#GetxoBiziEzazu
Doako alea

1671 zk.
www.getxo.eus

/ Nabarmentzekoak
> Ostalaritza-establezimenduen kanpoko terrazetarako
aldi baterako baimena amaitu da (2. or.)
> Malandain Ballet Biarritz helduko da Muxikebarrira
“Marie-Antoinette"rekin (3. or.)
> Bolivia, Espainia, Brasil eta Turkiako lau proiektu,
Getxophotoren 2022ko Open Calleko irabazleak (4. or.)

* Getxon izango da
2022ko Laboral Kutxa
Bilbao Surf Film
Festivalaren inaugurazioekitaldia
(5. or.)

2022

Otsailak 17
>> Otsailak 27

Musika. Claudi Arimany (zeharkako
flauta). Hilak 25, ostirala, 19:30ean,
Jean-Pierre Rampalen omenezko kontzertua,
Muxikebarrin. 12€.
Antzerkia. “Fariña”. Hilak 26, larunbata, 19:30ean,
Muxikebarrin, Ainé Produccionesen eskutik. 20€.

Calixto Bieito da zuzendaria eta Bernardo Atxaga euskarazko bertsioaren egilea

Muxikebarrik “Erresuma/Kingdom/Reino” antzezlana koproduzitu
du Arriaga Antzokiarekin batera
Muxikebarrik Erresuma/Kingdom/Reino antzezlana koproduzitu
du Arriaga Antzokiarekin batera, Getxoko zentrorako koprodukzio handiko lehen proiektua. Madrilgo Teatro Español, Gasteizko
Printzipal eta Donostiako Victoria Eugenia antzokiak dira gainerako koproduktoreak. Obra maiatzaren 6, 7 eta 8an iritsiko da Muxikebarrira, Shakespeareren tragedietako pertsonaiarik adierazgarrienak publikoari gerturatzeko. Horretarako, Jose Maria Pou

eta euskal eszenako antzezle garrantzitsuenetako batzuk buru
dituen taldea du, Calixto Bieitoren zuzendaritzapean. Getxon hilaren 6an (euskaraz) eta 7an eta 8an (gaztelaniaz) antzeztuko da.
Lehenengo bertsioa Bernardo Atxagaren poesia moldaketa izango
da, Benito Larrakoetxearen itzulpenetatik abiatuta. Sarrerak martxoaren 28tik aurrera egongo dira salgai Getxoko Kultur Etxeko
ohiko kanaletan.

Proiektu honetarako, zuzendariak
Shakespeareren lanak laburbiltzen
dituen egokitzapena egitea erabaki
du, antzerkigile handiaren sorkuntzen funtsezko hiru elementu mantentzearen alde eginez: hizkuntza,
indarkeria eta poesia. Erresuma/Kingdom/Reino lanak poesia garaikidea
transmititu nahi du oso eguneratua
dagoen planteamendu eszeniko baten bitartez, instalazioaren kontzeptura ere hurbiltzen dena. Filosofia horretatik abiatuta, aktoreek modu aske
eta intuitiboan eraiki ditzakete beren
pertsonaiak, egile ingeles unibertsalaren tragedia historikoetara hurbilketa oso desberdina sortzeko asmoz.
Obrak estetika oso boteretsua erakusten du eta izaera bisual nabarmeneko proposamen eszeniko
gisa aurkezten da. Elementu horiez
baliatuta, shakespearetar tragediako pertsonaia handietako batzuk
hurbiltzen ditu publikoarengana.
Jose Maria Pouk, Joseba Apaolazak, Lucia Astigarragak, Ylenia Ba-

gliettok, Ainhoa Etxebarriak, Miren
Gaztañagak, Iñaki Marurik, Koldo
Olabarrik, Lander Otaolak, Eneko
Sagardoyk eta Mitxel Santamarinak
bizia ematen diete horiei, eta beren
kontraste eta intentsitateagatik nabarmentzen diren interpretazioak
planteatzen dituzte.
Guztira, lan honek bost tragedia historikoak biltzen ditu: Rikardo II.a,
Henrike IV.a, Henrike V.a, Henrike
VI.a eta Rikardo III.a, bi Arrosen Gerraren garaian girotuak. Bieitoren
egokitzapenean, istorioa 60ko eta
70eko hamarkadetako Ingalaterrara
eraman da. Garai historiko hori gizarte britainiarraren biziberritzeak
markatu zuen, eta alderdi hori interpretazioen energian islatzen da.
Euskaraz, Bernardo Atxagak moldatu du Benito Larrakoetxea euskaltzalearen itzulpenetatik. Bertsio
honek sakontasuna bilatu nahi izan
du, beti giza natura eta ariman sakonduz, euskara oso argi eta jatorrizko testuarekiko leiala erabiliz.

Kiko de la Ricak bigarren Goya saria eskuratu du “Mediterraneo”rekin
Kiko de la Rica getxotarrak Argazkilaritza Zuzendaritza Onenaren
Goya Saria jaso du 2022an, Mediterraneo pelikulan egindako lanagatik. Film horrek Open Arms GKEak
itsasoan migratzen duten pertsonak
erreskatatzen egindako lana aldarrikatzen du. Bigarren “buruhandia”
da getxotarrarentzat 2012an Blancanieves pelikularekin sari bera jaso
baitzuen. 2013an Udalak AixeGetxo!
saria eman zion Ikusizko eta Ikus-

©Germán Caballero – Zinema Akademiaren eskaintza

entzunezko Arteen kategorian eta,
urte horretan bertan, berriro izendatu zuten Goya sarietan, Las brujas de
Zugarramurdi filmagatik.
Kiko de la Rica estatuko ikus-entzunezko industriako argazki-zuzendari pertsonal eta berritzaileenetako
bat da. Argazkigintza oso gaztetatik
maite zuen, eta laurogeiko hamarkadaren amaieran sartu zen ikusentzunezkoen munduan, publizitate-iragarkiak, telebista eta film
laburrak egiten parte hartuz.

