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Mutur Beltz elkarteak aurkezten du II. Ondo Bizi Arte egonaldia, Karrantzan 2018an. Arte
egonaldia apirilaren 3tik 9ra ospatuko da, aurreko ekintzen jarraipena delarik. Karrantzan ardien eta
artzaien egoeraren hausnarketa, eztabaida eta zabalkunderako espazioa handitzeko helburuarekin,
artzaiek zein artistek elkarbizitzeko aukera izango dute.
Bigarren Arte egonaldi honetan, berritasun gisa, antolakuntzak, herrian kultura eta sormen artistikoa
sustatzeko nahian, beka baten deialdi irekia aurkezten du. Proeiktu hauek, bai lokalak zein
internazionalak, praktika artistikoaz baliatuak landa garapenerako ongizatean lagundu beharko dute,
bertako biztanleriarekin parte hartuz. Bakoitzak, edozein diziplina artistikoan (arte plastikoak, ikusentzunezko arteetan, dantza, literatura, musika, bertsolaritza…) garatu daiteke, eta indibidualak edo
kolektiboak izan daitezke.
Aste batean zehar, aukeratutako artista edo artista taldea Mutur Beltz elkarteko pertsonekin elkarbiziko
dute, antolakuntzak gonbidatutako bi artista gehiagorekin batera.
Elkarbizitzarako prestatutako ekintzak
• Karrantza ezagutu
Parte hartzaileek, beste esperientzia batzuen artean, honakoaz gozatzeko aukera izango dute; baserriei
bisita, inguruaren ezagutza, artisau gazta egin, karrantzako zaporeak dastatu Karrantzako ardi mutur
beltzen artzaiekin batera, etc. Horrela, artzaien bizimodua ezagutzeko aukera izango dute eta elkarbizitza
honetik, parte hartzaile bakoitzak proposamen artistiko bat bete behar du, sortzeko askatasun osoarekin.
Antolakuntzak, posiblea den heinean, proiektu bakoitzaren eginkizunean lagunduko du.
• Ondo Bizi jardunaldiak
Sormen garaikidea herrira gerturatzeko asmoarekin, artista bakoitzak herriarekin esperientzia bat
elkartrukatzeko proposamen bat egin behar du: performance, tailerra, hitzaldia, bere ibilbidearen
aurkezpena, etc. Era beran, egun honetarako antolakuntzak bi hizlari gonbidatuko ditu, hauek hainbat
esparruko profesionalak izan daitezke eta beti artzaintzaren inguruan hausnartzeko gaiak jorratuko
dituzte; soziologoak, antropologoak, albaitariak, artzaiak, etc.
Sustapena eta dokumentazioa
• Erakusketak
Elkarbizitzaren ondoren artista bakoitzak, jasotako diru-laguntzaren ordez lan bat utzi beharko du,
zein Ondo Bizi Arte egonaldiaren artxiboa osatuko du. Argazkilaritza, bideo sorkuntza, audioa,
argitalpena, etc. Gainera, antolakuntzak lan hauek aurkezteko eskubidea gordetzen du, bai ArTzai
Topaketan, ekainean ospatuko den topaketa iraunkorrean, zein beste espazio edo ekintzatan zehaztu
gabe daudenak. Horrela, bai egonaldiaren eta bai Karrantza Haranaren sustapena lortuko dugu. Artista
bakoitzak aukeratutako metodología desberdina izan daiteke artista beraren interés propioen arabera.
Beraz espazioa, formatoa edo den halakoa alda daiteke lanen onurarako.

• Argitalpena
Herrian ospatuko diren jardunaldiez gain, antolakuntzak argitalpen bat egiteko aukera babesten du.
Ekonomiaren arabera modu digitalean edo papelean izango da, non egonaldiaren nondik norakoak
zein parte hartzaile bakoitzaren hausnarketak jasotzen diren.
Diru-laguntza
Orotora, artista edo artista taldeak 300€ jasoko ditu ordainsari gisa. Gainera, transportea, ostatua
eta mantenu ordainak doan izango ditu arte egonaldian zehar. Ordainketa Mutur Beltz elkarteari
zuzendutako ordain agiri baten bidez egingo da, non transportearen faktura erakutsi behar da.
Aurkezpen epea
Proposamena aurkezteko epea hurrengoa da, deialdia aurkezten den egunetik martxoaren 20ra arte,
biak barne. Proposamena aurkezteko, helbide elektronikoaren bitartez:
karrantzakomuturbeltz@gmail.com
Aurkeztu beharrekoa
- Izen abizenak, helbidea, telefonoa eta helbide elektronikoa.
- Proposamenaren azalpena zehazten duen memoria, non ezaugarri nagusiak agertu behar dira
ebaluazio egoki bat errazteko asmoarekin.
- Aurretik egindako lanak laburtzen duen dossier bat eta kurrikuluma.
• Aurkeztu behar diren dokumentu elektroniko guztiak hurrengo ezaugarriak bete behar dituzte:
- Dokumentazioa PDF formatoan aurkeztuko da
- Gehienez 10 Mb beteko duen dokumentuak aurkeztu daitezke.
- Bideoak, dokumentuan kontsultarako helbide elektroniko bat erraztuz aurkeztuko dira.
- Proposamen guztiak euskaraz eta gazteleraz aurkeztu daitezke.
Erabaki taldea
Proposamen guztien balorazioa egiteko asmoarekin antolakuntzak talde bat osatuko du. Elkartearen
webgunean argitaratuko da taldeko pertsonen zerrenda eta bertan martxoaren 26an artista edo artista
taldearen izena ezagutzera emango da. Hautatuen artean ordezkoak ere egongo dira, aurreneko
hautatua uko egin dezakeelakoan.
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