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1- ABIAPUNTUA

Gasteizko Principal Antzokiak mende oso bat darama oihala gora eta behera. 
Tranpola Antzerki taldeak gertutik gozatzeko antzezlan retro-fantasmagorikoa 
proposatu du Off Lokal deialdirako. Ehun urteko abentura artistikoari 20 minu-
tuko umorezko gainbegirada bat. Urruneko eta hurbileko, iraganeko zein gaur 
egungo arte eszenikoek adiskidetuko dituzte Margarita eta Serafin, Principal Ant-
zokiko langile xelebreak. 

Goian beude. 

Hala izan behar behin betikoz deskantsatu nahi badute behintzat.   

 2018eko OFF LOKAL Gasteizko udal deialdian irabazle izandako egitasmoa. 

 Gasteizko Principal Antzokian 2018ko azaroaren 18an estreinatutako ant-
zezlana.

2.SINOPSIA

Margarita eta Serafin Antzokian harrapatuta geratu diren bertako bi langile dira. 
Istripu batek tupustean atzeman eta ordutik ehun urteko eraikinean bizi dira. 
Antzokiko oholtzatik kuple, opera, zarzuela, ballet, errebista baita breakdance 
delakoaren izen handiak pasa dira, baita Margaritak eta Serafinek izar horiek 
guztiak ikusi ere!

Antzokia lepo dagoen bakoitzean, sakelako telefonoak itzaltzeko oharra entzun 
ostean, arratsalde horietan guztietan, Margaritak eta Serafinek agertokira jauzi 
eta bere ikuskizuna egiten dute. Baina mamua izateak berea dakar! Publikoak 
inoiz ikusi ahalko ditu?



3.PROPOSAMEN DRAMATURGIKOA

Artea zainetan daramatzaten bi gizaki dira, baina, tamalez, erabat ikusezinak. 
Margarita ausarta da eta Serafinengan bere grinak, nahiak, ametsak betetzeko 
aukera ikusten du. Zerbait berria sortu, ezberdina, Gasteiz osoa harrituko duen 
orain arteko ikuskizunik bereziena! Baina mutila kontserbadoreegia da. Berak ez 
du hainbeste eskatzen. Lanean ari denean hainbestetan entzun dituen kanta kla-
siko horiek birsortzeko adiskide batekin konformatuko litzateke. Ezberdinak izan 
arren bada bikoteak komunean duen zerbait: Artearekiko maitasuna eta "ikusiak" 
izatearen gogoa.

Gasteizko Antzokian lan egiten zuten Margaritak eta Serafinek. Baina zeinek dio 
gure bi fantasma hauek zuen antzokian ezin direnik agertu? 

Antzoki txiki, handi, anbiguan, karga eta deskargarako biltegian, liburutegi batean 
edota kultur etxeetara moldatzen dira gure pertsonaiak. Ikuskizunak 20 minutuko 
iraupena du. Euskarazko zein erdarazko bertsioa dugu. Gertuko lana da Tranpo-
laren "Azken Antzoki Dantza", ikuslegoak mamuen presentzia sentitzeko heina.



4.TRANPOLA KONPAINIA 

Tranpola Antzerki Taldea 2013an eratzen da, Gasteizko Arte Eszenikoen Taile-
rrean antzezle formakuntza egiten ari garen ikasleak gara orduan. Auzoeszena 
Gasteizko udal programan "El vínculo" berezko ekoizpenarekin estreinatzen gara 
oholtza gainean 2015 urtean.  Baina gure ikasketak ez dira bertan geratuko. Ant-
zerkian gure pasioa deskubritu dugu, eta ordutik ikasketa prozesua etengabekoa 
izan da. Hartara hainbat taldekide Bartzelonan ari dira egun eta beste batzuk 
Gasteizko eszena artistikora egin dugu jauzi. 

Hala nola, Gontzalek eta Josunek 2016an Artedramako antzerki jardunaldietan 
formakuntzan elkar ezagutzen dute eta ondorengo ikasturtean Baratza Aretoak 
eskaintzen duen Sormen Laborategian ere elkarrekin aritu dira lanean biak. 
2017an Tranpola konpainiaren "Verónica, ella y yo" antzezlanean ekoizpenean 
eta interpretazioan parte hartu dute biek.  

