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Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian
1977-2002 aldian
2020ko otsailaren 8tik aurrera
A0 aretoan 

Erakusketa honek Artium Museoaren funtsak ditu ardatz, eta euskal tes-
tuinguruko jardun artistiko eta kulturalei buruzko gogoeta zabala proposa-
tzen du. 1977. urtea da Zeru bat, hamaika bide erakusketaren abiapuntua, 
urte horretan eman baitzitzaion hasiera mugarri politiko, sozial eta kultural 
handiek ekarri zituen aldiari: lehenengo hauteskundeak lau hamarraldiko 
diktaduraren ondoren edo esparru instituzional berri baten sorrera eragin 
zuen legeen aldarrikapena. Urte horretan, halaber, Emakumearen Lehe-
nengo Jardunaldiak antolatu ziren Bilboko Unibertsitateko Leioako cam-
pusean (handik hiru urtera Euskal Herriko Unibertsitatea bihurtuko zen).

Bi hamarraldi baino gehiago aztertzen ditu erakusketak, eta 2002. urtean 
amaitzen da ibilbidea, Artium Museoa zabaldu zen urtean hain zuzen ere.
Praktika artistikoak, adierazpen kulturalak eta prozesu historikoak uztar-
tuz, erakusketa honek besteak beste jorratzen ditu aldi horretan gertatu zi-
ren instituzionalizazio prozesuak, artistek politika kulturalen eraketan izan-
dako parte-hartzea, jardun artistikoen eta gizarte-mugimenduen arteko 
gurutzaketak, kontzientzia feminista edo globalaren eta tokikoaren arteko 
tirabirak XX. mendearen amaieran sortutako arte-eztabaidetan. Gure orai-
naren konplexutasunaren eta aberastasunaren berri emango duten iragan 
hurbileko ahotsen, formen eta egiteko moduen batura.

A0 aretoa. Artium Museoa
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Zeru bat, hamaika bide narratiba ireki, inklusibo eta etengabe eraikitzen ari den 
baten eran planteatu da, eta ehundik gora artelan, dokumentu eta artxiboko 
material bildu ditu Museoko aretoetan. Era horretara, ibilbide luze bat egiten 
du proiektuak hartzen duen mende-laurdenean sortutako adierazpenen uga-
ritasunean barrena.

Museoaren bildumaren baitako lanez gainera, azken urtean erakundearen 
Funtsetara iritsi diren gordailuak, dohaintzak eta erosketak sartu dira erakus-
ketan. Besteak beste, Acciones corporales, Esther Ferrer artistak (Donostia, 
1937) 1975. urtean bideoan grabatutako performance saila, Agustin Ibarrola-
ren (Bilbo, 1930) Paisajes de Euskadi xilografiak (1967-1980) eta Eusko Jaur-
laritzaren Kultura Sailak sustatutako Gure Artea lehiaketako garrantzizko lan 
multzoa, besteak beste Miren Arenzana (Bilbo, 1965) eta Itziar Okariz (Donos-
tia, 1965) artisten lanekin.

Horrez gainera, partikularren eta erakundeen lanak eta artxiboak ere bilduko 
dira erakusketan: Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio Fundazioa 
(Fundación Vital Fundazioa), Euskadiko Filmategia, Jorge Oteiza Funda-
zioa-Museoa, Artxibo Arteleku / Gipuzkoako Foru Aldundia, ASAC-Archi-
vio Storico delle Arti Contemporanee (Fondazione La Biennale di Venezia), 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea eta «Maite Albiz» 
Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

Komisarioak: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras eta Beatriz Herráez
Koordinazioa: Daniel Eguskiza
Erakusketaren diseinua: Gorka Eizagirre

A0 aretoa. Artium Museoa
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Instrumentos y fetiches, 2017-2018. June Crespo

June Crespo. HELMETS
2020ko abenduaren 4tik 2021eko maiatzaren 2ra 
A1 aretoan

June Crespori (Iruñea, 1982) eskainitako erakusketak haren ibilbidearen 
une bateko eta besteko lanak bilduko ditu Museoan, proiekturako be-
rariaz ekoitzitako lan sailekin batera. Bere piezetan, Crespok gorputzari 
eta honek arkitekturarekin dituen harremanei buruzko hizkuntza bat lan-
tzen du eskulturatik. Zuloak, hodiak, mugak, zirkulazioa eta hondarra dira 
artistaren ekoizpenaren aipamena egiteko gehien errepikatzen diren ter-
minoetako batzuk. Eskulturak eta irudiak, beti prekarietate materialetik, 
komunikabideen ekonomiatik, egiten aritzearen, saiakeraren garrantzian 
tematzen direnak.

Crespok hainbat sari jaso ditu, besteak beste, Mª José Jove Funda-
zioaren Nazioarteko Arte Saria (2019), RNE-ren Ojo Crítico Saria (2018), 
Botin Fundazioaren Arte Plastikoen beka (2018) eta sormen-lana saritze-
ko Gure Artea Saria (2013). Haren lanak Reina Sofia eta Artium museoe-
tako bildumen parte dira, besteak beste.

Bakarkako erakusketa berrienen artean hauek daude: No Osso, Portoko 
Certain Lack of Coherence espazioan (2019), Ser dos, Bilboko Carreras-
Mugica galerian (2017), Chance Album nº1, Bartzelonako etHALL gale-
rian (2016) eta Kanala, Vigoko MARCOn (2016).

Komisarioak: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez

Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal
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Moyra Davey. Lanak / Obras / Works
2020ko urriaren 8tik 2021eko martxoaren 7ra
A2 aretoa

Moyra Daveyren lana argazkigintzaren, zinemaren eta idazketaren esparruen 
artean dabil, diziplina eremu bakar bati atxikitzea eragozten duten erresonan-
tzia eta korrespondentzia kateak eraikiz. Joan-etorri horiek ez dira bitartekoen 
artean bakarrik sortzen, baita haren lanetan gainjartzen diren eta amaitu ga-
beko saiakuntza gisa funtzionatzen duten kontakizunetatik ere. Artistak ozenki 
irakurritakoan gauzatzen diren testuen bidez edo haren piezen protagonista 
diren pertsonaia errepikarien esku-hartzeen bidez gainjartzen eta eteten diren 
istorioak dira. Biografiaren, historiaren eta literaturaren esparrura igortzen du-
ten aipamenen bilduma gisa funtzionatzen duten lanak dira. Museoko erakus-
ketan haren film garrantzitsuenetako batzuk aurkezten dira, azken ekoizpena 
barne, i confess (2019). 

Bilduma garrantzitsu askotan dago Daveyren lana —besteak beste New 
Yo rkeko MoMAn eta Metropolitan Museumen, eta Londresko Tate Moder-
nen—, eta nazioarteko erakusketa ospetsuetan erakutsi da, esate baterako 
Kasselgo documenta-ren azken edizioan. Bere bakarkako erakusketa berrie-
nen artean ondokoak aipa daitezke: Portikus, Frankfurt/Main (2017), Bergen 
Kunsthall, Norvegia (2016), Camden Arts Centre, Londres (2014) eta Kuns-
thalle Basel, Suitza (2010).
Moyra Davey (Toronto, Kanada, 1958), New Yorken bizi da eta han lan egiten du.

Komisarioak: Beatriz Herráez / Nicolas Linnert
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal

‘I confess’, 2019 (fotograma). Moyra Davey  
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A Meret, 1996
Juncal Ballestín

Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
2020ko azaroaren 13tik aurrera
A3 aretoa

Artiumek Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa proiektua jarri du martxan. 
Artistaren obraren zati bat biltzen duen eta urtarrilean inauguratuko den 
erakusketa bat izango da ardatz, Fernando Illanak komisariatua. Aurretik, 
jarduera-programa zabal baten bidez, orain 5 urte hil zen artistaren irudia 
Museoko publikoengana hurbiltzen saiatuko gara.

Erakusketaren aurreko programa honetan, alde batetik, elkarrizketa-ziklo 
bat dago, non egilearen lanetik hurbil dauden hainbat profesionalek eta 
artistak parte hartuko duten, ikuspegi, bitartekaritza eta testuinguru des-
berdinetatik harrera errazteko xedez; eta, bestetik, bisita-programa bat, 
non Museoan kontserbazioaz eta zaharberritzeaz arduratzen den taldeak 
publikoekin partekatuko dituen artistaren obrak ondo mantentzeko beha-
rrezkoak diren garbiketa-, kontserbazio- eta zaharberritze-tratamenduak 
eta jarduketa-prozesuak.

- Azaroaren 13an: Zaharberritze gunearen lehen bisita eta Juncal Ballestínen in-
guruan. Lehen topaketa.

