
GETXOPHOTO 2020
Iraila 03—27 

Nazioarteko Irudi Jaialdia 
Getxo, Euskadi 
getxophoto.com PRENTSA

Kalera!
Komisarioa: Jon Uriarte

G
P

E
T X

H O

2 0

OT
2 0

O



GETXOPHOTO 2020
Nazioarteko Irudi Jaialdia
Kalera!

Antolatzailea
Begihandi

Zuzendaritza artistikoa 
Jon Uriarte

Gaia 
Kalera!

Noiz 
Irailaren 3tik 27ra

Non  
Getxo, Euskadi

Prentsa harremanaetarako 
Paula Gómez  
comunicacion@getxophoto.com  
+34 946 576 475 

www.getxophoto.com 

GP20



04	 	7	ideia
05	 	Jaialdiari	buruz
07	 		Programazio	artistikoa		

eta	erakusketak
10		 	Online	programa
11		 	Edizio	parte-hartzaileena
12	 	Beste	jarduera	batzuk
12	 	Lankidetzak
13	 	Zuzendaritza	artistikoa
14		 	Artisten	aurrerapena

Aurkibidea



04  7 IDEIA

7		Ideia
1
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3
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Plataforma bat den jaialdia
Pentsaera kritikoa sustatu nahi duen plataforma transmedia izan nahi du 
Jaialdiak. Bere baitan hartzen ditu erakusketak, webgunea, sareak, topaketak 
eta argitalpenak. Getxora mundu osoko artista bisualen lanak dakartza 
gizarteari egungo gaiei buruzko elkarrizketa proposatzeko.

Gaia: Kalera!
Jaialdiak espazio publikoa (fisikoa zein onlinekoa) aztertzea proposatzen 
du, protestarako agertoki eguneratu gisa, ikusezin bihurtutako pertsonentzako 
harrera-leku gisa, elkartzeko eta elkar aitortzeko gune gisa, eta 
esperimentaziorako, jolaserako eta ospakizunerako eremu gisa.

Zuzendaritza artistiko berria
The Photographers’ Galleryko (Londres) komisario digitala den Jon Uriarte 
hondarribitarra, GETXOPHOTOren 14. edizioaren zuzendari artistikoa izango da.

Edioziorik kalekoena eta digitalena
Jaialdiak bere ediziorik kalekoena aurkezten du, izan ere, erakusketa ia 
gehienak espazio publikoan izango dira. Edizio digitalena ere izango da hau, 
sarerako programa berezia sortu da-eta; Instagram iragazkiak, podcastak, 
playlist edo performanceak osatuko dute programa hau.

Jaialdi hibridoa
Aurreko ediziotan hasitako bideari eutsiz, gaur egungo artistak darabiltzaten 
medio anitzek ikusi ahal izango dira Jaialdian, hala nola, argazkigintza, 
bideoa, instalazioak, zinema, alegiazko errealitatea edota arte digitala.

Hazten jarraitzen duen jaialdia
Herritarren partaidetzarekin (merkatariak, tabernariak, argazkilariak) eta aldi 
berean, 40 herrialdetako artisten lanak erakutsiz, Jaialdia haziz doa.

Jardueren egitaraua
Publiko ezberdinentzako –profesional zein zaleentzako– diseinatutako makina 
bat jarduera antolatu dira, esaterako, proiekzioak, umeentzako tailerrak, 
laboratorioak, hitzaldiak eta ibilbideak egunez zein gauez herriaren zehar zein 
hondartzan.
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Getxophoto	2020
Jaialdiari	buruz

Begihandi Kultur Elkarteak antolatuta eta bultzatuta, GETXOPHOTO 
Nazioarteko Irudi Jaialdia urtero egiten da Getxon (Euskal Herria) 
duela 13 urtetik. Helburu nagusiak berberak dira hasieratik: herritar 
gisa eragiten diguten gaurkotasuneko eta interes orokorreko gaiei 
buruzko elkarrizketa proposatzea, hiri-espazioak kulturaren arloko 
erabileretarako berreskuratzea eta formatu, euskarri eta erakusketa-
espazio ez-konbentzionalak programazio zorrotz batekin esploratzearen 
aldeko apustua egitea.

