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Zer da eszenografoa izatea?

Eszenografoa naizen aldetik, nire eginkizuna da antzerkirako 
espazio eszenikoak diseinatzea. Hau da, hautatutako 
elementuen bidez modu plastikoan istorio bat kontatzea, 
eraiki den espazioaren helburua delako ideia zehatz bat 
transmititzea, istorioa edo mezua ulertzen laguntzea edota 
publikoari sentimendu jakin bat eragitea. 

Eszenografo gisa, nire lehendabiziko zeregina da antzerki-
obraren testua irakurtzea, baina aurrez zuzendaritza-
taldearekin bilera batean adosten dugu transmititu nahi 
dugun ideia zein den, nola kontatuko dugun edota zein 
garaitan kokatuko dugun. Hasierako bileretako gaien artean, 
bi lan-lerro nagusitu ohi dira, bata, errealitatea antzezteko 
aukera, eta bestea, metafora bidez bestelako sentsazioak 
eragitekoa. Gidoia aztertu ondoren, lehenengo ideia eta 
kontzeptuak ateratzen ditut eta obraren, garaiko artisten 
edota gai zehatz baten gaineko obren erreferentziak bilatzen 
ditut. Jarraian, lehenengo zirriborroak egiten ditut, eta gero, 
collageak, fotomuntaketak edota lan-maketak ideia horiek 
izan dezaketen bolumena irudikatzeko edo sortutako 
espazioek eskaintzen dituzten aukerak aztertzeko.

Zuzendaritzarekin egiten dudan hurrengo bileran, hasierako 
ideien gainean eztabaidatzen dugu eta jarraituko dugun 
bidea adosten dugu. Sorkuntza-prozesua entseguen 
aurretik hasten bada ere, onena prozesuan zehar aktoreen 
entseguetan parte-hartzea izaten da, zer behar den ikusteko 
edota eskatutako aldaketak egin ahal izateko.

Azpimarratzekoa da lantalde artistikoarekin egiten den 
lan paraleloa, zeinaren helburua den eszenaren plastika 

elkarrekin sortzea, koloreen paleta, poetika zehatza bilatzea, 
erabilitako material bakoitzaren sinbolismoa, etab. 

Behin diseinua egin eta gero, zatirik teknikoenari ematen 
zaio hasiera. Alegia, planoak egitea, neurriak doitzea eta 
eraikuntza-elementuak aukeratzea. Arkitekturan ez bezala, 
aukera badago eszenografoak berak eszenografia eraiki 
dezan. Azkenik, muntakeak ematen dio lanari amaiera, 
estreinaldiaren urduritasun eta emozioekin batera.  

Madrilen ekin nion eszenografia-ibilbideari. Donostian 
Arkitekturako ikasketak amaitu ondoren, Madrilgo 
Unibertsitate Konplutentseko Arte Ederren Fakultatean 
Eszenografiako Graduondoa egin nuen. Sorkuntza 
eszenikoetako nire kide den Isabel Acostarekin batera, 
fakultateko lehiaketa bat irabazi genuen eta horri eskerrak, 
gure lehenengo eszenografia eraiki ahal izan genuen.  

Harrezkero, eszenografo gisa lan egin dut zenbait euskal 
konpainiarentzat, eta horien artean Kabia Teatroa, Tartean 
Teatroa eta Nexo Teatro nabarmenduko nituzke. Horretaz 
gain, Uda-gau bateko ametsa Donostia 2016 Europako 
Kultur Hiriburuaren ekoizpenean eszenografia-laguntzailea 
izan nintzen eta arte-zuzendari gisa zenbait film labur egin 
ditut. Gaur egunean, Isabel Acostarekin batera, Lur obraren 
eszenografia egiten ari naiz, Xake produkzioak maiatzean 
aurkeztuko duen lan berrian. Bestalde, Monterhemoso 
kulturunean (Gasteiz) haurrentzako jolaserako instalazio 
artistikoak diseinatzen dihardut, jolaserako eszenografia 
esperimentalak sortzeko modu berri gisa.

Abstract

Scenography is about telling ideas in 
an artistic fashion, providing emotions 
through spacial design and through 
selecting specific elements for the set. It is 
a work that requires arts-based training and 
technical skills where architecture and fine 
arts jointly merge to create conceptually 
spaces, yet oniric, that may be realistic or 
imaginary providing a playful dialogue with 
the audience.
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Laburpena

Eszenografiak ideiak eta sentsazioak modu 
plastikoan kontatzen ditu, espazioaren 
diseinuaren bidez edota elementu jakinak 
aukeratuz. Lanbide honetarako formazio 
artistikoa eta teknikoa beharrezkoak dira, 
eta bertan bat egiten dute arkitekturak 
eta arteak. Hala, kontzeptuzko espazioak, 
espazio onirikoak, imajinarioak, errealistak 
zein jolaserakoak eraiki eta ikuslearekin 
elkarrizketan jartzen ditu.

Gako-hitzak: eszenografia, ideia 
bat kontatzea, plastika teatrala, 
lengoaia artistikoak, arkitektura
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Zergatik eszenografiaren aldeko hautua?

Ikasten hasi nintzenetik izan nuen argi nire ibilbideari 
bestelako ikuspegia eman nahi niola. Banekien arkitekturatik 
gehien gustatzen zitzaidana haren alde sortzailea zela, ideien 
sorkuntza, espazioak eraldatzea eta lengoaia desberdinak 
garatzea. Hori dela-eta, erabaki nuen eszenografiari 
profesionalki ekitea, pauso bat teknikoaren eta artistikoaren 
artean. Hala, espazioak sortzeko bidearekin jarraitzeko 
aukera izan dut, baina espazioari buruzko nire lengoaia 
oniriko propioa garatuz, materialak ikertuz eta horiek 
eszenaren gainean duten balio sinbolikoa, poetikoa eta 
estetikoa aztertuz eta aktore eta argien jolasean murgilduz. 

