
 

 

 
Esparru interaktiboaren barruan sentsibilizatzen laguntzeko gida 
“Harimakila” proiektuaren erakusketa-esparru interaktiboko bisita gidatuak. 
 
Gida hau erakusketa modu autonomoan (gidaririk gabe) bisitatu nahi duten pertsonei (irakasleak, 
monitoreak, hezitzaileak eta talde-animatzaileak) laguntzeko prestatu da. Horrela, Mobiolak edota SETEM 
zurekin batera bisita egiten ari ez badira ere, proposamen honen atzeko aldarrikapenak, kontzeptuak, 
oinarriak eta balioak helaraztea bermatu nahi dugu. 
 
Proposatzen dizuegun lehenengo gauza da blogari begiratu bat emateko, aldez aurretiko prozesua (ideien 
diseinua, sormen artistikoa, etab.) nolakoa izan den ikusteko, eta horrela, abentura hau nola sortu eta jaio 
den ikusiko duzue: http://harimakila.org/ 
 
 
HARIMAKILA: Izena 
 
Proiektuaren izenak bere bi osagaien esanahiari egiten die erreferentzia, hitz hauenei, alegia: HARI + 
MAKILA. Hari josteko elementua, eta makila bai egurrezko haga, bai jantzigintza lantegiak*.  
 
HARIMAKILA: Kontzeptu Artistikoa 
 
HARIMAKILA proiektu artistikoak arteak errealitatea eraldatzeko duen gaitasuna hartu du oinarri gisa eta 
gaitasun hori ekintza hezitzaile, parte-hartzaile eta politiko gisa erabiltzen du. Jarrera hori lan-prozesuetan 
nahiz artelanaren erakusketan ikusten da.  
 
Zehazki, HARIMAKILAren helburua da Asiako jantzigintzaren sektoreko langileen giza eskubideen urraketei 
buruz sentsibilizatzea, Arropa Garbia Kanpainak proposatutako aldarrikapenetan oinarrituz. Formalki, 
HARIMAKILA multimedia instalazio interaktibo bat da, eta Gasteizko hondakinekin eta material birziklatuekin 
eginda dago. Proiektu honek esperientzia artistikoa modu multisentsorialean bizitzera gonbidatzen ditu 
ikusleak, jantzigintzaren sektore globalizatuan ekoizteko eta kontsumitzeko moduen gaineko ikuspegi 
kritikoa eragiteko. 
 
 
ESPARRU SINBOLIKOAK: Ekialdea-mendebaldea / kontsumitzailea-eroslea 
 
Instalazioaren barruan bi esparru nagusi ikusten dira: Lantegia (Ekialdea) eta Kanpoaldea (Mendebaldea). 
Lantegiak jantzigintzaren sektoreko lantegi asiarretan (Txinatik Turkiara) langileek jasaten duten ustiapena 
sinbolizatzen du. Kanpoaldea, berriz, mendebaldeko gizartearen irudikapena da, eta bereziki, arropa-
denden, jantzien kontsumo-ohituren, publizitate-estrategien eta abarren munduarena. Bi esparru kontrajarri 
horiek sortzearen helburua “Mendebaldea-Ekialdea” / “urruneko errealitatea-hurbilekoa” kontrajarriz 
hausnarketa eragitea da.  Instalazioan proposatzen den espazioaren antolamendu sinboliko hori 
kontsumitzaile-erosle rolaren arreta deitzeko dago pentsatuta, hau da, HARIMAKILA bisitatzen dutenen 
arreta deitzeko. 
 
 
JANTZIGINTZA LANTEGIA: laneko ustiapenaren alderdiak ikusaraztea. 
 
Ikusleek esparruak bisitatzen dituzte entzungailuak gailu mugikorrera konektatuta izanik, eta unean-unean 
dauden lekuaren arabera, audioa desberdina da. Lantegiaren barruan bisitariak geletan aurrera egin ahala 
aurkituko dituen sei esparru desberdinak bereiziko ditugu.  
 
Esparru nagusia “Josteko gela” da; bertan, langilearen alienazioarekin lotutako alderdiak ikusi eta entzun 
egin daitezke: laneko ustiapena, gutxieneko gastuak ordaintzeko adinakoak ere ez diren soldatak, lanaldi 
akigarriak, ordaindu gabeko ordu estrak, etab. Segurtasun falta, arriskua, toxikotasunak, gaixotasunak eta 
langileen heriotza hauteman egin daitezke “Gela toxikoa” delakoan (sandblasting teknikari* egiten dio 
erreferentzia, besteak beste) nahiz “Erortzear dagoen gela” delakoan. Azken horrek zuzenean egiten dio 
erreferentzia jantzigintzaren industrian egon diren suteei nahiz behera etorri diren eraikinei, hala nola Rana 



 

 

Plaza eraikinaren (Bangladesh) 2013ko martxoko hondamendiari. 
 
