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IKUS-ENTZULEAK SORTZEARI buruz hitz egingo duten ARTEKALEren hurrengo jardunaldien 
barruan, lan-proposamenak aurkezteko deialdia zabaldu gura diegu konpainiei edo sortzaileei,. 
 
2.500 €-ko 2 diru-poltsa emango dira. Modu idealean, aukeratutako proposamenak hainbat 
diziplinatakoak izango dira, Kaleko Arteetan errotutako sormen-espezifikotasunetik abiatuta sortuak. 
 
Lankidetza-prozesua gutxienez 14 EGUNETAN gauzatuko da, jarduera hasten den egunetik zenbatzen 
hasita, eta prozesuaren emaitza erakusteko egunera, 2022ko maiatzaren 13ra, arte luzatu ahal izango 
da, jardunaldietako kaleko jarduerak programatzeko aurreikusitako egunera arte, hain zuzen ere; 
hasteko eta amaitzeko datak eta iraupena bi aldeek (erakunde sortzaileak eta talde parte-hartzaileak) 
adostu beharko dituzte. 
 
Getxon bizi diren tokiko biztanle-talde jakin batzuekin lankidetzan (ez dira nahitaez elkarteetan 
bildutakoak izan behar) egindako lan-proposamenak bilatzen dira. Izan ere, herri horrek hartzen eta 
finantzatzen du aurtengo edizioa. 
 
Modu positiboan baloratuko da proiektuak 16 eta 25 urte bitarteko gazte-taldeekin lotuta egotea, 
proiektu artistikoetan parte hartzea sustatzeko eta bultzatzeko eta herritar gazteenen artean arteekin 
eta kulturarekin konpromiso soziala sortzeko. 
 
Proposamen horiek hauek jaso beharko dituzte: 

a) Dagokion kolektiboarekin landuko den materiala edo/eta edukia.    

b) Planteatutako metodologia.      

c) Jardunaldietan partekatu beharreko azken emaitza edo erakusketa-formatua.     
 
Proposamenek helburu hauek bete beharko dituzte: 
 

a) Ikus-entzuleen oinarria zabaltzea, jarduteko espazio berriak sustatuz, komunitatearen artean 
kulturarako sarbidea demokratizatzeko helburuarekin.            
 

b) Ikus-entzuleen bertaratzea eta konpromisoa fidelizatzea, artisten eta ikus-entzuleen arteko 
harreman berriak sustatuz.              

 
c) Ikus-entzule aktiboak eta parte-hartzaileak sortzea ekarriko duten dinamika berriak bultzatzea, 

parte hartzeko tailerren, bitartekaritza-prozesuen edo baterako sorkuntzako proposamenen 
bidez.              
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INFORMAZIOA ETA FUNTSEZKO DATAK 
Proposamenak jasotzeko azken eguna otsailaren 27a da. Bi proposamen horiek martxoaren 9a baino 
lehen aukeratuko dira, eta une horretan jakinaraziko zaie hautatutako konpainiei. 
 
2022ko maiatzaren 13an izandako emaitzak edo esperientziak partekatuko dira, Jardunaldietako 
kaleko jardueren programazioaren barruan. 
 
Jarduera amaitutakoan, erakunde sortzaileei memoria laburra eta faktura eskatuko zaizkie. 
 
Proiektu bakoitzak Getxoko errealitatea eta talde posibleak xede dituen populazio-multzoak hartu 
beharko ditu kontuan. Helburua konpainia pertsona horiekin harremanetan jartzea eta 2022ko 
maiatzaren 13a baino lehen egin beharreko topaketen edo ekintzen egutegia ixtea da. 
 
 
 
ARGIBIDEAK EDO/ETA INFORMAZIO INTERESGARRIA 
 
Gazteak eta Kultura 
Egungo kultur politiken kezka nagusietakoa gazteen kultur kontsumoaren ohituren ezagutzan 
sakontzeko beharra da. Helburu horrekin, Kulturaren Euskal Behatokiak (KEB-OVC) parte hartzen duen 
kultur behatokien sareak gazteen kultur kontsumoaren eredu berriak argitzeko hainbat ikerketa egin 
ditu. 
 
Alde horretatik, aberasgarria da kulturarekin erlazionatutako gizarte gaztearen esanahiei, motibazioei 
eta balioei ahotsa ematea, eta etengabeko bilakaera-prozesuan dagoen kolektibo eraldatzailea erdian 
jartzea. 
 
Deialdi honen bidez, gazteen kolektiboek erakuts ditzaketen kultur jardunbideak eta kulturarekin 
lotutako emozioak sakonago ezagutu gura dira. 
 
Irakurketa interesgarria: Kulturaren Euskal Behatokia (2010). Jóvenes, cultura y nuevas tecnologías. IV 
Jornadas Internacionales de Trabajo con los Observatorios de Cultura. Turín.  
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Bitartekaritza-prozesuak 
Bitartekaritzaz ari garenean, arte-ekintzarekin lotutako balioak, ezagutzak edo esperientziak 
transmititzeko prozesuez ari gara. Kontzeptu horren barruan hainbat helburu dituzten zenbait jarduera-
mota sartzen dira. 
 
