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01/ HELBURUA ETA JOMUGA
IN SITU ArtFestival jaialdiaren helburu nagusia jarduera artistikoaren 
eta tokiko saltokien arteko harremana sustatzea da, tradiziotik haratago 
doazen erakusketa espazioak eskainiz. 
Jaialdiaren helburu nagusia modu berritzaile batean herritarren arreta 
erakartzea da. Saltokietan, hiriko museo eta galerietatik haratago, arteaz 
gozatzeko testuinguru berezi batean aurkituko gara. Modu honetan, 
bertako ekoizle desberdinen arte sorkuntzak ezagutzera emateko 
alternatiba espaziala izateaz gain, hiritarrengana hurbiltzeko erakusleiho 
egokia izango dugu.
Artea eta tokiko merkataritza uztartzeaz gain, IN SITU ArtFestivalak 
lantegi parte-hartzaileak eta euskal artisten topaketak bezalako 
hezkuntza-jarduerak sustatuko ditu.

02/ PARTE-HARTZAILEAK
18 eta 35 urte bitarteko Euskal Herrian jaio, bizi, lan egin edo lotura 
estua matendu duten pertsona guztiek parte-hartu dezakete. Proiektuak 
banaka zein taldeka aurkeztu ahal izango dira.
Aurkeztutako lan guztien artean hamar hautatuko ditugu. Hauek, 
egitasmoa babesteko aldez aurretik hautetsiak izan diren saltokitan 
jarriko ditugu ikusgai. Saltoki bakoitzari bere erakusleihoaren 
espazioarekin hoberen uztartzen den esku-hartze artistikoa esleituko 
zaio.

03/ JAIALDIAREN OSPAKIZUNA
IN SITU ArtFestivalak hilabete inguru iraungo du, 2023ko ekainaren 
2tik 30era bitartean. Aipatutako epean hainbat sustapen-jarduerak 
egingo dira. Besteak beste, hilaren erdialdean erakusleihoetan zehar 
egingo den bisita gidatua. Behin jaialdia amaituta, edizio honetako 
parte-hartzaile bakoitzak bere lana edo esku-hartzea dagokion saltokitik 
kendu beharko du.

04/ SARIAK
Jaialdiko antolakuntzatik hurrengo sari hauek emango zaizkie irabazleei:

· IN SITU ArtFestivalak hiru sari ekonomiko banatuko ditu (zergak 
barne):

Lehen saria: 600 €
Bigarren saria: 450 €
Hirugarren saria: 300 €

· Hautatuko diren hamar pertsonek 100 euroko laguntza 
ekonomikoa jasoko dute (zergak barne), proiektuaren ekoizpen, 
garapen, exekuzio eta garraio gastuetarako ordainsari gisa. 
Ordainketa jaialdia amaitzean burutuko da.
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· Erakusketa Gasteizko erdiguneko saltoki bateko 
erakusleihoan. Hautatutako hamar pertsonen erakusketaren 
komisariotza-lanak artearekin lotura estua duten gure hiriko aditu 
ezberdinek burutuko dituzte 2023ko ekainean zehar. Halaber, 
saltokien ibilbidea, artisten lana eta haien profila eta/edo ibilbidea 
jasoko dituen mapa bat argitaratuko da. Aipatutako informazioa 
www.insituartfestival.com webgunean egongo da ikusgai.

05/ EPAIMAHAIA
Izena emateko deialdi publikoaren irekierarekin batera hasiko da jaialdia. 
Jasotako proposamenetatik hamar proiektu aukeratzeko, artean 
profesionalak diren pertsonekin osatutako batzorde bat eratuko da.
Epaimahaikideak IN SITU ArtFestival jaialdiaren kudeaketa-taldeak 
izendatuko ditu. Lehenik parte hartuko duten hamar artistak aukeratuko 
ditu. Behin artelanak erakusleihoetan ikusgai daudela, sarituak izango 
diren hiru proiektuak hautatuko ditu. 
Epaimahaiak aurkeztutako lanen originaltasuna izango du kontuan, 
aurrerago aipatzen diren balorazio-irizpideak jarraituz. IN SITU 
ArtFestival jaialdiaren kudeaketa-taldea artistak aukeratzeko bileran 
egongo da; hala eta guztiz ere, ez du hautaketa prozesuan parte 
hartuko.

06/ BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA
IN SITU ArtFesivalean parte-hartzeko proiektua Infoinsituartfest@
gmail.com helbidera bidali beharko da, jarraian aipatutako 
dokumentazioarekin batera. Mezuaren gaian “ARTISTA IN SITU 
ArtFestival 2023” aipatu beharko da. Hautatutako eta saritutako parte-
hartzaileei Euskal Herriarekin duten lotura justifikatzeko eskatu ahal 
izango zaie.

 ·  NANaren kopia.
 ·  Aurkeztu beharreko proiektuari buruzko txostena, gehienez ere 4 
orrialdeko azalpen-testu xehatu batekin, .pdf formatuan)
 ·  Curriculuma + gehienez 2 orrialdeetako biografia laburra .pdf. 
formatuan. Estekak edo kanpo loturak sar daitezke.

