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erakundearekin batera,

Deialdi hau egin du:

Antartikan egonaldi artistikoa egiteko beka
UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko graduko, masterreko eta doktoregoko
ikasleentzat.

Antartikako Zuzendaritza Nazionalaren (DNA) (Argentina), Technarteren eta
UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatearen arteko elkarlan honekin, zientziaren,
teknologiaren eta naturaren arteko lotura sendotu nahi da, artistak inguru zientifiko
batean egonaldia egitera bultzatuz. Egonaldi horretan interesa dutenek proiektu artistiko
bat proposatu beharko dute; proiektu horrek lotura izango du testuinguruaren ezaugarri
bereziekin, eta teknologiak presentzia nabarmena izango du.
Proiektua egonaldian bertan edo ondoren egin daiteke, beste lekuren batean, Antartikako
egonaldian sortutako materialak erabilita.

Egonaldiaren iraupena:
- 20 eta 40 egun artean, lekuko klimaren arabera. Egonaldiak 2015eko urrian eta

azaroan egingo dira; sasoi horretan udaberria da Argentinako Lurralde Antartikoan.

Laguntzen zenbatekoa
- Buenos Aireserako hegaldia (joan-etorria)
- Hegazkin militar bidez eramatea egonaldia egingo den base zientifikora
- Ostatua eta mantenua
- Aseguru medikoa

Egonaldirako hautaturiko artistak ohiko azterketa medikoa egin beharko du UPV/EHUko
zerbitzuan.

Beka eskuratzeko baldintzak
1- UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko ikasle izatea 2015/2016 ikasturtean.
2- Interesatuaren curriculum laburra.
3- Norberaren lanari buruzko dokumentazioa edo portfolioa.
4- Antartikako egonaldian egin beharreko lanaren proiektua, paper eta pdf

formatuan.
a) Proiektuak zerikusia izan dezake arte garaikidearen edozein arlo edo
diziplinarekin.
b) Proiektuak lotura zuzena izan behar du gauzatuko den lekuarekin;

halaber, ez da hondakinik utzi behar, eta ingurumena errespetatu behar
da.

c) Proiektuan bereziki balioetsiko da teknologiak planteamenduan eta/edo
formulazioan edo erabilitako baliabideetan duen presentzia.



1-      Epeak
2- Dokumentazioa aurkezteko: 2015eko maiatzaren 11ra arte, Dekanotzaren

bulegoetan.
3- Epaimahaiaren ebazpena: 2015eko ekaina.
4- Bekaren iraupena: 2015eko urri eta azaro artean, eskualdeko klimaren arabera.

Informazio gehiago:
Lau hautagai hartuko dira lehen hautaketan.
Lehen hautatuei elkarrizketa pertsonala egingo zaie.
Hautaturiko artistak 10 pertsonako (artistak eta zientzialariak) talde batekin bidaiatuko
du.
Base zientifiko batean hartuko du ostatu; mugatutako garraio militarraren bidez soilik
irits daiteke hara, turistak ezin dira heldu eta babesturiko eremua da.
Ez dago ez saltokirik, ez garraiorik. Beharrezko guztia gehienez ere 25 kiloko ekipaje
batean eraman beharko du, hala joatean nola etortzean.
Basean badago argia eta wifia, baina eguraldi txarra dagoenean, ez daude bermatuta.
Eguraldia dela eta, baliteke egonaldia adostutako denbora bete aurretik utzi behar izatea.

INFORMAZIO BILERA: Andrea Juan DNAko koordinatzailearekin, otsailaren 25ean
(asteazkena), 11:00etan, UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko Gradu Aretoan.

Natxo Rodríguez: natxo.rodriguez@ehu.es 
Arantza Lauzirika: arantza.lauzirika@ehu.es
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