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2017ko ABUZTUAREN 28tik IRAILAREN 2ra BITARTE

BOKO HARAM,
INDARKERIA AFRIKAREN
BIHOTZ EKONOMIKOAN

Afrikako erraldoia, kontinenteko lehen ekonomia da,
petrolioaren produkzioari esker. Alabaina, horrek ez du inolako aldaketarik
eragin herrialdearen iparraldeko biztanleriaren % 90arentzat, muturreko
pobrezia-egoeran bizirauten baitu. Ez da kasualitatea Boko Haramen
sorlekua Maidugurin egotea, Borno estatuaren hiriburuan —Yobe eta
Adamawa estatuekin batera, herrialdean egoera larrienean daudenak
dira—; han, gazteak ez dira gustura bizi, etorkizunean ez baitute inolako
ziurtasunik, ezta itxaropenik ere. Testuinguru horretan, Boko Haram-ek
hasiera-hasieratik lortu zituen jarraitzaileak bere estrategia berriarentzat;
izan ere, predikazioa bigarren mailan utzi zuen aldaketa lortzeko bidean,
eta indarkeriazko borrokari eman zion lehentasuna.
Erakusketan, 2015. eta 2016. urteetan egindako argazkiak ikus daitezke;
Boko Haramek baliatutako indarkeria adierazten dute eta herritarrengan
zer nolako ondorio suntsitzaileak izan zituen: atentatu suizidak jende
asko biltzen den tokietan, emakumeak bahituta, ehunka mila pertsona
etxerik gabe... Baina iparraldean eta hegoaldearen arteko aldeak ere
agertzen dira; hegoaldean petrolioa nola erauzten duten ikus daiteke
argazkietan, baita ingurumenean zer nolako ondorio larriak eragiten
dituen ere, baina horren aldean, iparraldeko nekazaritza tradizionala,
gainbehera doan nekazaritza ere jasotzen da.

Judith Prat

Zuzenbidean lizentzia lortu ostean, argazkigintza dokumentalean eta
argazki bidezko kazetaritzan prestakuntza jasotzen hasi zen. Argazkilari
honek zenbaitetan ikusi ezin diren errealitateak ikusgai egiten ditu.
Azken urteotan, Panamako espetxeetan atera ditu argazkiak; halaber,
Kongoko Errepublika Demokratikoko gatazka armatuari buruz, Siriako
errefuxiatuek Libanon, Jordanian eta Turkian bizi duten egoerari buruz,
Nigeriako Boko Harameko indarkeriari buruz edo Turkiako Kurdistango
egoerari buruz egin ditu argazkiak.
Nazioarteko jaialdi eta lehiaketetan sariak ere eman dizkiote: Human
Photojournalism Award 2015 (Kanada), Julia Margaret Cameron Award
2014 (Erresuma Batua), Photofest Award 2014 (Mexiko), Prix de la
Photographie (Paris) 2014, International Photography Awards 2014 eta
2013 (AEB), Moscow International Photo Awards 2014 edo Seminario de
Fotografía y Periodismo (Albarracín) 2013, besteak beste.
Nazioko eta nazioarteko komunikabideetan argitaratzen ditu argazkiak:
The Guardian, DAYS Japan, VICE Australia, VICE USA, El Mundo,
Zazpika Magazine, El Confidencial, Heraldo de Aragón edo El Periódico
de Catalunya. Besteak beste, Quebec, Montreal, Mosku, Querétaro,
Bartzelona edo Zaragozan egin ditu argazki erakusketak.
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BOKO HARAM, INDARKERIA
AFRIKAREN BIHOTZ EKONOMIKOAN_
BISITA GIDATUA ERAKUSKETAN
Gidaria: Judith Prat_

HITZALDIA_

21:30ean | Florida zinema-aretoak
ZINEFORUMA_

DESOREKAK, PREKARIETATEA ETA POBREZIA GAUR EGUN

TÚ, SIÉNTATE (Judith Prat, 2016)

2008. urteaz geroztik, krisialdi ekonomikoaren ondorioz desorekak
areagotu egin dira eta pobrezia egoerak eta prekarietatea ere
ugaritu egin dira. Fenomeno horien arrazoiak eta bilakaera aztertuko
dugu gure ingurunean, fenomeno horien eraginpean daudenak zer
nolako baldintzetan bizi diren, eta erakunde publikoek zer erantzun
eman duten, EAEko babes sozialaren eredua barnean hartuta.

Espainia. 30 minutu

Hizlaria: Joseba Zalakain, Eguía Careaga Fundazioaren SIIS
Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren
zuzendaria 2007. urtetik aurrera, baina
1998an hasi zen erakundean lanean.
Informazioaren Zientzietan lizentziaduna,
gizarte gaietan espezializatu zen —pobrezia,
gizarte bazterkeria, mendekotasuna, besteak
beste—. Zerbitzuan eta Revista Española
de Discapacidad aldizkarietako Erredakzio
Kontseiluko kide da.

