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7 IDEIA

1—Jaialdia
GETXOPHOTOn irudia, eragiten 
diguten kontu handiak jorratzeko, 
bizitzeko eta horiei aurre egiteko 
bitartekoa da. Horregatik, edizio 
bakoitzeko programazioa gai baten 
inguruan antolatzen da, eta gai hori 
beti interes orokorrekoa izaten da.

2—12. edizioa 
Jaialdian gatazkaren esanahiari 
buruz hausnartuko da, eta berariaz 
jorratuko dira gatazka ondorengo 
aldiak gatazkaren ondorioekin, 
eta elkarrizketa berreraikitzea. 
Komisarioa Monica Allende izango 
da.

3—Narratiba berriak 
GETXOPHOTOn ikusizko 
adierazpenak jasotzen dira, 
eta horiek bitarteko ezberdinak 
erabiltzen dituzte, besteak beste 
argazkiak, bideoak, artxiboak, 
instalazioak, arte digitala, etab. 
Hala, diziplina anitzeko narratiben 
alde egiten duten eta testuinguru 
ezberdinetatik datozen artisten 
lanak erakutsiko dira.

4—Kanpoaldea
Jaialdiaren beste ezaugarrietako 
bat da topaketetarako, disfrutatzeko 
eta hausnartzeko espazio publikoa 
guztiz defendatzen duela. 
Horregatik, aretoak eta barneko 

bestelako espazioak ahaztu gabe, 
erakusketa gehienak kanpoaldean 
jartzeko sortuak izan dira. 

5—Ibilbideak
Oso garrantzitsua da jende 
guztiari jaialdiaren edukiak eta 
jaialdia bizitzeko esperientzia 
eskuragarri jartzea, eta horregatik, 
GETXOPHOTOk ibilbide eta bide 
ezberdinak proposatzen ditu 
patxadaz oinez egin eta horietatik 
paseatu ahal izateko.  

6—Geroz eta jarduera 
berri gehiago
Guztien helburua da prestakuntza 
sustatzea, topaketa erraztea eta 
herritarrak sortzea: hitzaldiak, esku 
hartzeak, proiekzioak, tailerrak, 
gaueko paseoak, itxialdia, zinema 
oheetan, besteak beste.

7—Tokiko eta nazioarteko 
jaialdia
Tokiko eragile ezberdinak 
zuzenean inplikatuta egongo dira 
(merkatariak, ostalariak, zaleak) 
eta aldi berean nazioarteko 
deialdia egon da, 45 herrialde 
baino gehiagoko artisten parte 
hartzearekin hain zuzen ere. 
GETXOPHOTO hedatzen ari da

Yoshinori Mizutani



GETXOPHOTO 2018 

Jaialdia

Begihandi izeneko kolektiboak antolatzen du, eta hala, GETXOPHOTO 
irudia oinarri duen jaialdia da, Getxon kokatutakoa –Bilbotik oso hurbil, 
euskal kostaldean–, eta irailean antolatzen dena. Mundu guztiko 
ikusizko narratzaileen proposamenak hirira hurbiltzen ditu, urtero 
proposatutako gaiaren inguruan elkarrizketa garaikidea ezarriz.

GETXOPHOTOren helburua ikusizko kontakizunei eta erakusketa 
espazioei buruzko aurreiritzien mugak zabaltzea da. Horretarako, 
nagusiki espazio publikoa eta ezohiko lekuak erabiltzen dira, fatxadetan, 
parkeetan, aretoetan, abandonatutako lekuetan, merkatuetan eta 
hiriko beste espazio batzuetan jarritako irudien bitartez ikusleekin 
elkarrizketa irekiak proposatuz. Modu horretan, argazkigintza irudiak 
ezagutzera ematen dira jende guztira iritsi arte, publikoa ez baita 
bakarrik profesionalez osatzen. 

GETXOPHOTO 2018 

12 urte hauetan zehar GETXOPHOTOn nazioarteko 200 autore ospetsuk 
baino gehiagok parte hartu dute, horietariko asko kritikariek txalotuak 
izan direnak, besteak beste hauek: Martin Kollar, Martin Parr, Nadav 
Kander, Naomi Harris, Phil Toledano, Marcos López, Ricardo Cases, Wang 
Qingsong, Alessandra Sanguinetti, Roger Ballen, Cristina De Middel, 
Vincent Fournier, Boushra Almutawakel, Pieter Hugo, Jacques - Henri 
Lartigue eta Paul Fusco. 