Mendi-irteera. Erlo (1.030m.). Izarraitz mendigunea. Antolatzailea:
Etorkizuna Mendi Taldea. Inskripzioak irteeraren aurreko asteazkeneko 24:00ak arte: etorkizunamt@
gmail.com eta tel.: 606 637 128.

URTARRILAK 17 OSTEGUNA
Odol-ematea. Areetako Geltokia
plazan, goizeko eta arratsaldeko ordutegian.
Ipuinaren ordua. 18:00etan, Romo
Kultur Etxean, “Cuentos redondos”,
Roberto Mezquitarekin. 4 urtetik
gora. Sarrera dohainik, edukiera
bete arte.
Literatura solasaldia. 19:45ean, Algortako Kasinoan, “Diario del asco”,
Isabel Bonorekin. Sarrera dohainik,
edukiera bete arte.
Liburu aurkezpena. “Bilbon dabil
Gabriel Aresti” liburua, Karmelo Landa idazlearen eta Xabier Monasterioren eskutik. 19:00etan Azebarri
kultur elkartean. Gonbidapenak: azebarri@gmail.com
OTSAILAK 18 OSTIRALA
Dantza. Desanuda. 19:30ean, Muxikebarrin, Maitane Sarralderen
eskutik. Sarrera: 8€. Ikuskizunaren
ondoren, parte hartzeko solasaldia.
Zine-Klub. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 21:00etan, “Dating
Amber. Azpitituludun Jatorrizko Bertsioa. Zuzendari: David Freyne. 12
urtetik gorakoentzat. 3,50€.
OTSAILAK 19 LARUNBATA
Ipuin-kontaketa: Storytime. Romo
Kultur Etxean, 11:00etan, “Gina Ginger´s birthday party”, Kids&Us GetxoAlgortaren eskutik. 2-10 urte. Ingelesez. Izen-ematea: getxo@kidsandus.
es / algorta@kidsandus.es
Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
“Capriccio Vocale” taldearen kontzertua (soprano, barítono y piano).
Sarrera: 5€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Aztarnen bila: Animalien oinatzen inguruko ginkana
eta eskulana (6 urtetik aurrera).
Beharrezkoa da aldez aurretik izena
ematea: www.ingurumenaretoagetxo.eus
“Birziklatu zure arropa” tailerra.
11:00etatik 12:00etara, Algortako
Aldai Patronatuan. SENDI, familian
euskaraz gozatzeko planak. Doakoa.
OTSAILAK 20 IGANDEA
Dantza.
Marie-Antoinette.
19:00etan, Muxikebarrin, Malandain
Ballet Biarritzen eskutik. 25€.
Zinematxiki.
Muxikebarrin,
12:00etan, “Ilargirantz”. Euskaraz.
Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45 eta
12:15-13:30. Txiki tailerra: Naturaren
koloreak (3 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea:
www.ingurumenaretoagetxo.eus

LANPOLTSA
SALEROSKETA
GALDUTAKOAK

OTSAILAK 21 ASTELEHENA
Hitzaldia. Gaia: “Pandemiak erakutsi diguna. Inpaktua haur eta nerabeengan”. Hizlaria: Leire Iriarte,
Haur eta gazteen psikologo klinikoa,
psikoterapeuta Hazten eta Deustuko
Unibertsitateko irakaslea. 18:15ean,
Romo Kultur Etxeko areto nagusian. Antolatzailea: Gizatiar, Romoko
Emakumeen Elkarte Soziokulturala.
Sarrera doan.
OTSAILAK 23 ASTEAZKENA
Versadas, olerki kluba. Algortako
Kultur Etxean, 19:00etan, Carmen
Pallarés. Sarrera dohainik.
OTSAILAK 25 OSTIRALA
Musika. Claudi Arimany (zeharkako flauta). Jean-Pierre Rampalen
omenezko kontzertua, Muxikebarrin,
19:30ean. 12€.
Zine-Kluba. “El horizonte”. Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan,
21:00etan. Azpitituludun Jatorrizko
Bertsioa. Zuzendaria: Delphine Lehericey. 12 urtetik gorakoentzat. 3,50€.
OTSAILAK 26 LARUNBATA
Antzerkia. “Fariña”. Muxikebarrin,
19:30ean, Ainé Produccionesen eskutik. Sarrera: 20€.
Neguko bidaia. 19:30ean, Areetako
Andrés Isasi Musika Eskolan, “Los
5 bilbaínos” taldearen kontzertua.
Sarrera: 5€.
Ingurumen aretoa. 11:00-11:15.
Bolueko hezegunetik Ginkana 2.0
autogidatua (8 urtetik aurrera).
10:30-13:30. Helduentzako tailerra:
“Ikasi zeure pasta ekologikoa egiten
produktu naturalekin”, Txaramela
Pastaren eskutik. Beharrezkoa da
aldez aurretik izena ematea: www.
ingurumenaretoagetxo.eus
OTSAILAK 27 IGANDEA
Musika. Golden Apple Quartet.
Muxikebarrin, 19:30ean, “Golden:
Gran selección”. 6€.
Zinematxiki.
“¡Canta
2!”,
12:00etan, Muxikebarrin. Adin guztientzat. 2,50€.
Haur zinea. Areetako Andrés Isasi
Musika Eskolan, 17:00etan, “El valle
de las linternas”. Adin guztiak. Sarrera: 2,50€.
Ingurumen aretoa. 10:30-11:45
eta 12:15-13:30. Txiki tailerra: Egin
ezazu Mr Potato panpina ilea hazten
zaiona (6 urtetik aurrera). Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea:
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Inauteriak Andra Marin. 11:00etan
kalejira Malakatetik irten eta itzuli;
11:15ean eta 12:15ean dantza saio
bat La Ventan, Borobian eta Sarrikobason (“Urruti Etxe” inguruan),
hurrenez hurren, eta 13:30ean haurrentzako jolasak Malakaten.