Bakur, Kurdistango iparraldean, Turkiako mugen barruan. 2015eko
abuztutik 2016ko hasierara bitarte, Turkiako gobernuak eraso
militar izugarria egin zuen eskualde honen aurka, alkate kurdu
askok autonomia deklarazioak egin zituztelako. 200 zibil baino
gehiago hil ziren askatasunak murrizteko politika zorrotzaren pean.
Dokumental honetan biktimen testigantzak biltzen dira, eta herri
horren egoerari buruzko galderak egiten ditu; izan ere, emakumeek
eginkizun erabakigarria betetzen dute bertan.
Hizlaria: Judith Prat,
filmaren zuzendaria.
Prezioa: 3 euro
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HITZALDIA_

GATAZKAK AFRIKAN: NIGERIA ETA KONGOKO
ERREPUBLIKA DEMOKRATIKOA
Afrikan garrantzi handikoak diren bi herrialdeetako gatazkak
aztertuko ditugu: Nigeria, kontinenteko potentzia ekonomiko
handiena, Boko Haramen sorterria; eta Kongoko Errepublika
Demokratikoa, gatazka armatu amaigabe eta odoltsua pairatzen ari
dena. Bi herrialdeetan baliabide naturalak espoliatzen ari dira, eta
herritarrak muturreko pobrezian bizi dira, aberastasuna behar ez
bezala banatzen delako eta aberastasun hori lortzeko borrokatzen
dutenek indarkeria erabiltzen dutelako. Judith Prat argazkilariak bi
herrialde horietan egindako erreportajeak erakutsiko dizkigu, eta
horrelako testuinguruetan informazioa emateak dakartzan erronka
eta zailtasunen berri emango digu.
Hizlaria: Judith Prat

MAHAI-INGURUA_

DESOREKAK
© Ricardo García Vilanova

Munduan desorekak hartzen dituen formei
—gizarte arloan, ekonomikoan, generoarekin
lotuta...— buruzko eztabaidarako foroa.

Hizlariak:
Judith Prat, hain ikusgai ez dauden errealitateak eta gatazketan
emakumeek bizi duten egoera interesatzen zaizkion argazkilaria.
Mikel Reparaz, 2014. urteaz geroztik EITBko komunikabideek
AEBetan duten berriemailea; New Yorken finkatuta dago.
Joseba Zalakain, SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroaren
zuzendaria 2007. urteaz geroztik. Gizarte gaietan espezialista.
Moderatzailea:
Pilar Kaltzada, kazetaria, kontsultari seniorra eta aholkularia. Linking
Ideas agentziaren bazkide sortzailea. Besteak beste, honako arlo hauetan
lan egin du: Gizarte Erantzukizun Korporatiboa, Barne Komunikazioa,
Aldaketaren Kudeaketa eta Genero Berdintasuna. Emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna sustatzen duen Doce Miradas bloga sortu zuen.

Gaurko kazetaritzari buruzko jardunaldia
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22:30ean | Florida
zinema-aretoak
FILMA_

LA PROMESA
(Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne, 1996)
Belgika, Frantzia, Luxenburgo, Tunez. 90 minutu
Igor Belgikako hamabost urteko nerabea da; mekanika ikasten ari
da eta aitari laguntzen dio haren negozioetan. Gertakari larri baten
ondorioz, bizimodua aldatuko dion dilema etiko bati egin beharko
dio aurre. Drama sozial bikain hau dokumentaziorik ez duten
migratzaileen eta legez kanpoko lanaren errealitatean murgiltzen
da, Europaren bihotzean. Dardenne anaien lan onenetako bat da
eta gaur egun erabat indarrean dago oraindik; Urrezko Galburua
lortu zuten Valladolideko Seminci jaialdian.
Prezioa: 3 euro
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12:00etan | Europa Biltzar Jauregia
HITZALDIA_

AMERIKAKO ESTATU ZATITUAK:
OBAMALANDetik TRUMPISTANera
Donald Trumpek agintea eskuratu izanak lurrikara politiko eta
soziala eragin du AEBetan. Planeta osoan aniztasun handieneko
gizartea zatituta dago migrazioaren aurkako neurriak,
protekzionismo isolazionista edo klima aldaketaren ukazioa direla
eta. Trump Lurraldea esaten zaionaren bihotzera hurbilduko gara
–Erresistentzia ere esaten zaio–, AEBetako lehen presidente beltzak
eraikitako guztia eraitsiko ote den beldur baita.
Hizlaria: Mikel Reparaz, EITBko komunikabideek AEBetan duten
berriemailea; New Yorken finkatuta dago. Kazetaritza-ibilbide
gehiena nazioarteko informazioan egin du. 1998. urtean hasi zen
EITBn lanean, eta Bruselako berriemaile izan zen 2001etik 2004ra
bitarte. Radio Euskadiko Informazioaren Zerbitzuen zuzendari izan
zen (2004-2009) eta, 2013. urtera arte, Nazioarteko Informazioaren
arduradun izan zen ETBn.