Jaialdia nagusiki doakoa da, eta tokiko eta nazioarteko plataforma 
baten topaketa lekua da. Hala, esperientziak eta ezagutzak partekatzen 
dituzten erakundeen, artisten eta bisitarien arteko sarea sortu da 
jaialdiari esker.
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GETXOPHOTO 2018 

Programazioa

GETXOPHOTOren 12. edizioko programazioa irailaren 5etik 30era arte 
gauzatuko da. Jaialdia 6 arlo hauetan banatuta dago: erakusketak, auke-
ratutako artisten lanekin; nazioarteko deialdia, mundu osoko ikusizko 
narratzaileak ekartzen dituena programazioaren parte izateko; labora-
tegi esperimentalak, hezkuntza proposamenaren barnean; lurraldearen 
ekosistema sendotzen duten eragile eta erakunde kulturalekin egiten 
diren lankidetzak; irudiari eta lanbideari buruz hausnartzeko parteka-
tutako espazioa diren elkarrizketak, eta jarduerak, GETXOPHOTOko pro-
grama parte-hartzaile zabal eta anitza islatzen dutenak. 

Programazioa GETXOPHOTO 2018 

—Erakusketak

Hogei erakusketa inguruk 
(banakakoak eta kolektiboak) 
osatuko dute aurtengo gaiaren 
inguruan jorratuko den egitura 
ardatza, gatazka ondorengo 
aldia. Elkarrizketa berreraiki. 
Lanek gatazka ekologikoak, 
politikoak edo gizakien artekoak 
jorratuko dituzte, eta gatazka 
ondorengo aldietako ondorioak eta 
elkarrizketa berreraikitzea baita 
ere. Espainiako eraikuntza krisia 
(Markel Redondo), Alemaniako 
iraultza energetiko berdea (Luca 

Locatelli), Greziaren egoera 
Europan (Petros Efstathiadis), 
Jugoslaviaren banaketa (Dragana 
Jurišicć), Espainiako Gerra Zibila 
(Julián Barón eta Sofia Moro) edo 
Ameriketako Estatu Batuen eta 
Mexikoren arteko muga (Josh 
Begley) edizio honetan jorratuko 
diren gai eta lanen adibideak dira. 
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GETXOPHOTO 2018 

—Open Call

Tokiko eta nazioarteko 
proposamen berriei lekua 
emateko, berritasun bezala, aurten 
aukera bat egon da programazioan 
parte hartu ahal izateko. 
Horretarako nazioarteko deialdi 
irekia egin da, eta deialdi horretako 
goi mailako epaimahaikideak 
hauek izango dira: Yumi Goto, 
Japoniako komisarioa eta editorea, 
Simon Bainbridge, British Journal 
of Photography-ko editorea, 
Shoair Mavlian, Photoworks-eko 

zuzendaria, Christian Caujolle, 
komisario independentea eta 
kritikaria eta Monica Allende, 
GETXOPHOTOko komisarioa. 
Jaialdiko lehenengo Open Call-
ean 280 proposamen jaso dira 
(ia 5.000 irudi), 47 herrialde 
ezberdinetakoak. Benetako 
arrakasta izan da.

Irabazlea Max Pinckers belgiarra 
izan da, Margins of Excess 
lanarekin. 

Programazioa GETXOPHOTO 2018 

—Laborategi esperimentalak

Jaialdiaren hezkuntza programa 
laborategien bitartez gauzatzen 
da, eta bertan biltzen dira 
esperimentazioa eta sorkuntza, 
ikuspuntu berriak egokituz. 
Aurten bi laborategi antolatuko 
dira, eta horien oinarria XIX. 
eta XXI. mendeetako ikusizko 
kontakizunak izango dira. 

Lehenengoaren arduradunak 
Martí Llorens eta Rebeca Mutell 
dira, Atelier Heliográfico-koak, 
eta izenburua hauxe izango da: 
Ikononautak, argazkigintzaren 
begirada eta materialtasuna XIX. 
mendean. Laborategi honen ideia 

nagusia argazkigintzaren jatorrian 
eta asmakuntzan sakontzea da, 
baita argazkigintzak lehenengo 
lau hamarkadetan izan zuen 
garapenean sakontzea ere. 
Teknika eta zientzia aztertuko 
dira, baita pentsamendua eta 
filosofia ere, eta ideia nagusia 
XX. mendeko argazkigintzaren 
materialtasunaren ideia (edo muga 
fisikoarena) izango da. 
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GETXOPHOTO 2018 

—Laborategi esperimentalak

Bigarren laborategiaren izenburua 
hauxe izango da: In between 
photographs, nola landu irudia aro 
digitalean eta Leon Kirchlechner-
ek eta Simon Karlstetter-ek 
emango dute, Der Greif-eko 
zuzendari artistikoek (irudi 
garaikideekin lan egiten duen 
kolektibo alemaniar geldiezina). 
Laborategi horren helburua parte-
hartzaile bakoitzari bere lanaren 
ikuspegi ezberdin bat garatzeko 
aukera ematea da, eta horretarako 

beraien lanak partekatzeko 
eta trukatzeko eskatuko zaie, 
argazkigintza irudi digitala 
pentsatzeko eta berarekin lan 
egiteko hurbilketa berriak sortze 
aldera.