- Gizonezkoak adineko pertsonak zaintzeko edo garbitzeko
lana bilatzen du. Barneko edo
orduka. Tel.: 632 150 889.
- Lan bila nabil lanaldi ordukakoa. Asteburuetan ere.
Neska arduratsua. Tel.: 631 55
28 63.

Norberaren iragarkiak direnez gero, aldizkari hau ez da horien edukiaren egiazkotasunaren erantzule izango.

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111

Ostalaritza-establezimenduen kanpoko
terrazetarako aldi baterako baimena amaitu da
Osasun-larrialdiko
egoera
amaitu ondoren, Udalak erabaki du amaitutzat ematea
bere lokalen kanpoaldean
terrazak zituzten udalerriko
ostalaritza-establezimenduei
emandako aldi baterako eta
ezohiko baimena. Establezimendu horiek otsailaren
28ra arteko epea izango dute

kalean instalatutako egitura
horiek kentzeko.
Udala sektorearekin hizketan ari da, eta udan terrazak
jartzeko baimena emateko
aukera eskaini du (ekainaren
1etik irailaren 30era), kasuz
kasu terrazen ezaugarriak
eta galtzadan kokapena aztertu ondoren.

Harrera Bulegoak 141 pertsona artatu zituen
bere lehen sei hilabeteetan
Udalak Romoko Gobelaurre
Boluntariotza zentroan abian
jarritako Migrazioen Harrera
eta Arretarako Bulegoak 141
pertsona artatu zituen bere
lehen sei hilabeteetan, 2021eko
uztailetik abendura. Udalerrian bizi diren pertsonei edo
familiei hasierako harrera zerbitzua eman nahi dien Bulegoa Getxo hiri abegitsu gisa
sendotzeko beste bultzada bat
da, Legegintzaldiko Planaren
ardatzetako bat.
Datuek immigrazioaren feminizazioa egiaztatzen dute,
artatutako pertsonen %82 (116)
emakumeak izan baitziren.
Jatorriari dagokionez, %30 Bo-

liviakoa izan zen eta %25 Honduraskoa; batez besteko adina
31 eta 45 urte bitartekoa izan
zen, eta eskari nagusia (%62)
atzerritartasun-prozedurekin
lotuta egon zen.
Bulegoak hainbat zerbitzu pu-

blikorekin eta gizarte-erakunderekin lankidetzan lan egiten
du, pertsonak migrazio-prozesuetan orientatzeko eta bertoko herritarrei ere informazioa ematen die.
Zerbitzuak aurrez aurreko
arreta astelehen, astearteetan eta ostiraletan, 10:00etatik
14:00etara, eta asteazkenetan 16:00etatik 20:00etara, eskaintzen du. Aldez aurretiko
hitzordua eskatzea gomendatzen da, harrerabulegoa@
getxo.eus emailaren edo 94
4660152 eta 747 424 287 telefono zenbakien bitartez. Ostegunak zerbitzu berezituak
eskaintzen dira.

Zurrumurrurik Ez Estrategiaren mapa interaktiboa
Udalak sustatutako Zurrumurrurik Ez Estrategiak mapa interaktibo bat egingo du, horren
printzipioekin konprometituta dauden elkarteak, eragileak
eta gizarte antolatua identifikatzen laguntzeko. Helburuetako bat da udalerrian egindako ekimenen artean dauden
elkarreraginak eta harremanak erakustea, eta aldi berean,
“dei egiten diegu aurreiritzien
aurka eta kultur arteko eta gizarte
anitzaren aldeko jarduerak, biak

Estrategiaren konpromisoak, egiten dituzten erakunde eta talde
guztiei Manifestuari atxikitzeko
eta maparekin bat egiteko”, adierazi du Carmen Díaz Gizarte
Kohesioko zinegotziak.
Mapa interaktiboa, ekainerako prest egotea espero dena,
Estrategiaren aliatua izan nahi
duten erakundeak, elkarteak,
kolektiboak, taldeak, saltokiak, eta sustatzen dituzten
jarduerak, prestakuntzak edo
topaketak esteken bidez bis-

Eta zuk zer ikusten duzu? Musika
eta Zure Begirada
eCivis elkarteak, Emakumusik eta Let ‘s Dance entitateekin elkarlanean, herritarrak gonbidatzen ditu Musika eta Zure Begirada
proiektuaren emaitzak aurkeztera, otsailaren 23an, 18:00etan,
Getxo Elkartegian (Ogoño 1, Areeta). Foru Aldundiaren laguntzarekin gauzatutako proiektua da, 12 eta 16 urte bitarteko
nerabeei zuzendutako musikako genero-estereotipoen
hausnarketa eta azterketa bultzatzeko. Bizkaiko 10
bat gazte-erakunderekin lankidetzan, eta dinamika malgu, ludiko eta parte-hartzailearekin, ehun
nerabe baino gehiagorekin lan egin da musikaren
sektorean dauden mikro indarkeriekin, eta aurreiritziekin… zerikusia duten gaien inguruan.
Otsailaren 23an izango den aurkezpen ekitaldian Afrika Bibang abeslari getxotarrak bere
esperientzia kontatuko du eta musika emanaldia
ere eskainiko du.
Sarrera doakoa da lekua bete arte. Baieztapena 636644671/620237036 telefonora deituz edo
info@ecivis.eus helbidera idatziz.

taratuko dituen ikus-entzunezko produktu bat izango
da. Mapan agertu nahi duten
erakundeak harremanetan jar
daitezke antirumores@getxo.
eus helbidearen bidez.

