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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 
testuinguruko 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 hauteskun-
deak lau hamarraldiko diktaduraren ondoren edo esparru instituzional 
berri baten sorrera eragin zuen legeen aldarrikapena. Urte horretan, 
halaber, Emakumearen Lehenengo Jardunaldiak antolatu ziren Bilboko 
Unibertsitateko Leioako campusean (handik hiru urtera Euskal Herriko 
Unibertsitatea bihurtuko zen).
Bi hamarraldi baino gehiago aztertzen ditu erakusketak, eta 2002. ur-
tean amaitzen da ibilbidea, Artium Museoa zabaldu zen urtean hain 
zuzen ere.Praktika artistikoak, adierazpen kulturalak eta prozesu his-
torikoak uztartuz, erakusketa honek besteak beste jorratzen ditu aldi 
horretan gertatu ziren instituzionalizazio prozesuak, artistek politika 
kulturalen eraketan izandako parte-hartzea, jardun artistikoen eta gi-
zarte-mugimenduen arteko gurutzaketak, kontzientzia feminista edo 
globalaren eta tokikoaren arteko tirabirak XX. mendearen amaieran 
sortutako arte-eztabaidetan. Gure orainaren konplexutasunaren eta 
aberastasunaren berri emango duten iragan hurbileko ahotsen, formen 
eta egiteko moduen batura.

Zeru bat, hamaika bide narratiba ireki, inklusibo eta etengabe eraikitzen ari 
den baten eran planteatu da, eta ehundik gora artelan, dokumentu eta ar-
txiboko material bildu ditu Museoko aretoetan. Era horretara, ibilbide luze 
bat egiten du proiektuak hartzen duen mende-laurdenean sortutako adie-
razpenen ugaritasunean barrena.
Museoaren bildumaren baitako lanez gainera, azken bi urteetan erakun-
dearen Funtsetara iritsi diren gordailuak, dohaintzak eta erosketak sartu 
dira erakusketan. Besteak beste, Acciones corporales, Esther Ferrer artis-
tak (Donostia, 1937) 1975. urtean bideoan grabatutako performance saila, 
Agustin Ibarrolaren (Bilbo, 1930) Paisajes de Euskadi xilografiak (1967-
1980) eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak sustatutako Gure Artea le-
hiaketako garrantzizko lan multzoa, besteak beste Miren Arenzana (Bilbo, 
1965) eta Itziar Okariz (Donostia, 1965) artisten lanekin.
Horrez gainera, partikularren eta erakundeen lanak eta artxiboak ere bil-
duko dira erakusketan: Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio Fun-
dazioa (Fundación Vital Fundazioa), Euskadiko Filmategia, Jorge Oteiza 
Fundazioa-Museoa, Artxibo Arteleku / Gipuzkoako Foru Aldundia, Uni-
versidad 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 A0 aretoa. Artium Museoa
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Ibilbide feministak Bildumaren erakusketaren esparruan
2021eko martxoaren 5etik aurrera
A0 aretoa
Bere jatorri ilustratutik hasita, feminismoa internazionalismoa izan da beti. 
1975ean, Espainian diktadorea hil zen urtean, feminismoaren Hirugarren 
Olatu Handiak, 60ko hamarkadatik Atlantikoaren bi aldeetan garatuz 
zihoanak, mugarri bat gainditu zuen Emakumearen Nazioarteko Urtea 
izendatu zenean eta Nazio Batuen Erakundeak babestutako Emaku-
meari buruzko lehen Mundu Konferentzia Mexikon ospatu zenean. Olatu 
hori bera artearen arlora ere iritsi zen lehendabiziko aldiz, artearen eta 
feminismoaren arteko elkargunean praktika artistiko eta teorikoa sortuz. 
Mugimenduak oihartzun zabala izan zuen nazioartean, besteak beste, 
Linda Nochlin-en Why Have There Been No Great Women Artists? (zer-
gatik ez da historian artista emakume handirik egon?) artikuluari esker.

Mugimendu antifrankistekin batera, mugimendu feminista hasiberri 
bat, tartean artistak ere badituena, emakumeen diskriminazioaren, za-
palkuntzaren eta esplotazioaren aurka hasi zen lanean Euskal Herrian. 
Hala, 1977an, Euskal Herriko Emakumeen lehen Jardunaldiak egin zi-
ren Leioan, eta artistak arte-erakundeetatik baztertzen zirelako kezkatuta 
zegoen mugi- mendu feministak erakusketak antolatu zituen: 1981eko, 
1983ko eta 1989ko Emakumeok Gaur erakusketak Bilbon, eta 1986ko 
eta 1987ko Emakume Artistak Donostian.