Azken 13 urteetan, 250 artista entzutetsu baino gehiagok esku hartu 
du Jaialdian, besteak beste: Martin Parr, Nadav Kander, Naomi Harris, 
Phil Toledano, Marcos López, Ricardo Cases, Wang Qinsong, Alessandra 
Sanguinetti, Roger Ballen, Cristina de Middel, Vincent Fournier, Boushra 
Almutawakei, Pieter Hugo, Jacques-Henri Lartigue, Paul Fusco, Zanele 
Muholi, Simon Norfolk, Erik Kessels edo Juno Calypso.

GETXOPHOTORen 14. edizioa irailaren 3tik 27ra izango da. Edizio 
desberdina izango da, bistako arrazoiengatik. Covid-19aren inpaktua 
handia izan da eta oraindik ez dugu hurbiltzen ari zaigun atzeraldiaren 
neurria ikusi. Zentzu horretan, Jaialdia egoera “berri” horri erantzuten 
saiatzen da, edizio parte-hartzaileena, kalekoena eta, aldi berean, 
digitalena aurkeztuz.
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Ohi bezala, programazioa bi arlo handitan egituratuta dago: erakusketak 
eta jarduerak, eta aurten, berrikuntza gisa, online programa bat gehitu 
zaie. Erakusketei dagokienez, GETXOPHOTO inoiz baino gehiago 
murgiltzen da espazio publikoaren erabileran, eta ia guztiak kalean 
programatu ditu, aire zabalean, Ereagako hondartzatik Portu Zaharrera 
doan ardatzean eta baita Algortako erdialdean ere. Edizio honetan, erabili 
beharreko espazio berriak gehitu dira, hala nola Correoseko bulegoaren 
fatxada edo Urgull kaleko udal-egoitza batena. Hogei bat erakustaldi 
izango dira, edizio honen gaiaren inguruan: Kalera!

Jaialdia erakusketak biltzen dituen plataforma bat da, munduko leku 
guztietako artistei ateak irekitzen dizkien nazioarteko open call bat, 
hezkuntza-programaren parte diren laborategiak, programa digitala, 
kultura-ekosistema indartzea ahalbidetzen duten kultura-eragile eta 
erakundeekin lankidetzan aritzea, topaketak irudiei eta lanbideari edo 
askotariko jarduerei buruzko hausnarketarako espazio partekatu gisa, 
partaidetza-programaren parte gisa.

GETXOPHOTOk jaialdi hibridoagoa ere izan nahi du, eta argazkiak 
hartzeaz gain, bideoa, instalazioa, zinema, errealitate birtuala edo arte 
digitala ere izango ditu. Eta jaialdi iraunkorragoa ere izan nahi du. 
Barne-hausnarketa batek jasangarritasun-plan bat egitera eraman gaitu, 
sor daitekeen ingurumen-inpaktua murrizteko. Ildo horretatik, Eusko 
Jaurlaritzak Erronka Garbia zigilua eman dio GETXOPHOTOri, jaialdi 
jasangarria dela aitortuz.
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Programazio	artistikoa		
eta	erakusketak

Jon Uriarte hondarribitarra, Londresko The Photographers’ Galleryko gaur egungo 
komisario digitala, GETXOPHOTOko zuzendari artistiko berria da. Programa artistikoa 
eratzen eta egituratzen duten hogei bat proiektu aukeratu ditu; programa horrek kontuan 
hartzen ditu munduan une honetan gertatzen ari diren arazoak, pertsonak kalera ateratzen 
dituztenak. Jaialdiak espazio publiko fisikoa eta online espazio publikoa aztertzea 
proposatzen du, protestarako agertoki eguneratu gisa, ikusezin bihurtutako pertsonentzako 
harrera-leku gisa, elkartzeko eta elkar aitortzeko gune gisa, eta esperimentaziorako, 
jolaserako eta ospakizunerako eremu gisa. Planteatutako gaien artean daude, besteak 
beste, larrialdi klimatikoa, arrazakeria eta patriarkatua, giza desberdintasuneko borroka 
zaharrenak eta kezkagarrienak.
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Identitate borrokei dagokienez, patriarkatu estrukturalaren eta 
arrazakeriaren aurkako borrokak presente daude GETXOPHOTOn. 
Adibidez, Charlotte Schmitz-ek sexu-langileekin elkarlanean egindako 
lanean. Artista alemaniarrak argazki batzuk atera zituen La Puente-n, 
Ekuadorko hegoaldeko putetxerik handienean. Emakume hauek 
kameraren aurrean nola agertu erabaki zuten eta euren azazkaletako 
esmalteekin esku hartu zuten erretratu hauetan.

