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DEJABU PANPIN LABORATEGIA
Dejabu Panpin Laborategia
Dejabu Panpin Laborategia jestu-antzerkia eta txotxongiloak uztartzen
dituen euskal konpainia da.
Ainara Gurrutxagak eta Urko Redondok 2001ean sortu zutenetik
bilakaera estetiko nabarmena izan du taldeak. Eszenaratze minimalista,
irudi eta mugimendu zainduak eta gure historia hurbilean oinarritutako
narratibak dira euren lanaren ezaugarriak. Eurena errealitatea poetikoki
azaltzen duen antzerkia da. Umorea eta tragediaren arteko muga
delikatuan mugitzen dira beti eta memoria kolektiboari erreferentzia
egiten diote maiz.
Kritika eta ikusleen harrera beroa jaso dituzte euren lanek azken
urteotan. Sari ugari eskuratu ere bai: Gizona ez da txoria (2009) lanak
Pragako World Puppet Festivalen zuzendaritza onenaren saria jaso
zuen, Bilboko ACT jaialdian ikuskizun onenarena eta Serbiako Subotica
Festivalen antzezle onenarena. Errautsak (2010), Gure bide galduak
(2011), Arrastoak (2015) eta Frankoren bilobari gutuna (2016)
antzezlanek Donostia Antzerki Saria eskuratu dituzte.
Eskuartean duzun Arrastoak lanaz gain, konpainiaren beste hainbat
antzezlan ere argitaratu dira: Errautsak eta Gure bide galduak Artezblai
argitaletxean, eta Habiak nobela grafikoa Txalaparta argitaletxean.
Azken lan honek 2015ean Euskadi Literatura Saria jaso zuen Ilustrazio
arloan.

TALDE ARTISTIKOA

AINARA GURRUTXAGA
IDAZKETA ETA ZUZENDARITZA

Antzerki ikasketak London International School of performing Arts eskolan egin
zituen (2003-2005). Kazetaritzan lizentziatua eta Komunikazio eta semiotikan
masterduna ere bada. Antzerki zuzendari, idazle eta antzezle jarduten du gaur
egun. Beste hainbat konpainiarekin egin du lan: Tanttaka, Tentazioa,
Antzerkiola Imaginarioa eta Gar euskal konpainiekin Euskal Herrian eta Limbik
konpainiarekin Ingalaterran, batez ere aktore eta zuzendari laguntzaile
lanetan.

URKO REDONDO
ZUZENDARITZA ETA ESZENOGRAFIA

London School of Puppetry eskolan egin zituen txotxongilo antzerkiko
ikasketak (2003-2005). Tailer zenbaitetan ere aritu da Krakoviako Krzysztofory,
Wroclaweko arte eskolan baita Mar Navarro eta Stephen Mothran, Phillip
Genty konpainia eta Faulty Optic-ekin Ingalaterran. Zuzendari eta aktore
lanetan aritzen da Dejabu Panpin Laborategiaren sormenetan. Era berean
txotxongilo eta eszenografien sorkuntzaz arduratzen da konpainian. Artedrama
eta Le Petit Théâtre de Pain konpainiekin ere hainbat antzezlanetan aktore
lanean aritu da. Pedagogian lizentziatua, antzerki irakaskuntzan ere jarduten
du azken urteetan.

MIREN ALKALA
ANTZEZLEA

Iruñako Antzerki Eskolan lehen antzerki ikasketak egin eta gero
Londresera abiatu zen London International School of Performing Arts
eskolan ikasketak burutzera. Eskolako kide batzuekin batera
YouNeedMe konpainia sortu eta hainbat lanekin Ingalaterratik birak
egin zituen in the round formatuan. How it ended eta Certain dark things
lanekin Edinburgoko Fringe festibalean parte hartu eta hainbat
saritarako proposatuak izan ziren. Dejabu Panpin Laborategiko kide da
eta arlo pedagogikoaren arduradun ere bada.

ALVARO GARAYALDE
ANTZEZLEA

Psikopedagogian lizentziatua, Donostiako TAE eskolan egin zituen
antzerki ikasketak. EHUren Espresiogunea zentruan ere ikasi zuen.
Gaur egun antzezle profesionala da. Eginiko antzezlanen artean daude
E, Petrel Astrolabium konpainiarena, New Orleanseko Cyrano, Purga
eta Nasdrovia Chejov Vaiven produkzioena, Los Ciegos, Laboratorio
Marga Altolagirre konpainiarekin, Scrable MDM ekoiztetxearekin eta El
Decamerón Ados konpainiarekin.
Gaur egun antzerki irakaskuntzan ere jarduten du.