LABURRAK
* Azoka solidarioa. Aspertxuk, Asperger trastornoa
duten pertsonen eta espektro
autistaren elkarteak beste bi
azoka solidario antolatu ditu.
Bata ostiralean eta larunbatean, hilak 18 eta 19, izango
da Bizkaia Zubiaren aurreko
arkupeetan, eta bestea Algortako Geltokia plazan, hilaren
18an, 19an eta 20an; kasu
bietan 10:00etatik 15:00etara.
Diru-bilketa kolektibo horren
eta haren familien bizi-kalitatea hobetzeko izango da.
* “Cafés Conversatorios/
Kafe Tertuliak” zikloa.

Mujeres con Voz elkarteak
Cafés Conversatorios/Kafe Tertuliak zikloari ekin dio berriro,
modu birtualean (Zoom aplikazioaren bidez). Larunbatero
egingo dira saioak, otsailetik
apirilera, 18:00etatik 20:00etara. Izenematea: https://bit.ly/
CafésConversatorioak2022

Igandean, hilak 20, balleta klasikoa izango da, lehen aldiz zentroan

Malandain Ballet Biarritz helduko da Muxikebarrira “MarieAntoinette”rekin

Europako konpainia ospetsuenetako baten eskutik ballet klasikoa izango da lehen aldiz Muxikebarrin. Igandean, hilak 20,
19:00etatik aurrera, izango da hori
Malandain Ballet Biarritzen eskutik, eta %100eko edukierarekin
berreskuratuta. Versaillesko operak eskatuta, Thierry Malandainek, 2019an Marie-Antoinette sortu
zuen, Joseph Haydnen sinfoniatan oinarrituta.

Errauskine (2013) eta Ederra eta piztia (2015) filmen ondoren, Frantzia
iraultzaileko pertsonaia handienetako baten istorioa taularatuko
du Malandainek, iruditeria kolektiboko beste pertsonaia batena,
batzuetan karikaturakoa. Hala
ere, jai, dantza eta apaindurez haratago, ez da hain ezaguna Marie
Antoinettek artearekiko, antzerkiarekiko, musikarekiko eta dantzarekiko zuen grina. Hala, bere
desio guztiak asetzeko ardura
zuten langileak bazituen ere, bera
arduratzen zen Gorteko ikuskizunak antolatzeaz, eta Parisekoen
antolaketan ere parte hartzen
zuen. Artista askoren mezenas
izan zen, batez ere Christoph Willibald Gluckena, Vienan bere musika irakaslearena eta Parisera bizitzera joateko konbentzitu zuena,
edo Jean-Georges Noverre koreografoarena (Ballet Modernoaren
sortzailetako bat), 1775ean Operan
ballet maisu gisa jarri zuena.
Kantu zalea zen, klabezin eta
harpa jotzailea, eta hainbat komediatan parte hartu zuen, aria

txikiak bereziki gogoko zituela erakutsiz. Baina, zalantzarik gabe, bere bizitzako papera
Oinordekoarena izan zen, eta,
ondoren, Frantziako erregina,
etiketa, alferkeria, arinkeria eta

azpijokoen artean.
Material horretan oinarrituta,
Thierry Malandain bere bihotzetik hurbil dauden eta bere errepertorioan behin eta berriz errepikatzen diren gaiak aztertzen

saiatu da.
Gaur egun, Malandain Ballet Biarritz Europan ikusle gehien dituen
konpainietako bat da, 100.000
denboraldiko, eta 100 emanaldi
inguru urtean.

“Desªnuda”, dantza garaikideko ikuskizun esekia
Maitane Sarralde interprete eta
sortzaileak Desªnuda izeneko garaikideko dantza esekia aurkeztuko du ostiralean, hilak 18, Muxikebarrin. Emanaldia 19:00etan
hasiko da eta sarreraren prezioa
8€-koa da. Ikuskizunaren ondoren,
hitzaldi parte-hartzailea izango da
artistarekin.
Diziplinarteko pieza honek, bere
bakarkako lehen sorkuntzak, gorputz eskergaitzari eta gorpuztasun
ugariei buruz ikertzen du korapilo
baten itotzearen eta eragiten duen

ezegonkortasunaren aurrean.
Zirkuko eta borrokako arteen eragina, Maitane Sarraldek dantza
garaikidean eta inprobisazioan
espresio- eta sorkuntza-bide berezi
bat aurkitu zuen, sotila dena biribilarekin eta sendotasuna hauskortasunarekin bateratu ahal izateko.
Hizkuntza propioa garatzeko interesa duenez, zintzilik dauden elementu eta gorputzen dinamikak
ikertzen ditu, dantza bertikala eta
esekia dantza garaikidearen arintasunarekin integratuz.

Capriccio Vocaleren emanaldia Areetan

“Ausencias/Gabeziak” liburua aurkeztu dute

Galiziako Capriccio Vocale hirukoteak emanaldia eskainiko du larunbatean,
otsailaren 19an, 19:30ean, Areetako Andrés Isasi Musika Eskolan. Coruñan
sortu zen 1999an eta Olga Raícesek (sopranoa), Fernando Enseñat-Bereak
(baritonoa) eta Julián Jesús Pérezek (pianoa) osatzen dute. Halabeharrez
elkartu ziren, bakoitza bere kontura hainbat urtez musika garatzen aritu ondoren. Egitarauan kontzertuetako espainiar abestiak, Galiziako lirika, erromantzak, zarzuelako duoak eta opera zatiak sartzen dira. Emanaldia Neguko
Bidaia zikloaren barruan dago eta sarreren prezioa 5€-koa da (ahal dela
online: http://cutt.ly/MusikaEskola ).

