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BilbaoArte FUNDAZIOAREN PROIEKTU ARTISTIKOAK 

GAUZATZEKO BEKEN DEIALDIA 2017 URTERAKO 

 

 

 

Proiektuak aurkezteko epea: 2016ko azaroaren 11 arte 

 

FUNDACION BILBAO ARTE FUNDAZIOAk, kultura sustatzeko eta gazte 

sortzailen proiektu artistitikoak bultzatzeko xedez, BILBAO BIZKAIA KUTXA 

FUNDAZIOArekin kolaboratzen du proiektu artistikoak gauzatzeko beken 

deialdi honen edizioan. 

Deialdi honen helburua beka programa bat sortzea da: proiektu artistikoei 

laguntza ekonomiko eta asistentziala ematean datza.  

Proiektuak edozein arlo artistiko-plastiko proposamenen sormena eta 

garapena onartzen da. Proiektu horiek banaka edo taldeka izan daitezke, eta 

haien konpromisoa proiektua 2017an gauzatzea da. 

Gerora sortutako arrazoiengatik konpromiso hau betetzen ez bada, Bilbao Arte 

Fundazioak erabaki egokiena hartzeko ahalmena izango du, eta erabaki hau 

apelaezina izango da. 

Ibilbide artistikoa eta akademikoa duen edozein pertsonak parte-hartu ahal 

izango du: edozein herrialde eta adinetakoak. 

Alaber ezin izango dute deialdi honetan parte hartu azken hiru urteetan beka 

hau jaso edo hiru aldiz bekadunak izan direnek. 

Horretarako izendatutako epaimahai batek proiektuen aukeraketa egingo du. 

Epaimahaiaren osaketa Bilbao Arte Fundazioaren webgunean jakinaraziko da, 

bere erabakia eman baino aste bat lehenago. 
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Bilbo eta bere inguruari buruzko proposamenak arreta bereziz hartuko dira; 

Bilbao artek eskeintzen dituen tailer eta giza baliabideen erabileraren beharra 

erakusten dutenak ere. 

Proiektuen iraupenari dagokionez, bi modalitate daude. Izen emateko orrian 

zein iraupen izango duen ipintzea beharrezkoa izango da. 

 

 Sei hilabeteko iraupena: urtarrila-ekaina eta uztaila-abendua tarteen 

artean aukeratzeko. 

 Hamabi hilabeteko iraupena: 2017ko urtarriletik aurrera. 

 

Artista bekadunek BilbaoArteren arautegia betetzeko konpromisoa hartzen 

dute, Bilboko inguruan bizitzeko beharra, bere proiektua amaitzera eta 

BilbaoArtek ipintzen dituen tutore eta aholkulariekin lan egitea, proiektuak 

garatzeko bidean ere. 

Beka amaitzean, artistak lan adierazgarri bat utziko du BilbaoArte 

Fundazioaren bilduma publikoari gehitzeko eman den beka laguntzaren truke. 

BilbaoArtek azpiegiturak erabiltzeko aukera ematen du (web orrialdean 

ekipamendu guztia ikus daiteke). Horrez gain, tailerreko maisuek aholkularitza 

teknikoa prestatuko dute. 

Halaber, BilbaoArtek gonbidatutako arte espezialistek gainbegiratuko dituzte 

artisten proiektuak, beren lanak indartzeko asmoz. Banaka edo talde lanak 

antolatuko dira, proiektuen beharren arabera. 

BilbaoArte Fundazioak, produkzio zentru bat den heinean, arte 

kolektiboarekiko bere oinarrizko ekarpena produkzio teknologia ezberdinak, 

bere instalazioak eta bekadunekin lanean diarduten bertako pertsonalean 

datzala azpimarratzen du.  Hau dela eta, BilbaoArteko instalakuntzen 

erabileraren inguruko dokumentatutako lan plangintza bat aurkezten duten 

proiektuak bereziki baloratuak izango dira. 

Hau da, euren proiektuen garapenean zentruko tailer ezberdinen erabilera 

jarraia aurreikusten dutenak; Teknologia berriak, Media Lab, Eskultura, 

Serigrafia eta grabatua. (BilbaoArtek beka jaso duten proposamenei eskeintzen 
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dizkien teknologia eta baliabideen inguruko informazioa jasotzeko web orria 

kontsultatu). 

Beka hau jasotzea ez da beste motako laguntza ezberdinak jasotzearekin 

bateraezina, hau da, mantenua, bidaiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa BBK 

Fundazioak eskeintzen dituen laguntzek barneratzen ez dituzten bestelako 

gastuak.  

 

Eskaria sei hilabetekoa ala urtebetekoa izan, beka modalitate ezberdinek hiru 

kategoria aurreikusten dituzte: 

 

Bai 6 hilabetekoak, bai urte osoko bekak, hauek 3 motatakoak izan ahal dira: 

 

 

A. PRODUKZIO BEKA ESTUDIOAREKIN 

 

Beka hauek laguntza ekonomiko bat ematea eta aldi baterako Bilbao Arte 

Fundazioan espazio bat uztea aurreikusten dute, estudioaren erabilera 

justifikatuta duten proiektuentzat: margolariak, eskultoreak… 

Aldi baterako uzten diren espazio hoiek erabiltzeko aukeratzen diren artistek 

zentroaren azpiegiturak izango dituzte beren esku, obra ekoizteko.  

