
KOMANDITARIO BERRIAK
Gizarte zibilaren arterako Europako plataforma
Bi talde komanditario aukeratzeko deialdia 

Informazio praktikoa
Aurkezteko epea: Uztailaren 26a, 2015. 

Taldeen bizilekua: Euskal Herria eta zona mugakideak.

Proiektuen denborazkotasuna: 2015eko urria - 2016eko abendua (2017ko iraila arte heda 
liteke).

Antolatzailea: Artehazia (Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad), Daniel y Nina 
Carasso Fundazioaren laguntzarekin.

Komanditario berriak nor dira?
Edozein pertsona izan daiteke komanditarioa. Soilik gizarte-premia bati erantzungo dion 
proiektu artistiko batean parte hartzeko gogoa izan behar du, bertze pertsona batzuekin 
batera, horretarako artista baten eta bitartekari baten laguntza izango duelarik.

Ideia artistek eta, oro har, arteak herritarrak kezkatzen ala pozten dituzten erronkei 
erantzunak bilatzen lagun dezaketela da.

Halaxe azaldu zuen duela 20 urte François Hers artista belgikarrak; hark jarri zuen abian 
Komanditario Berriak ekimena eta, proiektu hau, hain zuzen, esparru horretan sartzen da eta 
hiru funtsezko pieza uztartzen ditu: artista, herritar talde bat (komanditarioak), eta bitartekaria, 
proiektuaren inguruan bildutako kide publiko eta pribatuez gain.

Nola funtzionatzen du deialdiak?
Euskal Herrian edo zona mugakideetan bizi den edozein talde komanditario bihurtzea 
eska dezake: elkarte bateko kide diren pertsonak, auzokide taldeak, zerbitzu erabiltzaileak, 
ikastetxeak... Gerta liteke taldea lehendik ere sortuta egotea; edo prozesurako sortzea, 
berariaz, interes baten inguruan. Ez da beharrezkoa taldea juridikoki existitzea.  

2015eko iraila hasieran, epaimahai batek bi proiektu hautatuko ditu. Proiektuak hautatu ostean, 
artelana enkargatzeko eta gauzatzeko prozesuak hiru urrats ditu: 

• Komanditario taldeak bitartekariarekin egingo du lan abiapuntua doitu eta zehazteko 
(hasierako premia), eta, ondoren, bitartekariak artista bat proposatuko dio taldeari 
harekin lankidetzan aritzeko; 

• Artista hautatu ostean, hark taldearekiko elkarrizketa abiaraziko du, haren ideiak, 
interesak eta proposamena egiteko arrazoiak ulertzeko. Horretan oinarrituta, 
aurreproiektu bat proposatuko du, eta komanditarioen artean eztabaidatuko dute, 
guztiek onarturiko proiektu batera iritsi arte.

• Komanditario taldeak, bitartekariak eta artistak batera landuko dute proiektuaren 
gauzatzea.



Zer dakar berekin komanditario izateak?
• Bileretan parte hartzeko konpromisoa betetzea eta premiak eta nahiak zehazten 

laguntzea.

• Artistarekin lankidetzan aritzea ikerketa-prozesuan, hari informazioa emanda eta 
elkarrekin gogoeta eginda.

• Proiektuaren fase guztietan parte hartzea, obraren finantzaketaren bilaketan barne 
beharrezkoa bada.

Zer irabaziko duzu komanditario izanda?
• Kezkatzen zaituen zerbaiti erantzuna eman nahi dion arte-proiektu baten sorrera-

prozesuan parte hartzeko aukera.

• Artelan baten sormen-prozesuaren zati eta lekuko izateko aukera; hasten denetik 
gauzatzen den arte.

• Zure ingurunea birpentsatzen laguntzeko aukera, eztabaida-gaiak eta balizko 
hobekuntzak proposatuta, betiere sormenaren eta artearen bitartez.

Zer ideia motaz ari gara hitz egiten?
Taldearen interesen eta nahien araberakoa da hori, baita arte-proiektu batek haiei erantzuteko 
moduari buruzko ideiaren araberakoa ere. Proiektuak bi espazio motarekin lotu daitezke:

• Espazio fisikoak: kaleak, plazak, parkeak, jolas-eremuak... edo erabilera publikoko 
eremuak; esaterako, ikastetxeak, administrazioak, ospitaleak, liburutegiak... Espazio 
pribatu bat bada, jabearen baimena beharko duzue. Helburua ez da espazioa 
edertzea bakarrik, baizik eta hari beste erabilera bat bilatzea, zerk huts egiten dion 
pentsatzea, zer falta zaion, zer esanahi irabaz litzakeen pentsatzea. Zuen proiektua 
espazio jakin batean oinarritzen bada, konta iezaguzue ahal duzuena hari buruz: Zer du 
berezia gune horrek? Zergatik uste duzue artelanak zentzua izango lukeela bertan? 
Zertarako erabiltzen da egun gune hori? Haren funtzioa aldatuz gero, zer talderi 
eragingo lioke? Nola?

• Espazio mentalak: hori, esaterako, nortasun kolektiboekin lotzen da: beren 
nortasuna edo lana agerian jarri nahi duten giza taldeak; balioa eman eta ezagutarazi 
nahi diren balioak edo ideiak; iraganari eta etorkizunari buruzko ideiak; historiak; 
hiri-kondairak; toki komunak; nortasunaren eraikuntza komunak... Kasu horietan 
espazio fisikoa ez da eskakizun bat. Zuen proiektua kontzeptu, ideia edo edozer 
espazio mentaletan oinarritzen bada, honako galdera hauei erantzun behar diezue: 
Zergatik aukeratu duzue espazio mental hori? Zer du berezia? Zer komunitate dago 
ideia horren inguruan? Zer lortu nahi duzue?
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Zer artelan motaz ari gara hitz egiten? 
Lehenik seinalatu behar da artelan-mota, taldeak planteatutako erronkari lotua izango dela. 
Gainera, ondoriozko proiektu artistikoak forma asko izan ditzake: objektua, eraikuntza fisikoa, 
ekintza, jarduera, ikus-entzunezko lana edo obra digitala, besteak beste. 

Adibide bezala, Zorrozaurreko Komanditario berria proiektuak liburu baten argitalpenarekin eta 
erakusketa batekin bukatu zen. Bestalde, Hernanin lantzen ari den proiektuaren barne fikziozko 
filma baten sorrera eta iturri sinboliko baten eraikuntza aztertzen ari dira.

Zorrozaurreko proiektua ondare industrialaren inguruan garatu zen; Hernaniko proiektuak kale 
baten izena aztertzen du, genero ikusketarekin lotua.

Komanditario berrien erreferentziak: 

• Euskal Herrian: www.nuevoscomanditarios.org

• Europan: http://newpatrons.eu 
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