Era berean, eszenografiak aukera eman dit espazio-lanarekin 
ikertzen jarraitzeko, bereziki eremu artistikoan eta lantalde 
profesionalekin lan eginez, eta arlo tekniko-artistikoan, 
metaforan, instalazioan, arte garaikidean… eboluzionatzeko 
aukera eskaintzen dit.

Arkitektura Eskolatik kaxa eszenikora

Eszenografia-lana arkitekturaren aldean oso desberdina 
bada ere, azken ikasketa horiek oinarria nahikoa eman didate 
ideiak eta kontzeptuak garatzen jakiteko eta horien inguruan 
diskurtso espazial bat eraikitzeko. Oreka, proportzioa, 
estrukturalki mekanismo batek nola funtzionatzen duen 
ulertzea edota hura sortzea, eskolatik dakarzkidan tresnak 
dira. Gainera, konposiziorako, diseinurako eta ordenari 
dagozkion baliabideak ikasi genituen eta, modu batean, nire 
eszenografia-lanean egiten ditudan diseinuetan ageri dira.

Arkitekturako ikasketetan zenbait lengoaia artistiko 

landu bagenituen ere, nagusiki eraikuntzara bideratutako 
formazioa izan zen. Hau da, alde teknikoak pisu handiagoa 
zeukan artistikoak baino. Nire iritziz, sorkuntzaren inguruko 
eta formen transgresioari buruzko ikerketak leku txikia izan 
du ikasketa horietan. Halaber, artista edo diziplina arteko 
kolaboraziorik ez zegoen. Azken finean, Arkitekturako 
ikasketak niretzako eraikuntza-lanetara mugatuta egoten 
ziren, berrikuntza txikiarekin eta egungo garaietara egokitu 
gabe. Edozein kasutan, pentsa daiteke begirada hori azken 
urteotan berrikusi egingo zela, egungo beharrizan eta 
aukeretara irekiz. 

Izan ere, arkitekturako kolektibo ugari ikasgelatik kanpo 
antolatu dira egun, material birziklatuekin egiturak 
sortzeko eta arkitektura parte-hartzailea zein haurrentzako 
arkitektura sustatzeko. Mugimendu zabala dago eta ziur nago 
hura estatu mailan ere, arkitektura-eskoletatik sortzen edo 
horietara hedatzen ari dela eta horri eskerrak, arkitekturako 
profesionalaren ikuspegia ere berritzen ari dela.

Hausnarketa eta ondorioak

Esango nuke eszenografiak eremu berriak ireki dizkidala, 
nire alde artistikoena garatzeko aukera eskaini didala eta 
espazio zehatz batean sortu daitezkeen aukerak ikertzeko 
aukera eskaini didala, baita espazio horietan esku hartu 
eta horiek eraldatuz eszenak sortzekoa ere. Horretarako 
konpetentzia teknikoak beharrezkoak dira, poetikaren, 
magiaren eta ideien ibilbidea arakatu behar da. Nire iritziz, 
materialak aukeratzeaz gain edota eszenaren arkitekturaz 
gain, eszenografia-lanean eginkizun nagusia izan behar luke 
asmatzea ideia zehatz bat nola transmititu edo iradoki nahi 
den. Paco Azorinen arabera (estatu mailako gaur egungo 

1. irudia ~ Pankreas eszenografia. Tartean teatroa.
Egilea ~ Guillermo Casas.
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eszenografo sarituenetakoa) «eszenatokia ez da gauzez 
betetzeko leku bat, ideiez betetzekoa baizik». Bestalde, 
Robert Wilson eszena-zuzendari eta mundu mailako 
eszenografo garrantzitsuenetakoak sentsazio kromatikoak 
eraikitzen ditu, zeinak aire eta argiaren bibrazioak diren. 
Eszenografia ulertzeko modu horietan gogora dezakegu 
Mies Van der Roheren «gutxiago gehiago da» esaldia. Hau 
da, ikusleak hunkitzeko edo istorioak kontatzeko ez dela 
beharrezkoa muntaketa arkitektoniko handiak egitea. 
Maila pertsonalean uste dut, lan-lerro horietarako joera 
daukadala, nire Arkitekturako ikasketen eraginez. Lerro 
zuzenagoak, espazio hustea, argi eta itzalen jolasa, etab. 
Ordea, aurrez ere aipatu bezala, antzerki-zuzendaritzaren 
begirada oso presente egon ohi da eta, ondorioz, proiektu 
bakoitza elkarrengandik oso desberdina izaten da, bai 
eta obraren estetika bera ere. Beraz, lan berri bakoitzak 
ikerketa-prozesu berria dakar berekin eta eremu ugaritan 
eboluzionatzeko aukera eskaintzen dit. 

Eszenografiaren mundua laburbiltzeko asmoz, Pamela 
Horwardek idatzitako What is scenography? liburuaren 
pasarte hau jaso nahi nuke hemen: 

The scenographer visually liberates the text and the story 
behind it, by creating a world in which the eyes see that 
the ears do not hear. Resonances of the text are visualized 
through fragments and memories that reverberate in the 
spectators’ subconscious, suggesting rather than illustrating 
the words. 
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2. irudia ~ La historia del noctámbulo eszenografia. Nexoteatroa.
Egilea ~ Borja de Diego.
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