- Azaroaren 20an eta 27an Artelanen zaharberritze-prozesuaren bigarren eta hiru-
garren bisita

- Abenduaren 11n:  Juncal Ballestínen inguruan. Bigarren topaketa
- Abenduaren 18an:  Artelanen zaharberritze-prozesuaren laugarren bisita
- 2021 eko urtarrilaren 22an: Erakusketaren inaugurazioa eta Juncal Ballestínen 

inguruan. Hirugarren topaketa

Komisarioa: Fernando Illana

Proiektu hau Anesvaden, artistaren ondarearen oinordekoa den GKEaren, 
eta Artium Museoaren arteko lankidetzaren emaitza da.
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JAI. Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea
2020ko urriaren 8tik abenduaren 20ra 
A4 aretoa. Lantegi/Taller

JAI Tabakalera KGNZk eta Artiumek abian jarritako ikasketa-programa bat 
da, eta jatorri oso desberdineko profesionalak izan ditu, praktika artisti-
koaren potentziala identifikatzeko gai direnak, mundu garaikideari begiratze-
ko eta haren lengoaien erabilerari buruzko harreman kritikoa ezartzeko. JAI-
ko irakasleak premisa sistematiko baten arabera definitzen dira: proiektua 
sustatzen duten erakundeek beren erakusketa-programetan parte hartzen 
duten artistei JAIko irakasle izateko egiten dieten gonbidapena.

Premisa horietatik abiatuta, JAI gonbidatu guztiei egiten zaien galdera ber-
beraren inguruan egituratzen da: Zure lan-prozesua definitzen duen zer ja-
kintza praktiko zara beste batzuei transmititzeko gai? Galdera horri eman-
dako erantzunak metodologia zehatz bat onartzen du kasu bakoitzean, eta 
ariketa eta lantegi gisara emandako erantzun horien baturak osatzen du 
lan-asteetan garatzen den programa pedagogikoa. Urritik abendura arte, 
lan-prozesuei buruzko ondorioak aurkeztuko dituzte JAIko ikasleek Artiu-
men.

JAIri eman zaizkion artistak: Akane Saraiva, Antonio Menchen, Cecile Brousse, Char-
lotte Nordgren Sewell, Diego Diez, Izaro Ieregi, Ibon Landa, Jara Navarlaz, Mikel Es-
cobales eta Rocío Agudo.

JAI sostengatu duten artistak: Asier Mendizabal, Ibon Aranberri eta Itziar Okariz.

JAIri erantzun zioten artista gonbidatuak: Camila Sposati, Kobe Matthys-Agency, 
Diedrich Diederichsen, Jon Mikel Euba, June Crespo, Katinka Bock / Thomas Bou-
toux, Lili Reynaud Dewar eta Zbynèk Baladrán.
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Gema Intxaustiren (Gernika-Lumo, 1966) ekoizpena, bere lehen etapan, 
laurogeita hamarreko hamarkadan Euskal Herrian gertatu zen eskultura-
ren hizkuntzen berrikuntzarekin lotuta dago; eskultura-sail horietan, etxeko 
gaiei lotutako materialak erabiltzen ditu, eta artearen hizkuntzari buruzko 
hausnarketa ironikoa proposatzen du. Hamarkada horren amaieran piztu 
zitzaion Intxaustiri testuen, marrazkien eta argazkien erabileraren inguruko 
interesa, eta, horren ondorioz, Erresuma Batura joan zen zinema- eta bi-
deo-ikasketak egitera. Garai horretakoak dira Bilboko eta Londresko leku 
publikoetako fotomatoiak erabiliz egindako lanak. Mugimendurako eta 
denborarako muga zorrotzak zehazten dituen teknologia hori erabiltzeak 
irudi kopuru mugatu baten bidez eraikitako narrazioak sortzen ditu, non 
ohikoak baitira zinemaren eta artearen historiei egindako keinuak. Ildo ho-
rretatik, maiz aurkitzen dira haren obretan behin eta berriz agertzen diren 
aipuak eta eskurapenak, jatorrizko materialen zentzu narratiboa testu eta 
irudiaren interpretazio posibleak aldatu eta biderkatzen diren espazioetara 
eramaten dutenak, hizkuntza ororen izaera politikoa agerian utziz. Eragiketa 
iradokitzaileak, non zatiketa, errepikatzea edo omisioa funtsezko estrate-
giak baitira piezak eraikitzeko.

Komisariotza: Xabier Arakistain eta Beatriz Herráez
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal 

Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira 
2020ko otsailaren 8tik azaroaren 15era
A1 aretoan

Autorretrato, 2011
Artium Museoa Bilduma
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Ana Laura Aláez  
Lipsticks, 2002
(Zatia) 
Artium Museoa Bilduma 

Ibilbideak / Recorridos

Ibilbideak / Recorridos-en helburua Museoaren Bilduma ikusgai jartzea da, 
haren funtsetakoak diren obren erakusketatik abiatuta. Obra historikoak, 
piezen ikerketarekin eta zaintzarekin lotutako dokumentazioa, eta erakun-
deak abian jarritako lan-ildoetara hurbiltzeko aukera ematen duten artelan 
eskuratu berriak.

Une honetan Museoko espazio arkitektoniko batzuetan eta besteetan hiru 
belaunalditako euskal eskultore banaren lanak daude ikusgai: Cristina Igle-
sias (Donostia, 1956), Ana Laura Aláez (Bilbo, 1964) eta Maider López (Do-
nostia, 1975) egileenak. Arkitekturaren, eskulturaren eta kolorearen arteko 
harremanak aztertzen dituzten eta eskulturaren genero tradizionalak zalan-
tzan jartzen dituzten lanak dira.

Hojas de Eucaliptos-ek(1994), bost plantxa irregular erabiliz eginak, «teknikaren eta 
naturaren arteko gurutzaketa aktiboa sortzen du, artearen leku metaforikoa eta 
eskulturaren espazio iragangarria», Piedad Solansen hitzetan, 2004an argitaratu-
tako Bildumaren katalogoan. Hojas de Eucaliptos (1994) 1996an erosi zen Konrad 
Fisher galerian (Düsseldorf).

Maider Lópezen izenik gabeko obran (1999) horma faltsu baten barrualdea hartzen 
duen gainazal monokromo hori bat isla bat bezala proiektatzen da eraikinaren jato-
rrizko hormaren gainean. Pinturaren, eskulturaren eta arkitekturaren arteko mugak 
tenkatzen dituen keinu bat. 2000ko Gure Artea sarietan aukeratu zuten pieza. Ho-
nekin batera, Columna ere aurkezten da, artista beraren pieza bat, 2003an egina. 

Azkenik, Lipsticks-ek (2002) material eta forma konbentzionalak berrikusten ditu 
kitscharen eta jabetzearen hizkuntzatik, apaindura, gorputza eta artifizioa gogora-
razten dituzten proportzio handiegiko objektuekin. Pieza hori Madrilgo Juana de 
Aizpuru galerian erosi zen 2007an.
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Jaialdiak 24 edizio izan ditu. Ez dugu gogoko
2020ko irailaren 9tik abenduaren 8ra 
A0.1 aretoan

1977ko irailaren 10ean, Donostiako 25. Zinemaldiko ikusleek beren aldizkari 
ofizialaren 1. zenbakia zabaldu zutenean, ez zuten aurkitu, ez zilarrezko ez-
teien ospakizunik, ez halakoetan usu erabiltzen diren protokolo-formula horie-
tarik ere, ohi ez bezalako baieztapen bat baizik, euskaraz ere idatzia behingoz: 
«Zinemaldiak 24 edizio izan ditu. Ez dugu gogoko». Gauzak errotik aldatzeko 
promesa eta bere historiaren aurkako pultsu bat izan zen hura. Lehen aldiz, 
Zinemaldiak Madriletik kudeatuta egoteari utzi zion, eta tokiko artista-taldeen, 
zinekluben eta auzo-elkarteen ordezkariak biltzen zituen batzorde baten esku 
geratu zen. 

Donostia 77 frankismoak lapurtutako denbora lehenbailehen berreskuratze-
ko saiakera bat izan zen: programazioak diktaduraren biktimak eta erbeste-
ratutako eta zentsuratutako zinemagileak omendu zituen, auzo eta herrietara 
zabaldu zituen proiekzioak eta solasaldiak, esplizituki babestu zituen euskal 
herritarren aldarrikapenak. Laburbilduz, beste zinemaldi bat, demokratikoa eta 
herrikoia, irudikatzeko eta eraikitzeko plataforma gisa aldarrikatu zuen bere 
burua.

Erakusketa honetan, 1977ko edizio erabakigarri hura aztertzen da, Zinemaldia 
70: istorio posible guztiak proiektuko lantaldeak 2018-2019 ikasturtean aurrera 
eramandako ikerketa kolektiboa oinarri hartuta (Pablo La Parra Perez zuzendari 
zela, Elias Querejeta Zinema Eskolako ondoko kideekin: Antonio M. Arenas, 
Irati Cano, Telmo Edurza, Sara Hernandez, Julieta Juncadella, Felipe Montoya, 
Clara Rus eta Neus Sabaté). 

Donostiako Zinemaldiak eta Elias Querejeta Zine Eskolak elkarlanean antolatu-
ta eta Loterías y Apuestas del Estado erakundeak babestuta, jaialdiaren artxibo 
historikoa berreskuratzea, aztertzea eta balioestea da proiektu honen helburua.

