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1.- GAZTE ARTE LEHIAKETA TESTUINGURUAN KOKATZEA 
 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Gazteria Zerbitzuaren funtsezko helburuetako bat gure 
hiriko gazteen sormena sustatzea da. Erronka hori argi eta garbi jasota dago Udalaren 
IV. Gazte Planean, Sormenaren Lerroan: “Gazteak, hiriko agente aktibo eta 
sortzaileak”. 
 
Testuinguru horretan sortu da “Gazte Arte Lehiaketa”, hau da, 14-25 urteko 
gazteentzako Ikus Arteren Lehiaketa. Horren bitartez gazteen Arte-sorkuntzarako gune 
bat sustatu nahi izan da. 

Gazte Arte programan hiru atal bereizten dira: proiektu garaileak izendatzea, “Jende 
aurreko Arte Gaztearen lantegiak” eta Taldeko erakusketa, non gazteek eginiko arte-
lanak erakusten diren.  

 
Gazteria Zerbitzuak agerian jarri nahi du gazteen ikuspegiak duen balioa, gazteak 
herritar aktiboak direlako eta indar berritzaile handia dutelako. Horregatik, gazteek 
sortutako proiektuei laguntzen die, tutoretza emanez eta haiek sortutako lana Vitoria-
Gasteizko herritarrei erakutsiz.  
 
 
2.- 2017ko GAZTE ARTE LEHIAKETA: PARTE HARTZEA, IRA BAZLEAK ETA SARIAK 
 
“Gazte Arte” Lehiaketaren bigarren edizioak oso emaitza pozgarria izan du. Izan ere, 
aurreko edizioaren emaitzak %40ko gehiketa izan du.  
 
Guztira, 46 gaztek hartu dute parte, eta banaka edo bikoteka, 41 proiektu aurkeztu 
dute. Nabarmendu behar da parte hartzaileen % 89 emakumeak direla. Adina dela eta, 
%61 16-19 urteko gazteak dira, eta gainerako %39  20-25 urteko gazteak. 
 
Sarai López, Leire Rojano, Mikel Arranz, Núria Pére z-Cárcamo eta Maiela 
Zurutuza,  aurtengo edizioaren irabazleak izan dira.  Aurkeztutako proiektuek  hainbat 
arte- modalitate jorratzen dute: grabatuak, marrazkia, eskultura, performance, ikus-
entzunezko muntaketa, eta grafiak edo poesia batuz. 

Bere saria hau izango da: 300€ esku-dirutan, 200€ko balea Arte Diziplinatako 
materialetan gastatzeko,  eta jende aurreko Arte Gaztearen lantegietan euren 
proiektuak  gauzatzea.  

Gazte Arte Lantegiak Montehermoso kulturunean, Ur Biltegian, abenduaren 22tik 30era 
izango dira, goizez (11:00-14:00) eta arratsaldez (18:00-21:00). Gainera, sortze 
prozesu horretan eginiko lanekin taldeko erakusketa bat egingo da (Montehermoso 
kulturunean, 2018ko otsailean). 

Arte Gaztearen lantegiek eta taldeko erakusketak gazteen arte-lanei balorea eman eta 
Gasteizko hiritarren aurrean agerian jarriko dituzte. 



 

 

 

3.- JENDE AURREKO ARTE GAZTEAREN LANTEGIEN INAGURAZ IOA ETA 
SARI BANAKETA 
 
Bihar, abenduak 22, 19:00etan, Montehermoso Kulturuneko Ur Biltegian, 19:00etan 
Arte Gaztearen lantegiei hasiera emango zaie. 
 
Sari banaketa egin eta, 2017ko  Gazte Arteren edizioaren irabazleek, jende aurrean, 
banakako sortze prozesu batean bere obra sortzen ha siko dira, Montehermoso 
kulturuneko Ur Biltegian, abenduaren 22tik 30era. Horretarako, Eloísa Montoya eta 
Salim Malla ikus arteen eremuan artista espezialistak direnen tutoretza eta laguntza 
izango dute. 