Utzitako-espazio bat lortuz gero, honek esan nahi du espazio hau modu 

iraunkorrean erabili behar dela, onartutako sasoian, proiektua gauzatzeko. 

Espazioa luzaroan erabiltzen ez bada edo aurreikusten ziren erabileretarako 

erabiltzen ez bada, honen erabilerari uko egin zaiola esan nahiko du. 

Bekaren ezeztapen horrek esan nahi du, halaber, uko egiten zaiela Bilbao 

Bizkaia Kutxak emandako materialei, espazioa erabili den bitartean materialak 

erosteko jaso diren zenbatekoak ere itzuli beharko lirateke. 

Modalitate honetan, gehienez hamabost beka eskaintzen dira; artista 

bekadunek estudioa erabiltzeko aukera izango dute, baita laguntza 
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ekonomikoa ere: urtebeteko iraupena duten proiektuen kasuan, gehieneko 

zenbatekoa 4.000 euro izango dira beka bakoitzarentzat, eta sei hilabeteko 

proiektuen kasuan 2.000 euro. 

 

B. PRODUKZIO BEKA ESTUDIO GABE. 

 

Modalitate honetan proiektuak gauzatzeko Bilbao Arte Fundazioaren tailerrak 

erabiltzea aurreikusten da baina estudioa ez. Bai artistak bizkaian bere espazio 

propioa duelako, bai bere proiektuak ez duelako behar: argazkilaritza, ikus-

entzunezko proiektuak, kanpoko lanak. 

Estudio gabeko produkzio-beka aukeratzen duten artistek beren esku izango 

dituzte obrak ekoizteko tailerretan zentroak dituen azpiegiturak eta 

beharrezkoa denean, tailerretako maisuen laguntza, aholkularitza eta 

koordinazioa ere izango dute.  

Teknologia berriak: ploterra, laborategi analogikoa, edizio-gela, filmatze-

platoa (argazki eta bideoa)… Eskultura eta eraikunta: zurgintza, metala, 

soldadura, zeramika labea… Media lab: 3D inprimagailuak, 3D scanerra, laser-

ebakigailua, fresatzeko makina… eta Grabatua eta serigrafia: torkuloak, 

prentxa bertikala, erresina kutxa, txofereta, serigrafía estampatzeko mahiak, 

argi mahia, insolagaoilua, prentza termikoa, gabiketarako ekipamendua, 

berariazko tresna eta lanabesak. 

Proiektua egiteko behar den denboran, bere proiektuaren tutorearekin 

topaketak egitera konprometitzen da. Berarekin proiektu artistikoaren 

garapenaren ebaluazioa egiteko topaketak egiteko beharra dago. 

Tailerra ez erabiltzeak edo bekaren oinarriak ez betetzeak indarrik gabe uzten 

du beka automatikoki. 

Modalitate honetan, gehienez hamabost beka eskaintzen dira; urtebeteko 

iraupena duten proiektuen kasuan, gehienezko zenbatekoa 4.000 euro izango 

dira beka bakoitzarentzat, eta sei hilabeteko proiektuen kasuan 2.000 euro. 
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Bilboko errealitatearekin zer ikusirik daukaten proiektuak positiboki begiratuko 

dira. Baita ere proiektuaren ekoizpenan BilbaoArtek eskaintzen dituen tallerrak, 

teknikoak eta bestelakoak erabileraren premia. 

 

C. LANKIDETZA-BEKAK 

 

Modalitate honetako bekak lortzen dituzten artistek tailer ezberdinetako 

maisuekin kolaboratzeko konpromisoa hartzen dute; tailer bakoitzeko 

Maisuaren tutoretza eta zuzendaritzapean, egunean 4 orduz eta astean 

gehienez 20 orduz. 

Modalitate honetan lankidetza dirauen bitartean artistak bere proiektu 

artistikoa gauzatuko du gainontzeko ordutegian zehar. 

Interesatuek beren curriculuma, interesatzen zaien espezialitatea eta 

fundazioan dagoen bitartean egingo duten proiektua aurkeztu behar dute. 

Modalitate honetan lau beka eskaintzen dira gehienez, bakoitza 5.500 

eurokoa, eta haien iraupen bakarra hamaika hilabetekoa da, 2016ko 

urtarrilaren 15etik abenduaren 15era bitartekoa. Beka horren ordainketari 

dagokionez, 500 euro jasoko ditu hilero. 

Aurtengo lankidetza bekak hauek dira: 

A. Erakusketeen montaketa, mantenimendua eta eskultura tailerraren 

arduradunaren laguntzailea izatea. 

B. Katalogoen edizioan, komunikazioan, web orrialdearen eta sare sozialen 

mantenimenduan lagundu eta teknologi berriaren arduradunaren 

laguntzailea izatea. 

