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ARGAZKI ERAKUSKETA_
2019KO ABUZTUAREN 12TIK IRAILAREN 1ERA

HAURREN EZKONTZAK

barrutiko herrixketara iristen zarenean, irribarre handi batez hartzen
zaituzte bertakoek. Mutiko txikienek herabe begiratzen dute, baita
mesfidati ere. Neskatilen begiek beldurra eta larritasuna islatzen
dituzte. Beren distira itzali dute, arreta-dei gisa, antzeman dezazun
burdin hesirik gabeko kartzela batean giltzapetuta bizi direla, EZ
esateko aukera txikiena ere ematen ez dien gizarte kartzela batean.
Ustez garatuta dauden herrialdeetan, EZ EZETZ da, eta argi ulertzen
dugu. Sierra Leonan, ordea, EZEZKOAK arbuioa, bortxaketak, eskola
uztea eta haurren ezkontzak esan nahi du. Hiru neskatiletako
bat ezkontzera behartzen dute. Urtero, 15 milioi neskatila baino
gehiago dira behartutako ezkontzen biktima mundu osoan.
Pentsamoldea aldatu beharra dago, EZETZ esatearen esanahia
benetan esan nahi duena izan dadin.
Audre Lorde aktibista afroamerikarrak esan zuenez, ez da neskatila
askerik izango neskatila menderatuak dauden bitartean. Bat nator
hausnarketa horrekin.

Pedro Armestre

Prentsa-argazkilaria 1993tik, Europa Press eta Cover agentziekin
lan egin zuen, eta El Mundo, XL Semanal zein Interviú hedabideekin.
2003tik 2016ra France-Presse agentziaren lankide izan zen, eta
horri esker mundu osoko hedabide ospetsuetan argitaratu ahal
izan zituen bere lanak. 2014an Calamar2 ekoiztetxea sortu zuen.
Bere lanen bidez Giza Eskubideen defentsaren eta Ingurumenaren
babesaren alde egiten du, gizartearen kontzientzia astintzeko
asmoz (hemen daude ikusgai: www.armestregallery.com).

Lau elementuak. Bizitzaren oinarrizko printzipioak da haren
proiektu pertsonalenaren izenburua, eta gizakiak naturarekin duen
elkarreragina (askotan desorekatua) du gaitzat. Sari ugari jaso
ditu, besteak beste: Rey de España nazioarteko kazetaritza saria,
Pictures of the Year Internacional, Ortega y Gasset saria, Pictures of
the Year LatAm eta Manos Unidas-en prentsa saria.
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
CHINA, EL ASALTO AL ORDEN MUNDIAL

30 urte eskasetan, Txina garapen-bidean dagoen herrialdea izatetik
munduko inbertsore nagusia izatera iritsi da. Giza eskubideen eta
askatasunen errespetua alde batera utzita, aginte ekonomikoak
baldintzatzen ditu Asiako erraldoiaren ibilbidea eta nazioarteko
harremanak.
Hizlaria: Mónica García Prieto berriemaile freelance da Asian,
egoitza Shanghain duelarik; besteak beste, El Mundo eta 5W
aldizkarirako lan egiten du. Aurretik, Erroma, Mosku, Jerusalem,
Beirut eta Bangkoken izan zen berriemailea. Giza eskubideen
kontrako abusuak salatzea interesatzen zaio, eta lanean emandako
25 urteetan baino gehiagotan hainbat sari jaso ditu, besteak
beste, José Couso (2013), Julio Anguita Parrado (2016) eta Cirilo
Rodríguez (2017) sariak.

22:30 | Florida zinema aretoak

MAHAI-INGURUA_
KAZETARITZA DIGITALA TOKI MAILAN

FILMA_
LA CORRESPONSAL
(Matthew Heineman, 2018)
Erresuma Batua, AEB. 110 minutu

Tokiko hedabideen atal digitalen arduradunek kazetaritzaren arlo
horrekin lotutako zenbait gai aztertuko dituzte, hala nola tokiko
eremura egokitzea, edukien hautaketa, ikuspegia, beharrak eta
ordaintzeko formulak.
Laguntzaileak:

Marie Colvin (1956-2012) gerra berriemaile famatuari buruzko
film biografikoa; 26 urtetik gora eman zuen The Sunday Times
argitalpen britainiarrentzat lanean, besteak beste, Sri Lanka
eta Irakeko gatazketan eta Libia eta Siriako “udaberrietan”.
Indarrez filmatua, Colvinen bizitza profesional eta pertsonala
laburtzen ditu lanak, eta Rosamund Pikek bikain interpretatzen
du haren rola.
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Estreinaldia Gasteizen
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Gasteiz hiribidea, 85
Europa biltzar jauregiaren ondoan
12:00 | BISITA GIDATUA
ERAKUSKETARA (euskaraz)

