ERAKUSKETA

LUMINESZENTEAK
EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA IKUSEZINAK,
ETA ERRESILIENTZIA HISTORIA ZENBAIT.

IGONE MARIEZKURRENA FERNANDEZ
eta
IRANTZU PASTOR ORDOKI
proiektu bat

kazetariaren

argazkilariaren

«Historiak garrantzitsuak dira. Historia asko dira garrantzitsuak.
Historiak kentzeko eta zikintzeko erabili izan dira, baina baita boterea eman eta
humanizatzeko ere. Historiek herri baten duintasuna suntsi dezakete, baina baita
apurtutako duintasun hori konpondu ere».

Chimamanda Adichie,
Historia bakar baten arriskua,
TEDGlobal 2009
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PROIEKTUA

LUMINESZENTEAK proiektuak diskurtso
nagusietan lekurik ez duten emakumeen
bizitza historiak eta irudiak biltzen ditu.

2018-2021 bitarte, PALESTINAn, INDIAn,
LAKOTA NAZIOAn eta EUSKAL HERRIAn
bertatik bertara dokumentatutako narrazioak
eta material grafikoa dakartza.

LIBURUak 63 emakumeren testigantzak eta
erretratuak jasotzen ditu.
ERAKUSKETA homonimoak horietako 24
biltzen ditu.
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PROIEKTUA

Egileek 2021eko urriaren 13an aurkeztu zuten LUMINESZENTEAK proiektua: liburua (bi
edizio, hizkuntza banatan) eta erakusketa (elebiduna).

KCD (Kultura, Communication y Desarrollo) GGKE-k antolatzen duen Bilboko Cine
Invisible Film Sozialak Nazioarteko Zinema Jaialdiaren 13. edizioaren testuinguruan izan
zen, Bilboko Zabalgune eraikinean.
Erakusketak bertan egin zuen aurreneko geldialdia 2021eko urriak 9-26 bitarte.

PROIEKTUA

Igone Mariezkurrena kazetariak eta Irantzu Pastor argazkilariak lau urtez su motelean
egositako kazetaritza, etnografia eta argazkilaritza lan autogestionatua da
LUMINESZENTEAK. Mimo eta errespetu handiz egindako entzute-prozesu baten azken
emaitza.
Prozesu horrek emakumeen arteko konplizitatezko (g)uneak ahalbidetu ditu protagonisten
berezko espazioetan, non kontaezin, mingarri eta isildua dena konta daitekeen.

IZENBURUA

Iluntasunean argia igortzeko gai diren izakiak dira LUMINESZENTEAK.
Testuinguru oso beltzetan jaio eta hazi arren, aurrera egin eta ingurukoen artean indarra
eta kemena kutsatzeko gai diren emakumeak dira obra honetan protagonista.
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EDUKIA

Nola egiten dio aurre emakume palestinar batek minbiziari lurralde okupatuetan?
Nolakoa da Indiako emakume alargun baten bizitza, egoera horren estigma dela-eta
bizirauteko eta semea elikatzeko prostituzioan aritu behar badu?
Nola bizirauten du bost urte zituelarik ‘Indiarrentzako Barnetegi’ batera indarrez eraman
eta bere hizkuntza, kultura, eta jatorria ahaztera behartu zuten Ipar Amerikako emakume
natibo batek?

Zer nolako indarkeria pairatzen du emakume ijito batek, mespretxuzko eta susmo
txarreko begiraden bidez, autobusean esertzen denean edo denda batean sartzen
denean?

9

EDUKIA

Kontakizunen protagonistak bortizkeriazko giroetan bizi edo hazi dira, hala nola
okupazio militar, pobretze, behartutako lekualdatze, genozidio, asimilazio kultural eta
arrazakeriazko testuinguruetan.