Gure arteko elkarlana bultzatzeko helburuarekin aurrera egin dugu, 2018ko Off 
Lokal-erako ideia originala eta propioa sortuz. Bidean Hannah Whelean Frances 
dugu gidari eta zuzendari, berak gure lana ezagutzen duelako, eta irakasle izan 
dugulako azken urteetan. Parasite Kolektiboak erakutsitako irizpide artistikoan ari 
gara lanean. 



5.FITXA ARTISTIKOA

Antzezleak: Gontzal Uribe eta Josune Velez de Mendizabal

Testuak eta ideia originala:  Josune Velez de Mendizabal eta Gontzal Uribe 

Zuzendaritza: Hannah Whelean Frances

Argiztapena eta behar teknikoak: Tranpola

Josune Velez de Mendizabal 

Pez Limbo taldearekin “Koxkak” ikuskizu-
naren antzezle da 2019tik. Parasite Ko-
lektiboarekin 2017an, Gasteizko Antzerki 
Jaialdian, Enredados deialdiaren barruan, 
“Jokoa” ikuskizunean lanean aritu da. Talde 
hauekin lanean aritzeaz gain Nisune izen 
artistikoaz hiru urte daramatza “Oingoan 
Bai!” ekoizpen propioko lanarekin biran 
Euskal Herrian (2018an Vital Kutxa Funda-
zioaren beka jaso duen lana, Artedramako 
Jaurdinaldietan Aulestin, Bilboko Zirkui-
tuan; 2017an Errenteriako Eztena Jaial-
dian; 2016eko Zurrunbilo Jaialdian, Scratxe 
Gauan eta Bertako Fest-ean). Gasteizko 
Arte Eszenikoen Tailerra-TAEn eta Baratza 
Aretoan egin ditu antzerki ikasketak baita 
Euskal Herriko Unibertsitateko interprete 
formakuntza titulua eskuratu ere. 

Hannah Whelean Frances 

Rose Bruford College-en Antzerki Arte Europearretan lizentziatua da. Baratza 
Aretoko talde egoiliarreko kidea da, Parasite Kolektibokoa, alegia. Baratza Are-
toko susperraldian dauden ikasleekin Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdian 
hainbat lan estreinatu eta zuzendu ditu, hala nola  “Bizi”, “Foto” eta “Usteak Us-
tel”. 2017an Parasite Kolektiboarekin batera “Jokoa” aktore lanean aritu da, Unai 
Lopez de Armentiaren gidaritzapean.

Gontzal Uribek 

2018an “La Balsa” sormen 
orokorreko lanean parte 
hartu du. Baratza Aretoko 
Laborategiko ikasleek sortu-
tako ikuskizuna eta Gastei-
zko Antzerki Jaialdian estrei-
natu zen 2018ko abenduan. 
2018ko Gasteizko Bertako 
Fest jaialdian aurkeztu du 
bere lehen bakarkako lana 
“Prospectus Vitae”. 



6.FITXA TEKNIKOA

Espazio egokiena 4x4 metroko agertokia, eta bertara heltzeko pasabidea (ant-
zezleak urrunetik gerturatzen dira agertokira)

Oholtzarik gabekoa. Ohiko oholtza bertan egitekotan publikoa antzezleekin le-
goke bertan ere.

Publikoarekiko gertutasuna eskatzen duen lana da. Ikuslegoarengandik bi metro-
ra antzezteko sortutako egitasmoa.

Iluntasun osoa eskatzen da ikuskizun honetarako (Aretozainak edo dagokionak 
lagundu behar du publikoa eserlekura, argiak itzali baino lehen) 

Argindar puntuak (argiztapen osoa Tranpolak darama) 

Publikoa esertzeko aulkiak dagokion aretoak jarriko ditu.

Ikusle kopuru egokia, 25 lagun pase bakoitzeko

Hizkuntza: euskaraz zein gaztelaniazko bertsioak daude.

Iraupena: 20 minutu

Generoa: Komedia

7.INFORMAZIOA 

Informazio gehiago TRANPOLA Antzerki taldearen webgunean eskura: 

www.tranpola.es

Harremanetarako datuak: Josune Velez de Mendizabal

e-mail: josunemendizabal@gmail.com

Tfn: 646145048