Programazioa GETXOPHOTO 2018 

—Lankidetzak 

Jaialdiaren beste helburuetako bat 
lurraldeko eta estatuko eragile eta 
erakunde kultural ezberdinekin 
harreman estuagoa ezartzea da, 
herrialdeko ekosistema kulturala 
indartuz. Aurten honakoekin 
egongo gara harremanetan: 
Kutxa Kultur (Donostia), Getxoko 
Kultur Etxea eta Bilboko FNAC, eta 
horretarako, programazio artistikoa 
osatzen duten erakusketak 
antolatuko dira. 

Programazioa
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GETXOPHOTO 2018 

—Elkarrizketak 

Espazio hori irudiaren 
profesionalen eta interesatuen 
arteko topaketa eta hausnarketa 
lekua da. Formatu ezberdinak 
daude, besteak beste 
Hamaiketakoa (tokiko profesional 
garrantzitsuekin egiten diren 
gosariak), eta bertan parte hartuko 
dute Andoni Lubakik, Santi Yanizek 
eta Gabriela Cendoyak. Jada 
jaialdian klasikoa bihurtu den 
elkarrizketarako beste formatu 
bat Itxialdia da: hizketaldi eta 
elkarrizketaz betetako eguna, 
bazkaria barne, urruti dagoen 

leku batean, hizlariak eta parte 
hartzaileak ihes egiteko aukerarik 
gabe uzten dituena. Seigarren 
edizio honetako izenburua 
Esperimentuak irudiarekin izango 
da, eta besteak beste Julián 
Barón-ek eta Horacio Fernández-
ek parte hartuko dute bertan.

Programazioa

14—

GETXOPHOTO 2018 

—Jarduerak

Jardueren programan hainbat 
proposamen egongo dira, eta 
horietan, sentsibilitate ezberdinak 
eta irudiaren mundurako hurbilketa 
anitzak egongo dira. Nahiz 
eta jarduerak hilabete osoan 
egingo diren, asko eta asko 
lehenengo asteburuan izango 
dira, irailaren 5etik 9ra. Egun 
horietan izango da jaialdiaren 
Opening delakoa, bertan egongo 
direlarik autoreetako batzuk, 
laborategi esperimentalak egingo 
dira, bisita berezia egingo da 
instalakuntza guztietan zehar 

artistekin, eta autoreekin aurrez 
aurreko topaketak ere antolatuko 
dira. Era berean, hilabete osoan 
zehar egongo dira instalakuntzak, 
edalontzi azpiko ibilbideak 
hiriko ostalaritza lokaletatik, 
zinema oheetan, eguneko eta 
gaueko bisita gidatuak eta 
GETXOPHOTOko programazioa 
osatuko duten beste asko. 

Programazioa
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GETXOPHOTO 2018 

Komisarioa, Monica Allende
Bilbon jaioa, Londreseko Unibertsitatean zientzia politikoak ikasi zi-
tuen, non bizi eta lan egiten du. Editore grafikoa, komisaria eta kultur 
ekoizlea da, baita Offspring Photo Meet-eko sortzailekidea eta Screen 
Projects-ekin lan egiten du. Sunday Times Magazin-eko editore gra-
fikoa izan da, non Spectrum argazki sekzio saritua martxan jarri zuen. 
London Collegue Communication-en eta EFTIn irakasle bisitaria da eta 
World Press Photo, Visa pour l’Image edo National Portrait Gallery-ko 
Taylor Wessing Photographic Portrait Prize bezalako nazioarteko lei-
haketen epaimahaikide izan da. Stanley Greene, Lynsey Addario eta 
Álvaro Ybarraren Darfur: Images against impunity erakusketa eta argi-
talpena ekoiztu eta komisariatu zuen. Hainbat sari jaso ditu, esaterako, 
Editores Gráficos-ek emandako Aldizkaririk Onenarena , Amnesty Inter-
national-en saria Kazetaritza Argazkigintza alorrekoa eta Diseinu Grafi-
koko sarien Argazkigintzaren erabilpen onenarena. Duela gutxi Format 
Photography Festival zuzendu du Derby-n, Ingalaterran.

GETXOPHOTO 2018 Komisarioa, Monica Allende
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Gatazka-ostea: elkarrizketa berreraiki                        
—by Monica Allende
GETXOPHOTO Nazioarteko Irudi Jaialdiaren 12. edizioa gatazkaren esa-
nahiaz gogoeta egingo du, bere arreta gatazka-osteko garaietan eta 
elkarrizketaren berreraiketan ipiniz. Modu berean, diskurtso hautsien 
berreraiketa eta gero sortzen diren aukera, egoera eta harreman berriak 
hartuko ditu bere baitan.

