
GAZTE ARTISTA BISUAL BERRIAK SUSTATZEKO SARIAREN OINARRIAK

 1.- XEDEA 

Debako Udalak, Arte Eskola Bizirik kolektiboarekin elkarlanean, lehiaketa bat
antolatzen du artista bisual berrientzat.

Ikusita euskal artista garaikide berriek dituzten zailtasunak beren azterlanak
jendaurrean erakusteko, eta hori burutzeko dagoen finantzaketa-iturri urria;
euskal artista garaikide berrien sustapena eta hedapena errazteko helburu,
Debako Santa Mari elizako klaustroan erakusketa bat muntatzeko lehiaketa
sortuko dugu.

2.- ONURADUNAK

Lehiaketa honetan parte ahal izango dute, honako baldintza hauek bete eta
behar bezala egiaztatzen dituzten pertsonak:

 Euskal Herrian jaiotako sortzaileak (zazpi probintzia) edo urtebetetik
gorako erroldatzea egiaztatzen duten egoiliarrak.

 Lehiaketa deitzen den urteko abenduaren 31n 35 urte beteta ez izatea.

 Sortzaileek banaka edo taldeka parte hartu ahal izango dute, parte-
hartze kolektiboa gehienez ere lau sortzailek osatuko dute.

3.- ORGANO ESKUMENDUNA



Udalbatzarra izango da oinarri hauek onartzeko eskumena organoa.

4.- ESKAERAK

Izena emateko epea eta data urtero argitaratuko dira deialdiarekin batera
onartzean, eta GAOn argitaratuko da.

Inskripzioak posta elektronikoz bakarrik egingo dira, bai eta dosierrak jaso
izanaren jakinarazpena ere.

Erakusketa-proiektua dosier batean aurkeztuko da, pdf formatuko fitxategi-
dokumentu bakar batean, eta honako hauek jaso beharko ditu:

 Izen osoa, helbidea, taldeko artistaren edo artisten NANaren fotokopia
(jaio ez diren baina Euskal Herrian bizi diren artisten erroldatzea) eta
harremanetarako datuak.

 Aurkeztu nahi duen lana azaltzen duen memoria txiki bat.

 Aurkeztu beharreko obraren hamabost irudi, datu teknikoekin eta
banakako proposamenerako neurriekin.

 Aurkeztu beharreko obraren hogei irudi, haien datu teknikoekin eta
proposamen kolektiborako neurriekin.

 Instalazio-formatua edo beste alderdi batzuk dakartzaten obretarako,
proposamena ulertzen laguntzen duen informazioa.

 Egilearen edo kolektiboko kideen curriculuma.

 Sortzaile sortu berri gisa hobeto ordezkatuta egoteko behar duten
informazio guztia, argazkiak, webgune pertsonaletarako estekak, blogak,
Vimeo, Youtube eta abar erantsi ahal izango dituzte eskatzaileek .pdf
formatuan.

.Pdf formatuko fitxategien dokumentuak ezingo ditu 8 Mb gainditu.

Aurkeztutako lanek edo obrek hirugarrenek izan ditzaketen eskubiderik gabe
egon beharko dute, eta Debako Udalak ez du inolako erantzukizunik izango
baldintza hori ez betetzeagatik sor daitekeen auziren edo eztabaidaren kasuan.



Deialdian parte hartzeak esan nahi du oinarri guztiak onartzen direla eta
epaimahaiaren ebazpena onartzen dela, apelaezina baita.

5.- ESKABIDEAK BALORATU ETA BIDERATZEA

Euskara eta Kultura Batzordeak izendatutako instrukzio-organoak bideratuko
ditu eskaerak. 

Instrukzio-organoak, honako hauek osatuko dute:

 Udalak izendatutako ordezkari bat.

 Kritikari edo komisario bat.

 Artista bisuala edo galerista.

 Arte Eskola Bizirik  izendatutako ordezkari bat.

Eskaerak ebaluatu ondoren, instrukzio-organoak ebazpen proposamena egingo
dio Tokiko Gobernu Batzarrari.

6.- BALORAZIO IRIZPIDEAK

Dagokion deialdiaren ebazpenari begira hauek dira baloratuko diren irizpideak:

1.- Eskatzailearen adina, gaztea izateari lehentasuna emanda: 0-5 puntu.
2.-Eskatzaileak eskatutako alorrean duen aurretiko prestakuntza edo
jarduera 0-5 puntu.

3.- Aurkeztutako ikasketa proiektuaren interesa, kalitatea eta
originaltasuna: 0-10 puntu.

4.- Proposatutako ikasketen espezializazio maila, espezializazio
altuenekoek lehentasuna izanik: 0-5 puntu.

5.- Talentua eta egindako lanen kalitate artistikoa 0-10 puntu.

6.- Euskararen ezagupen maila: 0-5 puntu.

Lehiaketa puntu gehien lortzen duena irabaziko du.