Joan den asteazkenean, hilak 9, Algortako Kultur Etxean, Ausencias/Gabeziak: un pasado fuera al tiempo/Denboraz kanpoko iragana liburua aurkeztu zuten Mario Montenegro idazle getxoztarrak (testuak) eta Javier Rodríguezek (irudiak). 25 urte bete dira Bizkaiko Labe Garaiak (Altos Hornos
de Vizcaya) itxi zirenetik, Barakaldo eraldatu zuen gertaera, eta liburuan
jasotzen da orain haren historia. Liburuak Labe Garaien instalazioetatik
itxi aurretiko ibilbide fotografikoa egiten du eta fabrika honetako langile
familia baten bizitza eta atsekabea deskribatzen dizkiguten 10 ipuin ere
eskaintzen ditu.

Bolivia, Espainia, Brasil eta Turkiako lau proiektu, Getxophotoren
2022ko Open Calleko irabazleak
Datorren ekainaren 2tik 26ra bitartean izango den Getxophoto
jaialdiaren nazioarteko bosgarren
deialdiak inoiz baino proposamen
gehiago jaso ditu, hain zuzen ere,
56 herrialdetako 538 proiektu. Jon
Uriarte –Photographers’ Galleryko
(Erresuma Batua) komisario digitala–, Marina Paulenka –Komisario
independentea (Kroazia)–, Thyago
Nogueira –Moreira Salles Institutuko Argazki burua (Brasil)– eta
Damarice Amaok – Centre Pompidouko komisarioa (Frantzia) dira
nazioarteko epaimahaikideak eta
horiek 11 proiektu finalista eta lau
proiektu irabazle aukeratu dituzte.
Azken lau lanak Getxophotoren 16.
edizioaren programazioaren parte
izango dira.
Epaimahaiak proposamen irabazleen kalitatea, aniztasuna eta ikuspuntuen aberastasuna nabarmendu
ditu. Lan horietan gaurkotasuneko
gaiak jorratzen dira, hala nola arrazakeriak, erlijioak eta kolonialitateak
genero-identitateetan eta emakumeen irudikapen-moduetan duten
eragina edota museoek espoliazio
kolonialean jokatzen duten paperaren berrikuspen kritikoa.
Proiektu irabazleak hurrengoak
dira: Boliviako Marisol Mendezen
Madre, Espainiako Gloria Oyarzabalen Usus Fructus Abusus (La blanche
et la noire), Brasilgo Ventura Profana
eta Igor Furtadoren Come Before Winter eta Turkiako Cemre Yeşil Gönenliren Hayal & Hakikat.
“Madre”
Epaimahaiaren arabera, proiektu
honek matxismoari aurre egin nahi
dio eta, aldi berean, Boliviako kultur-aniztasuna ospatzen du. Dogma
katolikoak emakumeei egotzitako
“birjina-puta” estereotipoa abiapuntutzat harturik, fikzioaren eta
dokumentalaren artean egiten du
lan artistak. Serie honetan, familiaargazkiek iraganerako leiho gisa
jokatzen dute eta emakume indartsu, erabakitsu eta independenteak
erakusten dituzten sinbolismo-geruzak ere gehitzen dira; hau da, hedabideek iraunarazitako narratiba
estandarretik kanpo geratu diren
ikuspuntuak. Erretratuetan, emakumeak Maria Magdalenaren eta
Ama Birjinaren bertsio bezala irudikatzen dira, baina Andeetako tradizioak islatzeko berreskuratu dira.
“Usus Fructus Abusus (La blanche
et la noire)”
Jabetza kontzeptutik abiatuta, bi
ahotsetako elkarrizketa proposatzen
da lan honetan, museoaren kontzeptua ardatz duten espoliazioa, arraza
eta generoa bezalako gaiak jorratzeko. Aldi berean, egileak gogoeta
egiten du museoei buruz (imajinarioak sortzen dituen erakundea den

aldetik), euren neutraltasun ezaz, eta
hedapen eta ustiapen kolonialaren
onuradun den erakundeaz. Oyarzabalek mendebaldeko pinturaren historian emakume beltzaren iruditeria
estereotipatua sortzeko, museoek
izan duten erantzukizuna berrikusten du, eta exotizazio eta jabetze
kulturalaren kontzeptuei buruzko
hausnarketa egiten du.

MADRE, Marisol Mendez

“Come Before Winter”
Errealitate berri bat eta ebanjelio berritzaile bat erakusteko prozesuan,
Ventura Profanak antzinako biblia
bat eta bere lehen haur-komikiaren
zatiak baliatzen ditu, Jaunaren erorketa profetizatzen duten poemak
eta collageak sortzeko. Bere eginkizuna ebanjelizatzea da, nagusitasun
kolonialaren eta gizonezkoen nagusitasun zuriaren amaiera iragartzen
duen berri ona zabalduz. Lana eraikitzeko ideiaren inguruan egituratzen da, hots, betirako eremu baten
eraikuntza espiritual eta fisikoaren
inguruan; gotorleku horrek trabesti
beltzen bizitza gordetzen eta eusten
du, artistaren beraren irudia zerutiar, jainkotiar eta superboteretsu
gisa berrezarriz.