Premisa hauetatik abiatuta, gatazka-osteko kanpo zein barruko bo-
rroketan sakonduko du jaialdiak, izan ere, hauek gure bizitzaren alde 
guztietan eragin zuzena daukate, hala nola, teknologia, politika, natura 
eta heziketan.

Helburua gure pentsakera eta aurreritziei desafio egiten dioten lanak 
erakustea da eta horretarako argazkigintza, bideoa, artxiboa, instala-
zioak, arte digitala, fikziozko narratiba eta lan dokumentalak izango 
dute lekua GETXOPHOTOn.

Azken finean, edizio berri bat, iaz hasitako Trantsizioak ildoari jarraituz 
eta mundu osoko sortzaileen lanak baliatuz gaur egun hunkitzen gai-
tuzten gaiak jorratu nahi dituena.

GETXO
      PHOTO

IRAILA 5—30
   2018
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Julián Barón
—El Laberinto Mágico
Josh Begley
—Best of Luck with the Wall
Clemente Bernad
—Hitz egin
Gohar Dashti
—Home
Chow & Lin
—Equivalence
Dragana Jurišicć
—YU: The Lost Country
Erik Kessels & Thomas Mailaender
—Jump Trump
Anton Kusters
—The Blue Skies Project

Luca Locatelli
—Germany Energy Revolution
Yoshinori Mizutani
—Tokyo Parrots
Sofía Moro
—Ellos y Nosotros 
Kazuma Obara
—Far East – A Stolen Father
Markel Redondo
—Sand Castles
Juan Valbuena
—Ojos que no ven, corazón 
que no siente



GETXOPHOTO 2018 Egileak

Julián Barón
—El Laberinto Mágico 
Castelló, 1978

Artista levantetar honek ohiko ironiarekin heltzen dio turismo belikoaren 
gaiari, Espainiako Gerra Zibilaren gatazka-ostea bezalako gai tabuari 
aurre egiteko beldurrik gabe. Julián Barón 1936. eta 1939. urteen artean 
errepublikarrak eta falangistak aurrez aurre jarri zituen gerrako pasarterik 
esanguratsuenak Espainiako geografiatik barrena irudikatzen dituzten 
hainbat berregite historikotan sartzen da. Ludikoa eta kulturalaren arteko 
erdibidean dauden jardunaldi horiek, gerra hurbiletik ezagutu ez duen 
gizartea batailaren egunerokora gerturatu nahi dute. Pelikulei eta gerra-
sasoiko korrespontsalen argazkiei esker, berregite horien antolatzaileek 
unibertso paraleloa sortzen dute, non publikoa ikuskizunaren parte den. 
Aukeratutako bandoko kidez mozorroturik, ikusleak, liburu edo senideen 
kontakizunen bitartez soilik ezagutu duten iraganean murgil daitezke. 
Euren artean ezkutaturik, argazkilariak, gainjarritako irudiekin osatutako 
labirinto magiko bat sortzen du, orain dela gutxiko Espainiako historia 
mingarrienaren inguruan norbanakoen pertzepzioak nola sortzen diren 
ulertu ahal izateko.

GETXOPHOTO 2018 Egileak

Josh Begley
—Best of Luck with the Wall
San Frantzisko, EEUU, 1984

Artista iparramerikarrak Estatu Batuak eta Mexiko, Pazifikotik 
Atlantikoraino, bereizten dituen 3.144 kilometrotako mugaren gaineko 
aire-bidaia proposatzen digu. Sei minutuko pieza multimedia honek 
Google Earth-en sateliteek ateratako 200.000 argazkitik gora biltzen 
ditu. Josh Begley-k bi herrialdeak bereizten dituen horma eraikitzearen 
bideraezintasunaren inguruan hausnarketa egitera gonbidatzen 
gaitu. Munduari eta Donald Trump presidenteari berari ere bidaltzen 
dion abisu ideologikoa eta oso bisuala dugu. AEB-etako azkeneko 
hauteskundeen emaitzari ematen dion erantzuna ere bada. Begley 
sarkasmoaz baliatzen da basamortu, ibai eta lur menditsuen artean 
horma bat eraikitzeak eragingo lituzkeen erronkak aipatzeko. Field of 
Vision kolektiboarekin elkarlanean egindako lan honen edukia, kutsu 
politiko handikoa, irudi abstraktu eta poetikoen bitartez eratzen da. 
Aukera honekin, GETXOPHOTO-k, forma narratibo berriekin bat egiten 
jarraitzeko asmoa duela erakutsi nahi du.
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GETXOPHOTO 2018 

