
 

Pentsamendu kritiko kulturalari buruzko artikuluen deialdia: 

“ISILUNEEN ARTEAN” 

 

Pentsamenduaren aurretik ekintzara iristearen arriskuak 

Oraindik mugaz josita dagoen derrigorrezko konfinamenduarekin, bi ezaugarri nabarmendu dira, beste 

askoren artean. Lehenengoa, berdintasun nahiari oztopo egiten zioten mugen agerpena eta herritarren 

zatiketa. Ez gara martxoaren 14a baino lehenago ginen horiek: ez gara lehengoak, ez hain askeak, ezta 

anaiartekoak ere. 

Funtsezko jarduerak direnak eta ez direnak bereizteak, esaterako, kategoria barregarriak sortu ditu. 

Batetik, askatasunez mugitzeko baimena zutenak egon dira, haien parte-hartzea funtsezkoa baitzen. Eta 

ekarpen batzuk eztabaidaezinak ziren artean, ez da beste askoren benetako garrantziaren berri eman. 

Bestetik, halabeharrez konfinatutako pertsonak egon dira, egiten dutena, antza, ez baita premiazko, ezta 

itxaron ez dezakeen ezer. Nahiz eta horien pobrezia areagotu, gainbehera ekarri eta egitekoa 

desagerrarazi. 

Horrela, estanko batean toxikotasuna saltzea funtsezko keinu ordezkaezina bihurtzearekin batera, 

liburutegi publikoen saretik ezagutza partekatzea osagarria bihurtu da, itxi zitekeen zerbait. Herrialde 

osoko liburutegietan dauden milaka milioi ahots giltzapetuta egon dira, baina tabakoaren salmentak 

minbizia elikatzen jarraitu du, osasun agintarien esanetan. 

Aldi berean, beste bi kategoria ezarri dira. Eroso konfinatu zitezkeenena, inork eta ezerk ez dielako 

eragiten beren diru-sarrerei, ez eta beren posizio sozialari ere, epe laburrera behintzat. Eta jateko kalera 

irten behar zutenena, bizitzak arriskuan jarriz, eta "funtsezko" multinazionalei erositako objektuak etxez 

etxe banatuz, auzoko saltokiek beren lokalak autoritatearen aginduz itxita zituztelako. 

Isunak, paradoxak eta psikosiak ongarritutako egoera horretan, hedabideetako hitz-jario jasanezin batek 

gidatuta eta komedia politiko bufa batek irudikatuta, kultura-sektorea, konfinatua baino gehiago, 

erbesteratua izan da. 

Artista plastikoek, denbora gehiena ikasketen bakardadean ematen dutenek, konfinamenduaren 

biztanleek, nolanahi ere, areagotu egin dute barne gotorleku deitzen eta deskribatzen den horren 

isiltasuna. 

Isiltasun hori, zaratarik eza baino haratago doana, konfinamenduaren hasieraren ondoren sortutako 

denbora hori mugatzen duen beste ondorioa da. Artistek beren lanak garatzen dituzten espazio intimo 

horretako ahotsak zabaltzea. Alain Corbin-en hitzetan "isiltasunaren hitzak" baino ez direnak, horixe da 

proposamen honetatik luzatzen dena. 

Hainbat hilabetetan funtsezko ez izatearen mugetatik sortu dena publiko egiteko  gonbidapena da hau. 

Adibidez, Artea; bizitza oinarrizko bihurtzen laguntzen duen hori. Horrela, bada, ekimen hau  etapa 

berrian aurrera egin ahala irtengo diren beste ekimen askori batuko zaie. 



 

Oraingoan, hitz idatzirako deialdi hau aurkezten dugu. Bizi izan dugunaz hausnartzeko, eta Zizeronek 

jada Erromako inperioaren deskonposizioan ohartarazten zuena zalantzan jartzeko: "pentsamenduaren 

aurreko ekintzaren arriskuez". 

Helburua? laino ezezagun baten ziurgabetasuna izan duen paisaia osatzen saiatzea. 