Aukera bat, esperientzia eszeniko berri eta transzendentea (askotan kaleko edo doako programazioari 
lotuta) eskaintzean laburbil daitekeen sentsibilizazioa da. 
 
Beste aukera bat prestakuntza da, bai ikus-entzuleena, bai prestakuntza jasotzeko interesa dutenena, 
arte eszeniko amateurren kasuan bezala. Horrek, teknika, planteamendu edo/eta diziplina jakin batzuk 
zuzenean esperimentatzea dakar. 
 
Eta beste bat baterako sorkuntza da. Bertan, esperimentazioaz gain parte-hartzaileak ahalduntzea 
bilatzen da, hitza eta botoa emanez eta ekitaldi artistikoaren beraren protagonista edo diseinatzaile 
bihurtuz. 
 
Deialdi honek lekua eman gura die bitartekotza-aukera horiei guztiei, zuen hurbilketekin harritu 
gaitzazuen, kaleko arteak Getxoko herritarrengana zelan eraman jakiteko. 
 
 
Parte-hartze kulturala 
Ikus-entzuleak prestatzea, zabaltzea edo fidelizatzea etengabeko konpromisoa izan da eta da arte 
eszenikoen diziplinen barruan, bai eta kultur kudeatzaileen, bitartekarien eta arteen eta kulturaren 
sektoreko profesionalen lan-eremua ere. Gainera, erakunde artistikoak edo/eta sortzaileak, ikus-entzule 
berriak sortzeko eta artisten eta ikus-entzuleen arteko harreman berriak garatzeko zenbait dinamika 
sustatzen ari dira, eta horiek interesgarriak dira gizartearen konpromiso kulturala areagotzeko. 
 
Jaume Colomerren berbak hartuta, parte-hartze kulturalaren faseak aztertu eta proiektu artistikoak 
eraikitzeko orduan kontuan har ditzakegu: 
 
Parte-hartze kulturala, mugarriak dituen bide baten moduan jarduten duten fase desberdinez dago 
osatuta. 
 
Gertaera eszenikorako lehen hurbilketa, demokratizazio kulturalaren saiakeratik datorrena, pertsona 
batek kulturarekin topo egiten duenean gertatzen da. Ildo horretan, kaleko programazioa funtsezkoa da 
kulturaren eta plazerraren arteko lotura ezartzen duten lehen esperientzia eszeniko onak sortzeko. 
 
Bigarren fasean sartzen dira pertsona kide den esparru baten barruan gertatzen diren kultur jarduerak, 
hala nola eskola-programazioak, bisita gidatuak edo antzekoak. Gizabanakoa ikus-entzule aktibo 
bihurtzen da eta erreferentzia-esparru bat du. Egoera horietan, esperientzia eszenikoa izateaz gain, 
esperientzia soziala ere badu, eta esperientzia horrek funtzionatzen duenean, ikusitakoa komentatzeko 
edo harreman-gertaera bihurtzeko efektu sakonagoa lortzen du. 
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Hirugarren fasea, beti ez dagoen arren gomendagarria dena, jardunbide amateurra da. Eskolako 
antzerki- edo dantza-eskola batzuetatik familiako edo eskolaz kanpoko ordutegiko esperientzietara. 
Artistaren “larruazalean jartzea” izeneko kodera hurbiltzeak, kodea praktikatzen duen pertsonaren 
garapenari eta haren kultur ondareari, trebetasun fisiko eta sozialei, laguntzeaz gain, eragin nabarmena 
du kulturako ikus-entzule gisa izan dezakeen etorkizunean. 
 
Kultur egitura horren laugarren fasean, zuzeneko kultur ekitaldi batera joateko sarrera (edo 
gonbidapena) eskuratzeko borondatezko ekintza dago. Esperientzia zabaldu egiten da, ikus-entzuleak 
ekitaldiaren berri jasotzen duenean, informatzen denean, bertaratzeko erabakia hartzen duenean, 
hasten baita. Esperientzia eszenikoari lotuta beste faktore batzuk daude, hala nola balio sinbolikoa 
(prezioa gehi bertaratzearen kostua, inplikatutako orduak), talde bateko kide izatea (leku horretara 
joaten den target soziodemografikoaren parte izatea), eta abar. 
 
Bide horren bosgarren fasea, kultur ikusle edo entzule gisa, pertsona espazio bati modu egonkorrean 
lotzen zaionean gertatzen da. “Engagement” esaten zaio horri, eta forma hartzen du “antzerkiaren 
lagun”, “bazkide” edo “patroi” bihurtzen denean. Asistentzia eszenikoa ohikoa denean, denboran 
errepikatzen denean, gertatzen da; pertsona, ikuskizunarekin ez ezik, espazio eszenikoarekin eta 
horrek dakarrenarekin ere lotzen da. 
 
Eta seigarrena, pertsona horrek kultur jarduera baten erabakian eta diseinuan parte hartzen duenean 
ematen da. Parte-hartze kulturala lortzea dakar, eragile aktibo gisa, eta “hartzaile” izatetik “igorle” 
izatera pasatzea. Programazio kultural baten erabaki mankomunatuan edo artistek edo beste kultur 
eragile batzuek gidatutako baterako sorkuntza proiektuetan gerta daiteke. 
 