Clemente Bernad
—Hitz egin
Iruña, 1963

Euskal gatazkaren gaiari bere konplexutasun osoan heldu dion 
argazkilari bakanetakoa dugu. Bere lanak hainbat hamarkadatan 
bildutako dokumentazio ugari hartzen du barne; Bernad-ek ETAren 
biktimak, kale borrokaren protagonistak, presoen senideak eta 
“borrokan” hildako ETAko militanteen hiletak erakusten dizkigu, ohiko 
argazkilariek gutxi esploratutako angelu-aukera eta irudikapenak 
eskainiz. Getxon ikusgai dagoen serie luze honen azkeneko kapituluan, 
protagonista, desagertutako Egin egunkaria da. 1998an Baltasar 
Garzon epaileak kautelazko itxiera agindu zuen, hainbat arduradun 
atxilotzearekin batera. 2009an Auzitegi Gorenak indargabetu egin 
zuen Egin-en jardueraren legez kontrakotasuna. Entsegu honek ETAren 
erorketari eta euskal gatazkaren amaierari buruz modu sinbolikoan hitz 
egiten du, abandonatutako  eta espoliatutako nabe baten gainbeheraren 
irudien bitartez. Dekadentzian dagoen egunkari-ondare honek 
erakusketaren espazioarekin hitz egiten du, non pintada espainolistak 
diskurtso abertzalea irudikatzen duten grafitiekin nahasten diren. Labar-
pintura garaikide horiek XX. mendeko Espainiaren historia islatzen 
dute eta Bernad-en irudiek transmititzen duten atsekabe-sentimentua 
indartu.

GETXOPHOTO 2018 

Gohar Dashti
—Home
Ahvaz, Iran, 1980

Gohar Dashti-k eraikitzen dituen abandonatutako eta begetazioak 
inbaditutako espazioek errefuxiatu irandarrei buruz hitz egiteko 
metafora gisa balio dute. Zortzi urte iraun zuen Iran eta Irak-en arteko 
borrokan, errefuxiatu haiek, beren etxeak uztea erabaki zuten. 1988an 
amaitu zen gerra hark milioi bat hildako eta bi milioi zauritu utzi 
zituen. Dashti Ahvaz hirian hazi zen, muga irakiarretik oso gertu. Etxe 
ondoan zituen etengabeko bonbardaketek eta borrokek eten zuten 
egile honen haurtzaroa. Urtebetetze-jaiak edo ezkontzak bezalako 
gertaera garrantzitsuak, edo eskolako lanak bezalako ohikoak, ilundu 
egiten ziren aire-erasoek eragindako suntsiketa masiboen ondorioz. 
Ez da harritzekoa, nazioek, kulturak, inguruneak eta muga fisiko zein 
psikikoek inposatzen duten muga-kontzeptuak argazkilari honen 
lanean ezinbesteko papera betetzea. Dashti-k gizakiak eta paisaiaren 
arteko erlazioa miatzen du. Bere irudiek naturaren gailentasuna –
aurresanezina eta betierekoa– eta espazioaren gain gizakiaren 
kontrol-galera erakusten dituzte, pertsonala, politikoa eta botanikoa 
dena nahasten dituen narratibarekin.

24——25

Egileak Egileak
G

AT
AZ

KA
-O

ST
EA

. E
LK

AR
R

IZ
KE

TA
 B

ER
R

ER
AI

KI
 G

ATAZKA-O
STEA. ELKAR

R
IZKETA B

ER
R

ER
AIKI 

PRESS KIT PRESS KITGETXOPHOTO
NAZIOARTEKO IRUDI
JAIALDIA

GETXOPHOTO
NAZIOARTEKO IRUDI
JAIALDIA



GETXOPHOTO 2018 

Chow & Lin
—Equivalence
Malasya, 1980 / Singapur, 1980

Arrano-berrugeta horia Txinako arrainik ospetsuena da. Arazoa da, jaki 
gozo hori kilo bat loditzeko, 39 espezie txikiagoen 7,15 kilo erabiltzen 
direla. Beste hitz batzuekin esanda, 4.000 arrain txiki hil behar direla 
arrano-berrugeta kilo bat lortzeko. Stefen Chow-k eta Lin Huiyi-k 2009. 
urteaz geroztik dihardute elkarrekin lanean. Oraingoan, 4.000 argazki-
ren bitartez,  kritika zorrotza eta oso bisuala egiten diote arrain-hazte-
giek ekosismetan eragiten duten inpaktuari. Hainbat hilabetetan kola-
boratu dute Txinako zientifikoekin eta lau hiritako agintariekin mosaiko 
hau eraikitzeko. Lan honen bitartez, eta Greenpeace-ren eskutik, salatu 
nahi dute, urtero, 400.000 tona arrain txiki basati behar baino lehen 
harrapatu eta sakrifikatzen dituztela arrano-berrugeta horia elikatzeko. 
Gaur egun, espezie hori, mehatxupean dago, gehiegizko arrantzaren 
eta erregulazio ezaren ondorioz. Equivalence. The Ecological Footprint 
of Fish lanak sukaldaritzako kapritxo kontsumista baten kostu ekolo-
gikoa irudikatzen du. Getxoko merkatuan ikusgai, lan honek aditzera 
eman nahi du gatazka-osteko egoera batean gizakiak arrain hori jateari 
utzi beharko liokeela, eta, agian, edozein motako animalia oro ere bai.
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Dragana Jurišicć
—YU: The Lost Country
Slavonski Brod, Kroazia, 1978