Eskaera euskaraz zein gaztelaniaz aurkeztu ahal izango da. Gainera, 
parte-hartzaile bakoitzak bere lana erakutsi nahi duen saltokien 
lehentasunak zehaztu ahal izango ditu. Dena den, behin betiko erabakia 
epaimahaikideen esku egongo da.
Eskatutako dokumentazioa aurkezten edo betetzen ez duten 
proposamenak zein pertsonen, animalien eta espazioen integritatearen 
aurka jotzen duten proiektuak, deialditik kanpo geratuko dira. 

07/ AURKEZTEKO EPEA
2023ko martxoaren 20tik apirilaren 23ra, 23:59ak arte.

mailto:Infoinsituartfest@gmail.com
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08/ EBAZPENA
Deialdiaren ebazpena maiatzaren hasieran argitaratuko da IN SITU 
ArtFestivalen webgunean (www.insituartfestival.com) zein jaialdiaren 
sare sozialetan. 

09/ BALORAZIO-IRIZPIDEAK: ARTISTEN 
HAUTAKETA
Honako balorazio-irizpide hauen arabera, puntuazio handiena lortzen 
duten parte-hartzaileak izango dute jaialdiaren parte izateko aukeratuak:

 · Erakusleiho bati egokitutako proiektua edo esku-hartzea izatea 
(%40)
 · Proiektuaren izaera berritzailea eta parte-hartzailea (%30)
 · Material jasangarrien erabilera (%10)
 · Berdintasuna sustatzen duen proiektua izatea (%10)
 · Euskara komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzea (%10) 

10/ BALORAZIO-IRIZPIDEAK: SARITUTAKO 
ARTISTAK
Artista saridunak aukeratzeko irizpideak honako hauek izango dira:

 · Ekoizpenaren kalitate artistikoa (%50)
 · Saltokiaren ezaugarrietara eta eskaintzen den produktu/zerbitzura 
egokitzea (%30)
 · Lanaren kostuaren eta eraginkortasunaren arteko harremana 
(%10)
 · Artelanaren ekoizpen prozesuan saltokiko elementuak txertatzea 
(% 10)

11/ BESTE ALDERDI BATZUK
Aipatutako laguntzak norgehiagoka-erregimenean emango dira.
Epaimahaiaren ebazpena errekurritu ezina izango da.

12/ BETEBEHARRAK
Onuradunek beren proiektua IN SITU ArtFestivalekin adostutako lan-
egutegi eta epeetan garatzeko eta erakusketa-gune komertziala behar 
bezala erabiltzeko konpromisoa hartuko dute.

Onuradunek  IN SITU ArtFestivalek egindako edozein hedapen edo 
argitalpenetan beraien izena aipatzeko zein artelanaren erreprodukzio 
grafikoa egiteko baimena ematen dute.

Onuradunak IN SITU ArtFestivalaren arauak beteko ditu, bere egitekoa 
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saltokiaren ordutegietara egokituko du. Horrez gain, jabetza pribatukoak 
diren instalazioak eta espazioak errespetatu beharko ditu. Azkenik, 
jokabide zibikoa izan beharko du. Zentzuzkoak diren jokabideen alde.
Ondoko esku-hartzeak debekatuta daude: Komunitatearen aurka 
doazenak edo lankideekin, bizilagunekin eta dendetako arduradunekin 
ohiko elkarbizitza eragozten dutenak.

Onuradunak online & offline komunikazio-ildoa IN SITU ArtFestivalekin 
adostuko du.  Egitasmoan zehar, artelanaren erakusketan eta 
hedapenean, IN SITU ArtFestival ekimenaren izena eta sare sozialetako 
dagozkion kontuak aipatu beharko dituzte.

13/ IN SITU ARTFESTIVALAREN KONPROMISOAK
IN SITU ArtFestivalak oinarri hauetan jartzen dena betetzeko 
konpromisoa hartzen du.
IN SITU ArtFestivalak behar den laguntza emango du proiektua 
prestatzerakoan sortzen diren eragozpenak konpontzeko eta proiektuak 
ahalik eta ondoen garatzen laguntzeko. 

14/ ORDAINKETA ETA JUSTIFIKAZIOA
Dirulaguntzen %100aren (zergen arabera) ordainketa jaialdia amaitu eta 
sari-banaketa egin ondoren burutuko da.

15/ ARAU HAUSTEAK
Oinarri hauetan ezarritakoa ez betetzeak jaialdia etetea ekar dezake. 
Gainera, epaimahaiak hala erabakiz gero, diru-laguntza itzultzea 
derrigorrezkoa izango da.
IN SITU ArtFestival jaialdiak oinarri hauetan arautu gabeko aldaketak 
egiteko edo ekimenak egiteko eskubidea izango du, betiere helburua 
programaren arrakasta izanik.



www.insituartfestival.com
infoinsituartfest@gmail.com


