KOMIKI MUNDIALA GIDA
1. JARDUERAREN DESKRIBAPENA.
www.beldurbarik.org webgunean dagoen spoterako diseinatutako istorioan oinarrituta, EAEko
udalerrietan komiki-biñetak sortzea proposatzen dugu, horma-irudia euskarri gisa erabiliz. Oso lan
plurala da, hainbat estilo, forma eta kokaleku izan ditzakeena.

Beldur Barik 2012 Spota

* I ERANSKINA IKUSI
Helburuak. Lan honen helburuak bi dira: ezberdintasun egoerak detektatzeko gogoeta egitea, eta
taldeko lanaren bidez neskek eta mutilek emakumeen aurkako indarkeriari aurre egitea. Era berean,
emakumeen jabekuntza lantzen da, eguneroko bizitzako alderdi guzti-guztietan.
Bestalde, sormen kolektiboa erabiliz, taldeko lanaren kontzeptua indartu nahi dugu. Hormairudia eraikitzeko denbora une aproposa da norberaren esperientzien pertzepzio indibidualaz eta
kolektiboaz patxadaz hitz egiteko.
Lana. Spota ikustean eta ikusi denari buruzko gogoetarekin hasten da. Horma-irudian islatuko
dena aukeratu eta gero, taldeko lana hasten da. Lan hori egiteko, ezinbestekoa da aldez aurretik
antolatzea. Horma margotzen hasteko unean, garrantzitsua da gidan azaldutako urratsak betetzea,
lana erraztasunez egin dezagun.

Kontuan izan beharrekoak. Horma-irudien teknika erraza da, gidaliburua eta ondoko aholku hauek
kontuan izanez gero:
1. Baimenak. Udalari, jabe partikularrari edo beste erakunde batzuei horma bat eskatzea, irudia
bertan egiteko. Horma ahalik eta egoerarik txukunenean egotea garrantzitsua da; horrek lana
dezente erraztuko du. Proiektagailua erabiliz gero, korrontea hartzeko gunea beharko litzateke.
2. Zuriz margotzea. Horma zuriz margotzea beharrezkoa da baldintza txarretan badago, marrazkiren bat estali nahi badugu edo daukan kolorea ez bazaigu gustatzen. Horma egoera onean
badago, pausu hau ez da derrigorrezkoa. Kontuan izan behar dugu horma eguraldiaren arabera
eta estalita egotearen edo ez egotearen arabera lehortuko dela. Markatzen hasi aurreko egunean margotzea gomendatzen dugu, margoa heze egon ez dadin.
3. Epeak. Jardueraren epeak gogoetari eta materialen prestaketari eskaintzen zaien denboraren
araberakoak izango dira. Horma-irudiari dagokionez, epeak 5 eta 8 ordu artekoak izan daitezke.
Denbora hori goiz batean, bi arratsaldetan etab banatu ahal da, ekintza horri eskaini nahi zaion
denboraren arabera.
Denbora askorik ez badago, biñetarik errazenak aukeratzea gomendatzen da.
4. Espresioa. Garrantzitsua da, programatik txantiloi gisa eskaini diren biñetak aukeratzeaz gain,
parte hartzaileak horma-irudian nahi dutena aldatzen edo gehitzen ausartu daitezela. Horrela,
ideietan, espresioan eta emozioan are aberatsagoa izango da.
5. Emaitza. Emaitza plastikoa edozein izanik ere, elkartzea eta ideia bat jendaurrean adieraztea,
komunitatean salaketa bat egitea, harro egoteko modukoa izango da beti.
6. Kontuan izan behar dugu margoekin eta espazio bertikal batean lan egiten ari garela. Beraz,
arropa eroso eta zaharra janztea gomendatzen dugu, zikindu ahal izateko eta espazio horretan
erosotasunez mugitu ahal izateko.

2. ZER EGIN?
Beldur Barik 2012 kanpainako spota da Komiki mundialaren erreferentzia. Bai maila grafikoan
bai edukietan. Taldeari spota proiektatuko diogu, lan-mahai bat sortzeko, eta bertan emakumeen
aurkako indarkeriaz eta Beldur Barik jarrerez gogoeta egiteko.
Spotean aztertu beharreko lau gai ageri dira argi eta garbi:
1) Beldur Barik jarrerak
2) Taldeko lana
3) Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egitea
4) Kalea gurea ere bada

Gai horiek aztertu ondoren, taldeak landuko duen eremua eta Horma-irudian egingo den irudia
aukeratuko dira. Lana errazteko, gidaliburu honekin batera zenbait marrazki erantsi ditugu, txantiloi
gisa erabiltzeko, baina taldeak, nahi badu, marrazki librea egin dezake, aipatutako gaietako batekin
zerikusia badu.