“Gerra hasi zela 20 urtetik gora pasa direnean, nortasun 
jugoslaviarraren erabateko ukazioa dago”, dio Dragana Jurišicć-ek 
bere liburuan. Artistak erbesteratutzat jotzen du bere burua eta ez 
deserriratutzat, nahi izanik ere ezingo litzatekeelako bere “etxera” 
itzuli. Aita kroaziarra eta ama serbiarra, 1990eko erroldan jugoslaviarra 
izateko eskubidea ukatu zitzaion, jaiotzatik bere sentitu zuen 
nazionalitatea, hain zuzen ere. Egoera hark nahastuta utzi zuen. 
Liburua, jatorriz, galdutako aberriaren birsorkuntza moduan jaio zen; 
bere herrialdea berpizteko ahalegina izan zen, argazki-sormenaren 
prozesu magikoa erabiliz. Hala ere, gaitzespen-bidaia izaten amaitu 
zuen, non bizi izateko aukeratu zuen lekuan baino –Irlandan- 
erbesteratuago sentitu zen. Irudien bitartez, Draganak, erbestealdiaren 
berezko deserrotze-sentsazioa harrapatzen du. Egile honen inspirazio 
izan dira Rebecca West idazleak 1937an egin zuen Jugoslaviaren 
erretratua (anglo-irlandarra izan arren aberri gisa sentitzen zuen) eta 
Bigarren Mundu Gerra hastear zegoen Europa. Identitatearen galeraren 
inguruko narratiba intimo eta delikatua sortzen du.
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Erik Kessels & Thomas Mailaender
—Jump Trump
Roermond, Holanda, 1966 / Marseilla, Frantzia, 1979

Nork ez luke salto egingo haur migranteak beren gurasoengandik 
bereiztu eta kaiola batean sartzen dituen presidente ahalguztidunaren 
aurpegian? Erik Kessels (Holanda) eta Thomas Mailaender-ek (Frantzia), 
irudien berjabetzearekin lan egiten duten bi artista, Lurreko pertsonarik 
boteretsuenaz mendekatzeko aukera katartikoa eskaintzen dute, denbora-
tarte labur batez bada ere. Tranpolinetik Donald Trump-en erretratu erraldoi 
bat duen koltxonetara salto egiterakoan, ikuslea, instalazio interaktibo 
eta lotsagabearen parte bihurtzen da. Absurdoaren eta erridikuloaren 
zentzuarekin lan egitera ohituak, Kessels eta Mailaender-ek dibertsio-giroa 
sortzen dute, eta, aldi berean, kritika politikoa ere bai, xarmagarria. Muntaia 
berezi honek berretsi nahi duena da gaur egun argazkilari izateko ez dela 
ezinbestekoa kamera bat izatea. Kasu honetan, mezu kontzeptuala argazki-
sormen hutsari gailentzen zaio eta bisitariari irudi artistikoak sortzeko 
aukera eskaintzen dio, argazkilaritza-estudio ez ortodoxo batean.

GETXOPHOTO 2018 

Anton Kusters
—The Blue Skies Project
Belgika, 1974

Proiektu honek Holokaustoaren memoria berbisitatzen du, zeru urdin 
bana irudikatzen duten 1.078 polaroid-en bitartez. Europan egon ziren 
1.078 kontzentrazio-esparruen gaineko zeruak dira. Emaitza itxuraz 
kalterik eragiten ez duen, baina eduki sinboliko handia duen, mosaiko 
abstraktua da. Artista GPS-az baliatzen da genozidioak gertatu ziren 
lekuen koordenatu zehatzak identifikatzeko, eta argazki bakoitzean 
txertatzen ditu kolpe sikuaren teknika erabiliz. Artista honen lana 
instalazio multimedia interaktibotzat jotzen da, eta bideoz, audioz eta 
testuz osatuta dago. Izuaren eszenatokien zerrenda zehatza 2009an 
zabaldu zen lehenengo aldiz, “Esparru eta Getoen Entziklopedia, 
1933-1945” argitaratu zenean. The Blue Skies Project United States 
Holocaust Memorial Museum-ek egindako dokumentazio-lan zorrotz 
horren emaitza bisuala da. Bost urtetan, Anton Kusters-ek, kokaleku 
bakoitza bisitatu eta argazkia atera zien. Argazki-entsegu honek 
trauma adierazteko zailtasunarekin egiten du borroka, eta aldi berean, 
hausnarketarako espazioa ireki nahi du, non ikusleak aukeratuko duen 
zer eta nola gogoratu.
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Luca Locatelli
—Germany Energy Revolution
Italia, 1973

