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Jaialdia 2021eko ekainaren 4tik uztailaren 2ra
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            DEIALDIAREN 
OINARRIAK
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 HELBURUA

In situ latinezko esamolde bat da, “tokian” edo “gunean” esan nahi duena, eta tokian beha-
tutako fenomeno bat edo lekuan bertan egindako manipulazio bat izendatzeko erabiltzen 
dena. Adierazpen hori esanahi espezifiko eta bereziekin interpretatu behar da, aplikatzen 
den testuinguruaren arabera. Arte garaikidean, “in situ” metodo artistiko bat izendatzen 
du edo instalatuta edo aplikatuta dagoen lekua kontuan hartzen duen artelana.

Covid-19aren pandemiak kalte handia egin die tokiko merkataritzaren eta kulturaren 
sektoreei. Horregatik, “IN SITU ArtFestival” proiektuak Gasteizko tokiko saltokien erakus-
leihoetan esku hartzeko eta saltoki horien, tokiko artisten eta herritarren artean sinergiak 
sortzeko deialdi bat proposatzen du. 
                   
Proiektu honen bidez, euskera eta gaztelania komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzea, 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea betetzea, ingurumena errespetatzea eta 
lan-metodologiaren barruan jasangarritasuna bermatzea ziurtatuko da. Ekitaldi ireki eta 
parte-hartzaile bat garatzeaz ari gara.

 PARTE-HARTZAILEAK

Jaialdi honetara Gasteizen bizi, ikasi edo lan egiten duten 18 eta 35 urte bitarteko pertsona 
guztiak aurkez daitezke. Proiektuak banaka aurkeztu behar dira.  
      
Aurkeztutako proiektu guztien artean hamar aukeratuko dira ekitaldia garatzeko aurrez 
hautatutako saltokietan erakusteko. Saltoki horiei erakusleihoarekin ondoen egokitzen den 
esku-hartze artistikoa duen pertsona esleituko zaie. 
       
Hautatutako eta saritutako parte-hartzaileei Gasteizen egindako egonaldiaren justifikazioa 
eskatu ahal izango zaie.

 GAUZATZE-EPEAK

IN SITU ArtFestivalaren erakusketa-denbora hilabete inguru izango da, 2021eko ekainaren 
4tik uztailaren 2ra. Hilabete horretan, promozio-jarduerak egingo dira, eta hilabetea amait-
zean, edizio honetan parte hartu duen pertsona bakoitzak bere obra edo esku-hartzea jaso 
ahal izango du berriro.  
  
Jaialdia egiten den bitartean, erakusleihoetan ikusgai dauden lanak salgai jarri ahal izango 
dira. Deialdia amaitzean kudeatuko da izapide hori, eta prezio osoaren % 20a dagokion 
saltokira bideratuko da.    
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 SARIA

Jaialdiak honako sari hauek emango dizkie irabazleei. IN SITU ArtFestivalak hiru sari 
ekonomiko eskaintzen ditu (zergak barne):

Lehen saria: 300€
Bigarren saria: 200€
Hirugarren saria: 100€

Hiriko erdiguneko saltoki baten erakusleiho batean erakustea. Hautatutako hamar pertso-
nen lagina gure hiriko arteari lotutako adituek komisariatuko dute, eta 2021eko ekainean 
egingo da. Plano bat argitaratuko da, saltokien ibilbidea eta artisten lana eta haien profila 
eta/edo jardunbidea jasoko dituena.
 
  EPAIMAHAIA   

Proiektuari hasiera emateko, deialdi publiko bat irekiko da, eta, horren bidez, artista des-
berdinen hamar proiektu hautatuko dira. Horretarako, aditu kualifikatuen batzorde bat 
eratuko da, artearen arloko profesionalek osatua, aipatutako proposamenak hautatzeko.

Epaimahaia IN SITU ArtFestivaleko kudeaketa-taldeak izendatuko du, bai artistak hautat-
zeko, bai sariak emateko. Epaimahai honek aurkeztutako lanek proposatzen duten origin-
altasuna baloratuko du, honako balorazio-irizpide hauen arabera.