HAURREN EZKONTZAK

21:30 | Florida zinema aretoak

HITZALDIA_
ORIENTE MEDIO ENTRE DOS FUEGOS

CINEFÓRUM_
ÚLTIMOS DÍAS EN SHIBATI
(Hendrick Dusollier, 2017). Frantzia, Txina.
59 minutu

Azken gertaeren harira, Ekialde Ertaineko buru-hausgarria aztertuko da geopolitikaren eta geoekonomiaren ikuspuntuetatik,
eta bereziki Iran eta Saudi Arabiari erreparatuko diete, aktore
garrantzitsuenetako bi baitira.
Hizlaria: Jesús A. Núñez Villaverde, ekonomista eta
militarra (erretiratua). Instituto de Estudios sobre Conflictos y
Acción Humanitaria (IECAH) erakundearen zuzendarikidea da,
segurtasunari, bake-eraikuntzari eta gatazka-prebentzioari lotutako
gaietan espezialista, eta bereziki mundu arabiar-musulmanari
ematen dio arreta. Comillaseko Unibertsitate Pontifizioko
irakaslea
eta
Nazio
Batuen
Garapenerako
Programaren kontsultorea
da bake-eraikuntzaren eta
indarkeriazko
gatazken
prebentzioaren alorretan.
© Karlos Zurutuza_

Chongqing
hiriko
azken
auzo historikoko biztanleek
Hendrick Dusollier zuzendari
frantsesa gidatuko dute, kamera
eskuan daramala; izan ere,
laster suntsituko dute auzoa,
etxebizitza berriak eraikitzeko.
Dokumental
saritu
horrek
gaurko Txinan gertatzen ari diren eraldaketa azkar eta sakonez
hausnartzen du
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Estreinaldia Gasteizen

Hizlaria: Mónica García Prieto
Prezioa: 3 euro
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
POPULISMOS Y FAKE NEWS: UN CÓCTEL
DESESTABILIZADOR PARA EUROPA
(Y UN DESAFÍO PARA LOS PERIODISTAS)
Adibide zehatzak baliatuz, Sandrine Morelek populismoek edo fake
news direlakoek Europan dakartzaten erronkei buruz hausnartuko
du, eta irtenbideak bilatzean kazetariek bete dezaketen paperari
buruz.
Hizlaria: Sandrine Morel, Le Monde egunkariaren berriemailea
Espainian eta Ser katearen laguntzailea. Gizarte eta politika
analisietan espezializatua, 2003az geroztik dihardu kazetari.
Historian lizentziaduna ere bada (Paris I–Panthéon-Sorbonne
unibertsitatea). En el huracán catalán (Planeta, 2018) saiakeraren
egilea.

22:30 | Florida zinema aretoak

MAHAI-INGURUA_
POPULISMOAK

FILMA_
ROSETTA
(Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 1999).
Francia, Bélgica. 95 minutos

Krisi ekonomikoek eta gaur egun munduan gertatutako aldaketek
oso arazo konplexuak sortzen dituzte gure gizarteetan. Mugimendu
populista batzuek etekina atera nahi diote egoerari, beldurra,
esentziak eta kanpoko etsai baten bilaketa baliatuz.
Hizlariak:
Mónica García Prieto, berriemailea Shanghain. Aurretik,
Erroma, Mosku, Jerusalem, Beirut eta Bangkoken izan zen
berriemailea, El Mundo egunkariarentzat.
Sandrine Morel: Le Monde egunkariaren berriemailea
Espainian.
Jesús A. Núñez Villaverde, Instituto de Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria (IECAH) erakundearen zuzendarikidea.
Moderatzailea:
Naiara López de Munain, Hoy por hoy Vitoria (SER katea)
saioaren zuzendaria.