Alemaniak, munduko laugarren herrialderik industrializatuenak, 
iraultza energetikoari ekin dio, planetako ekonomiarik jasangarriena 
bihurtzeko. 2050. urterako Alemaniako energia-iturrien %80 
berriztagarriak izatea dute helburu. Luca Locatellik adibide alemana 
gerturatzen digu irudi zirraragarrien bidez, itxura zein edukiari 
dagokienez. Abandonatutako gasolindegi batean kokaturik, argazkilari 
italiarraren erakusketak, munduko ekonomiarik handienetakoaren 
eraldaketa energetikoa erakusten digu ohi ez bezala. Autore honen 
seriean zentral nuklearrak daude, ia guztiak 2011. urtetik aurrera 
itxitakoak, ezohiko jolas-parke bihurturik; turbina erraldoiak; haize-
errotak; panel fotovoltaikoen zelaigune handi bat eta antzinako 
ikatz-fabrikak, urtean 22 milioi tona lignito sortzeko gaitasunarekin. 
Erregairik zikinena da, Alemaniako energiaren %44-aren erantzulea. 
Datozen 30 urteetan energia-iturri horretaz libratzea da munduko 
lignito-ekoizlerik handienaren erronka nagusia. Germany Energy 
Revolution lanak gatazka-osteari heltzen dio, energetikoa bezalako 
sektore estrategikoaren ikuspuntutik.
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Yoshinori Mizutani
—Tokyo Parrots
Fukui, Japonia, 1987

Mizutanik Tokioko kaleetan erretratatzen dituen perikitoen koloniak 
Alfred Hitchcock-en pelikula ikonikoaren eta Ricardo Cases-en Paloma 
al aire liburuaren artean daude. Hala ere, artista gazte japoniar honek 
jaurtitzen duen mezuak atzealde filosofikoa dauka eta kritikoa da gaur 
egungo kontsumismoarekin, zeinak animalia exotikoak kultuko objektu 
bihurtzen baitituen, espezie horren aurkako ingurunean. Perikitoak 70. 
eta 80. hamarkadetan India eta Sri Lanka bezalako erregio tropikaletatik 
iritsi ziren Japoniara, urbanita dirudunen maskota izateko. Beren jabeek 
abandonaturik, espazio publikoetan instalatu eta ugaltzen hasi ziren, 
izurrite bihurtu arte, Espainiako papagaien antzera. Mizutanik multzo 
koloreaniztunei jarraitzen die rara avis horien egoera paradoxikoa 
irudikatzeko, hau da, euren habitat-etik kanpo teorian biziraun ezingo 
luketen lurralde arrotza konkistatzen dutela. Gatazka-egoera horrek 
aurrez aurre jartzen ditu gizakia eta natura.
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Sofía Moro
—Ellos y Nosotros 
Madril, 1966

Lan honek gerra zibil fratrizida eta krudelaren esentzia laburtzen du, 
non Espainiako eta atzerriko soldaduek, kontzepzioan, mundua alda 
zezakeen ideologia defendatzeko borrokan jardun zuten. Esaldi ho-
ri, 1938. urtean, Teodomiro Hidalgok bere lubakitik, Casa de Campo-n, 
atera zuen argazkiaren ertz batean idatzi zuten. Teo Galiziako lan-
da-medikua zen, bakezale amorratua, eta zaurituak zaintzen pasa zuen 
borrokaldia. Sofía Mororentzat, hitz horiek, Espainiako gerra zibilaren 
azken zentzua laburtzen dute: alde batekoak eta bestekoak bereizten 
dituen espazio txikian zehar ibiltzeko ezintasuna. 1996an nazioarte-
ko brigadista batzuek erretratatu eta gero, Moro bere familiaren eta 
bizirik irten ziren bando guztietako hamarnaka  lagunen historian mur-
gildu zen, belaunaldi bati buruzko kontakizun polifonikoa irudikatzeko. 
Mororen liburuan ez dago buruzagi politikorik. Hiltzeko beldurraz, se-
me-alabaren bat galtzearen sufrimenduaz, bizirik ateratzearen zorteaz 
edo lagun bat errematatzearen gordintasunaz hitz egiten duten gizon 
eta emakumeak besterik ez dira. Batzuetan, izan zuten balentriari 
buruz ere hitz egiten dute.
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Kazuma Obara
—Far East – A Stolen Father
Iwate, Japonia, 1985