21:30ean | Florida zinema-aretoak

BISITA GIDATUA ERAKUSKETAN_ (Euskaraz)

I AM NOT YOUR NEGRO (Raoul Peck, 2016)

BOKO HARAM,
INDARKERIA AFRIKAREN BIHOTZ EKONOMIKOAN

ZINEFORUMA_

Suitza, Frantzia, Belgika, AEB. 95 minutu
AEBetako mugimendu afroamerikarraren borrokari buruz James
Baldwin idazleak bukatu gabe utzi zuen Remember This House
liburuan oinarritutako dokumentala da. Baldwin-en hausnarketa
bikainak filmetako zatiekin eta artxiboko irudiekin ilustratuta daude eta, besteak beste, Martin Luther Kingek, Malcom X-k eta Medgar Eversek zer eginkizun bete zuten aztertzen da. Aparteko obra
da, AEBetako historia garaikidearen alderdi iluna ez ezik, gizakion
giza izatea bera ere arakatzen duena.
Hizlaria: Mikel Reparaz

© Judith Prat
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12:00etan | Europa Biltzar Jauregia
HIZKETALDIA_

STREET PHOTOGRAPHY: ATZO, GAUR ETA BIHAR?
Kaleko argazkigintzako autore garaikideen izenak ezagutuko ditugu,
eta modalitate horren gaur egungo hizkuntzan zer nolako eragina
duten aztertuko dugu. Argia, kalea eta argazkigintza uztartzen
dituzten kolektiboak aztertuko ditugu. Bukatzeko, galderak egiteko
txanda zabalduko da, Street Photography-aren etorkizun hurbilari
buruz gauza gehiago jakin nahi duenarentzat.
Hizlaria: Rocío López, argazkilaria eta irakaslea, Arabako
Argazkilaritza Elkarteko presidentea eta koordinatzailea.
Komunikabide hauetan parte hartu du: El Mundo, El Correo,
DNG Photo Magazine, Biker Zone eta Eliot Iron; eta hainbat
erakusketa ere egin ditu, banaka eta taldean. Produkzio artistikoan
generoarekin lotutako gaiei bereziki erreparatzen die.

21:30ean | Florida zinema-aretoak

KALIFATZAREN GORAKADA ETA
BEHERAKADA (SIRIA, IRAK
ETA LIBIA, 2011-2017)

EL ODIO (Mathieu Kassovitz, 1995)

HITZALDIA_

Daesharen hastapenetan barrena egindako ibilbidea arabiar
udaberriez geroztik: Siriako gerra, Iraken egindako erasoa, taldeak
izandako hedapen handia lurraldean eta propagandari dagokionez,
eta Ekialde Hurbileko fronteetan egun izan duen atzerakada; eta
ez ditugu ahaztuko beren burua Daesharen jarraitzailetzat dutenek
mundu osoan egindako atentatuak.
Ponente: Ricardo García Vilanova, argazkilari eta bideokazetari
profesionala, freelance moduan mundu osoko komunikabide
ezagunenentzat lan egiten du. Siriako, Libiako eta Irakeko gatazketan
egon da, hasi zirenetik gaur arte. Pulitzer saria lortzeko hautagai izan zen
2010ean eta, besteak beste, sari hauek jaso ditu: Px3 Urrezko Domina,
POYI eta Bayeux-Calvados 2013an, 2014ko José Couso eta Prentsaren
Nazioarteko Kluba sariak, eta Mika Yamamoto saria 2015ean. 2016an
Photographic Social Vision beka lortu zuen Ikerketa Kazetaritza egiteko.

ZINEFORUMA_

Frantzia. 98 minutu
Pariseko kanpoaldeko auzo marjinal batean istiluak izan dira eta
gazte bat koma egoeran geratu da poliziak emandako kolpeen
ondorioz. Gaztearen hiru lagunek —judutar batek, migratzaile
arabiar batek eta boxeolari amateur beltz batek— hiri osoa
zeharkatzen dute mendeku gosez. Sari ugari jaso ditu gurtzeko
moduko film honek, Frantziako hiri handietako auzo pobreetan
bizitako frustrazioa eta erresumina ezin hobeto adierazi baitzuen.
Hizlaria: Alexandra Gil
Prezioa: 3 euro
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12:00etan | Europa Biltzar Jauregia
HITZALDIA_