Europaren bihotzean bertan dagoen
prekariotasunaren erretratu zirraragarria.
Ezer ezkutatu gabe filmatua, Dardenne
anaien lan handietako bat da, zeinean
Émilie Dequenne aktoreak Rosettaren
paperean
egindako
interpretazio
ahaztezina nabarmentzen baita. Urrezko
Palmorria eta Emakumezko Aktore
Onenaren saria 1999ko Canneseko
Jaialdian.
Prezioa: 3 euro
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Gasteiz hiribidea, 85,
Europa biltzar jauregiaren ondoan
12:00 | ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA

HAURREN EZKONTZAK
BISITA GIDATUA ERAKUSKETARA
Pedro Armestreren eskutik

HITZALDIA_
DERECHO HUMANO AL AGUA
Ura izateko giza eskubidea betetzea ezinbestekoa da bizitza duin
baterako, eta ur nahikoa, osasungarria, onargarria eta eskuragarria
izatean datza. Erdialdeko Amerikan, eskubide hori kolokan dago
kudeaketa txarra eta multinazionalen interesak direla kausa,
horrek zaildu egiten baitie ura eskuratzea populazio ahulenei,
besteak beste, El Salvador, Guatemala eta Nikaraguan
Hizlaria: Pedro Armestre, gizarte eta ingurumen gaietan
espezializatutako fotodokumentalista

21:30 | Florida zinema aretoak

ZINEFORUMA_
OF FATHERS AND SONS
(Talal Derki, 2017). Alemania, AEB.UU, Siria,
Libano, Herbehereak, Qatar. 99 minutu.
Talal Derki zuzendari siriarra bi urtez bizi izan zen Al Nusra fronteko
miliziano batekin eta haren semeekin, Siriako gerraren erdian,
Idlib probintzian. Dokumental
aztoragarri hau da emaitza,
gurasoek
semeei
ideologia
yihadista nola transmititzen dieten
erakusten baitu. Epaimahaiaren
saria Sundance-n.
Estreinaldia Gasteizen
Hizlaria: Karlos Zurutuza, berriemailea

Prezioa: 3 euro
© Pedro Armestre_
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
ANABASAN ERAIKI (euskaraz)
2014an Kobane hirian Daesh-i kontra egin izanak eta gero Siriako
gerrak izandako bilakaerak kurduengan jarri du hedabideen fokua.
Kurdistanera hurbilduko gara; hainbat herrialdetan banatuta dagoen herri horrek historia gorabeheratsua bizi izan du.
Hizlaria: Karlos Zurutuza, berriemailea, Ekialde Ertaineko
gatazka ahaztuetan eta gutxiengoetan espezializatua. Siriako eta
Libiako azken gatazken berri eman du. Nawab Bugti nazioarteko
kazetaritza saria lortu zuen 2009an, eta Rikardo Arregi eta Argia
sariak, 2012an. David Meseguerrekin batera Respirando Fuego
liburua (Península, 2019) argitaratu du, Kurdistani buruz.

MUSIKA IKUSKIZUNA
ANTÍLOPEZ
Antílopez bikote huelvarrak ibilbide luzea egin
du, eta azken urteetan
musikaren mundua irauli
du musika eklektikoa eta
umore adimentsua nahasten dituen sintesi originalari esker. Haien hitz
garratz eta konprometituak eta estilo berdinezina gaurko errealitatearen
kronika dira, eta gure kontraesan indibidual eta kolektiboen ispilu.
2018an Dibujo libre argitaratu zuten, laugarren disko-ikuskizuna.

21:30 | Florida zinema aretoak

ZINEFORUMA_
TAMBIÉN LA LLUVIA
(Icíar Bollaín, 2010). Espainia, Mexiko, Frantzia.
105 minutu
Cochabamba (Bolivia), 2000. urtea. Zinema talde bat Kristobal
Koloni buruzko film bat grabatzen ari den bitartean, Boliviako
Uraren Gerra deritzona piztu da, herritarrek uraren pribatizazioaren
kontra daramaten borroka. Bi istorioak trebetasunez harilkatzen
dira film sozial konplexu eta adimentsu horretan.
Hizlaria: Pedro Armestre
Prezioa: 3 euro
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Sarrera librea da. Gonbidapenak banatuko dira Europa biltzar
jauregiaren harreran, ekitaldia hasi baino ordu erdi lehenago,
lekuak bete arte.

BISITA GIDATUAK (Gasteiz hiribidea, 85
Europa biltzar jauregiaren ondoan)
Edonork parte har dezake, aldez aurretik izena eman gabe.
Bisitaldiak erakusketaren ondoan hasiko dira, zehaztutako
orduan.

FLORIDA ZINEMA ARETOETAKO EMANALDIAK
(San Prudentzio kalea, 22-24)
Sarrerak leihatilan eros daitezke, ohiko ordutegian.
Prezioa: 3 euro.
[Antolatzaileek ez dute beren gain hartzen programan parte hartzen dutenek
esandakoaren gaineko erantzukizunik].
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