Komisarioa: Pablo La Parra Pérez
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Mina, viento de libertad pelikularen 
proiekzioa Auzoak eta herriak saileko saio 
batean, 1977ko irailaren 21ean
Argazkia: Zinemaldiko aldizkaria
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Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
Komisario Berriak 2020
2020ko abenduaren 18tik aurrera
A0.1 aretoan

Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan proiektua, Komisario berriak 
programaren 2020ko deialdian hautatua, Gasteizko Musika Bideo Jaialdia-
ren pultsioetan sartzen da laurogeiko hamarkadaren bigarren erdialdean. 
Juan José Narbona, Isabel Herguera edo Francisco Ruiz de Infante artis-
ten proposamenen bidez, besteak beste, honako gai hauek berreskuratu 
nahi dira: Euskal Rock Erradikalak lagundu zuen irudikapen bisuala, giro 
horretan bizi izan ziren gorputzen gauzatzea, eta kultura herrikoi hark eta 
bideoaren bideak gizartean eta erakundeetan sortutako interesa. 

Bideoa euskal testuinguruan praktika artistiko gisa agertzeak eragin sozial 
eta politiko nabarmena du obraren izaera prozesuala, artearen merkatua, 
erakundeak eta eszena artistikoa bera moldatzen dituen egiteko moduetan; 
gainera, pizgarri izan ziren garaiko artistentzat. Donostiako Bideo Jaialdia, 
Gasteizko Musika Bideo Jaialdia eta Tolosako Bideoaldia bezalako lehiake-
tak erakundeek testuinguru hori zabaltzeko duten interesaren adibide argia 
dira, eta jendeari irudimen bisuala biderkatzen duen hizkuntza malgu horren 
aukerak eskaintzeko interesaren adibidea, mugak lausotuz.

Proiektu hau Ane Lekuonak, Itziar Gutierrezek eta Iñigo Gómez Egiluzek 
komisariatu dute KOMISARIO BERRIAK programaren esparruan.

.
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Xehetasuna

Zinemaldiak 24 edizio izan ditu. Ez dugu gogoko erakusketaren baitan, Car-
los Rodríguez Sanz eta Manuel Coronaren Expediente film laburra aurkeztu 
da. Film hark irabazi zuen film labur onenaren Urrezko Maskorra Donostiako 
Zinemaldiko 1977ko edizioan —25.ean—, eta lehen aldiz proiektatuko da 
jendaurrean, Elías Querejeta Zine Eskolak Tabakalerako MediaLabekin lan-
kidetzan filma zaharberritzeko eta digitalizatzeko egindako lan eskergaren 
ondoren.

Formalki, 15 minutuko lan bat da, 16 mm-an errodatua, jatorrian, eta Rafael 
Solbes eta Manuel Valdés artistak kide zituen Equipo Crónica taldearen 
obren filmazioetan oinarritua dago. Ikuspegi estetikotik, muntaketa bereziki 
esanguratsua izan zen garai hartarako. Eta, ikuspegi politikoari dagokionez, 
frankismoko azken fusilatuei eskainitako obra da.

Filmak lotura-ardatz bat eratzen du, erakusketaren baitan, Artium Mu-
seoko Bildumako Equipo Crónicaren Leer a Daumier pinturarekin, zeina 
proi ekzioaren parez pare jarri baita ikusgai. 1975ean sortutako margolan 
bat da; hain zuzen ere, Zinemaldiak —artean Informazio eta Turismo Minis-
terioaren agintepean antolatua— nazioarteko boikot zabal bat jasan zuen 
urtekoa. 1975ean frankismoak emandako azken heriotza zigorrak izan zi-
ren protesta haren iturria, filmarena bezalaxe. Film labur onenaren Urrezko 
Maskorra jaso izana diktadurak errepresaliatuekiko justizia eta erreparazio 
adierazpen moduko bat izan zen.

Expediente, 1977(fotograma). Carlos Rodríguez Sanz eta Manuel Corona.
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Hasieratik. Zinema feministaren historiak 

Historia guztiek daukate hasiera bat. Baina ez dago historia bakarrik. Kontalari 
bakoitzak sortzen du bere historia hitzez hitz. Pelikulaz pelikula zinemaren histo-
riaren kasuan. Eta historia guztiek hasiera bat daukaten bezala, zinemaren historia 
bakoitzak lehenengo pelikula bat dauka. Askotan Lumière anaien La sortie de l’usi-
ne à Lyon izaten da lehenengo pelikula hori. 

Orain hilabete batzuk eman genion hasiera ziklo honi, Alice Guy zinemagilearen 
eskutik. Zinemagile aitzindari hark fikzioko lehen filma zuzendu zuen, 1896an. Bera 
hasieratik egon zen hor, eta horrexegatik izan zen bera gure hasieraren hasiera.

Gainontzeko ibilbidea emakume zinemagileen eskutik eta emakumezkoen ahotsek 
lagunduta egingo dugu zinema feministaren historia hau osatuz. Posible diren as-
kotariko bat.

Tabakaleraren, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren, eta Artium Mu-
seoaren arteko lankidetza

Aurkezpena 18:00etan.  Proiekzioak 18:30ean
Tarifa: 2 €
Ziklorako txartela: 10 €
Museoaren Adiskideak: € 1/ Ziklorako txartela: 5 €
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Zinema zikloa

Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe. 1975 (Fotograma ) Agnès Varda.
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Zinema zikloa
Hirugarren saioa
Urriak 3, larunbata

Aurkezlea: Garbiñe Ortega. Punto de Vista Nafarroako Zinema Dokumentaleko Na-
zioarteko Jaialdiaren zuzendari artistikoa.  Zinema Gaur programaren komisarioa

· Réponse de femmes: Notre corps, notre sexe, Agnès Varda, Frantzia, 1975, 8 min
Antenne 2 telebista-kateak zazpi zuzendariri eskatu zien sortzeko pieza bat, gal-
dera honi erantzuteko: «¿Qué es una mujer?». 

· Daguerréotypes, Agnès Varda, Frantzia, 1976, 80 min, DCP
Agnès Vardari eskainitako saioaren ardatza Daguerréotypes film luzea izango da. 
Zuzendariak Parisko 14 barrutian kokatutako Daguerre kalea errodatuko du, bera 
bizi den kalea, hain zuzen. 

Laugarren saioa
Azaroak 7, larunbata

Aurkezlea: Arantza Santesteban. Zinema-zuzendaria eta ikertzailea.

· Delphine et Carol, Insoumuses, Callisto McNulty, Frantzia-Suitza, 2019, 70 min, 
DCP. Film honek istorio zoragarri bat kontatzen digu: 1970ean atera zuten mer-
katura lehen bideokamera (Sony Portapak), eta Carole Roussopoulos izan zen 
Frantzian bideokamera hura erosi zuen lehen emakumea. Roussopoulos, Delphi-
ne Seyrig antzezle ezaguna eta Ioana Wieder elkartu, eta Les insoumuses taldea 
sortu zuten; eta, bideokamera emantzipaziorako tresna gisa erabiliz, 1970eko 
hamarkadako bideofeminismo frantsesa sortu zuten. Handik 50 urtera, Callisto 
McNulty (Paris, 1990) Carole Roussopoulosen bilobak talde haren memoria egu-
neratu eta betikotu du, garai hartako materialak eta  protagonista iraultzaileen 
lekukotasunak bilduz.

Bosgarren saioa
Abenduak 12, larunbata
Aurkezlea: Irati Gorostidi. Zinema-zuzendaria.

· Riddles of the Sphinx, Laura Mulvey & Peter Wollen, Erresuma Batua, 1977, 92 
min, DCP, JB EN, Azp. ES. 1975ean, Laura Mulvey teorialariak (Oxford, 1941) 
«Visual Pleasure and Narrative Cinema» artikulu iraultzailea argitaratu zuen 
Screen aldizkarian. Artikulu haren bidez, betiko aldatu zuen zinemaren teoria 
feminista. Lehen aldiz, psikoanalisiaren ikuspegitik aztertu zituen Hollywoodeko 
filmak, eta ondorioztatu zuen filmak gizonentzako eginda daudela. 

· Euskal emakumeak, Mirentxu Loyarte, 1981, 10 min, DCP, JB EU, Azp. ES. 
Emakume batek zuzendutako Ikuskako (1978 eta 1982 bitartean euskaraz egin-
dako 21 dokumental) film bakarra da. Lan honen bidez, Laura Mulveyk Londres-
tik zinemaren teoria astindu zuen garaian Euskadiko emakumeek beren egoerari 
buruz zer iritzi zuten ikusi ahal izango dugu.
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Ikasgeletatik espazio publikora: arte garaikidearen inguruan 
Euskal Herrian egindako titulazio amaierako lanen bilduma 
bat. Lehen jardunaldiak 

Artiumek, UPV-EHUko (GIU18/153) GizaArtea ikerketa-taldeak eta uni-
bertsitate bereko Artearen Historia eta Musika Sailak azken urteotan arte 
garaikidearekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Aki-
taniako (Frantzia) unibertsitateetan eta goi-mailako hezkuntza-erakundee-
tan egin diren Gradu Amaierako Lanak (GAL), Ikasketa Amaierako Lanak 
(IAL) edo Master Amaierako Lanak (MAL) ezagutzera emateko antolatu 
dituzte jardunaldiok. Bertan askotariko espezialitateetako lanek dute to-
kia (edozein diziplina artistiko, artearen historia, filosofia eta estetika, an-
tropologia, soziologia, arte-hezkuntza, ikus-entzunezko komunikazioa, 
etab.), proposamen eta lengoaia artistiko garaikideekin harremana badute. 
Ikasgeletan sortutako ekarpen horiek zabaltzeaz gain, sorkuntza artistiko 
garaikidearen inguruan hainbat diziplina eta jakintza-arlotako graduatuen 
arteko topagune bat sortu nahi dute jardunaldiek.