* IV ERANSKINA IKUSI

3. NOLA EGIN?
Horma-irudien teknika oso erraza da, urrats batzuk eginez gero.
Aldez aurretiko lana: Egingo den euskarria aukeratu. Egokienak horma edo harresia dira, lana egiteko
zein komunitateari erakusteko, baina badaude erabili ahal diren beste euskarri batzuk ere: panelak,
pertsianak eta abar. Horma aukeratuz gero, kanpokoa nahiz barrukoa (ikastetxeko horma, kultur
etxea, lonjak, pertsianak etab), garrantzitsua da jakitea baimen egokiak eskatu behar ditugula.
Materiala aukeratzea. Horma-irudiak egiteko teknikan zenbait material erabil daitezke, baina margo
plastikoa gomendatzen dugu, edozein euskarriri egokitzen zaiolako. Halere, sprayz egin daiteke,
batez ere horma zimurra bada eta brotxarekin lan egiteko arazorik aurreikusten bada. Kontuan izan
behar dira irudiaren altuera eta kokapena, eskailera beharko dugun edo ez erabakitzeko.
· Margo plastikoa. Behar den materiala: Margo-potoak, brotxak, pintzelak, arrabolak… margoa
aplikatzeko. Plastikozko edo kristalezko potoak, koloreak nahasteko. Margo plastikoa urez
garbitzen da.
· Spraya: Beharrezko materiala. Spray-potoak, aukeratutako koloreekin. Eskularruak, maskarak
(batez ere eremu itxietan lan egiteko, osagai toxikoak baitauzkate). Disolbagarriz garbitzen da.
Prestaketa. Espazioaren prestaketa funtsezkoa da gustura, ezustekorik gabe eta atseginez lan egin
ahal izateko.
· Espazioaren prestaketa. Barruan nahiz kanpoan, kontuan izan behar da espazioa zaindu beharra
dagoela. Horregatik, margotzen hasi aurretik, lan-eremua plastikoz edo paperez estaliko da.
· Hormaren prestaketa. Euskarriak behar baldin badu (horma zikin dagoelako, kolorea ez delako
uniformea edo aurretik beste irudi batzuk dauzkalako), horma zuriz margotuko da, gure marrazkia
erraz markatu ahal izateko. Betiere margo plastikoz margotuko da. Gogora ezazu: horrek lehortzeko
denbora behar du, baldintzen arabera laburragoa edo luzeagoa izango dena. Beraz, egun bat
lehenago egitea gomendatzen dugu.

Markatzea. Nola eraman irudia hormara? Aukeratutako marrazkia behin betiko euskarrira (horma,
panelak etab) eramateko bi modu proposatzen ditugu.
Horman, markaketa klarionez egingo da beti. Horma zuria bada, kolore egokiko klariona aukeratu
beharko dugu, ondo ikus dadin.
· Eskalan. Laukidun txantiloiak erabiliko dira transferentzia eskalan egiteko. Txantiloi horiek
erantsitako materialaren barruan daude. Horman zortzi lauki markatuko ditugu klarionaz.
Horretarako, hormaren altuera erreferentzia gisa hartuko dugu eta bi zati berdinetan zatituko
dugu. Lauki bakoitzaren altuerak laukien zabalera ere markatuko du, laukiaren zabalera eta
altuera berdin-berdinak dira-eta.
Koordinatuen sistemari esker, lauki bakoitzaren edukia horman dagokion laukiraino mugituko
dugu
* II ERANSKINA IKUSI
· Proiektagailua. Txantiloiaren eranskinak erabiliz, inprentan fotolitoa aterako da. Irudia horman
proiektatuko da, irudia kalkatze teknikaz markatzeko. Kontuan izan behar dugu proiektagailuak
elektrizitatea hartzeko gunea behar duela.

Betelana. Barrutik margotzen hasteko unea da; horretarako materiala ondo antolatu behar da eta
laukiei eta parte hartzaileei koloreak banatu.
Horman aplikatuko ditugun koloreak aukeratu eta prestatu.
Marrazkiaren koloreak puntuen, zenbakien edo hizkien bidez identifikatzea.
Lana elkarrekin lan egiteko moduan banatzea; adibidez pertsona bakoitzak kolore bat har dezala.

4. HAU KOMIKIA DA
Ez dezagun ahaztu aurten Beldur Barik jarrera kanpainaren estetika komikiaren lengoaian oinarritzen
dela. Horregatik, komikiaren lengoaiaren baliabide guztiak erabil ditzakezue.
Hona hemen zuren horma-irudia “customizatzeko” adibide batzuk:
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Erabil itzazue lanari zuen ukitu pertsonala emateko.