Felipe Beltrán Romerok arrazakeriaren aurkako borroka du ardatz. 
Espainiako immigranteen aurkako indarkeria polizialean jartzen du arreta 
Reducción serieak. Atxiloketen argazki eszenifikatuak eta poliziaren 
artxiboetako irudi egokiak biltzen ditu lanak, arrazakeria AEBn gertatzeaz 
gain gure artean oso presente dagoela ohartarazten digutenak.

Thaddé Comar artista frantziarrak Hong Kongeko 2019ko protestei 
buruzko serie bat aurkeztu du, manifestariek linbo postkolonialean sortu 
dituzten zaintza eta kontrazaintza teknikak ikusteko. Egileak etengabe 
kontrolatutako gizarteetan manifestatzeko eta matxinadari ekiteko  modu 
berriak aztertzen ditu.

Edizio honen beste helburuetako bat espazio publikoa nola eraikitzen, 
ulertzen eta esperimentatzen den eztabaidatzea eta kritikatzea da, bai 
fisikoa bai online. Sohei Nishino artista ospetsuaren Diorama Maps 
lanak collage erraldoiak biltzen ditu, hiri handien ikuspegi panoramikoak 
eskaintzen dituztenak, argazki zati txiki eta kontaezinen elkarketatik 
abiatuta, hiriaren mapa pertsonal eta sentimentala osatuz.

Ildo digitalago batean Fragmentin kolektibo suitzarrak errealitate 
birtualeko 2199 pieza ekarriko du Getxora. Koreografia sinkronizatu baten 
bidez gizakiak aurrerapen teknologikoen aurrean duen kalteberatasunari 
buruz hausnartzeko eta kritikatzeko espazio bat sortzen dute.

Koronabirusaren inpaktuaren ondorioz espazio publikoaren eta 
garraioaren erabilera aldatu egin da. Michael Wolf-en Tokyo 
Compression horren adibide handitzat har daiteke, pandemiaren 
aurreko metroko eszenak irudikatzen baititu, gaur egungo ikuspuntutik 
arriskutsuak eta beldurgarriak diruditenak.

Azkenik, eta 10 urteren ondoren, Mentalgassi talde berlindarrak 
Jaialdia berriz bisitatzen du bere azken proiektua aurkezteko: Waste 
Wastes. Bertan, hondakinen gaia bezain serioa eta konplexua jorratzen 
dute. Pertsona batek urtean sortzen dituen hondakinen kantitatea 
ikusarazten dute, Getxoko kaleetan egongo diren zabor-poltsetan 
aurpegiak inprimatuz.
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REDUCCIÓN. FELIPE BELTRÁN ROMEROLA PUENTE. CHARLOTTE SCHMITZ

