
 

PRENTSAURREKOA-Gonbidapena

Europe At Home Project Launching
Words and photographs of a Europe in social isolation

Date: 30th of April
Time: 10:30 local time / 09h30 (Lisbon Time)
Place: please join the conference here https://us02web.zoom.us/j/85248933265  with 
Meeting ID: 852 4893 3265

Lagun hori:

Europe At Home     proiektua ofizialki abiarazten duen nazioarteko prentsaurrekora 
etortzera gonbidatzen zaituztegu. Goian duzue prentsaurrekoan sartzeko bidea. 
Proiektu horrek ikuspegi artistikoa eskaintzen digu, argazkien eta hitzen bidez, bizi 
dugun ustekabeko une honi buruz. 

Biharko prentsaurrekoak  Europee At Home-ren web orriaren aurkezpena egingo 
da. Zehazten oro azalduko da biharkoan. 

Covid-19 pandemiak ekarritako parekorik gabeko une historiko hau etorkizunean 
gogoratzeko, baina baita elkar hobeto ulertzeko eta, beraz, gure arteko 
ezberdintasunak hobeto onartzeko ere, Portugal hegoaldeko Faro hiriak (2027 
Europako Kultur Hiriburu titulua lortu nahi duena) lehen hiri talde bat gonbidatu zuen.
Donostian bat egin du egitasmoarekin.. Bi hitzetan, argazkilariak ateratako argazkiak
eta idazleak idatzitako hitzen bitartez.  

Europe At Home proiektuak esanahi handia hartzen du une honetan; izan ere, 
Europa - Herrialdeak eta kulturak batzen dituen munduko bake-, oparotasun- eta 
elkartasun-proiekturik handiena – krisi latzari egoki erantzuten  saiatzen ari da, 
Europako gobernu eta erakundeen bidez, babes publikoko politikak hartuz eta 
herritarrak  etxean mantenduz: beren ekintzen erantzukizuna eta gizarte-distantzia 
beren gain hartzeko eskatuz, guztien onerako.
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Donostia Kulturak egitasmoarekin bat egin du. Era horretan, proiektua eta Europe at
Home webgunea sustatzen laguntzea eskazen dizue, Prentsaurrekoa hitza zabaldu 
eta hiri zein artista gehiago egitasmora etor daitezen baliagarri izan dadila nahiko 
genuke.  
 

To  confirm  presence  click    HERE  

For more information please contact:

lmanol Galdos

Imanol_galdos@donostia.eus

943.48.15.58

EGITASMOAN ESKU HARTZEN DUGUN HIRIEN TALDEA

Kultura  garapen-ardatzetz  nagusienetakoa  duten  hiriek  eki  diote  egitsamoa.,  Europako  Kultur

Hiriburuaren proiektuarekin lotura duten, duten edo izan nahi duten hiriekin.

- Bod (Norvegia)

- Chemnitz (Alemania)

- Esch (Luxenburgo)

- Itsasargia (Portugal)

- Kaunas (Lituania)

- Leeuwarden (Herbehereak)

- Novi Sad (Serbia)

- Oulu (Finlandia)

- Piran (Eslovenia)

- Plovdiv (Bulgaria)

- Donostia (Euskadi)
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- Tartu (Estonia)

- La Valetta (Malta)

- Veszprèm (Hungaria)

EGITASMOAREN LELOA 

Bizitzen ari garen uneak ez du parekorik gure oraintsuko historian. Europan,  horrenbeste 
belaunaldik inoiz ez zioten aurre egin horrelako erronka kolektibo bati, etsai ikusezin bati 
aurre eginez eta gure gizarteen etorkizuna eta aurretik aseguratutako gure errealitateen 
dimentsio desberdinak erabat zalantzan jarriz. 

Gure konbentzio sozial eta pertsonal guztiak neurtzen  ari dira, eta gure itxaropenak 
elikatzea bilatzen dugu, eremu digitalean ikusten eta irakurtzen dugunetik abiatuta. Mundu 
osoko artistak ekimenez gainezka daude jendeari mundu berri bat - Barnekoa eta kanpokoa 
eraikitzen laguntzeko, beldurraz haratago. 

Jendearen portaerak eta kontzientzia ditugu komunitatearen  bizi iraupenerako tresna. 
Herritartasunaren kontzeptua, bestalde, lasaitasunerako deien bidez jorratzen dugu

Espazio fisikoak partekatzea muga zorrotzen pean dago orain, eta espazio publikoak 
saihestu egin behar dira. Gure etxe eta leihoek beste dimentsio bat hartu dute eta auzokoak 
beste arreta eta begirada batekin ikusten ditugu Alboko bizilagunak, baina baita inguruko 
herrialdeetakoak ere. 

Europak, eta bereziki Europar Batasunak, ironia arriskutsu bati aurre egin behar dio bere 
mugak suntsitu edo desagertu daitezkeela kezka dugularik. . Europak, mundu mailan izan 
den, den eta izan beharko lukeen, oparotasun, bake eta garapen ikuspegitik  komunitaterik 
handienak, erronka izugarria du aurrez-aurre, birusaren eraso bortitzaren erdian.

Gai izango al gara berregokitu eta besteengana itzultzeko, ziurgabetasuna sormenez eta 
bizitza baieztatuz elkartuta mantenduz? . Egitasmo, Europako hainbat hiri elkartu nahi dira, 
eta ikuspegi artistiko bat eskaini, gure "etxean" bizitzen ari garen historiaren une berezi 
honetan ikusi eta irakurri ahal izateko.
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