 

OINARRIAK 

 

1 / Objektua 

Deialdi honen helburua da, Arte Garaikideko praktiken bidez, Covid 19-are n pandemiak eragindako 

egoeraren aurrean sortzen ari den pentsamendu kritikoaren ekoizpenari erantzutea.  

Aurkezten diren proposamen guztien artean, 30 proposamen hautatuko dira gehienez. Testu horiek 

BilbaoArte webgunearen atal kritiko berriaren parte izango dira.  

Egileek 100 euro jasoko dituzte testuaren zabalkunde-eskubideen lagapen gisa, bai webgunean, bai 

paperezko formatuan. 

Proposatutako gaikako ildoak: 

- Artearen kontsumo birtuala handitzea. Abantailak eta desabantailak 

- Kultura-erakundeek sortutako hedapen-ekimen berriak 

- Sektore artistiko-kulturalaren egoera 

- Aldaketak ekoizpen artistikoa ulertzeko moduan. (Artistaren, kultura-kudeatzaileen, 

komisarioen eta, oro har, agente independenteen ikuspegia) 

- Artearen zirkuituaren egungo eta etorkizuneko egoera, tokikoa zein nazioartekoa (azokak, 

biurtekoak, lehiaketak, egoitzak) 

- Egungo egoeraren ondorioak erakusketa-eremuan 

- Artearen merkatuaren egoera 

 

2 / Dotazio ekonomikoa 

1.200 euroko sari bakarra ezarriko da, deialdi honetarako berariaz osatutako epaimahaiak hautatutako 

lan irabazlearentzat. 

 

3 / Onuradunak 

Deialdi honetara artearekin eta kulturarekin lotutako ekoizpen kritikoa edo teorikoa duten Bizkaiko 

tokiko pertsona eta egoiliar guztiak aurkeztu ahal izango dira. 



 

 

4 / Eskabideak aurkezteko epea 

Eskaerak jasotzeko epea 2020ko ekainaren 5ean hasi eta 26an amaituko da. Epe hori ixtean, ez da 

eskaerarik onartuko. 

 

5 / Eskabideak aurkeztea 

Eskatzaile bakoitzak argitaratu gabeko proposamen bakarra aurkeztu ahal izango du. Gaztelaniazko eta 

euskarazko testuak aurkeztu ahal izango dira. Eskaera guztiak posta elektroniko bidez aurkeztuko dira 

convocatorias@bilbaoarte.org helbidera, helbide elektronikoaren gaian honako hau adieraziz: “Isiluneen 

artean / Entre silencios”. 

- Datu pertsonalak dituen inprimakia, eskabidea behar bezala beteta. 

- 1.500 hitz gutxienez eta 4.500 hitz 

- CV eta/edo eskatzailearen ibilbide profesionala bistaratzen duten edukietarako estekak. 

- NANaren fotokopia 

 

6 / Ebazpena 

Bilbao Arte Fundazioko lantaldeak eta kolaborazio-beka duten artista taldeak balioetsiko ditu testuak, 

forma eta eduki alderdiak kontuan hartuta.   

Aurkezteko oinarrizko baldintza formalak betetzen ez dituzten proposamenak bateraezintzat joko dira.   

Hautaketa posta elektronikoz jakinaraziko da. 

 

7 / Formatua 

Testuak word formatuan aurkeztu ahal izango dira, artikuluak, saiakerak, fikzioak... betiere kritikoak eta 

kulturalak. BilbaoArteko webgunearen atal kritikoan errazago sartzeko, honako hau gomendatzen da: 

- Ondorioak, aipuak eta erreferentziak, APA arauen bidez ofizialdutako bertsio berriaren arabera 

(http://normasapa.net/2017-edicion-6/). 

- Testuari erants dakizkiokeen irudiak egileek laga behar dituzte edo eskubiderik gabe egon 

behar dute. 

- Times New Roman 12 letra-mota gomendatzen da, lerroarte bakuna eta 2,5 zentimetroko 

marjina beheko, goiko, ezkerreko eta eskuineko ataletan. 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