Sarai López eta Leire Rojano gazteek/ Proiektua: “ Monotipo Conflicto Límites 
Colectivo Azar Cooperación” . Sarai eta Leire talde-lanean arituko dira monotipoaren 
teknikaren bidez zenbait grabatu egiteko; mosaiko bat lortu nahiko dute ariketa plastiko 
horren bidez, komunikazioaren ondoriozko gatazkak islatzen dituena, komunikazioaren 
beraren mugak aztertuta  

Mikel Arranz/ Proiektua: “ Ustekabeko batuketak” . Publikoaren presentzia 
aprobetxatuko du Mikelek zenbait sinergia sortzeko, eta lengoaiatik abiatuta 
marrazkietan eta eskultura txikietan gauzatuko dira hilotz bikain gisa.  

Núria Pérez-Cárcamo/ Proiektua: “ Papaver”. Bideoa, argazkia eta objektuak bilduko 
dituen instalazio bat planteatuko du Nuriak, eta emakumearen eta naturaren arteko 
antzekotasun plastiko eta kontzeptuzkoen bidez, egungo sistema ekonomikoak nola 
objektualizatzen eta salerosten dituen nabarmendu nahi du. 

Maiela Zurutuza/ Proiektua: “ komorebi”. Kaligrafiaren eta txantiloiz egindakoaren 
arteko lan bat gauzatuko du Maielak, euskal poesia haikuarekin lotuta, bi diziplinek 
jorratzen duten gai baten bidez, hots, naturak eskaintzen dituen une labur eta 
iragankorrak. 

Jende aurreko Arte Gaztearen lantegietan, Mikel  Romero eta Yurena Carrero 
gazteek ( “Aipamen bereziaz saritutakoak”) erakustaldi bat eskainiko dute. 

Mikel Romero presenta/ Proiektua: “ Anaglifos del siglo XXI”. Mikelek ikuspuntu 
garaikidetik begiratutako berrikuspena proposatzen du Euskal Herriko lehenengo 
emakumezko argazkilaria izandako Eulalia Abaituaren hiru dimentsioko argazki 
antropologikoen inguruan. Bertaratutakoen argazkiak egingo ditu artistak, Abaituak 
irudikatutako eszenak interpretatuz, eta teknika (kamera digitala eta inprimagailua) 
modu eguneratuan erabiltzeari esker, unean bertan emango ditu argazkiak. 

Yurena Carrero/ Proiektua: “Introspección”. Dantzatik hurbil dagoen ariketa 
perfomatikoa erabiliko du Yurenak, soinu eta koloreei lotutako hainbat emozio 
transmititzeko baliagarria izango den lengoaia gisa. Gainera, bere gorputz-adarrak 
pintzel gisa erabiliz, erregistro fisiko bat utziko du mihisearen/dantza-pistaren gainean. 

Estanpazio esperimentala, Haiku Kaligrafia, Hilotz bikain teknika, Ikus-entzunezko 
instalazioa, dantza-inprobisazioa, eta argazkilaritza tridimentzionala, sortze espazio 
horretan bizikide izango dira. 



 
 
 
 
4.- LAGUNTZAK ETA ESKER ONAK 
 
Montehermoso Kulturuneak eskainitako laguntza eskertu nahi dugu, “Ur Biltegia” eta 
Jovellanos erakusketa-aretoa uzteagatik, Arte Gaztearen Lantegiak eta gazteen 
taldeko erakusketa egiteko, hurrenez hurren.   
 
Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu hezkuntza-arloko bitartekariei, zeregin 
erabakigarria izan dutelako gazte parte-hartzaileak erakartzeko; baita Salim Malla eta 
Eloísa Montoya komisarioei egiten ari diren tutoretza lanagaitik.  Azkenik eskerrak 
eman hona bertaratu diren 2017ko Gazte Arte Lehiaketaren irabazleei, hots, Leire, 
sarai eta Maiela. 
 
Programa honen balioa gazteek beren proiektuekin eman diguten kultura-kapitalean 
dago, baita zaletasun komuna duten bi belaunaldien arteko bizikidetzan eta elkarrekiko 
erlazioan ere. Zaletasun komun hori honako hau da: Ikus arteekin esperimentatzea eta 
emozioz nahiz ikuspegi oso pertsonalak dituzten arte-lanak sortzea gustuko izatea. 

Gogoratu! Bihar, abenduak 22, Montehermoso kulturuneko Ur Biltegian, 19:00etan 
Jende aurreko Arte gaztearen Lantegien inagurazioa egingo da.  

Ez galdu sortze-laborategi horretan murgiltzeko eta gazteen lana zuzenean ikusteko 
aukera!  

Sarrera librea da lekua bete arte.  
 
 
 