Egiturazko indarkeria horiek, baina, emakumeen eguneroko bizitza baldintzatzen duten
eta halako errekonozimendurik ez duten beste indarkeria sotilagoekin korapilatzen dira.
Hain justu azken horietan ipini du arreta LUMINESZENTEAK proiektuak; maiz
erregistrorik, neurketarik eta izenik ere ez duten bortxak ikusaraziz, protagonisten
erresilientzia balioan jarriz eta sufrimenduaren erromantizazioa arbuiatuz.
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EDUKIA
A N I TA J A DH A V

ADIBIDEAK

(Jumpha, 1999)
Amak aukeratu eginarazi zidan: ezkondu ala

Mi madre me obligó a elegir: el matrimonio o el

antzokia. Amonak hazi ninduen, nire amaren
birjintasuna erosi zuen gizonaren alaba bainaiz. Hamar

teatro. Me crió mi abuela, pues soy la hija del hombre que
compró la virginidad de mi madre. Fui a la escuela hasta

urte bete arte joan nintzen eskolara, gero lanean hasi

los diez años, y luego empecé a trabajar, limpiando

nintzen, etxeak garbitzen. Amaren eta izebaren zetazko
sariak ikusten nituen, margoak… haien munduak

casas. Veía los saris de seda y pinturas de mi madre y de
mi tía… su mundo me atraía más que verme sometida a

gehiago erakartzen ninduen senar baten menpe

un marido. Pero esto no es como yo lo imaginaba. Al

bizitzeak baino. Baina hau ez da imajinatzen nuen
bezalakoa. Hasieran gustatu zitzaidan ikastea nola

principio me gustó aprender a bailar y a arreglarme, y
luego mostrar mi destreza ante la gente. Llevo tres años

dantzatu eta nire burua nola apaindu, eta gero

en este local llamado Ghungru Kala Kendra, y me

jendaurrean erakustea nire trebetasuna. Orain, ordea,
hiru urte daramatzat Ghungru Kala Kendra izeneko areto
honetan, eta atzera egin nahiko nuke; emazte, ama eta
etxekoandre izatea aukeratu nahiko nuke. Gizon

gustaría poder volver atrás. Elegiría ser esposa, madre y
ama de casa. Casi todos los hombres que vienen a vernos
bailar llegan borrachos y con malas intenciones, a altas
horas de la madrugada. Cenamos casi al amanecer, y
luego dormimos de día, sobre esterillas, en el suelo de

gehienak mozkortuta eta asmo txarrez etortzen baitira
gu dantzan ikustera, goizeko ordu txikitan. Ia-ia
egunsentiarekin batera afaltzen dugu eta, gero, esterak
harrizko zoru gainean zabalduta, egunez egiten dugu lo.
Badaukat mutil-lagun berezi bat, astean behin ni ikustera
etortzen da. Medikua da, ezkonduta dago eta
seme-alabak dauzka beste andre batekin. Esaten dit bere
bigarren emaztea bezalako zerbait naizela, baina
ezkontzarik gabe. Nik ere seme bat eta alaba bat eduki
ditut berarekin, nire familiarekin bizi dira eta eskolara
joaten dira, bere aitak nahi duelako gure txikiak ere
medikuak izan daitezen. Bere nahia bete dadin
errezatzen dut. Ni barruan nago dagoeneko, eta ezin dut
bizimodu berri bat hasi, ez naizelako inorekin fidatzen
eta inor ez delako nirekin fidatzen. Baina pobreziak
ekarri ninduen hona, eta ez zaio gauza bera gertatuko
nire alabari”

piedra. Tengo un amigo especial que viene a visitarme
una vez a la semana. Es médico, está casado y tiene hijos
con otra mujer. Me dice que soy como una segunda
esposa para él, pero sin matrimonio. Yo también he
tenido un hijo y una hija con él. Viven con mi familia y
van a la escuela, porque su padre quiere que también
estudien medicina. Rezo para que se cumpla su deseo. Yo
ya estoy dentro, no puedo comenzar una nueva vida,
porque no me fio de nadie y nadie se fía de mí. La
pobreza me trajo aquí, y no le ocurrirá lo mismo a mi
hija”
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EDUKIA
ADIBIDEAK
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HELBURUAK

Munduko hainbat bazterretako emakumeen aurkako indarkeria ikusezinak ikusarazi nahi
ditu proiektu honek.

