
ERMANDADE
ARTISTIKOA

Ber2 - Proiektuen kudeaketa

Talde feminista sortzeko lehen
urratsetan laguntzeko proiektua.



PROIEKTUAREN XEDEA
Proposamen metodologikoa da, gizarte
patriarkalak emakumeen bizitzetan dituen
ezaugarriei eta eraginei buruzko diagnostikoaren
inguruan adostasunezko prozesu indarkariak eta
kolektiboak erraztera bideratua.

prozesu indarkariak eta 
kolektiboak



URRATSEZ URRATS
    Ohiko egoera edo bizipen bat
proposatzen dugu.

     Sentimendu edo emozio bat
proposatzen dugu.

    Arte mota bat proposatzen dugu.
     Obra artistikoa egiten dugun bitartean,
hausnartu, sentitu eta pentsatu egiten dugu.

    Azken diagnostikoa kolektiboa eta horizontala
izango da, eta pertzepzio guztiak jasoko dira.

     Parte-hartzaile bakoitzak bere
diagnostikoa egingo du, bizipenen eta
sentimenduen arabera.

     Obra artistikoa erakusten dugun
bitartean, prozesuan sentitu duguna
komunikatzen dugu.
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LEHEN HIRUHILEKOA
12 gai, 12 arte, 12 gogoeta.

BIGARREN HIRUHILEKOA
Norberaren lana sortzea, arte propio baten bidez.
Banakako diagnostikoa sortzea.

HIRUGARREN HIRUHILEKOA
Eztabaida kolektiboa, talde-ondorioak, sororitate-
dinamikak, hedapen-kanpaina eta talde feminista
sortzea.

DENBORALIZAZIOA
LEHEN HIRUHILEKOA

BIGARREN HIRUHILEKOA

HIRUGARREN HIRUHILEKOA



KOMUNIKAZIORAKO
METODOLOGIA AKTIBOA
Sentimenduak eta emozioak
adierazteko erabiliko dugu artea.

METODOLOGIA

HELBURUAK ADOSTEA
Emaitzak taldearen

helburuak adosteko
erabiliko ditugu.

ESPERIENTZIAK BATZEA
Proiektu artistikoen
aurkezpenarekin, emakume
taldeak errealitateari buruz duten
ikuspegia azalduko du.

IKERKETA ETA EMAITZA
Banakako lanak talde-

diagnostiko askotariko eta
horizontalera eramango gaitu.

Sororitatea izango da ardatza, aniztasunak definituko gaitu

KOMUNIKAZIORAKO
METODOLOGIA AKTIBOA

ESPERIENTZIAK BATZEA

HELBURUAK ADOSTEA

IKERKETA ETA EMAITZA



Komunikazioa  : partekatzeko espazio bat sortuko dugu, denboran
iraun dezakeena.

Artistikoa   : artea izango da gogoeta egiteko eta sentimenduetatik
abiatuta ondorioak ateratzeko aitzakia.

Talde bat eratzea  : aniztasuna errespetatuz sororitatea bilatuko dugu.

HELBURUAK

 Komunikazioa

Artistikoa

Talde bat eratzea



Sororitate

Proiektuan azaldutako ideien analogia bizipen-
diagnostiko horizontaltzat har daiteke, enpatia eta
helburu komun baten alde elkarrekin lan egiteko
gogoa bultzatu, eta taldeko emakumeen
anaitasuna sustatu, identifikazio-mekanismoen
bidez.

DIAGNOSTIKO

identifikazio-mekanismoen



Gure bizipenei, beldurrei eta esperientziei
buruz hitz egiten duen proiektu artistiko
bakoitzak ikus-entzunezko muntaia bat izango
du azken emaitza gisa. Muntaia hau egiteko,
hurbilen ditugun teknikak erabiliko ditugu:
collagea, argazkiak, antzerkitxoak, bideo txikiak
edo performanceak, gure ideiak eta
sentimenduak adierazten laguntzeko.

Ikus-entzunezko proiektua

collagea argazkiak bideo txikiak
performanceak

antzerkitxoak



ONDORIOZ

Proiektua beste talde feminista
batzuei zabaltzea sare sozialen
bidez.
Hedapen-kanpaina sortzea.
Talde bat sortzea.



Jarri gurekin
harremanetan!

www.ber2web.com
Posta elektroniko: info@ber2web.com

Garikoitz Lasa - 635 73 63 60
Amaia González - 652 75 97 94

Ermandade artistikoa
Ber2-ko proiektu bat Proiektuen kudeaketa

635 73 63 60
652 75 97 94

http://www.ber2web.com/
mailto:info@ber2web.com