Irailak 30, asteazkena, eta urriak 1, osteguna
Toki mugatua
Sarrera doakoa da, baina aldez aurretik e-mailez izena eman behar da: 
actividades1@artium.eus
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Jardunaldiak
Zeintzuk dira arte-espezializazioetan dabiltzan ikasleek 
ikertzen dituzten gaiak? 

Jardunaldi hauen helburua Euskal Herriko goi irakaskuntzan arte garai-
kidearen inguruan gauzatzen diren lanak ezagutaraztea da, era horretan 
Unibertsitatearen, Museoaren eta gizartearen arteko loturak gauzatuz.

Hitzaldiak:
Blanca Ortiga, Sheila Portilla Prado, Sara Pérez Becerra, Gari Arambarri 
Arregui, Andrea Dávila Rubio, Antía Muiño Sánchez, Luis Cortés Sahún, 
Garazi Navas Mundiñano, Alejandro López Mera, Arantza Santibáñez Gar-
cía, Iratxe Esteve Cuesta,  Cristina Vera Aurioles, Jone Rubio Mazkiaran, 
Elena Olave Duñabeitia, Nahia Ruiz Albizuri, Barezi Caballero Rodríguez, 
Sara Padilla Grimalt, Xabier Goikoetxeta García, María Expósito Rincón, 
Liben Svaart, Miriam Inza Pascual, Aitziber Barriga Fernández, Andrea Pla-
za Blanco, Maddalen Pinuaga Jayo, Ane Seijas Garzón, Jenni Alvarado 
Rodilla, Sofía Moreno Domínguez, Nerea Mandiola Solozabal eta Natalia 
Albéniz Fernández.

Parte-hartzaileak: 
Concepción Elorza Ibáñez de Gauna, María Jesús Pacho Fernández eta 
Enrique Martínez Goikoetxea. 

Moderatzaileak: 
Andere Larrinaga, Charo Garaigorta, Garazi Ansa, Haizea Barcenilla, Miren 
Vadillo eta Mikel Onandia.
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Arte garaikideko dokumentazio zentroen X. topaketak
Artxibo eta bilduma berezien kudeaketa ondare-erakundeetan

Artium Museoak Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen Topaketak an-
tolatzen ditu, bi urtez behin, 2002az geroztik. Topaketa hauen helburua da 
dokumentazio-zentroen egitekoa aztertzea, informazioaren kudeaketa eta 
zabalkunderako estrategia berriekin loturik, bai eta informazioaren teknolo-
giak baliatzea ere, zentro horien arteko lankidetza-programak sustatzeko.

Topaketen bidez informazioaren profesionalek aukera dute esperientziak 
trukatzeko, kudeaketarako estrategia berrien inguruan gogoeta egiteko, 
eztabaida sortzeko eta ikerketa bultzatzea eta kalitatezko produktuak eta 
zerbitzuak eskaintzea xede duten lankidetza-ekimenak sustatzeko.

Edizio honetan, asmoa da zentro espezializatuetan dokumentu-ondareaz 
egiten den kudeaketa aztertzea eta museo, unibertsitate eta dokumen-
tazio-zentroetan garatzen ari diren proiektu digitalak ezagutzea, betiere, 
zentro horietako profesionalen arteko talde-ikaskuntza eta esperientzien 
trukea bultzatuz.
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Jardunaldiak
Hizlariak:

- Oihana Aranburu Balerdi, Xenpelar Dokumentazio Zentroa
- María Luisa Cuenca García, Prado Museo Nazionala
- Paz Fernández Fernández-Cuesta, Juan March Fundazioa
- Teresa Malo de Molina, Madrilgo Carlos III Unibertsitatea
- Nuria Rodríguez Ortega, Malagako Unibertsitatea
- Paloma Gueilburt, MACBA
- Beatriz Fernández Rodríguez, Madrilgo Reina Sofia Museo Nazional eta 

Arte Zentroa
- Mar Pérez Morillo,  Espainiako Liburutegi Nazionala
- Gloria Vilches, Bartzelonako Kultura Garaikideko Zentroa (CCCB)
- Alicia Parras, UCMko Informazio Zientzien Fakultatea/ PaDem ikerke-

ta-taldeko kidea
- Asunción Maestro Pegenaute, Liburutegi Zerbitzua
- María Camino Barcenilla Tirapu, Kultura Zuzendaritza Nagusia
- Itziar Arrieta Salinas, Telekomunikazio eta Digitalizazio Zuzendaritza Na-

gusiaren Kultura eta Kirol Saila
- Juanjo Asa Mina, proiektuen kudeatzailea, CONASA enpresa
- Elena Roseras Carcedo, Artium Museoa

Urriak 22, osteguna, eta 23, ostirala
Sarrera doakoa da, aldez aurretik izena emanda. Edukiera mugatua
Informazioa eta izen-ematea: 
biblioteca@artium.eus /945 20 90 20/ 945 20 90 12 telefono-zenbakietan
Nahi duenak birtualki parte hartu ahal izango du, streaming bidez. Izena 
emateko unean emango zaizue dagokion esteka.
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Ikastaroa

Begirada feminista: ikuspegi feministak ekoizpen 
artistikoetan eta artearen teorietan

Artium museoak Begirada feminista: ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan 
eta artearen teorietan ikastaroaren hamahirugarren edizioa antolatu du. Xabier 
Arakistain arte komisarioak eta Lourdes Méndez UPV/EHUko arte antropolo-
gian katedradunak zuzentzen dute ikastaroa, eta hainbat herrialde, diziplina 
eta belaunalditako hizlariak biltzen ditu urtero, ikuspegi feministetatik, artearen 
alorrean aztertzen edo esku hartzen dutenak.

Ikuspegi horiek, emakumeen diskriminazioa, zapalkuntza eta esplotazioa sa-
latzeko eta borrokatzeko, sexuaren kategoriak gizartea, begirada, hizkuntza, 
artea, eremua eta erakundeak egituratzen dituela adierazten dute, dimentsio 
estetiko eta politikoak uztartuz. Era berean, ikuspegi feministek bizi diren gizar-
teetan indarrean dauden sexu, etnia eta klaseko gizarte-harremanen sarean 
aztertzen dituzte artistak, eta, hori egitean, artistek eta haien artelanek artean 
lortutako ospe desorekatuaren arrazoiak argitzen dituzte.
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Ikastaroa
 Ikastaro honek publiko zabal bati artearen arloko artista eta teorialari feminis-
ten ekarpen nagusien panoramika bat proposatzen dio, gaur egun aurre egin 
behar zaien arazo teoriko eta politikoak azpimarratuz, joera androzentriko eta 
etnozentrikorik gabeko artea eta ezagutza lantzen eta zabaltzen jarraitzeko.

Hizlariak: 

- Mary Chordà. Artista
- Errekazioa. Estíbaliz Sádaba eta Azucena Vieites artistek 1994. urtean sor-

tutako taldea
- Patricia Falguìeres. Artearen historialaria. EHESS-École des hautes études en 

sciences sociales, Paris
- Carmen Gaitán Salinas. Artearen historialaria. Madrilgo Konplutense Uniber-

tsitatea
- Gema Intxausti. Artista
- Lara Perry. Artearen historialaria. Brightoneko Unibertsitatea

Azaroa, larunbata 14, eta 15, igandea

Emanaldi aretoa. Sarrera doan. Toki mugatua.

Parte hartzeko, aurrez izena eman behar da www.artium.eus webgunean, 
Artiumeko txartel-leihatilan edo 945 20 90 20 telefono-zenbakian.
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Artium Museoan antolatutako izen bereko erakusketari loturiko 
Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira liburuaren 
aurkezpena

Azaroak 14, larunbata

Artium Museoa argitalpen-ildo propio bat garatzen ari da, erakundeak 
ekoitzitako erakusketa-proiektuekin lotura duten artisten liburuak eta ka-
talogoak argitaratzeko. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira Gema In-
txausti artistaren lanari Museoan eskainitako bakarkako lehen erakuske-
taren izenburua da, eta orobat da haren ibilbideari buruz idatzitako lehen 
liburuaren izenburua ere. Argitalpenak artistaren beraren testuak, erakus-
ketaren komisario Xabier Arakistain eta Beatriz Herráezenak, Lourdes 
Méndezenak eta Aintzane Legarretarenak biltzen ditu. 