Erresilentzia eredu bikaina diren andreentzako bozgorailu eta erakusleiho funtzioa bete
nahi du.
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HELBURUA

Emakumeen inguruko diskurtso homogenizatzaileak apurtu eta, horien ordez, begirada
konplexuagoak bideratzeko saiakera bat da LUMINESZENTEAK.

Indarkeria patriarkalaren adierazpen-sorta zabala generoarekin, arrazarekin,
etnizitatearekin, klasearekin eta sexualitatearekin nola gurutzatzen den ulertzeko
ahalegin bat.

Gorputz bortxatu eta pasiboen ideia alde batera utzi eta, horren ordez, beren burua
defendatzen duten eta aurka egiteko gai diren gorputzen ideia indartuko duten narratiba
berriak sortzeko ekarpen bat da proiektu hau.
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EGILEAK
IGONE MARIEZKURRENA FERNANDEZ
Kazetaria eta Antropologoa.
Globalizazioa eta Garapena Unibertsitate Masterra. UPV-EHU & Hegoa Institutua.
* ETB1-erako gidoilari lanak beste hainbat hedabidetarako prentsa nahiz irrati kolaborazioekin uztartzen ditu
egun: Pikara, Argia, El Salto, 7K, ARA, Naiz Irratia, Planeta Futuro, Entzun!, Gaztezulo, Kikarakada ekimena.
* Komunikazio arduradun eta Community Manager gisa, euskalgintzan (Euskarabentura ekimena, 2019) eta
kirol alorreko kazetaritzan (alpinismoan, 2014-2016) du eskarmentua.
* Liburugintzan: Lumineszenteak / Luminiscentes (2021), Aho Bete Doinu: Musika eta Generoa (2017).
* Itzulpengintza lanak ere egin ditu, hala nola, ACNUR Euskal Batzordearentzat: Autoras africanas en español
(2017), eta Género, Comunicación y Construcción de la Paz en África: buscando acuerdos para encuadrar la
realidad (2017).
Garapen bidean diren 20tik gora herrialdetan izan da Asian, Afrikan, Ertamerika nahiz Hego Amerikan, eta
Maditerraneo Zentralean; lan proiektuek, nazioarteko lankidetza ekimenek, boluntariotzek edota proiektu
pertsonalek eramanda.
* X. Colombine Nazioarteko Kazetaritza Sarirako finalista (2021)
* XXXIV. Fest. Int. de Cinema de Muntanya de Torelló (2016) ‘Premi Periodisme al Millor Treball a Internet’
* Argia Saria, ‘Prentsa Idatzia’ kategorian, Gaztezulo aldizkariko zuzendari gisa (2011)
* Rikardo Arregi Saria ‘Urteko Kazetari Gazte Onena’ kagetorian (2011)
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EGILEAK
IRANTZU PASTOR ORDOKI
Argazkilaria.
Arte Ederretan lizentziatua (Universitat de Barcelona), fotokazetaritza eta argazkigintza dokumentalean
espezializatua. Postgradua du Gatazka armatu egoeretako komunikazioan (Universitat Autónoma de Barcelona).
* Ohiko kolaboratzailea da: Gaztezulo aldizkarian eta Argia-n.
Horrez gain; El Salto, 7K, ARA, Info7 irratian edo Euskadi Irratian ere kolaboratu izan du.
* Liburugintzan: Lumineszenteak / Luminiscentes (2021), Aho Bete Doinu: Musika eta Generoa (2017), Biladi
Hadi. Hamaika begirada Palestinari, Euskal Herritik (2011).
* Erakusketak eta proiektuak: Oroimena eta Ametsak (2007) proiektua, muga baten bi aldeen inguruko
gogoeta bat da. Universitat de Barcelonak Sense Títol erakusketarako aukeratu zuen promozioko obra
hoberenen artean eta ondoren Bartzelonako Unibertsitateko Ondare Artistikoak bereganatu zuen obra.
Bartzelonako Unibertsitatearen Arte Ederren fakultatearen 35. urteurrenean antolatutako erakusketarako
Denominació d’Origen: Col·lecció Belles Arts aukeratua izan zen proiektua (2014).
Gaztaka egoeretan dauden herrialdeetan boluntariotza eta argazkilari lanak; Kolonbian (International Peace
Observatory-ko kidea), Kurdistan, Grezia, Serbian, Palestinan edo Guatemalan adibidez.
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ERAKUSKETA