HOW WAS YOUR DREAM? THADDÉ COMAR 

DIORAMA MAPS. SOHEI NISHINOTOKYO COMPRESSION. MICHAEL WOLF

WASTE WASTES. MENTALGASSI2199. FRAGMENTIN
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Online	programa
GETXOPHOTOk Internetera zabaldu du bere irismena, online espazioa komunikabide edo 
promozio gisa erabiltzeaz gain, Jaialdiaren programazioaren zati bat egiten den gune gisa ere 
erabiltzeko. Ildo horretatik, berariazko programazioa garatu da kanal horretarako. Adibidez, 
Aran Callejak eta Borja Crespok playlist aldakor bat sinatzen dute edizio honen gaian 
inspiratua, eta horrela gure soinu-banda bihurtzen da. Podcastak ere programazioan sartzen 
dira. Jaialdiak Radio Ambulanterekin lankidetza abiatu du, azken urteotan New Yorkeko NPR 
(National Public Radio) irratian grabatzen diren podcasts paregabeak eta kalitate handikoak 
sortzen dituen ekimenarekin. Sare sozialetan atzematen diren Instagram iragazkien 
fenomenoa ere hartuko du online atal honek. GETXOPHOTOk Instagram Aurpegi-Iragazkien 
Lehenengo Lehiaketa atera du, bere kategorian bakarra. Public Protest Poster Raul Goñi 
nafarrak sortutako online diseinuko tresna bat da, edonork bere kartela azkar diseinatzeko, 
sare sozialetan partekatzeko edo inprimatzeko aukera ematen duena. Victoria Ascaso artistak 
T4BU (Thanks for being You) aplikazioa sortu du. Aplikazio horrek erabiltzailearen pantailan 
gertatzen den guztia ematen die konektatzen diren eta ikusi nahi duten pertsona guztiei. 
Hauek dira Jaialdiaren webgunean ikusgai egongo diren proposamenetako batzuk.
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Edizio	parte-hartzaileena
Une hauetan denok egiten, partekatzen eta begiratzen ditugu argazkiak eta bide horrek 
eskaintzen dituen aukerak ospatu eta sustatu nahi ditugu. Ildo horretatik, GETXOPHOTOk 
beti bilatu izan du harreman hurbil eta horizontala bere publikoarekin, eta horregatik saiatu da 
partaidetzari irekitako leihoak mantentzen eta bultzatzen. Edizio honetan ikus daitekeen adibide 
bat Pantaila partekatua ekimena da. Tokiko herritarrak gonbidatu dira konfinamenduan zehar 
izandako bideo-deien pantaila-harrapaketak bidaltzera. Horietako 30 batek Getxoko Udaleko 
komunikazio saileko eraikinaren fatxadako leihoak hartuko dituzte (Urgull 4, Algorta).

Bestetik, GETXOPHOTOk hirugarren Open Call Internazionala ere kaleratu du, Jaialdian 
erakutsi nahi duten mundu osoko artistentzako deialdi irekia. Guztira, 43 herrialdetako 329 
proiektu jaso dira. Emma Lewis (TATE Modern), Sarah Leen (The National Geographic 
Magazine), Mirjam Kooiman (FOAM) eta Jon Uriarte (The Photographers’ Gallery) 
argazkilaritza-erakunde garrantzitsuetako pertsona ezagunek osatutako nazioarteko epaimahai 
prestigiosoak edizio honetan erakutsiko diren 4 lan irabazle aukeratu ditu.

Herritarren parte-hartzea da proposatutako beste ekimenetako bat. Algortako Dendak 
herriko elkartearekin elkarlanean antolatua, edizio honetan proposatutako gaiaren arabera 
argazki bakarra bidaliz Jaialdian parte hartu nahi duten guztientzako formatu irekia da. 
Horietako 40 inguru herriko beste hainbat dendatako erakusleihoetan erakutsiko dira.

Azkenik, nabarmentzekoa da Internet Tour autobus-txangoa. Bisita gidatua Mario Santamaria 
artistaren eskutik, gure e-mailen, mezuen, likeen edo argazkien zirkulazioa gertatzen den 
hurbileko lekuak ezagutzeko. Zamudioko Parke Teknologikoa edo Sopelako hondartza bezalako 
tokiak. Ibilbide turistikoaren eta turistikoa ez denaren arteko erdibidean dagoen esperientzia.
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Beste	jarduera	batzuk,	bisita	
gidatuak	eta	elkarrizketak
Programazioa osatzeko euskarazko eta gaztelerazko bisita gidatuen programa zabala dago. 
Bertan, erakustaldi bakoitzeko gai nagusiak aurkeztu eta testuinguruan kokatzen dituen 
bitartekari batek asteburu guztietan eguneko bisitak eskaintzen ditu. Linternen argiarekin 
lagunduta eta normalean gauez sartu ezin den lekuetan paseatuz, gaueko bisiten zikloa ere 
antolatu da: artisten lanera hurbiltzeko modu desberdina, intimitatean, irakurketa berriak 
beste ikuspuntu batetik egiteko aukera eskainiz.