Gema Intxaustiren erretratua
Argazkia: Quintas Fotógrafos

Paperetik hitzera hileroko programaren baitan, askotariko liburu eta argi-
talpen-proiektuak aurkeztuko dituzte hainbat artista, idazle, diseinatzaile, 
historialari, kritikari eta komisariok. Artearen eta argitalpengintzaren artean 
gertatzen diren truke etengabeei arreta jartzen dien proposamen bat da, 
eta orobat da Museoaren eskuratze bibliografikoen politikaren ikerketa-il-
do nagusietakoa.

XX. mendeko Artearen Historian esanguratsuak izan dira  truke horietako 
batzuk, hala nola Marcel Duchampen Kutxa berdea (1934) proiektua. Ku-
txa txiki bat da, artistak Beira handia obra egiteko baliatu zituen laurogeita 
hamahiru lan-ohar, argazki eta dokumentu biltzen dituena, eta har daite-
keena artistak formulatutako «peut-on faire une œuvre, qui ne soit pas 
d’art?» (Egin ote daiteke artea ez den obrarik?) galdera enigmatikoaren 
erantzuntzat.

Emanaldi aretoan. 19:00etan 
Sarrera, doan. Toki mugatua
Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20

Paperetik hitzera
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Sans Soleil Ediciones argitalpen-proiektuaren aurkezpena,  Kultur 
Soleil kooperatibako kideen eskutik

“2013az geroztik, gure aukeretatik gora editatzen” 

Azaroak 18, asteazkena

Sans Soleil Ediciones argitaletxe bat baino askoz ere gehiago da. Kul-
tur Soleil kooperatibaren parte da, eta inguratzen gaituen kultura bisual 
konplexua aztertzeko tresnak proposatzen dizkigu, Estibalizko egoitzatik 
(Araba), kulturaren ikerketa eta zabalkunderako beste ekimen batzuekiko 
elkarlan estuan. 

Aurkezpena: Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de 
Fluxus, Mariano Mayerren eskutik  

Abenduaren 19an, larunbata

Mariano Mayer (Buenos Aires, Argentina, 1971) poeta eta komisario in-
dependentea da. 2002az geroztik, Madrilen bizi da. Azken proiektuen ar-
tean, aipatzekoak ditu Azucena Vieites. playing across papers, Sala Alcalá 
31 (Madril, 2020), eta Distancias elásticas: Antonio Menchen eta Cecilia 
Szalkowicz, Párraga Zentroa (Murtzia, 2019), besteak beste.
Fluxus Escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus irakurketa-arike-
ta baten izenburua da. Testu teoriko eta artistikoen sorta bat biltzen duen 
antologia batena.
 

Mariano Mayer erretratua

Argazkia: Sans Soleil Ediciones

Paperetik hitzera
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LORATEGItik
Iragana, oraina eta etorkizuna. Kontakizunak, eraikitzen ari den 
Bilduma batetik abiatuta 

Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian 
erakusketa du ardatz, eta artisten banakako erakusketak biltzen ditu. 

Iraganak demokraziarako trantsizioaren garaian hasten den ibilbide bat pro-
posatzen du; hau da, Museoaren bildumako funtsen lehenengo tarteari dago-
kio. Aldaketa politiko, sozial eta ekonomiko sakonen garaia izan zen, inondik 
ere, eta horrek ezinbestean eragina izan zuen artean.
- Urria: larunbata, 3, 12:30ean; asteazkena, 14, 18:00etan; larunbata, 24, 

17:30ean, eta larunbata, 31, 17:30ean
- Azaroa: asteazkena, 4, 18:00etan; larunbata, 14, 17:30ean; asteazkena, 25, 

18:00etan
- Abendua: larunbata, 5, 12:30; larunbata, 12, 17:30ean, eta larunbata, 26, 

17:30ean

Orainak gaurko egunari begiratzen dio, globalizazioaren testuinguruari, zeine-
tan agertu baitira hainbat kontzeptu berri, hala nola deslokalizazioa, tertziariza-
zioa edo prekarietatea. 
- Urria: larunbata, 3, 17:30ean; larunbata, 17, 12:30ean, eta igandea 25, 

12:30ean
- Azaroa: igandea, 1, 12:30ean; larunbata, 7, 12:30ean; asteazkena 18, 

18:00etan, eta larunbata, 28, 12:30ean
- Abendua: larunbata, 5, 17:30ean; igandea, 13, 12:30ean, eta igandea, 27, 

12:30ean

Etorkizunak, etorkizunari begirako gogoeta proposatzen du, ezinbestean lo-
turik COVID-19aren krisiaren ondoriozko mundu mailako emergentzia-egoe-
rari.
- Urria: igandea, 4, 12:30;ean; larunbata, 17, 17:30ean, eta igandea, 25, 

17:30ean
- Azaroa:  igandea, 1, 17:30ean; larunbata, 7, 17:30ean; larunbata, 21, 

12:30ean, eta larunbata, 28, 17:30ean
- Abendua:  igandea 13, 17:30ean, eta igandea 27, 17:30ean.

Beste istorio(ak). Praktika artistikoak eta feminismoak Euskal Herriko tes-
tuinguruan. Bi bisita aldi berean bereizi baina elkarren osagarri biltzen ditu sail 
honek, eta jarduera artistiko eta pentsamendu feministen arteko bidegurutzee-
tara eramango gaitu, ikuspegi historikotik.
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LORATEGItik
1. ibilbidea. Hutsunean igeri egindakoak
- Urria: asteazkena, 7, 18:00etan, eta asteazkena, 21, 18:00etan
- Azaroa: igandea, 8, 12:30ean; larunbata, 21, 17:00etan, eta igandea, 29, 

12:30ean
- Abendua: igandea, 6 eta larunbata, 19, 17:30ean 

2. ibilbidea. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur

- Urria: igandea, 11, 17:30ean, eta larunbata, 24, 12:30ean
- Azaroa: igandea, 8, 17:30ean; igandea, 22, 12:30ean, eta igandea, 29, 

17:30ean
- Abendua: igandea, 20, 17:30ean

Ibilbide monografikoak
Azkenik, erakusketen bisita monografikoen ohiko eskaintzari eusten dio LORA-
TEGItik abiatuta programak. 
Informazioa eta erreserbak:  945209020 telefono-zenbakian eta Museoan 
bertan. Museoko sarrera-txartelarekin doan. Toki mugatua.

Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak

Artiumen lorategiak zaintzea behar ditu berritzeko, irauteko eta hazteko. 
Landareak artatzeko esku ona badaukazu, baratzean lanean aritua bazara 
edo, besterik gabe, denbora pixka bat badaukazu eta auzoko txoko berde 
hau zaintzen ikasi eta lagundu nahi baduzu, emazu izena programa hone-
tan. Aurten, gure auzoaren dibertsitatearen erakusgarri izango den baratze 
inklusibo bat sortu nahi dugu.

Ordutegia 17:30etik 18:30era
- Urria: 1, 8, 15, 23 eta 30
- Azaroa: 6, 13, 20 eta 27
- Abendua: 4, 11 eta 18

Informazioa eta erreserbak:  945 20 90 20 telefono-zenbakian eta Museoan 
bertan



28

JA
RD

UE
RA

K
PLAZARATU

PLAZARATU

Plazaratu (plazara eraman, jendaurrean agertu) programak Museoaren 
berezitasun arkitektoniko batetik hartu du izena: ia 2000 metro koadroko 
aire zabaleko plaza bat, bi eraikin lotzen dituena, eta inguru hurbilarekin 
harreman eta lan modu berriak pentsatzeko abiapuntu dena.

Proiektua bitartekaritzarako plataforma izateko asmoz sortu da: plaza 
Museoaren jarduera beste esparru batzuekin lotzeko gai den sorkuntza- 
eta topaketa-espazio bihurtzea du helburu. Hau da, Museoak definitzen 
duen espazio publiko motari eta hark ingurukoarekin erlazionatzeko 
duen moduari buruz gogoeta egitea, haren mugetan gertatzen diren 
gurutzaketa eta truke horiek aztertu dituzten eredu historikoen praktikatik 
eta berrikuspenetik abiatuta.

Hainbat programarekin hasitako ibilbideari jarraituz, hala nola Lorategiaren 
Adiskideak —bertan, laguntzaile talde egonkor batek Artiumeko baratzean 
lan egiten du— edo Lorategitik — kanpoko gune honetan hasi eta amaitzen 
diren erakusketen bisitak—, udazkenaren amaieran Plazaratu jarriko da 
martxan Antonio Ballester artistaren eta Angel Calvo Ulloa komisarioaren 
lehen esku-hartzearekin. 
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Elkarlanak 
danZálava 

danZálava Araban egiten den arte eszenikoetako profesionalentzako pres-
takuntza eta laguntza programa bat da; haren xedea da publikoak bilatzea 
eta sentsibilizatzea, modu atseginean ezagutzera emanez mugimenduaren 
hizkuntza berriak, sortzaileekiko hurbileko elkarrizketaren bidez. 

Marta Izquierdo (Madril, 1972). Psikologiako eta dantzako ikaslea. 
2007az geroztik, bere proiektuen zuzendaria da [Lodudo] producción 
konpainian. Bere sorkuntza-lanaren luzapen modura ulertzen ditu bere 
jarduera pedagogikoak.