FRANTZIAREN ERRONKAK. GALDUTAKO BELAUNALDIAK
2005ean Frantziako auzo pobreetan matxinadak izan ziren. Hamabi
urte geroago, Frantzian jaiotako eta hezitako gazteen arteko
arrakala sozial hori indarrean dago oraindik. Terrorismo yihadista
eta lan-etorkizunean inolako ziurtasunik ez izatea dira gazte
frantsesen bi kezka nagusiak. Zenbateraino eragin du beldurrak
agenda politikoan? Gaur egungo gobernua gai al da segurtasun,
integrazioa eta oinarrizko askatasunak uztartzeko?
Hizlaria : Alexandra Gil, kazetaria eta idazlea; terrorismo
yihadista, segurtasuna eta indarkeriaren erradikalizazioa dira
bere espezialitateak, baita Frantziako politika ere. Gaur egun,
Frantziako Afrique Magazine aldizkariaren erredaktoreburuaren
ondokoa da, eta Pariseko berriemaile El Español eta eldiario.es
komunikabideetan. 2017an En el vientre de la yihad argitaratu du
(Debate, 2017).

ERREZITALDIA_

DESERTUKO BIZTANLEEI BURUZ
(“ACERCA DE LOS HABITANTES DEL DESIERTO”)
Desertuan oinarritako prosa
eta poemak. Lan gehienak
liburu hauetatik ateratakoak
dira: Asun Garikanoren Far
Westeko Euskal Herria,
Humbelino
Ayaperen
© Javier Martín
Las tardes de la Bardena
(Antonio Zavalak argitaratua), eta Bernardo Atxagaren Nevadako
egunak eta Txoriak kolpeka. Anariren abestiekin proposamena
sakonagoa eta ederragoa izango da. Ikus-entzunezko zatia García
Vilanova-ri dagokio.
Testuak (euskaraz/gaztelaniaz): Bernardo Atxaga, idazlea.
Besteak asko, Euskadi Saria eta Narratiba Sari Nazionala jaso ditu
Obabakoak (1989) liburuarengatik. Euskaltzaina da.

Musika: Anari, euskal abeslari eta konpositorea. Kritika bikainak
jaso ditu bere diskoengatik. Argitaratu duen azkeneko diskoa:
Epilogo bat (Bidehuts, 2016).
Irudiak: Ricardo García Vilanova, argazkilari eta bideokazetari
ospetsua. Mundu osoko komunikabideentzat lan egiten du.

22:30ean | Florida zinema-aretoak
FILMA_

NACIDO EN SIRIA (Hernán Zin, 2016)

Gaurko kazetaritzari buruzko jardunaldia

20:00etan | Europa Biltzar Jauregia

Danimarka, Espainia. 85 minutu
13
Siriako gerra hasiz geroztik, 3.500 pertsona baino
gehiago hil dira Europara iritsi nahian. Horien erdiak
haurrak ziren. Hernán Zin kazetariak Europako
errefuxiatuen krisiari buruzko informazioa bildu zuen;
horretarako, zazpi haurren atzetik ibili zen hamaika herrialdetan barrena,
urtebetetik gorako errodatzea eginez. Bidaiaren odiseari buruz eta harrera
herrialdean izango dituzten etorkizuneko planei buruz esaten dutena
entzunda, drama garaikide honen laztasuna eta nondik norakoak
hobeto ulertuko ditugu.
Prezioa: 3 euro
iraila
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© Rocío López_

iraila

09:00etatik 14:00etara | (Seminarioaren eraikina)
Arabako Argazkilaritza Elkartea
STREET PHOTOGRAPHY TAILERRA_

HIRIAK EZKUTATZEN DUENA
Inguruneak eskaintzen dizkigun tresnak —hiri-paisaia, pertsonak
eta eguneroko egoerak— erabilita, hiriko toki jakin batean
geratuko gara argazkiak ateratzen hasteko. Ibilbidean, partehartzaileak ahalik eta argazki onenak ateratzen saiatuko dira,
aldez aurretik jasotako jarraibideei jarraikiz. Parte hartzeko kamera
digitalarekin edo kamera duen mugikorrarekin etorri behar da.
Tailerreko zuzendaria: Rocío López
Izena emateko: abuztuaren 31n, 13:30etan, Europa Biltzar
Jauregiko Auditoriumean. Doakoa. Plaza mugatuak.
Adina: 15-24 urte: 12 lagun (gehi 2 erreserban).
25 urtetik gora: 12 lagun (gehi 2 erreserban).
.

Sarrera librea da. Gonbidapenak banatuko dira Europa Biltzar
Jauregiaren harreran, ekitaldia hasi baino ordu erdi lehenago,
lekuak bete arte.

BISITA GIDATUAK
Edonork parte har dezake, aldez aurretik izena eman gabe.
Bisitaldiak erakusketaren ondoan hasiko dira, zehaztutako
orduan.

PROIEKZIOAK FLORIDA ZINEMA-ARETOETAN
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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