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Non: Gipuzkoako Argazkilari Elkartean, San Juan Kalea 20, Donostia. 

Noiz: Otsailaren 28tik martxoaren 1era bitarteko asteburua. 

Ostirala 28, 16:00etatik 20:00etara 

Larunbata 29, 10:00etatik 20:00etara 

Igandea 1, 10:00etatik 14:00etara 

 

Helburuak: Argazkigintzan sormen prozesuari buruzko tailerra da. Azken helburua 

argazki hobeak egitea da, batez ere istorio pertsonal bakoitzetik sortzen diren 

proiektuak, ahalik eta emaitzarik onena lortzeko gaitasunak eta jarrerak uztartuz. 

Nori zuzenduta dago tailerra: Argazkilariei, artista plastikoei, eta beste hainbat 

narratzaile eta sortzaileri. Beren sormen-ahalmena deskubritu eta garatu nahi duten 

pertsona guztiei, argazkigintzan edo beste praktika artistikoen bidez ezagutarazten. 

Prezioa: Bazkideak 140€, bazkide ez direnak 160€ - Larunbateko bazkaria prezioaren 

barruan dago. 

Izen ematea: 

Tel: 943 421 386 

Email: sfg@sfg-ss.com 

mailto:sfg@sfg-ss.com


Lehen arnasa eta azken arnasaren arteko bidaia luzea. Istorio horretan arnasketa bakoitza 

abentura bat da. Badoa eta badator mugimendua, barneratzen dena eta jaiotzen dena, 

birikak puztu eta husten dituena. 

"Kameraren atzean" izeneko tailerrak sormen prozesuaren mapa bat eta estadio ezberdinen 

ibilbidean sortzen diren galdera batzuk aztertzea proposatzen du: zer behar da egile 

izateko, argazkilari izateko? Egile bat originala izan al daiteke? Zer esan nahi du "originala 

izateak"?, Nola eraikitzen da argazki-proiektu pertsonal bat?, Nola jakin nork nahi duen, 

ahal duen eta izan behar duen? Goazen galdera hauen eta beste batzuen bila. Baliteke 

erantzunen bat aurkitzea, eta litekeena da ibilbidean beste galdera batzuekin topo egitea. 

Nolanahi ere, erantzunak edo galderak, zalantzak edo ziurtasunak izan, egin beharreko bide 

luzean, helburua erregai bultzatzaile gisa jardutea da. 

Arnasketa sortzaileari buruz hitz egingo dugu. Tranpak edo arazoak, nola bihurtu aukera. 

Toxikoa elikatzaile bihurtu. Denok ditugun eta gara ditzakegun ideiak eta kontzeptuak 

behar bezala kudeatzeko eta proiektu heldu eta sendoak lortzeko modua aurkitzea. 

Sortzearen abentura horrek, Jose Angel Valentek dioen bezala, "beste batzuengan 

barneratze bat sor dezake, beste abentura pertsonal bat". 

 

Tailerraren programa 

Tailerraren lan-blokeek honako hauek konbinatuko dituzte: 

 Lan-saioetan garatzen diren eduki teorikoak, lan baten sorrerari eta garapenari 

buruzko ideiekin, testuen analisiak eta erreferentziazko aipuak adierazten dituzten 

proiekzioekin batera. 

 Analisi-tresnak aurkeztu eta aplikatzen dira, eta elkarrizketarako gonbita egiten da, 

norberaren gustu hutsetik haratago joateko, begirada doitzeko eta norberaren eta 

besteen lanak begiratzeko gaitasun kritikoa lantzeko. 

 Nahi duten parte-hartzaileek ekarritako portfolioak eta lanak ikuskatuko dira. 

Hobeto antolatzeko, aldez aurretik jakinarazi behar da ikuskatzeko zerbait ekarriko 

den. 

 Tailerrean, solasaldirako edo eztabaidarako denbora egongo da, bai eta 

bertaratutakoei interesatzen zaizkien gaiak mahai gainean jartzeko ere. 

 

 

Zer ekarri behar da 

"Kameraren atzean" tailerretik etekin handiena lortzeko ez du derrigorrez curriculum, maila 

tekniko edo ibilbide fotografiko edo artistiko jakin bat eskatzen. Argazki-ekipoa ere ez da 

ekarri behar, baina bai apunteak hartzeko koaderno bat, boligrafo bat eta arkatz bat. 

Tailerra irekita dago sormen lanean sakontzeko interesa duten guztientzat, eta hortik 

argazki hobeak egin, musika hobeak konposatu, olerki hobeak idatzi... hobeto bizi. 



 

Datu biografikoak 
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Argazkilari eta sortzaile multidiziplinarra da, 

musikan eta diseinu grafikoan, bideoan eta 

argazkigintzan prestakuntza du. Autore gisa 

duen jarduerarekin batera, irakaskuntzan 

dihardu. Madrilgo argazkilaritza eskoletan 

irakasle da, Lens eta EFTI adibidez, eta 

tailerrak, eskolak eta hitzaldiak ematen ditu 

Espainiako arte zentro, institutu, unibertsitate 

eta arte eta argazki eskoletan. 1992tik 

2017ra Talleres en Cabo de Gata proiektua garatu zuen, egile eta irakasle ospetsuak 

gonbidatuz. Bere lan garrantzitsuenen artean eguneroko baten argazkiak, isiltasun irekia, 

akuarela kaxa, photolatentea eta ammoniteak daude. Bere proiektuak liburuetan eta 

katalogo ugaritan argitaratu dira. Sarritan aurkeztu du, eta bilduma publiko eta pribatu 

garrantzitsuek bere obra eskuratu dute.  

Informazio gehiago: www.oscarmolina.com 
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