LUMINESZENTEAK erakusketak izen bereko liburua du oinarri, haren laburpen edo
lagin bat da eta, orotara, 4 herrialdetako 24 emakumeren testingatzak eta irudiak
dakartza.
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DATU TEKNIKOAK

ERAKUSKETA

ERAKUSKETAREN AURKEZPENA

2 roll-up:
•

1 txikia: 2x1 metrokoa. Elebitan.

•

1 handia: 2x2 metrokoa. Elebitan.
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DATU TEKNIKOAK

ERAKUSKETA

EDUKI NAGUSIA

Luma-kartoizko 83 handitze, belkroz eutsita zintzilika daitezkeenak:
•

16 Sarrera testu (herrialde bakoitzeko 4). Elebitan.

Testigantzak kokatzeko, dagokien testuinguruan jartzeko, eta behar bezala ulertzeko lagungarri izan
daitezkeen hainbat gako eta datu kontrastatu biltzen dituzte; kontsultatutako erakunde, ikerketa nahiz
autoreri erreferentzia egiten diete.
•

24 Testigantza. Elebitan.

Bizitza-historia kontakizunen laburpenak.
•

43 Argazki.

Erretratuak eta giro-argazkiak.
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ERAKUSKETA

DATU TEKNIKOAK
L A KOTA N A Z IOA
LU M I N E S Z E N T E A K

NEURRIAK
•

SARRERA-PANELAK.

Guztira 16 panel, 70x40 zentimetrokoak.
•

TESTIGANTZA-PANELAK.

Guztira 24 panel, 40x40 zentimetrokoak.
•

ARGAZKIAK.

Guztira 43 argazki:
17 argazki, 40x40 zentimetrokoak
21 argazki, 60x40 zentimetrokoak.

A S I M I L A Z IO
KU LT U R A L E A N
Lakota Oyate estaturik gabeko nazioa da, Ipar
Amerikan dauden bostehundik gora jatorrizko
herrietako bat. XIX. mende hasieran izan
zituzten aurreneko talka odoltsuak kolono
zuriekin, azken horiek Paha Sapa (Black Hills)
inguru sakratura iritsi zirenean. 1851n,
elkarbizitzarako I. Fort Laramie hitzarmena
sinatu zuten eta Estatu Batuetako Gobernuak
onartu egin zuen lakota tribuak subirano zirela
200.000km koadroko lur eremuan. Baina 1870eko
hamarkadan urrea eta eztainua aurkitu zituzten
han, milaka kolono iritsi ziren bat-batean, eta
harremana
ez
zen
baketsua
izango
aurrerantzean. XIX. mende amaieran, Ipar
Dakota, Hego Dakota, Nebraska, Wyoming eta
Montana estatuetan barreiatutako hainbat
erreserbatan konfinatu zituzten lakotak, eta
bertan bizi dira oraindik. Egun, 100.000 bat kide
dira. Sioux hizkuntzaren bost aldaeretan
zabalduena da lakotera, baina 8.500 hizlari baino
ez ditu gaur.
1879tik 1973ra bitarte, Estatu Batuetako
Gobernu Federalak Ipar Amerikako milaka ume
indigena aldendu zituen etxetik indarrez, bost
urtetik 18 bete bitarte Indian Boarding School
kristau barnetegietan ixteko, aldarazteko. Gazte
belaunaldi asko nortasuna galduta itzuli ziren
euren jaioterrietara, eta arrotz sentitu zituzten.
Autosuntsikerako haztegi bikaina. Hainbat
erakundek deskribatu dute jendarte natiboak
sistematikoki
hutseratzeko
diseinatutako
barnetegi
haiek
eragindako
sarraski
intergenerazionala.
Amerikako
Psikiatria
Elkarteak darabiltzan datuen arabera, Ipar
Amerikako jatorrizko herritarrek pobrezian
bizitzeko edota indarkeria nozitzeko duten
probabilitatea AEBetako batez bestekoa baino
2,5 aldiz altuagoa da. Herritar natiboen %42k
alkoholismo arazoak izan dituzte aurreko urtean
eta %18,4 drogen menpe bizi dira.
Diagnostikatutako trauma osteko estresaren eta
bestelako arazo psikologiko larrien inzidentzia bi
aldiz handiagoa da natiboen artean.
Apartheid kolonialak muturreko zaurgarritasunera
eraman ditu emakume natiboak, eta suntsitutako
jendarte horiei erasaten dieten gaitz sozial
orokortuek ondorio partikularrak dituzte
eurengan.

