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GizARTE 
Sarea Jaialdia

UNESCO Etxea
Guerrilla Food Sound System

Téspsis Teatro
Detalleres

Zientziapolis
Eva Mena

Irantzu Lekue

JARRI PREZIOA ZUK 
ZEUK 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
Azaroaren 30ean 

10:00etatik 20:00etara

Histeria Kolektiboaren alde

Programazio guztia

www.fairsaturday.org



Erakusketa honetan erakusketa osoko instalazio batzuk ikusi ahal 
izango dira. 

Guerrilla Food Sound System plataformak Fem Tour Truck
bideoarte feministaren erakustaldia egingo du. Plataformak ekoitzi du 
eta nazioarteko ibilbidea egin du jada. Erakustaldiaren helburua da 
egungo emakumeen errealitateari buruzko gogoeta bat proposatzea 
eta, aldi berean, arte-sorkuntza suspertzea, bai emakumeen eskubi-
deen alde egiteko eta bai hezkuntza eta elkarrizketa sustatzeko, es-
kubide horiek errespetatuko direla bermatze aldera. Sorkuntza-gune 
bat sortuko da, eraldatutako kamioi bat izango den arte-instalazio ba-
ten bidez. Gailu horrek hainbat tailer eta jarduera egin ahal izateko 
beharrezko elementuak eskainiko ditu, eta amaitzeko, pantaila handi 
batean proiektatuko dira bideoak. 

Eva Mena artistak, horma-irudietan espezializatuta dagoenez, par-
taidetzazko horma-irudi bat egingo du gazteekin batera.

Zientziapolis zientzia-guneak haurrentzako eremu bat sortzea 
proposatzen du. Bertan, zientziari eta arteei buruzko dinamika ludi-
ko-hezigarriak egingo dira. 

Detalleresen helburua da banakako adierazpenak eta lankidet-
za-lanaren indarra azaleratzea, norberaren eta taldearen ahalmena 
sentitzeko balioko duten dinamiken eta jardueren bidez, sormena, ar-
kitektura soziala eta ipuinak oinarri hartuta.

Oraingo honetan haurren, liburuen eta artearen arteko elkargune bat 
kokatu nahi dute, hauek guztiak sustatzeko: jakin-min naturala, ikert-
zea, ikastea eta ondo pasatzea. 

Tepsis Teatrok ¡Despierta! Retablos de la vergüenza antzezlana 
aurkeztuko du. Bertan, museo bateko erakusketa bat irudikatzen da: 
bertako zazpi eskultura bizidun bihurtzen dira, haietara hurbilduz 
gero.

Gida batek eramango gaitu eskulturen ibilbidean zehar, eta eskultura 
horiek bizidun bihurtu aurretik, labur-labur azalduko digu zer moti-
bazio izan duten artistek eskulturak sortzeko. Artistak, kasu honetan, 
Fidias Fundazioko eta Aullidos de Otxar taldeko gazteak izan dira. 

Pobrezia, genero-indarkeria, prentsaren boterea, kapitalismoa, de-
mokrazia, paterak… Mundua epairik egin gabe ulertzeko modu bat 
da proposamen hau: errealitatea erakutsi besterik ez da egiten. Hortik 
dator izenburuko “retablos” hori.

Ongi etorri GizARTE jaialdira, Fair Saturdayren 
testuinguruan.

Gure Kulturak eta Arteak ospatzeko baliatuko dugu inpaktu sozialeko 
mugimendu kultural hau, hots, Fair Saturday eguna. Horretarako 
gaude hemen.
Ildo horri jarraituz, GizARTE Sareak - Gizarte Eraldaketarako 
Heziketa Artistikoen Euskal Sareak– ikusgai egin nahi du, 
Itsasmuseumen ingurune ederrean, emakumeak funtsezko eragile 
aktiboak izan direla –eta oraindik ere badirela– Kulturetan eta 
Arteetan.

Hori dela eta, hainbat pertsona eta elkarte ekarpenak egiten ari dira, 
beren lanekin eta esperientziekin, 2019ko azaroan 30a ospatzeko 
moduko eguna izan dadin.

Zer da GizARTE Sarea?

Hezitzaileak, sortzaileak, kultura-kudeatzaileak eta gizarte zibil anto-
latuko pertsonak gara, egunero lanean dihardugunak, gure ekintzen 
bidez gizarte parekideagoa, bidezkoagoa eta arduratsuagoa lortze-
ko. Eta gure kolore-eztanda baliatzen dugu, aniztasunaren aberasta-
suna areagotzeko. Artea gizarte-eraldaketarako bidea da: horixe da 
sare honek jatorrian duen ideia.  