COME BEFORE WINTER, Ventura Profana & Igor Furtado

“Hayal & Hakikat”
Artxiboko lan honek Abdul Hamid
II Otomandar Inperioko 34. sultanaren argazki albumetatik ateratako
XX. mende hasierako presoen eskuak erakusten ditu. Abdul Hamid
II.a hunkituta sentitu zen poliziaeleberri batean irakurri zuen informazio sasizientifikobaten iritziengatik, zeinaren arabera “hatz lodiaren
artikulazioa hatz erakuslearena baino
luzeagoa duen kriminal oro hiltzera kondenatuta baitago”. Horregatik hain
zuzen ere, argazki hauek subjektuen
eskuak erakusten dituzte. Ez da ezagutzen preso horien patua, ez baitago sultanaren erabakiaren berririk
haien eskuak ikusi ondoren. Hayal
& Hakikat gaur egungo Turkian arbitrarioki atxilotzen dituzten pertsona
guztiei eskainia dago.

HAYAL & HAKIKAT, Cemre Yeşil Gönenli

Ekainaren 2tik 26ra
Aurten, Getxophotok datak aldatu
ditu eta ekainaren 2tik 26ra ospatuko da. Edizio honetan, irudimenak
bizitzari zentzua emateko orduan
betetzen duen rola eta irudiek horretarako eskaintzen dituzten aukerak
aztertuko dira.
Nola jokatzen du irudimenak iraganaren, orainaren eta etorkizunaren interpretazioan, eta zer beste
modutan funtziona lezake? Zein da
ikusizko narrazioek lan horretan betetzen duten zeregina? Zer beste irudi eta irudimen mota gara daitezke
errealitatea ulertzeko modu alternatiboak dibertsifikatu eta hedatzeko?
Irudiek mundua ulertzeko funtsezko lana egiten dute.

USUS FRUCTUS ABUSUS (LA BLANCHE ET LA NOIRE), Gloria Oyarzabal

Hainbat jarduera izango dira Muxikebarrin eta Getxo Elkartegian

Getxon izango da 2022ko Laboral Kutxa Bilbao Surf Film
Festivalaren inaugurazio-ekitaldia
Datorren asteazkenean, otsailak
23, Getxon, Laboral Kutxa Bilbao
Surf Film Festival-LKBSFF 2022
jaialdiaren inaugurazio-jardunaldia egingo da, surfaren eta irristatze-kirolen inguruan garatutako diziplina anitzeko lehiaketa
ludiko eta didaktikoa; otsailaren
23tik 27ra Bilboko Itsasmuseumean izango da eta, lehen aldiz,
gure udalerrian ere bai. Bost egunean zehar zenbait ekintza gozatu ahal izango ditugu: jarduera
parte-hartzaileak, hitzaldiak kirol
eta ikus-entzunezko industriako
pertsonekin, erakusketak, skate
txapelketa…
Iñigo Urkitza Sustapen Ekonomikoko zinegotziak jaialdia aurkezteko prentsaurrekoan adierazi
duen bezala “ekitaldi hau bat dator
udalerriko plan estrategikoarekin,
zeharka eragiten baitu ezarritako
hainbat helburutan, hala nola gure
baliabideak eta azpiegiturak optimizatzean edo Getxo kokatzean kultura-, kirol- eta ongizate-esperientzien
erreferente gisa. 2020-2023 Legegintzaldi Planean ezarritako irizpideekin ere bat dator, kultura sustatzeari
dagokionez, gure udalerria bereizgarri gisa kokatuz Euskadiko abangoardia kulturalean. Jaialdi hau, beraz,
surfaren, itsasoaren eta irristatze-kirolen arloko enpresen, profesionalen
eta zaleen katalizatzaile gisa ikusten
dugu”.
Getxoko egitaraua
LKBSFFren inaugurazio-eguna
asteazkenean, hilak 23, goizeko 09:30etik aurrera izango da,
Muxikebarrin, herriko ikastetxeetarako goizeko proiekzioak
eskainiz. Proiekzioak informaziohitzaldiekin eta hezkuntza-tailerrekin batera egingo dira, kultura
eta kirola sustatzeko eta ingurumenarekiko errespetua eta inklusio eta dibertsitatea bultzatzeko
helburuez, horiek izanik surfaren
munduak transmititu beharreko
gai eta balio nagusiak.
11:30ean, Getxo Elkartegian, Sustapen Ekonomikoko egoitzan,
mahai-ingurua izango da eta bertan parte hartuko dute Getxon
eta Euskadin ikus-entzunezkoen
industriako erreferente eta profesionalek. Besteak beste, Jon Aspuruk, Edu Bartolomek, Kepa Acerok, Arrate Aranak, Alex García
de Vicuñak (Marmoka Films),
Itziar Garcíak (Cholitas eta Pura
vida filmen zuzendaria) eta GetxoExpressen ordezkariek hartuko dute parte.
Arratsaldean, 19:00etan, Muxikebarriko Ereaga aretoan, erakundeetako eta parte hartzen duten
sektoreetako
(ikus-entzunez-

koak, kirola, kultura, ekonomia)
ordezkariek jaialdiaren inaugurazio ofizialean parte hartuko
dute, streaming bidez (Twitch). 8
film proiektatuko dira, horietatik
4, sail ofizialean lehiatuko dira:
By Women, Diario de África, Arcadia eta Natxo González Reels, azken bi horiek Kepa Acero eta Jon
Aspuru getxoztarrenak, hurrenez hurren. Proiekzioetara joateko sarreraren prezioa 7€-koa da.
Jardunaldia amaitzeko, topaketa labur bat egingo da Barinatxe
aretoan enpresekin eta profesionalekin.

