI MUGURUZA
JOANA OCAÑA
ENEKO SAGARDOY

 

AKTOREAK: 

ANDER LIPUS
ZUZENDARI LAGUNTZAILEA: 

LAUKA TEATROA
ZUZENDARITZA: 

XABIER MENDIGUREN
IDAZLEA: 

FITXA ARTISTIKOA



MAKINARIA ESZENIKOA:

8x6m-ko kámara beltza 

ARGIAK:

6 PAR64 (cp60) 
13 PC 1Kw-koak
6 Errekorte 25/50º 
6 Er6 Errekorte 15/30º 
24 Dimmer kanal
Kontrol mahaia

SOINUA:

2 inyekzio kutxa (DI) soinu mahaia eta portatilaren artean konektatzeko
DI-ak konektatzeko beharrezko kableak (Canon-Jack-Minijack estereo)
PA
MoniMonitoreak

BEHAR TEKNIKOAK
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