Jakin nahi al duzu pixka bat gehiago gure artistei buruz?

#FemRIGHTS erakusketa UNESCO Etxeak eta Irantzu 
Lekuek elkarrekin sortu zuten 2018an, Giza Eskubideen Aldarri-
kapenaren 70. urteurrenean. 

Erakusketak hausnarketa eragin nahi du, emakumeen giza eskubideen 
urraketari buruz. 1945. urteko Nazio Batuen Gutunaren funtsezko 
printzipio batek honela dio: “eskubide berberak gizonezkoentzat eta 
emakumezkoentzat”. Baina horiek bermatzeko, lehenik, jakin behar 
da desparekotasunek zer jatorri duten eta zer arrazoik eragiten dituz-
ten, hala gizarte-egituren esparruan nola botere-harremanen alorrean. 
Izan ere, erabat baldintzatzen dituzte Estatuen legeak eta politikak, 
baina ez horiek bakarrik, baizik eta gizarte-dinamika eta familia-bizit-
za edo bizitza komunitarioa ere bai. 
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FemRights - Erakusketa

Unesco Etxeak eta Irantzu Lekuek ekoitzia  

Adin guztietarako egokia

Atarian

10:00-20:00

FEM TOUR TRUCK – Bideoarte feministako jaialdi 
ibiltaria.

GUERRILLA Food Sound Systemek ekoitzia.
Adin guztietarako egokia.
Kanpoaldea.

12:00 
Fem Tour Trucken aurkezpena

12:30-14:00 
Queer food tailerra

17:00-18:00 
Arte-tailerra: artea, gizarte-ekintzarako tresna 

19:00-20:00 
Proiekzioak

Graffi  ti-ikastaroa

Eva Menak gidatua.
12 urtetik gorakoentzat.
Kanpoaldea.

11:00-14:00

Mundua ez dabil ondo, hori badakigu, baina zer egin? Lotan gelditu 
edo bizi?

Zuk zer egin dezakezu?

Lehenengo eta behin, proposatutako jarduerez gozatu eta haietan 
parte hartu.

Bestalde, nahi baduzu, ekarpen ekonomiko bat egin dezakezu, 
parte hartzen duzun ekintzetan. Gaur bildutako diru guztia Histeria 
Kolektiboarentzat izango da, hain zuzen ere, haren 
Karpinteria sorkuntza-gunearentzat. 2013. urtetik, emakumezko 
artista berriak eta ibilbide ertainekoak babestu ditu gune horrek, haien 
ekintzen garapenean.

Eta zergatik lagundu nahi diegu? 

Jasotzea esperotako diru-laguntza publikoa iritsi ez denez, Histeriak 
ezin die eutsi ez bere arte-programazioari, ez egoitzei, ez lokalari, ez 
behintzat betiko profesionaltasun-baldintzetan. Hori hala, zoritxarrez, 
bere sorkuntza-gunea itxiko du, Karpinteria izenekoa. 

Hori dela eta, ahal duzun heinean, ekarpen ekonomiko bat egin 
dezazun eskatzen dizugu, 2019an egindako inbertsioa amortizatzen 
laguntzeko, eta, horrela, denon artean, Karpinteria ixtea hain defi zi-
tarioa ez izatea lortzeko, gertaera tristea izateari utziko ez badio ere. 

Eskerrik asko zure laguntzagatik 
eta gozatu programaz!
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Zientzia eta Artea – Haurrentzako tailerra

Zientziapolisek ekoitzia
3 eta 4 urte bitarteko haurrentzat.
Behatoki Aretoa. Gehienez 30 pertsona sar daitezke.

10:00-12:00

OZEANOAK ETA ITSASOAK – Familientzako tailerra

DETALLERESek gidatua
3 eta 6 urte bitarteko haurrak dituzten familientzat. Haurrek lagunduta 
joan behar dute.

*Gutxienez pertsona heldu bat hiru haurreko, eta gehienez bi pertsona heldu haur 
bakoitzeko.

Behatoki Aretoa. Gehienez 30 pertsona sar daitezke.

12:30 a 14:00

Despierta! Retablos de la vergüenza - Performancea

Tepsis Teatrok ekoitzia Fidias Fundazioarekin eta Aullidos de Otxar 
taldearekin batera.
Egilea: Arantxa Iurre.
Adin guztietarako egokia.
Entzunaretoa. Jarleku-kopuru mugatua. 

17:00-18:30
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