Lantegia: Autorretrato en otro: Urriaren 10etik 12ra. Informazioa eta erre-
serbak: danzalava@gmail.com
Aurkezpen irekia: urriaren 12an, astelehena. Toki mugatua. Sarrera 
doakoa da, baina aurrez izena eman behar da. Erreserbak: 945 20 90 20 

Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria-Gasteiz, 1960). Antzezle eta 
sor tzailea, Euskadiko nahiz estatuko konpainietan lanean diharduena. 
2019an Interpretazio Onenaren Saria eman zioten Valladolideko Kale Ant-
zerki eta Arteen Nazioarteko Jaialdian.

Lantegia: Voy a intentar ser simple… A ver si me sale
Azaroaren 7an eta 8an. Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.
com
Aurkezpen irekia: azaroaren 8an, igandea. 20:00 etan. Toki mugatua. Sa-
rrera doakoa da, baina aurrez izena eman behar da.  Erreserbak: 945 20 
90 20 

Florence Augendre (Frantzia, 1973) koreografo independentea, idazlea, 
ikertzaile eta antzezlea da. Artearen hainbat esparru lantzen ditu, hala nola 
antzerkia, zinema, dantza garaikidea, opera eta arte bisualak.

Lantegia: Fasciapulsology into dance
Abenduaren 5etik 7ra. Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.com

cinémArtium
Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hitzordua proposatzen du Ar-
tiumek, hilean behin, frantsesezko filmak jatorrizko bertsioan ikusteko eta, 
ondoren, ikusitakoari buruzko ideiak eta iritziak partekatzeko solasaldia egi-
teko, frantsesez hori ere. Hileko azken asteartean izango dira saioak.

Urriaren 27an, asteartea: La Belle et la Belle, Sophie Fillières,  2017, azp. FR 
Azaroaren 24an, asteartea: Bird people, Pascale Ferran, 2012, azp. FR
Abenduaren 22an, asteartea: Geronimo, Tony Gatlif, 2013, azp. FR

Emanaldi aretoan. 19:00etan. Sarrera doan
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IRUDIKA
Nazioarteko Ilustrazio Topaketa Profesionala ON LINE
Irudika 2020 edizio birtualak aurreko edizioetan baino sare profesional askoz 
ere zabalagoa sortzeko aukera emango die ilustratzaile, agente, liburu-denda 
eta argitaletxeei. Plataforma digital batean egingo diren prestakuntza-saio, 
hitzaldi eta hitzordu profesionalen bidez, gure lana erakutsi ahal izango dugu, 
eta ilustrazioaren arloan sakondu, Uruguai, Frantzia eta Quebeceko (Kana-
da) espezialisten eskutik. 

Urriaren 29, 30 eta 31n
Argibide gehiago: www.irudika.eus

XVII Bernaola Zikloa 20/21
Bernaola Zikloa musika garaikideko kontzertuen zilko bat da, zeinak araka-
tzen baititu adierazpen-molde berriak, teknika instrumental berriekin esperi-
mentatuz, soinua bitarteko elektroakustikoen bidez manipulatuz, teknologia 
berriekin elkarreraginean jardunez eta beste diziplina artistiko batzuekiko 
uztarketaren bidez, hala nola dantza, bideo edo pinturarekiko uztarketaren 
bidez. Aurten, 3 kontzertu egingo dira, inprobisazioan oinarrituak: 

Azaroaren 20an:  Isabelle Duthoit eta Phil Minton 
Azaroaren 21ean:  Zuriñe Benavente eta Julyen Hamilton 
Azaroaren 22an:  Dzast Ahotsak eta Phil Minton 

Plaza aretoa. 19:30ean. Sarrera doan; aurrez izena eman behar da.
Erreserbak: 945209020
Argibide gehiago: www.bernaolafestival.com

Aitzina Folk. Vitoria-Gasteizko VIII. Folk Musika Jaialdi 
Solidarioa
Ataxia telangiectasia  gaitzak jotako gaixoei laguntzeko Aitzina Lan Taldearen 
ekimenez sortu zen jaialdi hau, eta folk kulturaren eta musika tradizionalaren 
zabalkunderako erreferentea da, gaur egun.

Azaroaren 28an, larunbata, eta 29an, igandea 
Abenduaren 12an, larunbata, eta 13an, igandea 

Argibide gehiago: www.aitzinafolk.org
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Artium Museoaren bilduma ondare-funts publiko aparta da, ia 2.400 ar-
telanez osatua. Funts horien corpusak hogeigarren mendeko lanak eta 
egileak biltzen ditu, berrogeita hamarreko hamarkadatik gaur egunera arte 
egindako ekoizpenak batez ere. Bilduma honen berezitasunak definitzen 
du Museoaren eginkizuna, funtsezko ekipamendua baita azken hamar-
kadetan Euskal Herrian garatutako praktika artistikoetara hurbiltzeko. 
Erakundearen eginkizun programatikoa da ikusgarritasun egokia ematea 
eta haren ondare-balioa gizarteratzea. 

Izaera berezi horretatik abiatuta, Museoaren bilduma eraikitzen ari den bil-
duma bat da, gaur egungo arte-adierazpen anitzetan barneratzeko ibilbi-
dea erakusten duena. Premisa horretatik abiatuta, beti berrituz doazen 
paradigmetatik pentsatu behar da: genealogia berriak identifikatuz, eta 
orainarekin eta horrek planteatzen dizkigun gatazka eta erronkekin ha-
rremanetan egoteko gai diren enuntziazio-espazioak eraikiz. Horrela, Mu-
seoko aretoetan zabaldutako erakusketa-programek narrazio anitzekin 
lan egiten dute, eta norberak bere ibilbideak egitea proposatzen dute, ar-
tegaraikidearen eta hori sortzen den testuinguruen ulermena areagotzeko.

. 

Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Artium Museoa Bilduma
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Bilduma Museoko hormetatik kanpo

Hiruhileko honetan hainbat kultur etxek Museoaren harresietatik kanpo 
antolatutako erakusketetan parte hartuko duten Artium Museoaren Bildu-
mako obretako bat da, La Ribot-en (Madril, 1962) Despliegue bideo-ins-
talazioa (2001).

Honela definitzen du Javier San Martínek obra hau: «Mundu pertsonalaren 
hedapen bat, non kontzientzia ikuspegi objektibo batean eta subjektibo 
batean banatu den». 2002an erosi zen, eta Museoan ez ezik, Bartzelo-
nako CCCBn, Zaragozako lonjan eta Pragako Nostic Palacen ere egon da 
ikusgai, besteak beste. 

Artium Museoak etengabe jasotzen ditu Bilduma osatzen duten artelanen 
mailegu-eskaerak, museo eta erakunde kultural ugariren eskutik. Eskabide 
bakoitza aztertu eta, hala badagokio, onartu egiten da, ikusgai jarriko den 
aretoaren segurtasun- eta kontserbazio-baldintzak oso kontuan hartzen 
dituen izapide bati jarraituz.

Gaur egun, La Riboten lanaz gain, Artium Museoaren Bildumako Maria 
Morenoren Vallecas margolana (1980-1985), Nikolas Lekuonaren izenik 
gabeko pintura bat (1935ean datatua) eta Juan Luis Goenagaren bi mar-
golan, Abstracción en grises eta Abstracción en naranja, biak 1975ekoak, 
daude ikusgai beste espazio batzuetan. Urriaren 22an Jose Ibarrolaren 
Ausencias (2002) pieza eta azaroaren 12an Zabaletaren Interior y paisaje 
gehituko zaizkie aurrekoei. 

Despliegue, 2001. La Ribot. Artium Museoa Bilduma

Bilduma ibiltari 
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Artelan nabarmendua
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Oro har, Alberto Peralen (Santurtzi, 1966) lanaren ezaugarri nagusia forma 
sinpleak erabiltzea da. Forma horiek sinbolikotasun iradokitzailez bete tzen 
ditu gero. Kolorearen edo geometriaren bidez, konplexutasun handiko 
kontzeptuzko planteamenduak adierazi nahi ditu, baina betiere edertasun 
absolutuaren ideal bat xede duten ideia oso sotiletatik abiatuta. Bideoa, 
argazkia eta marrazkia lantzen ditu, baina agian eskultura da bere lanaren 
parterik ezagunena.

Aztergai dugun lana, Time, 2009an sartu zen artistaren gordailu gisa, baina 
une honetan dohaintza-izapidean dago. Aldi horretan hainbat aldiz egon 
da ikusgai Artium Museoan, besteak beste, 2009ko maiatzean egindako 
Artium Museoaren Bildumaren Denbora mendekatzailea erakusketan. 

Time, izenburuak berak adierazten duen bezala, funtsean giza kontzien-
tziaren eta artearen konstante bati, denborari, buruz diharduen pieza da. 
Hareazko erloju itxura izanik, ez da hainbeste denbora kronologikoa, auke-
rarena, une aprobetxagarria bilatzeko denbora baizik.

