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Ikusezintasuna kaleetan

Ekainak 11 
Argazkiak aurkezteko azken eguna

Argazki lehiaketa

Lehiaketa fotografikoaren helburua 
zera da: kalean zehar eskean 
dabiltzan pertsonen errealitatea 
ikustaraztea.

Argazki-lehiaketa

Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken eta Osasun 
Publikoaren Sailak Argazkigintza Sozialeko I. Le-
hiaketara deitu du, Araban eskean aritzearekin 
lotutako egoerak agerian jartzeko asmoz.

“IKUSEZINTASUNA KALEETAN”   
argazki-lehiaketaren oinarriak

Gaia

Gure hirian hainbat modutan —merkataritza-
azaleretan, kaleetan, salmenta ibiltarian, kalean 
musika edo artea eginez...—eskean aritzen 
diren pertsonen errealitatea, ekintza horren 
atzean dauden pertsonak ezagutu eta haietaz 
dugun ikuspegia aldatu ahal izateko. 

Batetik, pertsona horiek inguratzen dituzten ele-
mentuak islatzea da helburua, fokua haiengan-
dik aldenduta. Izan ere, lekuak, objektuak, baita 
haiekin daramatzaten animaliak ere, erretrata-
tzeak errealitate horren irudikapena sortzen la-
gunduko du; bestetik, argazkiaren atzean bene-
tan dauden pertsonez dugun ikuspegi partziala 
—ikusezin bihurtzeraino— islatzen da. 

Dena dela, haien erretratuak ere egin daitezke, 
baldin eta erretratatutako pertsonek baimen bat 
sinatzen badute eta argazkiarekin batera aur-
kezten bada (web-orrian duzue, lehiaketarekin 
lotutako gainerako agiriekin batera).

Lehiaketaren bidez gizarte errealitate hori eza-
gutaraztea da asmoa, eta gizartea sentsibiliza-
tzea kalean eskean ari diren pertsonez, horreta-
rako tresna garaikide bat baliatuz: argazkigintza 
digitala.  Izan ere, ekintza horiek normaltzat 
jotzen ditugu, eta oharkabean geratzen zaizki-
gu, horien atzean askotariko historiak dituzten 
gizakiak daudela kontuan hartu gabe, ikusezin 
bihurtu baitira.  

Betekizunak eta aurkezteko epeak

18 urtetik gorakoek parte hartu ahalko dute, 
web-orrian dagoen formularioa bete ondoren.

Jabetza intelektualaren eskubideek osorik eta 
salbuespenik gabe lehiaketako parte-hartzai-
learenak izan beharko dute, bestela ezingo da 
argazkia aurkeztu.

Ekainaren 11an amaituko da artxiboak aurkezte-
ko epea. 

Informazio-orria arretaz irakurtzea, zenbait 
jarraibide ematen direlako kalean eskean ari 
direnengana hurbiltzeko, baita berdinen arte-
ko begirunean oinarritutako komunikaziorako 
gakoak ere. 

Onartzeko epeak

Aipatutako dataren ondoren bidalitako argaz-
kiak ez dira lehiaketara onartuko. 

Betebehar teknikoak

Argazki proposamen bakoitza JPG formatuan 
eta 72 ppi-tan aurkeztu beharko da;eta alde 
handiena 2000 pixeletako neurrian.

Parte-hartzaileek argazkiak manipulatu edo 
ukitu ahalko dituzte: kontrastea, asetasuna, ko-
lore tonua, iragazkiak, etab. Horrenbestez, ez 
da ukitzeko programa bidezko manipulaziorik 
onartuko.

Aurkeztutako proposamenek ezin izango dute 
izenik izan ezta bestelako bereizgarri pertso-
nalik ere. Artxibo digitaleko IPTC metadatuetan 
ere ez datu pertsonalik agertuko. Horrela izanez 
gero automatikoki lehiaketatik kanpo utziko 
dira.

Argazkiak aurkeztea

Web orrian dagoen formularioaren bidez. Ho-
rretaz gain, formularioarekin batera testu bat 
eransteko eskatuko zaio, argazkian ageri den 
pertsonaren edo hura hartzeko unearen historia 
laburra azaltzeko; aurkezten den argazkiaren 
izenburua ere eman beharko du. 

Lehiaketaren antolatzaileek erabakiko dute ar-
gazkien baliozkotasuna, eta argazkiren batek 
baldintza teknikoak betetzen ez baditu edo 
arrazoiren batengatik lehiaketaren espirituare-
kin bat ez datorrela uste badute, ez argitaratzea 
erabaki ahalko dute.