 ARTISTAK HAUTATZEKO BALORAZIO-IRIZPIDEAK

Jaialdiko parte-hartzearen onuradun izango dira balorazio-irizpideen arabera puntuazio 
altuena lortzen duten eskatzaileak. Balorazio-irizpide horiek honako hauek dira:

Jaialdirako sortu berri den proiektua (%40)
Izaera berritzailea eta parte-hartzailea (%30)
Proiektuan material jasangarrien erabilera (%10)
Berdintasuna sustatzea helburu duen proiektua (%10)
Euskararen erabilera komunikazio-hizkuntza gisa (%10)

 SARIAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK    

Sariak baloratzeko irizpideak honako hauek izango dira:

Ekoizpenen kalitate artistikoa. (%50)
Negozioaren ezaugarrietara eta eskaintzen den produktu/zerbitzura egokitzea. 
(%30)
Obraren kostu-inpaktu erlazioa. (%10)
Artistak obraren ekoizpenean saltokiko elementuak txertatzen dituen neurria. 
(%10)
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 ESKATUTAKO DOKUMENTAZIOA

Mezuaren gaian “ARTISTA IN SITU ArtFestival 2021” adieraziz, infoinsituartfest@gmail.
com posta elektronikora honako dokumentazio espezifikoa bidaliko da:

IN SITU ArtFestivalean parte hartzeko eskabide-fitxa. 
NANaren kopia.
Aurkeztutako proiektuaren azalpen-testu xehatua (gehienez 2 orri .pdf formatuan)
Aurretik egindako lanen dossierra (piezak, instalazioak, esku-hartzeak...), curri-
culum labur bat barne (gehienez 5 orrialde .pdf formatuan). Dokumentu honetan 
kanpoko estekak edo loturak sar daitezke.    

* Eskaera euskaraz zein gaztelaniaz egin daiteke.
Eskatutako dokumentazioa ez aurkezteak parte-hartzailea deialditik baztertzea eragingo 
du. Halaber, pertsonen, animalien eta/edo espazioen osotasunaren aurkako proiektuak 
baztertu egingo dira.    

 ONARPEN EPEA

2021eko apirilaren 20tik maiatzaren 9ra, biak barne.

 EPAITZA    

Epaitza maiatzaren amaieran argitaratuko da, IN SITU ArtFestivalaren webgunean (www. 
insituartfestival.com) eta sare sozialetan.

Epaitza maiatzaren amaieran argitaratuko da, IN SITU ArtFestivalaren webgunean (www.
insituartfestival.com), sare sozialetan eta Udalaren webgunean, “Gauekoak - Gazteentzako 
aisialdi alternatiboa” estekan.
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Beste alderdi batzuk:
Aipatutako laguntzak norgehiagokako araubidez emango dira.
Batzordearen hautaketa apelaezina izango da.
Epaimahaiak deialdia esleitu gabe utz dezake.

Betebeharrak:
Onuradunek beren proiektua IN SITU ArtFestivalarekin adostutako 
lan-egutegiko epeetan garatzeko eta merkataritza- eta erakusketa-espazioa 
ondo erabiltzeko konpromisoa hartzen dute.
Onuradunek beren izena aipatzeko baimena ematen dute, bai eta beren 
lanaren berri emateko ere, IN SITU ArtFestivalak egindako edozein za-
balkunde edo argitalpenetan.
Onuradunak, IN SITU ArtFestivaleko arauak betetzeaz gain, portaera zibi-
koari eutsi eta saltokiko ordutegiak eta jabetza partikularraren instalazioak 
eta espazioak errespetatu behar ditu. Zentzuaren aldeko alegatua. Erabat 
debekatuta dago komunitatearen osasunaren aurka doan edozein lan 
egitea, bai eta lankideekin, bizilagunekin eta saltokietako arduradunekin 
elkarbizitza eragozten duen edozein lan egitea ere.
Onuradunak IN SITU ArtFestivalarekin online eta off line komunikazio-il-
doak adostuko ditu, eta IN SITU ArtFestival programan ekoitzitako piezen 
hedapenean eta erakustaldian jaialdia eta bere sare sozialen kontuak aipa-
tuko dit.

IN SITU ArtFestival konpromisoak:

IN SITU ArtFestivalak oinarri hauetan ezarritakoa betetzeko konpromisoa 
hartzen du. 
IN SITU ArtFestivalak, proiektuak garatzen eta gauzatzen laguntzeaz gain, 
prestatzerakoan sortzen diren eragozpenak konpontzeko behar den lagunt-
za emango du.

Ordainketa eta justifikazioa:

Diru-laguntza ekonomikoen eta artelanen salerosketaren ordainketa % 
100ekoa izango da jaialdia amaitu eta sari-banaketa egin ondoren.

Ez-betetzeak:

Oinarri hauetan ezarritakoa ez betetzeak jaialdia etetea eta laguntzak it-
zultzea ekar dezake, epaimahaiak hala erabakitzen badu. 
IN SITU ArtFestivalak beretzat gordetzen du oinarri hauetan arautu gabe-
ko aldaketak egiteko edo ekimenak hartzeko eskubidea, betiere helburua 
programaren xedea bada.