Multzoa, osotasun bat bezala eratua, bi ikuspuntutatik ikusi behar da: goi-
tik eta, altuera berean, distantzia ertainetik.

Time, 2006. Alberto Peral. Artium Museoa blduma 
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Tokia irabaziz
Museoa gertakizun-paisaia bat da, non zabaltzen diren garai batzuetako 
eta besteetako sentipen sakona nola edo hala azaltzen duten proposamen 
plastikoak. Goren-une bat ere bada, non gure ikasketa-prozesuko etapa 
batzuetan eta besteetan lehendabiziko aldiz aurkezten zaizkigun ideiak 
ernatu eta materia ukigaia sortzen den, inolako lotsa edo zentsurarik gabe. 
Horregatik, Artium eta, bereziki, haren Hezkuntza Saila, zertze batetik 
abiatzen den lan-testuinguru baten erara ulertu behar da. Ikasgeletako 
ikasketa-esperientzia luzatzen eta egiaztatzen den eta neurriak jartzen 
zaizkion leku baten eran. Artearekiko eta zeure buruarekiko esperientzia 
hurbil bat eskaintzen duen tresna metodologiko gisa artea darabilen 
hezkuntza erakunde bat da Artium.

Harrera ona eta partaide izatearen sentipena
Hezkuntza Sailaren tresna guztien helburua da Museoko era guztietako 
publikoei bere lekua ematea eta artearen esperientzia ziurtatzea. Artiumen 
proposamenak behaketaren, elkarrizketaren, ikerketaren eta jardueran 
parte hartzen duten eragile guztien arteko lankidetzaren emaitza dira. 
Jabetzen gara munduan gertatzen diren aldaketez eta, beraz, gure 
programa guztiak etengabeko bilakaeran daude gizartearen behar 
berrietara egokitzeko.
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Familientzako programak asteburuetan 
Artium Txikia
3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat 
Igandeetan, 12:15etik 13:30era

Bisita eta lantegi elebidun honetan, Museoko aretoetan barrena paseoan ibili-
ko gara, hizketan eta artelanak ikusiz. Gero, lantegietan, askotariko materiale-
kin jolas egin eta esperimentatuko dugu.

Helduek, 5 €; haurrek, 2 €. Artiumen Adiskideek, % 50eko deskontua

Good morning Artium!
6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat
Larunbatetan, 17:30etik 19:00etara

Larunbat goizetan, haurrek eta haien laguntzaile helduek aukera aparta dute 
arte garaikidera hurbildu eta, aldi berean, ingelesa praktikatzeko. Hain zuzen 
ere, Museoko erakusketak bisitatuko ditugu, eta, jarraian, askotariko metodo 
eta gaiekin esperimentatuko dugu lantegietan.

Helduek, 5 €; haurrek, 2 €. Artiumen Adiskideek, % 50eko deskontua

Eskolaz kanpoko LOTURAK. Gaztetxoei astean zehar 
Museoaz gozatzeko aukera emango dien programa
Programa honen bidez, adingabeek aukera izango dute beren kasa parte 
hartzeko jardueretan, helduen laguntzarik gabe, asteburuetan antolatzen diren 
Familientzako programen ekimenean ez bezala.

Bisita-lantegi modura planteatuta daude programa honetako saioak, saio 
bakoitzerako erakusketa, pieza, artista… jakin bat ardatz harturik; jarraian, as-
kotariko material eta arte-diziplinekin esperimentatuko dute parte-hartzaileek, 
tartean direla marrazkia, performancea, eskultura, musika, bideoa eta argaz-
kia, besteak beste.

- Astelehen eta asteazkenak 5 eta 7 urte bitarteko haurrentzako egunak izan-
go dira

- Astearte eta ostegunak 7 eta 12 urte bitarteko haurrentzako egunak izango 
dira 

17:30etik 18:30era

Tarifa: 40 €/hilean. Artiumen Adiskideek, hilean 25 €.

Argibidea eta erreserbak : 945 20 90 20 / 945 20 90 11 telefonoetan eta 
Museoan bertan

Loturak-Conexiones 
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Magnet-Erakarri: Barrutia Ikastolaren eta Artium Mu-
seoaren arteko lankidetza-proiektua

Magnet-Erakarri Eusko Jaurlaritzak sustatutako hezkuntza proiektu pilotu 
bat da, Gasteizko Udalak babestua. Proiektu horretan, lankidetzan ari-
tuko dira ikastetxe bat –Barrutia Ikastola– eta ospe handiko entitate bat 
–Artium Museoa. Aliantza horren bidez hezkuntza proiektu berritzaile eta 
erreferentziazko bat eraikitzea da helburua, eta, horretarako, bi erakun-
deek elkarrekin lan egingo dute 3 urtez, eskola curriculuma garatzeko ar-
tea erabiliz, artea ulerturik irakaskuntza jardunerako tresna metodologiko 
modura. 

Ikasleen hezkuntza emaitzak hobetzea eta eskolaren eta ingurune hurbi-
laren arteko integrazioa sendotzea xede harturik, guztion erantzukizuna 
baita hezkuntza.

Magneten bigarren ikasturtea:  espazioa, gure bizitzen eszenatoki 
gisa ulerturik, eta hura eraldatzeko dugun ahalmena

2020ko irailean hasiera emango diogu Magnet-Erakarri proiektuaren biga-
rren ikasturteari, 2019ko udazkenean lantzen hasitako proiektu bizi horri 
jarraipena emanez.

Oraingoan, Barrutia Ikastolako klaustroa Artiumera etorriko da, saio teori-
ko-praktikoetan parte hartzera; hain zuzen ere, ikasturtean zehar elkarre-
kin landuko dugun metodologia artistikoari buruzko prestakuntza jasoko 
dute irakasleek saio horietan. Espazio aproposa izango da elkarrizketa-
rako, zalantzak partekatu eta argitzeko eta ikasturte zail honi ilusioz aurre 
egiteko.

Espazioa, gure bizitzen eszenatoki gisa ulerturik, eta hura eraldatzeko du-
gun gaitasuna izango da proiektuaren ardatza. Eta ideia horixe landuko 
dute, hain zuzen ere, adin guztietako ikasleek, Haur Hezkuntzatik hasi eta 
Lehen Hezkuntzako hirugarren ziklora bitartekoek. 

Magnet-Erakarri 
HE
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Magnet-Erakarri 

LIBURUTEGI
DOKUMENTAZIO-ZENTROA
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Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu, ikasi 
eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabiltzen dituz-
ten pertsonak kontuan hartzen dituena.

Kulturaren eta arte garaikidearen esparruan eduki eta zerbitzu digitalak 
sortzea eta zabaltzea bultzatzen da. Jarduketa ildo horren barruan, infor-
mazio estrategia bat garatzen ari da, dokumentazio baliabideen kudeake-
ta integralean oinarritua, zentroaren plangintza orokorraren funtsezko zati 
gisa. Alde horretatik, informazio- eta eragiketa-baliabide eta -prozesuen 
kudeaketa ezin hobea lortu nahi da, ikuspegi integratzaile eta globaletik.

Batetik, Museoko Dokumentazio Zentroan Artiker garatzen da, dokumen-
tu-ondarea zabaltzeko tresna. Kudeaketa eraginkorragoa lortzeko eta 
dokumentu-funtsak eta Museoko jarduerak eta edukiak hobeto ezagutu 
eta zabaltzeko, argazki-artxiboa, jardueren artxiboa eta Artiumeko erakus-
keta-artxiboa sistematizatzen, katalogatzen, digitalizatzen eta zabaltzen ari 
gara.

Bestetik, Dokumentazio-Zentroak dokumentu-atari bat du, etengabe egu-
neratzen dena, DokuArt. Plataforma horretan eskuragarri dago Bilduman 
dauden edo Museoko erakusketetan parte hartzen duten artistei buruzko 
dokumentazioa.

Proiektu horien bidez, ondarearen inguruan lan egiten duten prozesuen ar-
tean etengabeko jarioa izateko mekanismoak bultzatu nahi dira, barne-ku-
deaketa datu ikusgai eta eskuragarri bihurtuz.

A0 aretoa. Artium Museoa 
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Dokumentazio Zentroa. Proiektu irekiak

Erakusketen programarako dokumentazioa

Zeru bat, hamaika bide: praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 al-
dian erakusketarekin batera, dokumentazio zabala dago, garrantzi handi-
ko une eta gertaera historikoen inguruko ezagutza zabaltzeko eginkizuna 
duena eta gaur egungo praktika artistikoak hobeto ulertzen laguntzen 
duena. Ildo horretan, erakusketa-proiektuarekin lotutako azterketa- eta-
dokumentazio-lana egin da, eta horrek asko lagundu dezake lagina tes-
tuinguruan kokatzen eta Museoaren ekintza-eremua hedatzen, pentsa-
mendua ikertu, eztabaidatu eta zabaltzeko zentro gisa dituen eginkizunak 
indartzeko.