Eskubideak baimentzea

Lehiaketan parte hartzen duten argazkien egi-
leek baimena ematen diote Gasteizko Udalari 
lehiaketara aurkeztutako lan horiek erabiltzeko. 
Irudiei erabilera hauek eman ahal zaizkie:

-  Gasteizko udalaren web-orrian argitaratzea, 
jardueraren berri eman eta herritarren artean 
zabaltzeko. 

-  Gasteizko gune publikoetan erakustea -hala 
erabakiz gero-, jardueraren emaitza ikusaraz-
teko eta aintzatesteko. 

-  Irabazi-asmorik gabeko lekuetan denbora-mu-
garik gabe erabiltzea; lehiaketaren zabalpena, 
triptikoak, kartelak eta egutegiak 

Epaimahaia

Irizpide hauei jarraituko die epaimahaiak iraba-
zleak zeintzuk diren erabakitzeko: irudiaren sen-
tiberatasuna, originaltasuna eta sormena, islatu 
nahi diren balioekiko gertutasuna, eta argazkia-
ren kalitatea.

Hauek balioetsiko dituzte lanak: argazkigintzaren 
alorreko profesional bat, “Gasteizko ES-KA-LEan” 
proiektuko kide bat, Gizarte Politiken eta Osasun 
Publikoaren Saileko ordezkari bat eta Gasteizko 
Udaleko Komunikazioko arduradun bat.

Sariak 

Epaimahaiaren epaia Gasteizko Udalaren web-
orrian argitaratuko da. Aldi berean irabazleei te-
lefonoz jakinaraziko zaie. 

1. saria: 180 euro argazkigintza materiala erosteko. 

2. saria: 130 euro argazkigintza materiala erosteko. 

3. saria: 80 euro argazkigintza materiala erosteko. 

Sarien % 50 Quintas Fotógrafos dendan errebela-
tu digitala egiteko deskontu-txartel bat izango da. 
Beste % 50a, Quintas Fotógrafos dendan argazki-
laritzako materiala erosteko deskontu-txartel bat 
izango da.

Lehiaketan parte hartzen duten argazki guztiak 
Gasteizko Udalaren web-orrian argitaratuko dira. 

Onarpena

Lehiaketa honetan parte hartzen delarik, oinarri 
hauek guztiak onartzen direla ulertuko da. Oinarri 
guztiak betetzen ez dituzten parte-hartzaileak le-
hiaketatik kanpo geratuko dira.

Ezingo da epaimahaiaren erabakiaren kontra jo.

Antolatzaileek bere esku izango dute oinarri 
hauetan jaso ez den edozein gorabehera ebaz-
teko.

ANIMO, ETA ESKERRIK ASKO!

Ikusarazi (fotografiatu)  
nahi ditugun pertsonei  

eta errealitateari begirunez hurbiltzeko 
irizpideak eta gakoak

Denok ditugu zalantzak eta beldurrak, eta 
oinarrizkoenetako bat arbuioarekiko bel-
durra da. Beldur hori dela kausa, askotan 
argazki on bat gal dezakezu. Beti kezka 
bera: eta haserretzen bada?; ezetz esaten 
badit? Hori lotsa! Ikasiko duzu, pixkanaka, 
eta askatzen joango zara.

Funtsezkoa da, areago hasi berria bazara, 
zure zalantzak eta beldurrak ez erakus-
tea, egiten ari zarenaz % 100ean ziur egon 
behar duzu, horretan sinetsi, zugan sine-
tsi. Beti irribarretsu agertu, eta ez ahaztu 
pertsona horiek beren denbora eskainiko 
dizutela; horrenbestez, zure aldetik onena 
atera behar duzu, eta ahalik eta atseginen 
eta begirune handienaz jokatu.

Baliteke ezezkorik jasotzea. Kalera irten 
aurretik horretaz jabetu beharra dago, 
gero desengainurik edo frustraziorik izan 
nahi ez bada. Izan ere, munduko asmo 
onenez joan zaitezkete, baina pertsona 
horientzat guztiz ezezagunak zarete, eta 
ez dakizue zein den haien egoera. 

Eta ezetz esaten badu? Eskerrak eman. 
Besterik gabe. Jende guztiak ez du 
baiezkorik ematen, eta hori errespetatu 
egin behar da. Aurrera!

BAIETZ esanda ere, begirunez hurbildu: 
haren bizitza eta haren espazioa dira!

Ez harrapatu jendea atzetik;  
ez jarraitu, gure asmoa zein den ez 
badakite asaldatu egin daitezke eta

Sinpatikoa izan behar da, eta  
konfiantza eta poza transmititu

Enpatia izatea da kontua, aldarte  
onez eta gogoz jokatzea

Naturaltasunez, irribarrez  
eta oso atsegina izanik