N AC IÓ N L A KOTA
LU M INISCENTES

EN LA
A S I M I L AC IÓ N
C U LT U R A L
Lakota Oyate es una nación sin estado, uno de los
más de 500 pueblos originarios de Norteamérica.
Las luchas sangrientas contra los blancos
comenzaron a principios del siglo XIX, cuando los
colonos alcanzaron el lugar sagrado de Paha Sapa
(Colinas Negras). En 1851, con la firma del
I. Tratado de Fort Laramie, el Gobierno de los
Estados Unidos reconoció la soberanía lakota
sobre una extensión de tierra de 200.000 km2.
Sin embargo, en la década de 1870, el hallazgo de
oro y estaño provocó una avalancha de colonos y
el fin de la relación pacífica. A finales del siglo
XIX, el pueblo lakota fue confinado en varias
reservas de Dakota del Norte, Dakota del Sur,
Nebraska, Wyoming y Montana, donde aún hoy
viven. En la actualidad son unas 100.000
personas. La lengua lakota es la más extendida de
las cinco variantes de las lenguas sioux, pero ya
apenas cuenta con 8.500 hablantes.
Entre 1879 y 1973, el Gobierno Federal encerró a
miles de niños y niñas indígenas, desde los cinco
hasta los 18 años, en las denominadas Indian
Boarding Schools, internados cristianos diseñados
para su asimilación y para la aniquilación
sistemática de las sociedade nativas. Porque,
muchas generaciones de jóvenes perdieron su
identidad y se sintieron forasteros al volver a sus
hogares: el caldo de cultivo perfecto para la
autodestrucció. Muchas instituciones han
descrito los perjuicios intergeneracionales
derivados de esa estrategia. Según los datos de la
Asociación Americana de Psiquiatría, la
población indígena de América del Norte tiene
una probabilidad 2,5 veces mayor que la media de
EE. UU. de padecer pobreza o violencia. El año
pasado, el 42 % de las personas indígenas tenía
problemas de alcoholismo y el 18,4 % era
drogodependiente. El diagnóstico de estrés
postraumático y de otros problemas psicológicos
graves es dos veces mayor entre las personas
nativas.
El apartheid colonial ha llevado al extremo la
vulnerabilidad de las mujeres indígenas. Los
males sociales que afectan porque las
enfermedades sociales de un pueblo destruido
tienen consecuencias particulares sobre las
mujeres.

4 argazki, 70x47 zentimetrokoak.
Argazki 1, 100x70 zentimetrokoa.
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ERAKUSKETA
PARETA ADIBIDEA
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