7.-EBAZPENA



Debako Udaleko Tokiko Gobernua izango da prozedura hau erabakitzeko
organo eskuduna.

8.-SARIA

Sariak 4.000 euroko zuzkidura ekonomikoa izango du, (legeak ezartzen dituen
atxikipen eta zergen araberako zenbatekoa) Debako Santa Maria klaustroan
erakusketa egiteko lehiaketaren irabazleentzako sari gisa.

Saria bakarra izango da, eta ezin izango da eman gabe utzi.

9. BALDINTZA TEKNIKOAK

9.1.- Debako klaustroari buruzko informazioa eta baldintzak, erakusketa-
gune gisa.

Debako Santa Maria parrokian dagoen klaustro gotiko berantiarra (1510) da,
deialdi honetarako erakusketa-gunea.

Klaustroko erakusketa hainbat alderdik baldintzatuko dute:

 Klaustroaren hormek (harlanduz eraikitakoak) junturen artean iltzatzea
edo dauden zuloak aprobetxatzea baino ez dute ahalbidetzen, hormak
ahalik eta gehien errespetatuz.

 Klaustroaren erdiko patioak erakusketa-espazio gisa balio du; beraz,
obrak eguraldiaren gorabeherek baldintzatuko dituzte.

Eskulturen kasuan, elizak ate zabalak ditu, baina klaustroaren sarreran
bi eskailera pasatu behar dira; klaustroaren erdiko patiorako sarrerak
105 cm-ko sarrera estua du, eta ehun kilo baino gehiagoko pisua duten
eskulturak ez aurkeztea gomendatzen da.

 Arte Eskola Bizirik taldeak laguntza emango du erakusketa muntatzen
laguntzeko, behar izanez gero.

 Erakusketaren irekiera elizaren irekieraren menpe egongo da, goizetan
zaintzarik gabe, eta arratsaldez irekita egongo da, 5:00etatik 7:00etara
eta 05:00etatik 8:00etara igandean. Astelehenetan arratsaldez itxita
egongo da.

 Erakusketa uztailean egingo da.

 Artista irabazleek erakusketa abuztuaren amaiera arte zabaltzeko aukera
izango dute. Kasu horretan, erakusketa elizaren ordutegiari lotuta
egongo da, zaintzarik gabe. Abuztuan lau kontzertu egiten dira



klaustroan, aulkiak kokatzeko obrarik (eskulturak edo instalazioak) gabe
egon beharko duten alboko bi espazio eta eserlekuetara sartzeko lekua
baldintzatuz. Eszenatokia finkoa da.

9.2.- Artista irabazleen konpromisoa

 Artista irabazleak edo irabazleek erakusketa osorik egiteko
konpromisoa hartzen dute, eta Udalak ez du aparteko diru-
ordainketarik egingo.

 Irabazleek obrak erreproduzitzeko eta jendaurrean zabaltzeko
eskubideak lagako dituzte.

 Artista irabazleak edo irabazleek erakusketa, esku-hartze eta
planifikazio digitalaren proiektua emango dute. Proiektua nahierara
diseinatuko da, .pdf formatuan, erakusketari buruz, hedapenerako.
Beraz, erakusketa inaugurazioa baino astebete lehenago jarri
beharko da, irudi egokiak egin ahal izateko.

 Erakusketaren desmuntatzea  Udalarekin adostuta egingo da.

 Artista irabazleak edo irabazleek Udalari erantzukizun oro kentzen
diote, balizko lapurretengatik edo bestelako kalteengatik, erakusketan
zehar gerta daitezkeen obrei dagokienez.

 Deialdian parte hartzeak esan nahi du oinarri guztiak onartzen direla
eta epaimahaiaren ebazpena onartzen dela, apelaezina baita.

10.- ARAUDI JURIDIKOA.

Oinarri hauetan espreski zehazten ez den guztian, Dirulaguntzen 38/2003 Lege
orokorra eta horrekin bat datozen gainerako legezko xedapenak beteko dira. 

11. BESTE DIRU LAGUNTZEKIKO BATERAGARRITASUNA.

Sari hau ez da bateragarria izango beste sari edo laguntza ekonomiko
batzuekin



12.-EBAZPENA ETA JAKINARAZPENA

Erakusketa hasi baino hilabete lehenago argitaratuko da proposamen irabazlea.

Erakusketaren inaugurazioa uztailaren hasieran egingo da eta deialdia publiko
egitean ezarriko da, eta inaugurazio-ekitaldian irabazleari edo irabazleei saria
emango zaie.

Leku-aldatzeak eta/edo ostatuak eragindako gastuak ez dira erakundearen
kontura izango.

13. DIRULAGUNTZA ERREBOKATU ETA ITZULTZEA

Kudeaketa, inspekzio eta kontrol prozesuetan, emandako laguntza desegoki
jaso edo erabili dela susmatuz gero, espedientea irekiko da eta kautelazko
neurriak hartuko dira.