LINBO PLANETA

Sinopsia:
Inork oroitzen ez duen leku bat. Ondarrez, zaborrez eta behin etxe izan
zirenen hondakinez inguratutako leku urrun bat. Gerrak atzean utzitako
hondamendia agian? Errefuxiatu kanpamentu abandonatu bat akaso?
Edo nork daki, galaxia honetako beste planeta bat beharbada.
Gizaki bakarra bizi da bertan, zortzi urteko neskatila bat: Numa. Bakarrik
bizitzera ohitua, hondamendiaren erdian bere bizilekua sortzea lortu du
eta tarteka jasaten dituen erasoei bizirauten ere ikasi du. Aspaldian
aspertzen hasia da ordea, faltan botatzen baititu lagunak, familia eta ia
oroitzen ez duen bere herria.
Goiz batean sekula jolasteaz aspertuko ez den lagun bat azaldu zaio,
Ibrahim txakurra. Eta elkarrekin inoiz susmatuko ez luketen bidaia
batean murgilduko dira, irudimenaren indarrari esker bakarrik egin
daitekeen bidaia batean. Numak etxera itzultzeko bideari ekingo dio,
bere arbasoek, desertuko nomadek, aspaldi egin zuten moduan. Izarrei
jarraika.

Azalpena:
6 urtetik gorako haurrei zuzendutako ikuskizuna da Linbo planeta.
Dejabuko kideak berriz ere abentura berri batean murgildu gara
haurrentzako ikuskizun berria sortzeko. Beste behin lengoaia berrien bila
gure antzerki laborategian sartu eta jolasaren munduan murgildu gara
antzezlan hau sortzeko.
Linbo planeta ikuskizunean zehar ikusleak guda bizi duen lurralde
batetako pertsonaia baten bizipenak ezagutuko ditu, Numa izeneko
neskatxa batenak, hain zuzen. Egoera latz honi itxaropenez bizirauteko
berak eta Ibrahim txakurrak egingo duten bidaia kosmikoa kontatzen digu
Linbo planetak.
Ikuskizun honen helburuetako bat ikusleari, modu ludiko eta jostagarri
batean, halako egoera zaila bizi duten beste lurraldeetako pertsonen
errealitatea ezagutaraztea ere bada. Haurrekin gure munduan gertatzen
ari dena azaltzeko modu bat.
Linbo planeta txotxongiloak, antzerkia, musika eta bideoa uztartuz
ezberdintasuna, askatasuna eta irudimenaren aldeko aldarria egiten duen
antzezlana da. Gure mundutik atera gabe galaxia osoa zeharkatu nahi
duen antzezlan honek gizakiok bizirauteko asmatutako tresnarik
boteretsuenak ditu lanabes nagusi: irudimena, jolasa eta itxaropena.

Fitxa teknikoa
Iraupena: 50 min.
Muntaia denbora: 6 ordu Desmuntaia denbora: 1,5 ordu
Oholtzaren neurria: 8x6 metrotako oholtza
Espazio eszenikoa: Italiar erara, kutxa beltza. 3 pata alde bakoitzean.

ARGIAK (ikus azpian planoa)
●
●

●

●

Konpainiak argi mahaia eramaten du DMX bidez antzokiko dimmer- era konektatzeko.
Konpainiak alboetako kaleentzako estrukturak eramaten ditu bertan antzokiko PC-ak
eskegiteko.
Kaleetan doazen 4 PC-entzako (2 albo bakoitzean ) behar diren zirkuitoez gain eta
planoan agertzen diren zirkuitoez gain ezkerraldean argindar toma zuzen bat beharko
dugu (ke makinarentzat behar dugunaz aparte).
Ke makina guk erematen dugu.

SOINUA
●
●

Soinu difusiorako estereo sistema
CD irakurgailua konpainiak eramaten du.
Kontaktua: info@dejabu.org Urko Redondo 675006680

HARREMANETARAKO:
BANAKETA:
ARTEDRAMA

info@artedrama.com
Irantzu Azpeitia: (+34) 615 77 95 11

KONPAINIA:

DEJABU PANPIN LABORATEGIA

info@dejabu.org
Urko Redondo: (+34 ) 675 00 66 80