5. AMAITU DUGU
Komiki Mundialaren jarduera azaroaren 12an bukatzen da.
Ez ahaztu horma-irudia taldearen izenarekin sinatzea eta “Beldur Barik jarrera 2012” logoa eranstea.
Egin duzuen lanaren prozesua eta emaitza ikusi nahi ditugu, www.beldurbarik.org webgunean
eskegi ahal izateko.
Horregatik, azken emaitzaren argazkia bidaltzea nahi dugu.
Bidali argazkia jarrera@beldurbarik.org helbidera, azaroaren 12a baino lehen, GAIAn “komiki
mundiala + udalerria” idatziz eta datu hauek emanez:
Taldearen izena
Lanaren izenburua
Maila eta telefonoa

ERANSKINAK
I ERANSKINA : Beldur Barik Jarrera 2012 spotaren deskribapena
II ERANSKINA : Irudia nola eraman hormara.
III ERANSKINA : Komikiaren lengoaiaren beste osagai batzuk.
IV ERANSKINA : Marrazkien txantiloiak.

I ERANSKINA
BELDUR BARIK JARRERA 2012 SPOTAREN DESKRIBAPENA
Zenbait neska ikusten ditugu, bakoitza eguneroko zeregin batean. Egoera horietako bakoitzean,
neskak kezkatzen dituen zerbait gertatzen da haien inguruan: izaki arraro bat jaiotzen ari da,
elkartzen diren partikulez egina.
Sexismoari aurre egiten dioten eta horregatik erresistentzia eta oztopoak aurkitzen dituzten
emakumeen jarrerei buruzko gogoeta egitera gonbidatzen gaituzte egoera horiek:
- Lehenengo emakume gaztea kirola egiten ari da kalean, bakarrik, neskek txikitandik jasotzen
dituzten mezuak gaindituz: “Ez zaitez bakarrik ibili, zerbait gertatuko zaizu eta”. Kalea gizonen
espazioa da oraindik ere, eta emakumeek zerbait gertatuko ez ote zaien barneratutako beldur
horri, batetik, eta eraso sexista bat bizitzearen benetako egoerari, bestetik, aurre egin behar
diete. Egoera honek eztabaidatzera eramaten gaitu: nola berreskuratu dezakete neskek kalea
(euren espazioa ere bada-eta)? Nola mugitu ahal dira kalean, balizko erasoei aurre egiteko behar
dituzten baliabideekin?
- Bigarren neska etxean dago, bonbilla bat jartzen. Pentsatzen dugu erasoak kalean gertatu
ohi direla, ezezagunen eskutik. Baina gehienetan indarkeria nesken espazioetan gertatzen da:
ikasgelan, dantzalekuan, lantokian eta etxean bertan ere. Gainera, jarduera hau emakumeei egotzi
ohi zaizkien eginkizunetatik kanpo dago. Honelako lanak egitea gizonei dagokiela suposatzen
da, eta emakumeak horrelakoetan hasten direnean haiek horretaz ez dakitela esan ohi zaie.
Horregatik, etxeko lanak nola banatzen diren eztabaidatu ahal da.
- Hirugarren neska ezpainak gorriz margotzen ari da, eta arriskuaren aurrean keinua kemenez
burutzen du. Keinu horrek neskek bizi duten presio estetikoari buruz eztabaidatzera gonbidatzen
gaitu, telebistak, moda-aldizkariek etab transmititzen duten emakume-eredu mugatu eta zurrunari
buruz. Eta horren aurrean, geure gorputza onartzearen garrantzia, geure burua maitatzea,
emakume izaera modu libreagoan adieraztea edo ez.
- Azken protagonista ordenagailuarekin lanean ari da, eta mehatxuaren aurrean, kamera hartzen
du eta dena grabatzera irteten da. Jarrera horrek kameralari lanbidearekin erlazionatu ohi diren
ekimena eta ausardia erakusten dizkigu, lanbide hori oso maskulinizaturik baitago. Kamerak
erasoak erakutsi beharra adierazten du, zigortu gabe geratu ez daitezen. Gainera, Beldur Barik
Jarrera lehiaketarekin zerikusia dauka, aurten lan guztiak ikus-entzunezko formatuan aurkeztuko
baitira.
Protagonistek egiten ari direna uzten dute eta zer gertatzen zaien aztertzen dute. Elkartzea
erabakitzen dute, egunero sufritzen duten “horri” aurre egiteko.
Aldi berean, sortzen ari den “hori” gero eta handiagoa da eta formaz aldatzen da. Indarkeria
matxistaren eta bere aurpegi eta eremuen metafora: egunetik egunera jaiotzen da, gure ingurunean,
eguneroko bizitzan, zenbait eremutan, adibidez kalean (beldurra...), etxean (rol sexistak...), gure
gorputzean (presio estetikoa...) eta indarra hartzen du. Denboraren poderioz, normaltzat jotzen
dugu, hori galarazteko ezer ez badugu egiten.
Zer egin? Neskak elkartzen dira eta lanean hasten dira hurbiltzen ari denari aurre egiteko. Denen
artean zerbait sortzen ari dira, handia, baina oraindik ez dugu ikusten zer den. Josten dute, oihalak
mozten dituzte, egiten ari direna grabatzen dute... Kementsu eta jarrera positiboz ikusten ditugu.

