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IBAN DEL CAMPO/ ESPAINIA/ 16’/ 2022

Generoa: FIKZIOA, DRAMA
Jatorrizko hizkuntza: EUSKARA

Azpitituluak: GAZTELANIA, INGELESA 
Grabaketa formatua: 16mm

Aspect ratio: 1:33
Proiekzio formatua: DCP, HD
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Krisialdian dagoen bikote batek loti eder bat 
gonbidatu du euren belaontzian gaua pasatzera, 
insomnioa sendatzeko asmoarekin.
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Zuzendaria IBAN DEL CAMPO

Gidoia 
SILVIA REY, HARKAITZ CANO, IBAN DEL CAMPO

Zuzendari laguntzailea 
AITOR VITORIA

Ekoizpena IBAN DEL CAMPO (LIMBUS FILMAK)
Ekoizpen exekutiboa SILVIA REY CANUDO
Ekoizpen zuzendaritza 
LORETO AGIRRE, NEREA GANZARAIN, IBAN DEL CAMPO
Ekoizpen burua MÓNICA ALEJANDRA PITA

Argazki zuzendaria ION DE SOSA
Kamera laguntzailea-fokista JORGE CASTRILLO
Argiketa JON RUIZ DE INFANTE

Zuzeneko soinua  BENITO MACÍAS CANTÓN



Muntaia MAIALEN SARASUA OLIDEN
Musika AITOR ETXEBARRIA

Zuzendari artistikoa  KEMEN
Set-eko atrezista  NAIA BARRENETXEA

Jantzitegiko burua  SILVIA REY CANUDO
Makilaje eta ile-apainketa ANDREA SAGARZAZU
 
Irudi post-produkzioa CLARA RUS
Soinu post-produkzioa  HAIMAR OLASKOAGA (MEDIAVOX)

Masterizazioa BENITO MACÍAS CANTÓN (TEOREMA FILMS)

VFX, kredituen diseinua eta kartela RUBÉN CÁRDENAS (ODDCITY)

Belaontziko tripulazioa EDGAR DE PEDRO, ENEKO ALCALDE

Aktoreak  
ERIKA OLAIZOLA
JOSEBA APAOLAZA
MIREN GAZTAÑAGA
HEREN DE LUCAS
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Film laburrean jorratzen den gai nagusia insomnioainsomnioa da. Hau gizabanako isolatu, 
estresatu eta lehiakorren gizarte batean, antsietate eta beldur gisa ulertzen da. 
Koronabirusaren ondorietako bat, aurrekaririk gabeko krisi ekonomikoaz gain, 
jende askok lo egiteko arazoak areagotu izana izan da. 

Hor sortzen da gure protagonista. Krisi guztietatik irteteko beharrezkoa den us-
tezko espiritu ekintzaileari buelta ironikoa ematenez, lo egiteko gai ez direnentzat 
edo bakarrik lo egin nahi ez dutenentzat  loti ederloti eder  gisa eskainiko da.

Ekoizpen honen erronka nagusietako bat kokaleku nagusia aukeratzea izan da; 
belaontzi bat Pasaiako badian eta Kantauri itsasoaren handitasuna. Narrazioa 
Euskal Herri moderno eta postpandemikoan kokatzen da. Protagonistek be-
laontzi batean zibilizazio dekadentetik ihes egitea erabaki dute, itsasoan lasaita-
suna bilatzeko eta naturatekin lotuta egoteko. 

Natura horretan sorbeltzek funtsezko papera jokatuko dute, gure loti ederrarent-
zat askatasunaren sinbolo gisa. Sorbeltza Euskadin udan agertzen den hegazti 
berezia da, eta bere izena , iluntasunean sortua esan nahi duena, bere kolore beltz 
eta igitai formako hegalengatik da.  Bizitza osoa airean egiten dute, airean jan eta 
aparkatu egiten dira, airean lo egitera ere iritsiz, hegalkina gutxituz, eta gauero 
mila edo bi mila metrora igoz. Gure loti ederra liluratuta geratuko da airean lo 
egiteko gaitasun honekin, ezezagunekin lasai lo egiteko bere dohainarekin erla-
zionatzen duena.