Gelarik lasaienean, “Amets txikituak” izenekoan, bisitariak hiru herrialdetako (Txina, Vietnam eta 
Bangladesh) langileen fikziozko lekukotzak entzuten dira. Esparru honetan, emakumeen ikusezintasunaren 
ideiak azaltzen dira (bereziki migranteen errealitateak), baita haien herrimina eta eguneroko arazoak ere.  
Azken gelan, “Emantzipazioa” izenekoan, langileek beren lan-eskubideen alde egiten duten borroka ikusten 
da, baita haien antolatzeko eta elkarrekin ustiapen egoerari aurre egiteko gaitasuna eta horrek berekin 
daraman arriskua ere. 
 
PROZESUA: Lankidetza-partaidetza bidezko sorkuntza eta material birziklatuak 
 
Instalazioan erabili diren plastikozko material guztiak Gasteizko hondakinak eta zaborra dira; zehazki, 
birziklapen enpresek eta Gasteizko Udalak lagatakoak dira. Bestalde, josteko makinak ALFAren oparia dira. 
Banbua, ezinbestean Asiara hurbiltzen gaituen espeziea, Ulian (Donostia) moztu da, Donostiako Udalaren 
baimenarekin. Landare-espezie inbaditzailetzat jotzen denez, HARIMAKILA proiektuaren iraunkortasun 
printzipioa errespetatu da. 
 
HARIMAKILA lankidetza-proiektu bat da, hainbat gizarte-eragilek eta eragile artistikok ideiak eta baliabideak 
eman baitituzte proiektua aurrera eramateko. Mobiolak Talde Artistikoa arduratu da zuzendaritza artistikoaz, 
beste artista batzuen lankidetzarekin eta Setem Hego Haizea GGKEaren parte-hartzearekin. Gasteiztarrak 
eta euskal herritarrak proiektuaren parte bihurtzea lortzeko asmoz, parte hartzeko bi tailer ireki antolatu dira 
(eraikuntza tailerra eta antzerki tailerra) prozesuan zehar.  
 
 
KREDITUAK 
 
Sorkuntza eta ekoizpena: Mobiolak Talde Artistikoa eta SETEM Hego Haizea. Lan-taldea: Itziar Zorita, 
Oihane Espuñez, Mariona Solé, Carlos García, Aranzazu Calleja, Luca Rullo, Arantza Flores, Hiria 
Kolektiboa, Janire Sáenz de Buruaga, Iratxe Arteagoitia eta Gasteizko hiritarrak. 
 
Gasteizko Udalaren Garapenerako Laguntzarako Zerbitzuak eta Montehermoso Kulturuneak ekoitzia (“Giza 
Eskubideak eta Sorkuntza Artistikoa” 2013ko Deialdia). Eusko Jaurlaritzaren Sorkuntza Lantegien 
laguntzarekin. 
 
HIZTEGIA: 
 
Makila: Makilak enpresak gutxieneko zerga batzuk ordainduz ezar daitezkeen lekuak dira. Normalean, 
emakumeek egiten dute lan makiletan, oso soldata txiki eta bidegabeen truke. Makilak tokiko enpresa txikien 
jabetzakoak izan ohi dira, multinazional handiek azpikontratatu egiten dituzte, eta ondorioz, multinazional 
horientzat ekoizten dute. 
 
Sandblastinga:  bakero-ehuna zuritzeko eta gastatu itxura emateko erabiltzen den tratamendu bat da. 
Horretarako, hareazko presiozko zorrotada bat aplikatzen zaio, normalean eskuz egiten da eta babesik 
gabe. 
Sandblastingaren teknika duela 20 urte hasi zen erabiltzen bakero-prakak ekoizten dituzten herrialde 
askotan, Hegoaldean. Iparraldeko marka handiak eta multinazionalak dira sandblasting metodoarekin 
tratatutako bakeroak eskatzen dituztenak eta “gastatu” efektuaren moda bultzatu dutenak. Txosten 
medikoek erakusten dutenez, sandblastingaren sektoreko langile batzuek silikosi akutuak garatu dituzte. 
Biriken gaixotasun horrek, askotan, heriotza eragiten du. Bakeroak gastatzeko beste teknika batzuek ez dute 
langileen osasuna arriskuan jartzen, baina ez dira hain merkeak. 
 
Asia Floor Wage Alliance (AFWA) lan-eskubideen alde borrokatzen diren aktibisten eta sindikatuen 
nazioarteko aliantza bat da (nazioarteko Arropa Garbia Kanpainan parte hartzen duena), eta elkarrekin 
egiten dute lan jantzigintzaren sektoreko langileei soldata duina ordaintzea lortzeko. Asia Floor Wage 
Alliance 2005ean sortu zen, Asia osoko lan-eskubideen aldeko sindikatu eta aktibista-taldeak jantzigintzaren 
sektoreko lankideen bizitza hobetzeko estrategia bat adosteko bildu zirenean. 
 



 

 

 
Arropa Garbia kanpainari buruzko informazio gehiago: 
http://www.ropalimpia.org/es 
http://www.ropalimpia.org/es/campanas/348/salarios-dignos 
 
 


