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Aintzane Landa
Pedro J. Colombo

Pedro j. Colombo eta Aintzane Landa artista 
bikotea komikien esparruan ibilbide luzea egina 
dute. 2001ean, Colombo Sangre Noctámbula 
izeneko bere lehen obran murgilduta 
zegoenean, elkar ezagutu zuten. Ondoren biak 
Granadara joan ziren bizitzera euren maskotak 
aldean eramanez. Beti elkarrekin, merkatu 
ezberdinetarako lanean aritu izan dira: Frantzia, 
Belgika, Estatu Batuak, Espainia, Ingalaterra, 
Australia.

Ondorengo lanetan parte hartu dute: 
Les Chroniques de Sillage Delcourt 
argitaletxearentzat; La vieille dame qui n’avait 
jamais joué au tennis et autres nouvelles 
qui font du bien album kolektiboan Zidrouren 
gidoipean Dupuis etxearentzat; Josep Busquet 
gidoilariarekin hiru album argitaratu dituzte: 
Khaz (Styx), En segundo plano (Diábolo) 
eta Addiction (Akileos), eta egunen batean 
gauzatuko diren esperantzan, gidoigile berarekin 
badituzte beste hogeina proiektu; Oihartzun 
zabala izan zuen lana,  Le photographe De 
Mauthausen, Lombardek kaleratu zuen, 
Espainian Normak argitaratu zuelarik.  

Gaur egun, Olympique de Marseille futbol 
taldeak kaleratzen duen komiki ofi ziala dute 
zeregin nagusia. Droit au But titulua duen 
seriearen 11. alean sartu zen lanean Pedro eta  
13. alean Aintzane, beti bezala, lehenengoa 
marrazkiaz arduratzen delarik eta koloreaz 
Aintzane. 

Bilbon bizi dira biak euren seme Heikorekin, eta 
lanez gainezka dauden arren, ahalik eta denbora 
libre gehien umearekin gozatzen saiatzen dira.       

 (Granollers, 1978 / Barakaldo, 1980)
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Gidoia

Historian lizentziatua eta komiki gidoilaria. 
Matxitxakoko guduaren 70. urteurrena zela 
eta, Berunezko itsasoa (Gure Erroak, 2007), 
bere lehen albuma, argitaratu zuen Ricardo 
Sendra marrazkilari argentinarrarekin batera.

Ondoren, 2008an, Iñaket ilustratzaile 
bilbotarrarekin hasi zen elkarlanean, eta 
berarekin publikatu ditu ondorengo sei 
eleberri grafi koak: Tristísima ceniza (Norma/
Cambourakis, 2011); El pico de los cuervos. 
Matar a Franco (Norma/Cambourakis, 
2013); Ötzi trilogia (Norma, 2015-2019); eta 
Helize (Harriet, 2020). Tartean, euskarazko 
beste komiki bat argitaratu zuen Adur Larrea 
marrazkilariarekin: Arditutakoak (Bertzozale 
Elkartea, 2017).

2012an Komikeri bloga sortu zuen, euskarazko 
komiki ekoizpena aztertzea helburua duen 
webgunea. Kike Infamerekin batera Komikia 
(Bizkaiko Foru Aldundia, 2017) idatzi zuen, 
1975 eta 2017 arteko euskal komikigintzaren 
historia jasotzen duen liburua.
