Elementu erasotzailea gero eta hurbilago dago eta forma aldatzen du etengabe. Neskak dauden
lekura iristean, ikusten dugu eraiki dutena oihal more erraldoi eta biribila dela. Zabaldu dute eta
“meteoritoa” urruti bota dute; airean eztanda egin eta desagertu da.
Eztanda handiaren ondoren, neskek, lasaiturik, eta adiskide dituzten mutilen laguntzaz (mutilek ere
parte hartu behar dutelako jarrera sexista eta indarkeriazkoak eraldatzean), elkar zoriontzen dute
eginiko lanagatik, taldeko lanaren balioagatik. Besarkaden eta garaipen ikurren artean urruntzen
dira, gertatu dena atzean utziz. Haietako batek buelta ematen du, kamerari zuzen-zuzen begiratzen
dio eta bideo-zinta bat botatzen digu. Zintan, “Beldur Barik 2012” lehiaketan parte hartzera
gonbidatzen gaitu, bakoitzaren Beldur Barik jarrera erakusteko.

Eszena nagusien deskribapena
01. Neska bat kirola egiten. Urrunetik korrika egiten datorrela ikusten dugu. Une batean gelditzen
da, luzaketak egiten ditu, eta bere atzetik datorren zerbaitek inguratzen du eta bere bideari ekiten
dio. Neskak elementuaren ibilbidea jarraitzen du, ikusi duenagatik aho zabalik.
02. Beste neska bat etxean dago, eskaileraren gainean zutik, etxeko egongelako bonbilla aldatzen.
Beste gela batetik hegan egiten duen zerbait irteten da; neska inguratzen du eta leihotik irteten da.
03. Neska bat aurpegia margotzen ari da komuneko ispiluaren aurrean. Partikula bitxi batzuk
ikusten ditu lurretik gorantz eta margotzeari uzten dio. Neskak ispiluari begiratzen dio eta bere
burua margotzen amaitzen du, adoretsu, gerra-margoak bailiran. Azkar irteten da komunetik.
04. Ordenagailuan lanean ari den neska batek aurikularrak kentzen ditu, zerbait entzun duelakoan.
Atera begiratzen du eta irtetea erabakitzen du, baina lehenik bideo-kamera hartzen du, grabatzeko.
Animatutako eszenak.
Orain arte, elementu arraroa animazioa da eta beste guztia benetako irudia.
Hemendik aurrera dena animazioan gertatuko da, komikien estetikarekin. Pantaila biñetetan
zatitzen da, ekintzak erakusteko.
Ekintzak:
Zenbait biñetetan ikusten dugu neskak norabait joaten ari direla. Korrika doaz, harresien gainetik
saltoka.
“Erasotzaileak” forma aldatzen du, airean aurrera doan bitartean. Altzairuzko arantzak irteten
zaizkio, iraintzen duen aho batean bilakatzen da, ukabil forma hartzen du...
Neskak elkarrekin lanean ari dira, hurbiltzen ari zaienari aurre egiteko: mailuak, margoa, oihala,
elkarri tresnak ematen dizkioten eskuak... Begirada ausartak eta jarrera positiboko irribarreak.
Bien bitartean, erasotzaileak aurrera segitzen du.
Neskak kolpea hartzeko prestatzen dira. Denen artean egindako oihal more erraldoia zabaltzen

dute, eta airetik iritsi den elementuak oihalaren kontra jo du.
“Elementuak” airean eztanda egin du eta eztandaren ondoren neskek aurpegia erakusten dute.
Marrazki bizidun izatetik berriro “benetako” izatera pasatzen dira.
Elkarri begiratzen diote, lortu dutenagatik harrituta, eta taldeko lanaren emaitza ospatzen dute.
Neskak badoaz, eta dena grabatu duenak buelta ematen du eta zinta botatzen digu.

I ERANSKINA : Beldur Barik Jarrera 2012 spotaren deskribapena

III ERANSKINA : Komikiaren lengoaiaren beste osagai batzuk

IV ERANSKINA : Marrazkien txantiloiak

