NAJ NAJ NAJ 2017
Zagreb (Kroazia)
Aktore onenari saria

FETEN 2015
Zaria pertsonaien
konposaketagatik gorputz
eta maskara
konbinaketagatik

NOCTIVAGOS 2015
Oropesa (Toledo)
Aktore onenari saria

Guztiek ditugu botere izkutatuak.
Guztiek igarkizunen bat gordetzen dugu.
Guztiek superheroi bat barnean eramaten dugu.

SUPERHEROIA
E L P E R R O A Z U L T E AT R O

Guztiek
ditugu
botere
izkutatuak.
Guztiek
igarkizunen bat
gordetzen dugu.

Guztiek superheroi bat
barnean eramaten dugu.

El Perro Azul antzerki
taldeak, txontxongilo eta
maskarekin aurkeztutako
ikusgarri berritzaile bat
argitaratzen du. Antzezleek
landutako eragiketa bat
da, antzezle bakarrak bost
pertsonaia ezberdinei bizia
ematen dielako.
Alegiazko historia batean
kokatua, Superheroiak ikuslearen
harreta pizten du, txontxongiloen
manipulazio harrigarri eta
zaindu bati esker. Soinu banda
originala, argiztapen leuna eta
eszenaratze adierazgarri baten
bidez, edozein adinetako publikoa
liluratzea lortzen du.

LA BURPENA

P E R TS ON A I A K

Bere amonarekin bizi den ameslari gazte batek,
argiketariaren bisita jasotzen du, ordainketa ezagatik
energia elektrikoa mozteko etorritakoa dena. Gertakizun
honek abentura miresgarri bat sortarazten du, non
gazteak borrokatzen duen argia errekuperatzeko.
Argiketari teknikoak doilorra bezala aurkezten da eta
hau bere amona bahitzea eta lurraren argia lapurtzea
gai da. Mutilak botereak lortzen ditu bere amonak
izkutatutako argiaren harriari esker. Karrikako argiek
dantzari sentsual bat ekarrarazten dute eta honek
botere elementu bat eskeiniko dio gazteari. Honi esker,
doilorraren azken borroka irabazi, amona salbatu, etxera
itzuli eta ametsetik esnatzea lortzen du.

Gaztea

Superheroiari esker errealitate eta
fikzioaren artean galdegiten dugu nor den
nor: gaiztoa, neska, amona, superheroia.
Superheroiak ispilura begiraraztea egiten
digu. Esaten digu: soilik aukeratzen jakin
behar da, norbera izan.

Amona
Ederra
Doilorra
Argiketaria

GAZTEA >

E S ZE NA RATZE A

Eszenaratzea argiki komikiaren munduan
inspiratuta dago eta txontxongilo eta
maskarekin alegiazko historia batean
oinarritzen da.

< AMONA

Eszenatokiak gazte baten gela erakusten du non dena
transformatzen den, ametsa eta aktorearen manipulazio
zehatzari esker. Off kondakizunaren bidez ekintza
deskribatua da eta honekin protagonistaren ahotsa
entzuteko sentsazioa areagotzen da. Musika originalak
zinema estilo dinamiko baten apostua egiten du, ekintza
dramatikoa azpimarratzeko helburuarekin. Argiztapen
apalak eszenak mozten ditu, komiki baten binetak
bezala eta honekin pertsonaiaren itxurak irudikatuak
dira. Txontxongilo eta maskaren ikusgarri honetan dena
ikusten edo susmatzen da; ilusio eta errealitatearen
artean jolastuz, ikusleak ispilua zeharkatu duelaren
sentsazioa sortaraziz. Ez ahal da hau antzerkiaren funtsa?

TA LDE ARTISTIKO ETA TE KNI KOA

BE HAR TEK N I KOA K

Aktore–manipulatzailea Fernando Moreno
Zuzendaritza eta antzerkigintza Jorge Padín
Txontxongilo eta maskarak Carlos Pérez
Musika originala Borja Ramos
Off ahotsa Kepa Errasti

Superheroia aurkezteko 6
metrotako zabalerazko eszenatokia
beharrezkoa da, 6 metroko hondoa
eta hiru metroko altuerazkoarekin.
Baita ere, behar ditugu 500W-eko
soinua eta 5000W-eko argiztapena.
4 ordu beharrezkoak dira
guztia muntatzeko eta 1 ordu
desmuntatzeko. Ikusgarriak 55
minutu irauten du.

Janzkeraren diseinua Martín Nalda
Argiztapenaren diseinua Juan Berzal
Eszenografia Juanjo Bañuelos
Atrezzo eta tresneria Rubén Bañuelos
Masken ahotsa David Azpurgúa
Joskintza Amparo Cámara
Argiztapenaren teknikaria Carlos Cremades
Ahots grabazioa Nada Producciones
Argazkigintza Rafa Lafuente
Diseinu grafikoa Borja Ramos
Ikusentzunezko materiala
Craneo Pro eta Diego Solloa
Produkzioa El Perro Azul Teatro

Superheroia gomendatzen
dugu 7 urtetik gorako
gazteentzat.
Eskuragarri gaztelaniaz, katalanez,
euskaraz, ingelesez, frantsesez eta
alemanez.

EDERRA >

KO NPA INIA RE N IB IL B IDE A

El Perro Azul Teatro
egituratzen da Konpaina
moduan, adin guztietako
publikoa hunkituko duen
antzerki hizkuntza
ezberdinen azterketa egiteko
helburuarekin.

<
DOILORRA
ARGIKETARIA

Begirada artistiko eta pertsonal
arriskutsua duen antzezlanaren
proiektu bat da. Denbora-pasatzeaz
gain, errioxako Kompainiak
ikuslearen parte hartzea bilatzen
du. Batez ere inoiz ahaztuko duzuen
eszenatokian parte hartzea nahi
du; zuen galdera eta ametsak
plazaratuko dituen espazio
amankomun bat sortaraziz.

elperroazulteatro.com
info@elperroazulteatro.com
tel. 666 244 722
Duquesa de la Victoria 8, 6º A
26003 Logroño
La Rioja
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