Jaialdia
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film
Festival diziplina anitzeko jaialdi
ludiko eta didaktikoa da, surfaren inguruan garatua eta surfaren unibertso zinematografikoa
sustatzea helburu duena. Zinema, argazkilaritza, kirola, hitzaldiak, musika eta hezkuntza
elkarrekin bizi dira Itsasmuseumaren inguruan. Jarduerak eraikinaren barruan eta inguruan
egingo dira: auditoriumean, skate
parkean, zabalgunean, itsasadarrean... Film batzuk FILMIN plataforman ikusi ahal izango dira

eta programako jarduera asko
streaming bidez (Twitch). Jarduera horietako hiruk protagonista
getxotarrak izango dituzte: Kepa
Acerok 5 olatu, 5 kontinente argazki-erakusketa aurkeztuko du eta
surf taula iraunkorren fabrikazioari buruzko tailer bat zuzenduko du; gainera, Bonzos taldeak
punk-rock kontzertua eskainiko
du museoko zabalgunean hilaren
27an, igandea, 13:00etan.
Informazio gehiago, jardueren
programa eta sarreren salmenta
https://www.bilbaosurffilmfestival.eus webgunean.

Omenaldia duela gutxi hil den Jesus Lopez
“Petxa”ri

Bizkerre F.T. taldeak omenaldia egin
zion joan den igandean, otsailak 6,
Jesus Lopez “Petxa”ri, Getxon, eta
batez ere futbolaren munduan, oso
ezaguna zen pertsonari, Bizkerreko
entrenatzaile, zuzendari eta bazkidea izan baitzen, eta Bizkaiko Futbol Federazioko zuzendari ere 2005
eta 2015 urteen artean. Urtarrilaren
20an hil zen emakumezkoen futbolaren bultzatzailea izan zena, oso
lan gogorra egin zuena urte horietan emakumeen artean kirol horrek
zuen egoera kontuan hartuta. Lan

handiarekin hobetzen ari da apurka apurka kirol horren egoera.
Omenaldian herriko futbol talde
guztietako presidenteak egon ziren, aurreko eta egungo Bizkerreko
Zuzendaritza Batzordeaz gain, klubeko maila guztietako jokalariak,
Amaia Agirre alkatea eta Álvaro
Gonzalez Kirol zinegotzia.
Ohorezko aurreskuaren ondoren,
Ricardo Ochoa Bizkerreko presidenteak eta Aintzane Ganboa, emakumezkoen lehen taldeko kapitainak plaka bat eta lore sorta bat eman

zizkieten Jesus Lopez “Petxa”ren
senitartekoei. Ondoren, Nerea, “Petxa”ren biloba eta Bizkerreko harrobiko jokalariak ohorezko sakea egin
zuen. Ekitaldia amaitzeko, “erre que
erre Bizkerre” oihu tipikoa entzun
zen, bandatik “Petxa”k askotan
oihukatu zuen bezala.
Familiak eskerrak eman dizkie
“omenaldi ekitaldian parte hartu zuten
guztiei beren maitasuna eta hurbiltasuna eta, oro har, mezu bat bidali diguten edo besarkada bat oparitu diguten
guztiei”.

Udal talde politikoen iritzia
GETXO JASANGARRIA ETA INGURUMENAREKIKO ERRESPETUTSUA
Getxo, hiri-ingurune segurua, jasangarria
eta ingurumenarekiko errespetua duena.
Hori zen Getxoko EAJ-PNV alderdiak
duela ia hiru urteko hauteskunde-programan planteatu zuen esaldia. Hala, proposamen edo konpromiso horrek argi nabarmentzen zuen Eusko Alderdi Jeltzaleko
emakumeek eta gizonek Getxo udalerriaren alde egiten dugula; hori baita Getxo
itxaropentsu bat lortzeko gure konpromisoa eta zure proiektua; hori guztia, Getxo
hazteko, bizitzeko, lan egiteko eta gozatzeko udalerri onenetako bat izan dadin.
Konpromiso hori betetzen ari da. Jada
duela urtebete, Getxoko Udalak, Amaia
Aguirre buru duen udal-gobernuak,
Agenda 2030eko ekintza-plana jarri zuen
abian. Gure herriko garapen jasangarria
sustatzeko ekintzen tokiko ekintza plana,
hain zuzen ere. Plan hori errealitate da dagoeneko: jarduketa errealak hartzen ditu
barne, eta askotariko foro eta erakundeetako eragileek hartzen dute parte; gauzak
horrela, aberastasuna eta balioa eskaintzen dizkiote bai Getxo hiriaren aurrerapenarekiko errespetuari, bai ingurune
nahiz ingurumenarekiko errespetuari.
Duela egun batzuk, urtarrileko udaleko
osoko bilkuran, parke eta lorategietako

mantentze-zerbitzua adjudikatu zen,
urtean 2,6 milioi eurotan; halaber, jasangarritasunari lotutako irizpide argiak ezarri ziren, hala nola floten nahiz
makinen zarata-eraginak murriztea,
ureztaketa telekudeatzea eta zonak automatizatzea ur gutxiago kontsumituz,
eta inausketa-hondarrak konpost gisa
erabiltzea. 252 berdegune, 517.900 m2,
eta 14.000 zuhaitz baino gehiago.
Ingurumen Gelaz ari gara ere, kontzientziazio- eta informazio-tresna baita, bai
ikasleentzat, bai helduentzat. Ezagutu
beharreko ekintza da.
Eta noski, EAJ-PNVk ingurumenarekiko
eta jasangarritasunarekiko duen konpromiso erreal eta egiaztagarriaren baitan,
nabarmentzekoa da klima-aldaketaren
pertzepzioari buruz Getxon egindako
inkesta; udal-webgunean dago eskuragarri, eta termometro gisa erabiliko da
Getxo klima-aldaketara egokitzeko plana egiteko lanetan. Erronka nabarmena
da, eta horren bidez getxoztarrei arriskua eragiten dieten klima-aldaketako
eraginak zehaztu nahi dira.
Ingurumenari eta jasangarritasunari
lotutako konpromisoak ere betetzen
ditugu!