Memoria kolektiboa herrialde bakoitzeko narrazio ofizialean oina-
rritzen da. Japoniaren kasuan, Bigarren Mundu Gerraren kontakizun 
historikoak eraso nuklearrak eta herritarren biktimizazioa ditu oinarri, 
baina aldameneko herrialdeetara egindako inbasioak eta Japoniako 
ejerzitoak han egin zituen indarkeria-ekintzarik aipatu gabe. Obarak 
azpikoz gora jartzen ditu bertsio ofizialistak, gatazkaren memoria ge-
rrako presoen ikuspuntutik eraikiz. 10 nazionalitateko 200.000 presotik 
gora, horien artean britainiarrak, australiarrak eta korearrak, gatibu-lan 
gogorrak egitera zigortu zituen gobernu nipondarrak, Tailandia eta 
Birmania arteko trenbidean. Apenas ezagutzen den gai hori berpiztu 
egin du argazkilari gazte honek, bizirik irten zirenak eta preso haien 
senideak aurkitzeko Singapur, Malaysia, Tailandia, Hego Korea, Erresu-
ma Batua eta Holandara bidaiatu ondoren. Entsegua Japonia barruan 
zein kanpoan kontuan hartu ez den historiaren protagonista anoni-
moen oinazean oinarritzen da. Irabazle eta galtzaileen ideia estatikoa 
gainditzeko ahaleginean, Obarak, gerra ahaztua eta ahaztezinaren oi-
hartzunak berreskuratzen ditu.
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Markel Redondo
—Sand Castles
Bilbao, 1978

Egoeraren zentzugabekeria harrapatu eta agintarien geldotasuna 
erakusteko premiak motibaturik, Markel Redondo argazkilari bilbotarra 
Espainiatik bidaiatzen hasi zen 2008. urteko krisialdiaren ondoren, 
neurrigabeko urbanismoaren ondorioak erretratatzeko. Hamar urte 
pasa eta gero, berriro bisitatu ditu leku horiek, baita leku berriak ere, 
testigantza berriak jaso ditu eta argazkiak dron batekin egitea erabaki 
du, espazioen aireko bistak lortzeko. Erabaki horren emaitza, itxuraz 
erraza eta a priori nahitasun teknikoa zuena, askoz irudi sakonagoak dira, 
zeintzuk txori-begizko bista pribilegiatuaren bitartez, hondar moderno 
mota berri bat agerian uzten baituten. Eraikin horiek ez dute ez historiarik 
ez sentimendurik ez iraganeko murmuriorik, baizik eta sekula bisitzarik 
izan ez duten eraikinen eskeletoak uzten dituzte agerian. Giza kodiziaren 
ameskeriak, non ez dugun ez nostalgiarik ez minik aurkituko, lurreko 
azkeneko bizilagunak garen sentsazioa, besterik ez.
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Juan Valbuena
—Ojos que no ven, corazón que no siente
Madril, 1973

Aurten Ekuatore Ginea independizatu zela mende erdi betetzen 
da. Saharaz hegoaldeko Afrikako Espainiaren kolonia bakarra eta 
kontinentean espainiera hizkuntz ofiziala duen herrialde bakarra da. 
Juan Valbuenak bi lurraldeen arteko (gaur egun Estatu) harreman 
historikoaren kontaketa kronologiko eta periodistikoa eskaintzen 
du. Proiektu konplexua da eta orain dela gutxiko iragan ezkutuaren 
irudiak, aurpegiak eta hitzak berreskuratzen ditu. Artxiboko eta gaur 
egungo argazkien, eta objektu, dokumentu original, familia-album, 
testu eta pantailen bitartez, egileak, informazio, iritzi eta emozio 
librea nahasten ditu, testuliburuek kontatzen ez dutena ezagutzera 
emateko. Bost egunkari moduan argitaratua, entseguak ahaztutako 
gatazka honen historiaren 240 urteak biltzen ditu 120 orrialdetan, ia 
dokumentaziorik gabe. Izan ere, 70. hamarkadan, Espainiak “Ezkutuko 
Materialtzat” jo zuen Ekuatore Ginearekin zerikusia zuen guztia; gaur 
egun, herrialde hartan, ez dago prentsa librerik. Valbuenak lekuko 
zuzenen ahotsak bildu ditu, Afrikako herrialde haren kolonizazio eta 
deskolonizazioaren ondorioen mapa fidagarri eta hunkigarria egiteko. 
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