Pelikula honetarako belaontzi ezin hobea aurkitu dugu: Lucrecia belaontzia, 
abentura hau aurrera eramateko giltzarri izan diren bi itsasgizon gipuzkoar gazte 
eta kartsuren jabetzakoa. Bi hauen belaontzia menderatzea eta Kantauri itsasoa, 
Pasaiako badian bizi diren korronteak eta haizeak, ezagutzea erabakigarriak izan 
dira. Lucrecia 1927an eraikitako belaontzi holandar enblematikoa da. Gure ure-
tan jardunean dagoen belaontzi zaharrenetako bat da, luxu bat gurea bezalako 
ekoizpen xume batentzat.



Filmaren sorkuntza-prozesu osoa markatu duten erabaki estetikoetako bat jatorrizko formatu gisa 
zeluloidearen aldeko apustua egitea izan da. Piezak filmatu ditut Super 8an modu amateurrean, baina 
Super 16mm filmaketari aurre egitea, 20 profesional inguruko talde batekin eta belaontzi batean... 
bertigoa handiagoa zen. Erabaki honek, estetikari dagokionez, ikuslea filmaren gainetik zihoan exo-
tismo japoniarrera eramango zuten testurak, argiak eta itzalak ekarri nahi zituen. Muntaia eta kolo-
re-prozesua itxi ondoren, oso pozik nago emaitzarekin eta argazki-taldean hartu genuen erabakiare-
kin.

Beste ekarpen garrantzitsu bat Aitor Etxebarriak Sorbeltzarentzat bereziki konposatutako musika 
izan da. Espero dezagun filma goratzen duten sotiltasuna eta fintasunak ikuslea sorbeltzen antzeko 
hegaldi batean murgiltzea. 

Proiektu honen inspirazio-iturri nagusietako bat Yasunari Kawabata idazle japoniarraren “Loti ede-
rren etxea” (1961) kontakizuna izan da. XIX. mendetik, Japoniaren eta Ekialde Urrunaren exotis-
moarekiko lilura dago Mendebaldean.  Agian, eleberri hau jasanezina egiten duena perbertsioaren 
eta tabu baten hausturaren arteko harremana da, Kawabatak eta japoniar egile onenek bakarrik egi-
ten dakiten muturreko fintasun lirikoarekin. Nazka eta lilura, edertasuna eta gainbehera, arrazoi 
asko daude idazle japoniarraren unibertsoa gure filmean sartu nahi izateko.

Kawabataren ipuineko atmosfera narkotiko eta sentsuala eta Polanskiren “Knife in the water” (1962) 
pelikularen belaontzi klaustrofobikoaekarri nahi izan ditugu gure unibertsora.
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Iban del Campok (Arrasate, 1971) Erasmus beka bati esker erabaki zuen 
zinema egin nahi zuela Parisen. Hainbat film labur zuzendu eta ekoitzi 
ditu, estatuko zein nazioarteko jaialdietan hautatu eta sarituak izan di-
renak. Bartzelonan sormenezko dokumentalari buruzko master bat egin 
ondoren Donostiara bueltatu eta Limbus Filmak ekoiztetxea abian jarri 
zuen 2008an. Aldi berean, Mondragon Unibertsitatean Ikus-entzunezko 
eskolak eman eta Huhezinema film laburren jaialdia koordinatzen du.

2008 Lo bakarrik (14’ Fikzioa)
2009 Dirty Martini (24’ Dokumentala)
2011 Katebegitik (9’ Fikzioa)
2012 Con Tramontana (11’ Dokumentala)
2016 Tigger! (10’ Dokumentala)
2018 Espedizio Handia (10’ Fikzioa)
2019 Glittering Misfits (74’ Dokumentala)
2020 Interior Taxi Noche (15’ fikzioa)

2021 Serendipia (16’ fikzioa)
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(+34) 656 732 586

@limbusfilmak

@limbusfilmak

limbusfilmak@gmail.com