200 APARKALEKU-PLAZA ANDRA
MARIN

Ibarbengoako aparkalekua metroarekin konektatzeko disuasioko aparkaleku bihurtzeko asmoarekin eraiki zen. Alabaina, esan beharra dago
ez dituela inolaz ere bete Garraio
Partzuergoak zeuzkan itxaropenak.
Izan ere, aparkalekuak 294 plaza
dauzka eta, erregistroen arabera,
2021. urteko azaroan egunean 31 autok bakarrik erabili zuten. Aparkale-

ku-plaza horiek modu askoz eraginkorragoan aprobetxatu daitezkeela
uste dugu eta, hortaz, proposatu
dugu hizpide dugun aparkalekuko
200 partzela gutxienez inguruko herritarrei eskaintzea alokairuan hartu
ditzaten. Gauzak horrela, erabilera
areagotzen den bitartean, herritarrek
behin-behinean erabili ahalko dute.
#esnatuGetxo

¡NO AL DERRIBO! ERAISKETARI EZ!
Nagusien Etxearen borrokak ez du etenik: duela 35 urtetik Romoko nagusien
zerbitzura dagoen Lope de Vega kaleko
12. zenbakiko eraikina babestearen aldeko aldarrikapena mantentzen dute.
Aldundiaren eta udalaren proiektu
den belaunaldi arteko zentroa eraikitzeko eraitsi nahi da eraikin hori, baina
erabaki hori hartzeko ez zen kontuan
hartu erabiltzaileen iritzia, eta Romoko ondarearen eta memoria histori-

koaren aurkako erasoa da. Mobilizazio
eta sinadura-bilketa ugari egin dira
jada; beren iritzia kontuan hartzeko
eskatu dute, beren beharrizan errealei
erantzuten dieten neurriak ezarri ditzaten, betiere zonako ingurunea eta
eraikinak errespetatuz. Autokudeaketako eredu komunitarioari herritarrak
kontuan hartzen ez dituzten proiektu
handiak gailendu zaizkio. elkarrekinpodemos@getxo.eus

GAZTEEK ESPAZIO PROPIOAK BEHAR
DITUZTE!
Azken hilabeteotan gure herriko gazteen partetik aldarrikapen zehatz bat
ikusi dugu kalean: gazteok gazte espazioak behar ditugu. Eta hau zergatik? Zein da gure gazteen errealitatea?
Bada, egungo gazteria etorkizunarekiko inolako espektatibarik garatu ezin
duen kolektiboa da. Lan munduan
prekarizatuak eta soldata negargarriekin emantzipatzeko ezintasunean
aurkitzen dute euren burua. Eta jakin
badakigu, bizi proiektu propioa sortu eta garatzeko kabia uztea garrantzitsua dela. Baina nola emantzipatu
herri honetan etxebizitzen alokairu
prezioaren bataz bestekoa 840€-koa
bada? Aisialdiari dagokionean ere,
kontsumora mugatua dagoen eredu
bakarra dute aukeran. Parkeak eta terrazak bai, baina zein da orduan gaz-

teentzako espazioa? Gure herriak ez
die gazteen beharrei erantzuten.
Autonomia, gizartearekiko jarrera
aktiboa, lankidetza… gure ume eta
gazteen hezkuntzan funtsezkotzat
hartzen diren baloreak dira. Baina
gure herriko gazteek euren artean
antolatu, helburu komun bat zehaztu
eta inoren laguntzarik gabe bide hori
urratzeko hautua egin dutenean jazartuak izan dira. Sistema honek, eta
zehatzago udal gobernu honek, ez die
gure herriko gazteei inolako alternatibarik eskaintzen.
Azken udalbatzan gazte hauek hitza
hartu eta oso galdera zehatza egin
zioten alkateari: zer nolako konpromiso zehatz hartuko duzue egoera
honi erantzuteko? Erantzuna ikusteko
irrikan gaude.

LANGILE ETA ENPRESABURU GUZTIENTZAT PENTSATUTAKO LAN-ERREFORMA
Alderdi sozialistak herritarrekin dituen konpromisoak bete ditu. Pedro Sánchezen gobernuak hartutako
azken neurri handia patronalek
eta sindikatuek ontzat emandako
lan-erreforma onestea izan da, eta
Espainiako enplegua eboluzionaraziko duen mugarria da hori. Zalantzarik gabe, lorpen kolektiboa da,
tinta sozialistarekin zigilatu dena,
eta Espainiako lan-merkatua eraldatzen duen Elkarrizketa Sozialerako
Mahaian egin dena, eta seguruagoa
eta aurreratuagoa den esparru berria
emango dio enpleguaren sektoreari.
Gure lan-merkatuko arazo handie-

kin amaituko duen erreforma da,
elkarrizketa sozialaren emaitza izan
dena eta guztion ordezkari dena. Hitzarmen hori Getxoko herritarren
lan-baldintzetan ere islatuko da, bai
eta udalerriko enpresaburuenetan
ere. Izan ere, lan-erreforma horren
bitartez lan-prekaritate eta -pobreziarekin amaitu nahi da; kontratu
mugagabea zein enplegu egonkorra
sustatzearen eta behin-behinekotasuna ahalik eta gehien murriztearen alde egiten du, hori baita gaur
egungo lan-munduaren arazo handietako bat, bereziki gazteenen lanari
dagokionez.

