Prentsa-oharra

FOTCIENCIA17: Zientzia irudietan CFMren eskutik
§ FOTCIENCIA17 erakusketaren irekiera
osteguna abenduak 2, Materialen Fisika
Zentroaren Eskutik (CFM), Eureka!
Zientzia Museoaren laguntzarekin.
§ Erakusketak 49 irudi ikusgarri biltzen
ditu. Munduko begirada nano, mikro eta
makroskopikoak dira, ikerlariek eta
argazkilaritza gustuko duten pertsonek
eginak. Hau izango da euskal autonomia
erkidegoan argazkiaz gozatzeko aukera
bakarra.
§ FOTCIENCIAN Herritarrek begirada
zientifikoa eta zientziak edertasunaren eta
gizatasunaren ikuspegia ematen dute,
irudi-teknika puntakoak erabiliaz.

Materialen Fisika Zentroa (CFM), Ikerketa Zientifikoen Goi Kontseiluaren (CSIC) eta Euskal Herriko
Unibertsitatearen (UPV/EHU) zentro mistoa, Eureka! Zientzia Museoaren laguntzaz, FOTCIENCIA17
argazki erakusketa aurkeztu du. Bere generoan bakarra da, eta punta-puntako zientziaren eta
gizartearen arteko topagune eta elkarrizketarako gunea da.
Erakusketaren inaugurazioa datorren abenduaren 2an, osteguna, arratsaldeko 18: 00etan ospatuko
da, Eureka! Zientzia Museoan, Donostian, ongietorri koktel batekin eta erakunde antolatzaileen hitz
batzuekin (izen-ematea hemen)
Erakusketa bisitatzea doakoa izango da eta abenduaren 2tik urtarrilaren 9ra egongo da zabalik,
museoa zabalik dagoen ordutegian.
FOTCIENCIA17 penintsula zeharkatuko du eta atzerrira bidaiatuko du 2021-2022an, eta hau izango
da Euskal Autonomia Erkidegoan berataz gozatzeko aukera bakarra.

Begirada nano, mikro eta makroskopikoa
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenak (CSIC), Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak
(FECYT) eta Jesús Serra Fundazioak urtero antolatzen duten argazki-lehiaketaren emaitza da

Kutxa Fundazioa · Mikeletegi, 79 – Arbide dorreak, 20009 Donostia / San Sebastián · T. 943 251 900
E. kutxa@kutxa.eus · www.kutxa.eus

FOTCIENCIA17. Katalogo honek FOTCIENCIA lehiaketaren 17. ediziora aurkeztutako 448
argazkietatik 49 biltzen ditu, eta horien artean urteko zazpi irudi zientifiko onenak daude. Argazki
horiek argazkigintzarekin, mikroskopiarekin, dibulgazio zientifikoarekin eta komunikazioarekin lotutako
profesionalen batzorde batek aukeratu ditu.
Edizio honetako eta aurreko edizioetako argazki guztiak hemen ikus daitezke:
https://www.fotciencia.es/publico/index.aspx 17. edizio honek badu berezitasun bat: aurkeztutako
argazkien egileek aukeratu dute Nazio Batuek aitortutako Garapen Iraunkorrerako 17
Helburuetatik (GJH) zein den bere irudiaren edukira hobekien egokitzen dena.
“Zientziak eta irudiak elkarri laguntzen diote, gizartea mundu zientifiko eta teknologiko liluragarriaz
jabetzeko eta jakin-mina pizteko tandem ezin hobea bihurtuz. Katalogo hau eta erakusketa ibiltaria
osatzen duten argazkiak burutsuak, sortzaileak eta askotarikoak dira: gizartea eta zientzia ere hala
baitira. Hori da proiektu honen aberastasunaren zati bat», dio batzorde antolatzaileak.
Zientziari begira, Brasilgo baso atlantikoan ateratako Ethra generoko argizari arra ikus daiteke, baita
eltxoen begi konposatu handiek osatzen dituzten milaka unitate fotohartzaile (omatidioak) erakusten
dituen irudi bat ere. Beste irudi batean, artoxia fluoreszentearen bidez hartutako argazki deigarriak
ere, hala nola "elikadura eta nutrizioa" kategorian hautatutakoa, plastikozko mikropartikulek sortutako
digestio-traktuen argiztapen laranja ikus daiteke.
Gazteek lekua dute ekimen honetan eta irakasleen laguntzarekin parte hartzen dute "zientzia
ikasgelan" modalitatearen bitartez. Edizio honetan hautatutako irudiak laborategiko materiala
erakusten du natura kimikoa dela eta kimika naturan dagoela azpimarratzeko, eta funtsezkoa dela
aldarrikatuz, garapen jasangarriaren erronkei irtenbideak emateko, hala nola energia-iturri
alternatiboen aurrerapena edo munduko populazio gero eta handiagoaren elikadura.

Ikusi katalgoa

+ Información
Idoia Mugica (CFMko komunikazio eta dibulgazio arduraduna)
943 018 768
635 722 449
Outreach.cfm@ehu.eus
cfm.ehu.eus
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Antenas y feromonas
Javier A. Canteros

Candy
Lola Molina Fernández
Coautoría
Isabel Sánchez Almazo,
Concepción Hernández Castillo

Líneas de alarma
David Talens Perales
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Naturaleza química
Sergio Climent Martínez

Hay una mujer detrás del fósil
Edgard Camarós

Esferas de sangre
María Luz Sánchez Silva
Coautoría
Antonio Villafranca Alberca
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