AntartikaLab 2020

ARTISTENTZAKO TREBAKUNTZA
INFORMAZIO ERABILGARRIA
> Noiz: 2020ko apirilak 3
> Iraupena: 4 ordu (arratsaldez)
> Non: Iruñean
> Plaza mugatuak
> Prezioa: doan
Izena emateko: bete ezazu formulario hau eta bidali info@antartika.org helbidera 2020ko
martxoaren 27ko 12:00ak baino lehen. 2020ko martxoaren 30ean (astelehena) jakinaraziko
dira prestakuntza teorikoko jardunaldirako hautatutako pertsonak.
Aukeraketa-irizpideak:
• Prestakuntzan parte hartzeko erakutsitako motibazioa.
• Artista eta/edo sortzailearen ibilbidearen interesa eta koherentzia.
• Gaur egungo jardunbideen interesa eta garrantzia.

TREBAKUNTZA TEORIKOAREN EDUKIAK
1. Erakundeetako esku-hartze artistikoen aurkezpena:
•

•
•
•

Gizarte-, ekonomia-, enpresa- eta arte-bilakaeraren testuingurua. Kontzeptu- eta
erreferentzia-esparrua: hibridazioa, aniztasuna, irekiera, lankidetza, berrikuntza
soziala, slow innovation.
Artisten zeregin generikoa: tipologia, beharrezko gaitasunak.
Conexiones improbablesen esku-hartze formatuak.
Nola funtzionatzen du konexio gertagaitz batek? faseak, mugarriak, erritmoak
Prozesu-analisiak esperientzietatik abiatuta: artistaten ikuspuntua.

2. Kasu praktikoetatik abiatuta egindako ariketa, esku-hartze mota horren berezitasuna,
ezaugarriak eta lan-teknikak ulertzeko.

PRAKTIKAK EGITEKO AUKERA
Ikastaroan parte hartuko duten 3 pertsona aukeratuko dira, prestakuntza zabaltzeko interesa
dutenak. Horretarako, aplikazio praktikoa egingo da 2020ko apiriletik ekainera bitartean,
Antartika Lab 2020 programaren barruan.
Nola: artista “titularrarekin” eta aukeratutako erakundeetako batekin batera lan egiten.
Konpromisoa: 2020ko apirilaren 3ko prestakuntza-jardunaldira, apirilaren 4an
(larunbata) Iruñean egingo den Metodologia Saiora (4 ordu), artista titularrak tutorizatutako
5 lan-saiotara (4 ordukoa saio bakoitza, data zehazteke dago), Emaitzak Aurkezteko
Saiora (4 ordu), prozesuaren ebaluaziora eta on-line jarraipenera joatea.
Prestakuntza praktikoa doakoa da (ordaindu gabea).
Informazio gehiago: info@antartika.org | 657 72 02 10
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ARTISTENTZAKO TREBAKUNTZA
IZENA EMATEKO FORMULARIOA
1. Harremanetarako datuak
Izen-abizenak

Kide zaren egituraren/kolektiboaren izena
(aukerakoa)

Lanbidea / Jarduera-eremua

Oinarrizko prestakuntza

Web-orria(k)

Bizitokia

Telefonoa

Posta eletronikoa

2. Motibazioa
Azaldu, labur, zein interes duzun prestakuntza honetan izena emateko:

3. Ibilbidea
Azaldu, labur, orain arteko zure ibilbide artistikoa / profesionala:
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4. Egungo jardunbidea
¿Nola definituko zenuke zure egungo jardunbidea? Zer da gehien interesatzen zaizuna?

Martxoaren 30ean jarriko gara zurekin harremanetan, trebakuntzan parte hartzeko
hautatuetako bat zaren baieztatzeko. Eskerrik asko!
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