Arte garaikideko dokumentazio-zentroen X. topaketak: artxiboen eta 
bilduma berezien kudeaketa ondare-zentroetan

2020ko urrian Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen X. Topaketak 
egingo dira Artium Museoak antolatuta. Edizio horrek, hain zuzen ere, 
dokumentu-ondarearen kudeaketa aztertu nahi du zentro espezializatue-
tan. Beste hainbeste museo, unibertsitate eta dokumentazio-zentrotako 
hamabost txostengileren eskutik, topaketa horiek aukera emango dute 
garatzen ari diren proiektu digitalak ezagutzeko, ikasketa kolektiboa eta 
profesionalen arteko esperientzia-trukea bultzatuz.

Argibide gehiago: topaketei buruzko orrian, hiruhileko agenda honetako 
jardueren atalean eta Museoaren webgunean.
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Museoaren ildo editorialak Artiumen garatzen diren ezagutza- eta ikerke-
ta-arloak osatzen dituzten katalogoak eta monografiak argitaratzea susta-
tzen du. Argitalpen horiek Museoak antolatutako erakusketak eta jarduerak 
dokumentatu, lagundu eta osatzen dituzte, eta erakusketa- eta ikerketa-jar-
dueraren isla dira, bai eta arte garaikidea eta pentsamendu kritikoa azter-
tzeko interesa duten pertsona guztientzako baliabide ere.

Museoaren argitalpen berrienen artean ondoko hauek daude:

· Gema Intxaustiren katalogoa
Izenburua: Jendetzaren erdian, atxiloketari begira
Testuen egileak: Xabier Arakistain, Beatriz Herráez, Gema Intxausti, 
Aintzane Legarreta eta Lourdes Méndez

· Moyra Daveyren liburuxkak 
Moyra Daveyren Hemlock Forest (2016), I confess (2019), Less 
Goddesses (2011),  Notes on Blue (2015) eta  Weeding Loop, 
(2017) filmen gidoien transkripzioak (*), euskara eta gaztelaniarako 
itzulpenarekin. 
(*) ingelesez da

Argitalpen-proiektuak eta artista-liburuak, II: Caniche, 
Consonni eta Entreascuas

Erakusketa bibliografiko honek jarraipena emango dio 2019ko Argital-
pen-proiektuak eta artista-liburuak erakusketarekin abian jarritako ildoari. 
Ildo horrekin loturik, hain zuzen ere, edizio-proiektuei eta artista-liburuei 
eskainitako erosketa berriak egin ditu Museoaren Dokumentazio Zentroak. 
Erakusketaren inaugurazioa Liburuaren Nazioarteko Egunerako aurreikusita 
zegoen, baina bertan behera gelditu zen COVID-19 zela-eta; eta, orain, es-
pazio birtualean aurkeztuko da.

Bertan, argitalpengintzaren eta jarduera artistikoen arteko loturak izango 
dira aztergai, eta ekimen independenteen gaur egungo ikusmirari buruzko 
gogoeta bultzatuko da.

Erakusketan ikusgai izango da Artium Museoaren Dokumentazio Zen-
troaren argitalpen berezien sorta bat, Caniche, Consonni eta Entreascuas 
argitaletxeen argitalpenetan barrenako ibilbidea osatzeko aukera emango 
duena. 

 



 1 Jardunaldiak. Ikasgeletatik espazio publikora: arte garaikidearen inguruan Euskal Herrian   
  egindako titulazio amaierako lanen bilduma bat. Lehen jardunaldiak
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 2 
 3 Good Morning! Monkey see, monkey do
  Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak. Hirugarren saioa
  LORATEGItik.  Iragana
  LORATEGItik.  Oraina
 4 Mini Artium. Mutanteak
  LORATEGItik.  Etorkizuna
  LORATEGItik.  Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira
 5 Museo itxita
 6 
 7 LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 8 Erakusketaren inaugurazio-eguna. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
  Erakusketaren inaugurazio-eguna. JAI Zerbait gertatzeko derrigorrezko desbideratzea   
  JAI. Ariketak baino gehiago, performaceak baino gutxiago
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 9 
 10 Good Morning!  Family stories
  LORATEGItik.  Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira 
  LORATEGItik.  Moyra Davey. Lanak/Obras/Works 
 11  Artium Txikia. Kopiatu, errepikatu eta aldatu
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik.  Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 12 Museoa 11:00etatik 20:00etara zabalik
  DanZálava
 13 Museo itxita
 14 LORATEGItik.  Iragana
 15 Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 16 
 17 Good Morning!  Clay & more
  LORATEGItik.  Oraina
  LORATEGItik.  Etorkizuna 
 18 Artium Txikia. 2D eta 3D
  LORATEGItik.  Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira 
  LORATEGItik.  Moyra Davey. Lanak/Obras/Works 
 19 Museo itxita
 20 
 21 LORATEGItik.  Hutsunean igeri egindakoak 
 22 Jardunaldiak. Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen X. Topaketak
 23 Jardunaldiak. Arte Garaikideko Dokumentazio Zentroen X. Topaketak
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 24 Good Morning!  What´s going on here?
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 25 Artium Txikia. Errepikatzeak erritmoa du!
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
 26  Museo itxita
 27 cinémArtium
 28  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 29 
 30 Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 31 Good Morning! Small is beautifull
  Lorategitik. Iragana
  Lorategitik. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira 

URRIA



 1 Artium Tikia. Gauza handi txikiak
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
 2 Museo itxita
 3 
 4  LORATEGItik. Iragana    
 5 
 6 Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 7 Good Morning!  My family and other animals
  Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak. Laugarren saioa
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
 8 Artium Txikia. Postalak
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  danZálava
 9 Museo itxita
 10 
 11 LORATEGItik. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira
 12
 13 Zaharberritze gunearen lehen bisita eta Juncal Ballestínen inguruan. Lehen topaketa
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 14 Good Morning! Who do you think you are?  
  Ikastaroa. Begirada feminista: ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan
  Paperetik hitzera. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira liburuaren aurkezpena
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira
 15 Ikastaroa. Begirada feminista: ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan 
  Artium Txikia. Amestutako arkitekturak
  Gema intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira erakusketaren azken eguna
  LORATEGItik. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 16 Museo itxita
 17
 18 Paperetik hitzera. Sans Soleil Ediciones argitalpen-proiektuaren aurkezpena
  LORATEGItik. Oraina
 19
 20 Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa erakusketaren artelanen zaharberritze-prozesuaren bigarren bisita
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
  XVII Bernaola Zikloa 20/21
 21 Good Morning!. The ideal city
  LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
  XVII Bernaola Zikloa 20/21
 22 Artium Txikia. Artium nire neurrira
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
  XVII Bernaola Zikloa 20/21
 23 Museo itxita
 24 cinémArtium
 25 LORATEGItik.  Iragana
 26 
 27 Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa erakusketaren artelanen zaharberritze-prozesuaren hirugarren bisita
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 28 Good Morning! Storytelling picture 
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
  Aitzina Folk
 29 Artium Txikia. Kamara iluna
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  Aitzina Folk
 30 Museo itxita

AZAROA



ABENDUA

 1
 2 LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 3
 4 Erakusketaren inaugurazio-eguna. June crespo. HELMETS
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 5 Good Morning! Inside out
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Oraina
 6 Artium Txikia. Espazioa eta mugimendua 
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak 
  LORATEGItik. June crespo. HELMETS
 7 Museoa 11:00etatik 20:00etara zabalik
 8 Museoa 11:00etatik 20:00etara zabalik
  Jaialdiak 24 edizio izan ditu. Ez dugu gogoko erakusketaren azken eguna
 9 Museo itxita
 10
 11 Juncal Ballestínen inguruan. Bigarren topaketa
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 12 Good Morning! Monochromatic Landscapes
  Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak. Bosgarren saioa
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
  Aitzina Folk
 13 Artium Txikia. Artea eta teknologia
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
  Aitzina Folk
 14 Museo itxita
 15
 16 LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 17
 18 Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa erakusketaren artelanen zaharberritze-prozesuaren laugarren bisita
  Erakusketaren inaugurazio-eguna. Komisario berriak. Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
  Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
 19 Good Morning! Collage technique
  Paperetik Hitzera. Aurkezpena. Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus,
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak 
  LORATEGItik. June crespo. HELMETS
 20 Artium Txikia. Animalien istorioak
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. June crespo. HELMETS
 21 Museo itxita
 22  cinémArtium
 23 LORATEGItik. June crespo. HELMETS
 24 Museoa 11:00etatik 14:00etara zabalik
 25 Museo itxita
 26 Good Morning! It´s all a matter of scale! 
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Moyra Davey. Lanak/Obras/Works  
 27 Artium Txikia. Zuria eta beltza vs kolorea
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
 28 Museo itxita
 29
 30
 31 Museoa 11:00etatik 14:00etara zabalik



ERAKUNDE SORTZAILEA ERAKUNDE BABESLEAK

BABESLE PRIBATUAK

ENPRESA BABESLEAK

ERAKUNDE LANKIDEAK

Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

 

Berria
Cadena COPE
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava
Mondragon
Mondragon Lingua
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Onda Cero
Onda Vasca
Radio Vitoria
Tubacex
Xabide, gestión cultural y comunicación

OHARRAK
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OHARRAK