C. Fundazioaren arte-bildumaren katalogazioa eta inbentarioa 

eguneratzea. Fundazioaren aktibitate pedagogikoetan kolaboratzea. 

Grafika tailerraren arduradunaren laguntzailea izatea. 

D. Medialab tailerrako azpiegiturak mantentzea, tresnak eta gelako 

erabileran lagundu eta behar denean erakusketaren montaketan 

laguntzea. 
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EGOITZA LAGUNTZA 

 

Adierazitako hiru modalitate horietako edozeinetan eskatzaileek eskatu duten 

beka edozein dela, Bilbao Arte Fundazioak ostatu-egoitza laguntza bat 

eskatzeko aukera ezartzen du (gehienez 7 leku); horren bidez, Bilbao Arteko 

artistek etxebizitza bat konpartitu ahal izango dute. 

Errenta eta gastu arruntak (aseguruak, ura, elektrizitatea, wi-fi…) kostu 

estimatua (200 euro hilabetero-pertsonako) bekatik kenduko da. Gastu hau 

kontutan izan beharko da proiektuaren aurrekontua aurkeztu eta edozein 

motatako beka eskatzerakoan; lankidetza-beka izan ezik. 

Laguntza hau eskatzen bada, eskari horren arrazoiak eta beharrak azaldu 

beharko dira beken eskariari atxikitako eranskin batean. Epaimahaiak beharra 

eta urruntasuna kontuan izango ditu erabakia hartzeko. 

Edozein beka eskuratzeak egoitza edukitzea ez du derrigortzen BilbaoArteri. 

Hau da egoitza laguntza aukeratuen artean emango du. Bekak egoitza 

laguntza baino askoz gehiago dira. 

 

AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA 

 

EDOZEIN BEKAK 

 

1.- Modalitate guztietako eskariek egin beharreko proiektuaren dossierra 

aurkeztu beharko dute, puntu hauek beteaz: 

 Izen emateko horria. 

 Proposatutako proiektuaren deskribapena. 30 lerroko laburpena. 

 Irudiak, bozetoak, eta aurrez egindako lanak, proiektuarekin lotuta 

daudenak. 

 Curriculum vitaea (taldeen kasuan, gomendagarria da kide bakoitzaren 

curriculum indibidualak ere aurkeztea). 
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2.- Egokitzat jotzen diren eta proiektua ulertzea errazten duten dokumentazio 

grafiko osagarriak, katalogoak, zirriborroak eta irudiak. 

 

PRODUKZIO BEKAK, ESTUDIO ETA ESTUDIO BARIKOAK 

 

3.- Lagapen-espazioaren beken eta lagapen-espazio gabeko beken kasuan, 

proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren material kontsumigarrientzat 

aurreikusten diren gastuak zehaztu eta desglosatu behar dira (zergak barne). 

Aurrekontu horren guztia, finkatutako mugekin, izango da aurkeztutako 

proiektuaren produkzioari emango zaiona. 

Jatorrizko joan-etorrien gastuak kanpoan geratzen dira. 

Kanpoan geratzen dira suntsikorrak ez diren ekipamenduaren gastuak, 

bekaren %20a baino gehiago bada.  

Lanarekin erlazio zuzena duten beste gastuak, adibidez, bidaiak edo 

subkontratak ezin izango dute presupuesto totalaren %35tetik pasatu. 

Egoitza laguntza eskatzen dutenek aipatutako gastuak aurrekontuan sartu 

behar dute (200€ hilero). 

Proiektua egiteko epea jarri behar da. Urte osoa, urtarrilatik ekainara edo 

uztailatik abendura. 

Dokumentazio guztia mekanografiatuta aurkeztu behar da 1. eta 3. puntuetan, 

kopia bakarrean, Din-A4 formatuan, eta CD edo pen-drive batean, PDF 

formatuan. 

 

2. puntuko dokumentazioa ez da PDF formatuan bidali behar. 
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EPAIMAHAIA: 

 Produkzio-bekak aukeratzeko prestigiozko hiru profesionalez osatutako 

epaimahaia izango da; sorkuntza, hezkuntza, kritika edo gestioaren 

ingurukoak. Erabakia apelaezina izango da. 

 Lankidetza-beka eta egoitza laguntza aukeratzeko epaimahaia Bilbao 

Arte Fundazioaren zuzendaritza eta talde akademikoaz osatutakoa izango 

da. 

  Erabakia apelaezina izango da. 

 

 

ESKARIEN AURKEZPENA: 

 

Modalitate guztietako eskariak, oinarri hauek argitaratzen diren egunetik 

aurrera, Bilbao Arte Fundazioan aurkeztu edo posta arruntez bidali behar dira, 

2016ko azaroaren 11aren arratsaldeko 20:00ak baino lehen. 

 

Postaz bidaltzen diren eskarietan, posta-markaren data izango da eskariak 

epearen barruan aurkeztu direla frogatuko duena. 

 

Posta elektronikoz bidalitako poroiektuak ez dira kontutan izango. 

Hautatuta ez diren proiektuak berreskuratu ahal izango dira 2017ko 

martxoaren 31 baino lehen. Gero deuseztuak izango dira. 
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