
	

	 	



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

1. PROGRAMAREN AURKEZPENA 
 
Vértigo programa Portugaleteko eta ingurumarietako artista gazteak laguntzeko 
eta ahalduntzeko zerbitzua dugu, beren lan-sektorean sortzen diren bertigo eta 
beldurrei aurre egiten elkarrekin ikastekoa, hain zuzen. Portugaleteko Udalaren 
Gazteria Zerbitzuek emandako zerbitzua da, Bizkaiko Foru Aldundiak 
sustatutako Ezkerraldea Gaztedi programaren barruan dago eta Espacio 
Artemisak kudeatua delako. 
 
Vértigo programak aukera eman nahi die gazteei beren lana ezagutarazteko eta 
sortze-lanei inpaktu sozial handiagoa ere emateko. Berebat, kulturgintzako 
ezagupenak hobetuko dituzte baita ikasi ere zein tresna duten profesionalak 
ere.	

2. ERAKUSKETEN HELBURU OROKORRAK 
	
Vértigo programaren helburuetako bat da gure lanak fisikoki erakustea eta 
gizarteari egiten dugunaren balioa ikusaraztea. 
 
Hori dela eta, zuen nahierarako erakusketa bat sortzen lagunduko dizuegu. Hau 
da, lanak kokatzen lagunduko dizuegu baita erakusketaren diskurtsoa sortu edo 
hobetzen ere. Halaber, erakusketaren zabalkundearen ardura hartuko dugu. 
Gainera, inaugurazio-ekitaldi bat prestatzeko gure laguntza izango duzue 
erakusketari inpaktu eta balio handiagoa emate aldera.   
 

3. ERAKUSKETA 

Erakusketa Vértigo Espazio Birtualean izango da, Espacio Artemisaren 
webgunean egongo da ikusgai.  
 
Gaia: Erakusketaren gaia libre izango da.  
 
Edozein diziplina artistikotako lanen bila gabiltza. Gaur egun etxean geratu 
behar badugu ere, artea, ordea, kalera aterako dugu. 

 
Deialdia apirilaren 14tik maiatzaren 5era arte dago irekita. 

 
 



 

 

 

 

     3.1 OINARRI-ARAUAK 

1. Gaztea izatea (14-30 urte bitartekoa). 
2. Vértigo Espazio Birtualaren Foroaren kide izatea. Profil pertsonala ere 

bete behar da. Ezagutu nahi zaitugu eta besteek zu ezagutzea ere nahi 
dugu. 

3. Parte hartzeko, Lanen Galeriaren atalean gai libreko lan bakarra 
argitaratu beharko duzu. *Ondoren dator azalpen zehatza. 

4. Parte hartzeko lan bakarra argiratu beharko duzu. Dena den, lan-serie 
oso baten erakusgarri izango da. (Zehaztu zenbat lan erakutsiko 
zenukeen).   

5. Lanek ez dute zertan izan eginak erakusketarako, aurretik ere egindakoak 
aurkeztu daitezke eta.  

6. Eskubidea dugu lanen bat alboratzeko hezkuntza-mailari begira desegoki 
baderitzogu. 

7. Lanak behin onartuta, ezingo dira ez erabili ezta erakutsi ere zuen 
baimenik gabe. 
 

     3.2 NOLA PARTE HARTU? 

1. Egin zaitez foroko bazkide: parte hartzeko Vértigo Espazio 
Birtualaren bazkide izan behar duzu. Ondoren, erabiltzailearen profila 
bete behar duzu.   
 

2. Argitaratu ezazu foroan: argitaratu Lanen Galeriaren atalean gai 
libreko lan bakarra, argazki-oinean jakingarri hauek atxikita 
doazelarik:  
 

a. Izenburua, teknika eta neurriak.  
b. Lanaren azalpen laburra eta zure proposamenaren 

laburpena. 
a) Zehaztu behar da lana serie baten parte den ala ez. 

Hori ez ezik, zenbat lan gehiago erakutsiko zenukeen 
ere iruzkindu behar da. 

b) Zure lanen ezaugarririk garrantzitsuenak 
c) Inspirazioa 

c. Lana sortzeko eman dituzun orduak*. 
 

3. *Zergatik adierazi behar dituzu lan-orduak? 
Inoiz kontuan hartu gabeko balio ikusezin hori partekatzeari garrantzitsu 
baiteritzogu. Izan ere, gogoetetan eta sortze-lanetan orduak eta orduak 
ematen baditugu ere, gero segundo batzuen buruan kontsumitu egiten da 
lana. Hortaz, gure azukre-koxkorraren gisara erakusketa honetan nahi dugu 
jendeak ikus dezan zein den artistek emandako denbora-kopuru osoa.	


