
Bodegas Itsasmendi-ren etiketak diseinatzeko argazki bat egiteko deialdia 

Deialdi honen xedea da argazki irudi bat hautatzea, Bodegas Itsasmendi-ren 
2020ko urtaldiko etiketetan eta upategia sustatzeko materialean erabiliko dena: 
katalogoak, web orria, sareak, betiere irudiaren egilea aipatuta. 

Argazkia egiteko, testu hau hartuko da kontuan: 

MENSAJE DEL NAÚFRAGO EN UNA BOTELLA 
  
El año 2020 se presumía casi idílico en la historia de Itsasmendi. Un año que 
esperaba la inauguración de nuestras nuevas instalaciones en un rincón 
mágico de Urdaibai. 
La paradoja de la vida nos llevó en marzo a través de una tormenta impensable 
a una isla desierta. El naufragio a una isla que no estaba en ningún mapa y que 
nos acercó desde el desconcierto y el desasosiego inicial a la reflexión y a la 
adaptación en las larguísimas horas de espera. 
En Itsasmendi casi nunca está todo dicho, casi siempre se pueden mirar las 
cosas desde más de una perspectiva, desde nuevas y diferentes miradas. 
Desde la añoranza, el susto, el lloro y el miedo iniciales nos trasladaron a la 
construcción de un nuevo futuro.  La escritura en un mensaje de humildad y de 
esperanza, en una botella que surcara el mar y nuestro barco no pasase de 
largo. 
Aprendiendo del pasado y pensando en el futuro estamos convencidos de que 
este mensaje calará entre los que siempre confiaron en nosotros, en los que no 
tengan un destino concreto y solo quieran disfrutar del recorrido de nuevos 
caminos. 

Hona Bodegas Itsasmendi-ri buruzko informazioa: 

https://www.bodegasitsasmendi.com/ 

Itsasmendi 7 bildumari eta aurreko edizioetan egindako piezei buruzko 
informazioa: 

https://www.bodegasitsasmendi.com/itsasmendi-7-bilduma/ 

https://www.bodegasitsasmendi.com/
https://www.bodegasitsasmendi.com/itsasmendi-7-bilduma/


Parte hartzaileak: 

Gradu, graduondoko edo doktoregoko ikasketetan 2020/2021 ikasturtean 
matrikulatutako Arte Ederren Fakultateko ikasle guztiak aurkeztu ahal izango 
dira.  

Diru kopurua: 

1200 €-PFEZ hautatutako irudirako. Gainera, "Itsasmendi 7 bilduma" argazki 
garaikideko bildumaren parte izango da.  

Bodegas Itsasmendi 7 2020ko 0,75ml-ko 30 botila eta urtaldi bereko 6 Magnun 
botila. 

Datak: 

-Ate irekien jardunaldia Bodegas Itsasmendi-n, haren historia eta lehiaketaren 
xehetasun guztiak ezagutzeko: ekainak 23, 12:3ean eta 18:00etan. 

Kokalekuaren gaineko koordenatuak: 78W6+G6 Gernika eta Lumo. 



-Proposamenak aurkezteko azken eguna: uztailaren 7a. 

-Saria emateko: irailaren 13ko astean egingo da, Leioako Ostalaritza Eskolan, 
2019ko urtaldiko irudiaren aurkezpena baliaturik, Josu Rekaldek egindako irudia. 

Proposamenen ezaugarriak: 

Deialdian parte hartzeko, agiri hauek bidali beharko dira  helbide honetara: 
ecultural.bellasartes@ehu.eus . 

-Dossierra pdf formatuan, gehienez 5 Mb-koa, material honekin: 

·Izen-abizenak, helbide osoa eta kontaktua: 

·CV laburra. 

·Aurreko proiektuen 5 irudi biltzen dituen portfolioa. 

· Argazki irudia, 26 x 90 mm-koa, TIFF formatuan, 300 ppp-ko bereizmenarekin. 

Epaimahaia: 

Epaimahaia osatuko dutenak: 

-Garikoitz Ríos Urbaneta, Bodegas Itsasmendi-ko gerentea. 

-Maite Zabala, Bodegas Itsasmendi-ko marketin arduraduna,  

-Arantza Lauzirika, Arte Ederren Fakultateko dekanoa. 

-Edurne Gonzalez Ibañez, Arte Ederren Fakultateko Unibertsitate Hedapeneko 
dekanordea. 

Egile eskubideak 

Hautatutako artelanaren egileak lan horren komunikazio eta erreprodukzio 
eskubideak lagako ditu hitzarmen honetan jasotako jarduera eta deialdietarako 
bakarrik. Hori hala izanik ere, egileari bere lanaren jabetza intelektuala aitortuko 
zaio, baita horri lotutako eskubideak ere. 

Bodesgas Isasmendi-k artelanak erabil ditzake 2020ko urtaldiko etiketetan, 
upategiak aukeratutako formatu bildumagarriaren erreprodukzioan, zeina 
ikusgai egongo baita instalazioetan eta upategiak Itsasmendi 7ren testuinguruan 
egin dezakeen sustapen materialean. 

Halaber, ohiko komunikazio kanal eta sareetan ere erabil daiteke. 

mailto:ecultural.bellasartes@ehu.eus


Informazio gehiago nahi izanez gero:  ecultural.bellasartes@ehu.eus. 

Lehiaketan parte hartzeak berez dakar oinarriak onartzea eta betetzea. Oharra: Parte hartzaileak 
baimena ematen du UPV/EHUren titulartasuneko fitxategi bateko datu pertsonalak tratatzeko. 
Fitxategi horren helburua da "Bilboko Itsasmuseumeko zabalgunean esku hartzea" deialdiaren 
onuradunak hautatzea eta haien jarraipena egitea. Horren berri ematen da, Datu Pertsonalak 
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikulua. Jakinarazten 
dizugu, halaber, datu pertsonaletan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen 
aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezula. Horretarako UPV/EHUko DBLO segurtasunaren 
arduradunari idatzi bat igorri behar diozu honako helbide honetara: UPV/EHUko Errektoregoa, 
Sarriena auzoa z.g., 48940 Leioa-Bizkaia. Idazkiari erantsi behar diozu zure identitatea 
egiaztatzeko dokumentuaren kopia. Hemen kontsulta dezakezu UPV/EHUk izaera pertsonaleko 
datuak babesteari buruz duen arautegia: www.ehu.es/babestu.

http://www.ehu.es/babestu