GETXOPHOTO por jaialdiaren beste bisita formatuetako bat da. Gonbidatutako lau pertsona 
ezagunek beren erakusketa gogokoenei buruzko ikuspuntu pertsonal eta interesgarria emango 
dute. Hiru larunbatetan zehar Borja Crespo, Yogurinha Borova eta Miren Amuriza eta 
Jone Uria bertsolariek ibilbide paregabe eta errepikaezinak eskainiko dituzte.

Solasaldien programan Hamaiketakoa azpimarratu behar da, eta parte hartzaileek mahai 
baten inguruan aperitibo bat partekatu ahal izango dute Helena Goñi (Britney Spears, 
Marilyn Manson y otros referentes en mi fotografía) eta Javier Mendizabal (La Kantera, 
historia de un skatepark) bertako sortzaileekin, haien istorioetan eta ibilbidean murgilduz eta 
kalitatezko denboraz gozatuz.

Lankidetzak
Jaialdiak bere lankidetza-sarea hedatzen jarraitzen du, kultura-eragileekin eta tokiko 
eta nazioarteko erakundeekin harreman hurbila eta elkar-trukekoa ezarriz eta, 
horrela, kultura-ekosistema indartuz. Aurten, besteak beste, Donostiako Kutxa Kultur 
Fundazioarekin, Italiako PHROOM ikerketa-plataformarekin, PHMuseum argazkilaritza 
garaikideko webgunearekin edo Picter-en (irudien tratamendu aurreratuko Alemaniako 
tresna) sortzaileekin ari gara lanean.
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Zuzendari	artistikoa
Jon	Uriarte

Hondarrabian 1979an jaioa, Jon Uriarte Argazkigintza ikasi zuen Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunyan eta New Yorkeko International Center of Photographyn. 
PhotoEspaña eta Madrilgo Europear Unibertsitatearen master bat gauzatu zuen Proiektu 
eta teoria artistikoetan. Bere lana zentro eta galeria ugaritan egon da ikusgai, bakarkako  
eta talde erakusketetan, azpimarragarriak dira Madrilgo La Casa Encendida, Donostiako 
Koldo Mitxelena, Nueva York-eko Studio 304, Berlingo HBC zentroa edo Bartzelonako Sala 
d’Art Jove. Widephoto plataforma independentearen fundatzailea izan zen, eta hiru urtez 
Foto Colectaniaren DONE kontzeptualizatu eta koordinatu zuen. Egun Londresen bizi da, 
non The Photographers’ Galleryn komisario digital moduan lanean hasi den.
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Artisten	aurrerapena

Michael	Wolf	(Reino	Unido)	 Tokyo	Compression

Charlotte	Schmitz	(Alemania)		 La	Puente

Sohei	Nishino	(Japón)		 Diorama	Maps

Thaddé	Comar	(Francia)	 How	was	your	Dream?

Agniezka	Sejud	(Polonia)	 HOAX

Felipe	Romero	Beltrán	(Colombia)		 Reducción

George	Georgiou	(Reino	Unido)		 Americans	Parade

Silvia	Rosi	(Italia)	 Encounter

Mentalgassi	(Alemania)	 Waste	Wastes

Hiru	Kolektiboa	(Euskadi)	 Radio	Farm

Fragmentin	(Suiza)	 2199

Victoria	Ascaso	(España)	 T4BU	(Thanks	for	being	you)

Estampa	(España)		 3409	Worker

Esther	Hovers	(Holanda)		 False	Positives

Mario	Santamaría	(España)		 Internet	Tour
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AMERICANS PARADE. GEORGE GEORGIOUHOAX. AGNIEZKA SEJUD

ENCOUNTER. SILVIA ROSIFALSE POSITIVES. ESTHER HOVERS

RADIO FARM. HIRU KOLEKTIBOAINTERNET TOUR. MARIO SANTAMARÍA

3409 WORKER. ESTAMPAT4BU (THANKS FOR BEING YOU). VICTORIA ASCASO
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