Horietan, Juana Cima, Itziar Elejalde eta Juncal Ballestín artistek parte 
hartu zuten, besteak beste, eta bigarren bide horretan barneratzen hasi 
ziren, beren buruari nor eta nola ordez- ten zuten galdetuz, emakumeak 
objektualizatzen dituzten estereotipo femeninoak salatuz, beren ikuspe-
gitik emakumeen irudikapenak sortuz eta erakunde artistikoak zalantzan 
jarriz. Mugimenduaren ikonografiaren zati handi bat (kartelak, liburuxkak,  
eranskailulak, etab.) ekoitziko zituzten artista horiek. Zeru bat, hamaika 
bide erakusketak testuinguru horretan sakontzen du, garaiko pieza ar-
tistikoen eta dokumentazioaren bigarren emanaldia den Bigarren bidea 
honekin (Hemen dira hutsunean igeri egindakoak izan zen lehena).

Amets egoera loak artuta, 1982. Juana Cima   
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Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
2021eko martxoaren 27tik irailaren 12ra 
A2 aretoa

Katinka Bocken (Frankfurt am Main) lana eskulturaren eta hizkuntzaren 
alorren arteko etengabeko elkartrukean mugitzen da. Bere hitzetan, arra-
zionalak eta ezustekoak topo egiten duten lan prozesu baten emaitza da, 
sarritan, bere ekoizpena.
Logbook [Ontziko liburua] erakusketak Museoaren lurpeko erakusketa-es-
pazioaren eta zetazeo baten barrualdearen inguruan artistak egindako 
analogietan sakontzen duten hainbat obra esploratzeko aukera ematen 
digu: «Moby-Dicken “Zatikatzen” atalean, balearen gorputza biratu bitar-
tean, haren azala laranja batena balitz bezala mozten da, eta poleek bi 
pisu desberdin orekatzen dituzte, piztiarena eta itsasontziarena. Okertzea, 
moztea, mugatzea, behartzea… ontziak eraikitzeko ekintzak dira eta baita 
zuzenketa sozialak ere. Logbook erakusketa gorputz mutilatu eta muga-
tuei, banaketa moduei eta energia kanalizatuei buruz mintzo da».
Katinka Bockek ondoko lekuetan egin ditu, besteak beste, bakarkako 
erakusketak: Culturgest-en (Lisboa, Portugal), Kunstmuseum Stuttgart-en 
eta Kunstverein Nürnberg-en (Alemania), MAMCO Geneva-n eta Kunst-
museum Luzern-en (Suitza), Henry Art Gallery-n (Seattle, AEB), Mercer 
Union-en (Toronto, Kanada) eta Common Guild-en (Glasgow, Eskozia).
Laguntzailea: ALBAOLA Itsas Kultur Faktoria 
Komisariotza: Beatriz Herráez
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal

Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
2021eko maiatzaren 21etik urriaren 17ra

A1 aretoa

Xabier Salaberriaren (Donostia, 1969) lana tekniken, materialen eta obje-
ktuen historiaren azterketan oinarritzen da. Argazkigintza, marrazketa eta 
instalazioa dira artistak Museoko testuinguruaren antzeko proposamene-
tarako erabili ohi dituen bitartekoak. Espazio hori hainbat erakusketa-gai-
luren azterketatik abiatuta interpretatzen du bertan esku hartuz, eta ibilbi-
de-sistema bat marrazten du aretoetan barrena, museografiaren alderdi 
teknikoak, arkitekturaren funtzioak eta historia(k), eta paisaiaren eta lurral-
dearen irudikapenaren arteko gurutzaketak egiteko.
Bere bakarkako erakusketen artean aipatzekoak dira: Entremuebles / 
entre el mueble y el inmueble, Miel Oyarzabalekin egindako lankidetza 
Bulegoa z/b-n (Bilbo,2020), R de Radio, CarrerasMugica Galerian (Bilbo, 
2020), [martillo puño Flecha dedo], Parallel galerian (Mexiko DF, 2017); 
edo Proceso y Método. (A.T.M.O.T.W.) instalazioa, Guggenheim Bilbao 
Museoan (2013). Ondoko talde-erakusketetan ere parte hartu du: El sauce 
ve de cabeza la imagen de la garza, TEA (Tenerife, 2020), Ganar Perdien-
do, Centro Centro (Madril, 2019), Restos materiales, obstáculos y herra-
mientas, Sao Pauloko 32º Bienala (2016), edota Une Machine désire de 
l‘instruction comme un jardin désire de la discipline, FRAC Lorraine de 
Metz (2014).
Laguntzailea: Artingenium Art Office
Komisariotza: Enrique Martínez Goikoetxea / Beatriz Herráez 
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal

Persil (isla, Latitud 35º 54’ 48,11” N, longitud 5º 25’ 03,34”), 2015
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Bildumari lotutako azterketa-kasuak   Bildumari lotutako azterketa-kasuak 

Gerardo Armesto. Ikuspuntu geldiezina
2021eko martxoaren 31tik irailaren 5era
 A0.1 aretoa

Gerardo Armestoren (Vitoria-Gasteiz, 1949) erakusketa hau Zeru bat, 
hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian Bil-
dumaren proiektuko beste azterketa-kasu bat da. Erakusketan, 1980ko 
hamarkadan bideoan egindako lan sorta bat dago ikusgai, zirriborro eta 
marrazkien koadernoekin, maketekin eta eskultura-objektuekin batera. Pin-
turan egindako lehen lanen ondoren, irakaskuntzan jorratutako formaren, 
kolorearen eta argiaren pertzepzioaren analisia izan zen Madrilgo Bideo 
Jaialdi Nazionalean saritutako 1981eko La elección del soporte bezalako 
lanen abiarazlea, bai eta ondoren analogikoki eta esperimentazio digi-
talaren bidez garatutako animazioenak ere. Disfraces para un cubo II-k, 
erakusketan dagoen mugimendudun lehen lan horietako batek Espainian 
sortu berria zen bideoaren erreferentziazko erakusketan –La imagen subli-
me-n, 1987an, MNCARSen– parte hartu zuen.

José Félix González Placer. Etxegaraiko Goti. 
2021eko irailaren 17tik azaroaren 14ra 
A0.1 aretoa

José Félix González Placer (Vitoria-Gasteiz, 1951-1991) Bilboko Arte Ede-
rren Goi Eskola/Fakultatean sortutako artista izan zen, eta jarduera zaba-
la garatu zuen joan den mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadaren 
amaieran eta laurogeiko hamarkada osoan. Haren interes artistikoak oso 
zabalak izan ziren. Nabarmentzekoak dira pintura, ilustrazioa eta anima-
zio zinematografikoa. Aitzindari izan zen Euskadin arlo horietan. Bereziki 
interesatu zitzaizkion gizakia, haren nortasun ugariak eta alderdi sozialak. 
Figurazio ireki bat praktikatzen zuen, lerro-dotoretasun handiarekin eta, 
askotan, Kitaj eta Hockneyren pop britainiarraren eragina nabari zitzaion, 
besteak beste. Azterketa-kasu honetan Bildumako obrak erakutsiko dira, 
artistaren artxiboko dokumentu sorta zabal batekin batera.

Mano 1, Mano 2, Pie 1, Pie 2. 
González Placer familiaren gordailua
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Zinema eta mugimendudun irudia ere ardatz nagusi izango dira 2021eko 
programan, maiatzetik aurrera, artista eta zinemagileek ekoitzitako filmen 
erakusketa-proiektu batekin. Nazioarteko artista ugari etorriko da Z aretoa 
izeneko gune berri horretara.

Z Aretoak egile komunitate bat –beren istorioak hizkuntzaren ahalbideak 
esploratzeko aukera ematen dien hainbat angelutatik kontatzeko interesa 
dutenak– ezagutarazi nahi die publikoei, diziplina hori historikoki katego-
riatan sailkatzen duten generoak zalantzan jarriz. 2021eko denboraldia-
ren ezaugarri nagusia kolektibotasunaren ideiari buruz iker- tzen duten 
ikus-entzunezko piezak dira, nola jarrai dezakegun elkarrekin pentsatzen, 
proiektatzen eta lan egiten (orain inoiz baino gehiago).
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Z  aretoa   Z  aretoa      

Maddi Barber/Marina Lameiro
Paradisua, 2021
2021eko uztailaren 2etik irailaren 12ra

Bi gizonek pinuen luzera neurtu dute. Emakume bat zuhaitzek diotena en-
tzuten egon da. Puntuz osatutako hodei digital batek basoa marrazten du. 
Herriko haurrek kanpin-dendak altxatu dituzte. Pinuek esan dute galdegin 
dezakegula. «Paradisua» esan izan zaio beti leku horri.
1960ko hamarkadan Artzibarko herriak hutsik geratu ondoren, Nafarroako 
Gobernuak pinuak landatu zituen lantzen ziren soroetan edo abereent-
zako larre ziren sailetan. 50 urte baino gehiago igaro ondoren, 1980ko 
hamarkadan berpiztutako herri batean, pinuak moztu eta soroak berres-
kuratzea erabaki dute.
Datuak eta irudiak atzemateko teknologia batzuen eta besteen bidez, Pa-
radisuak eraldatzen ari den lurralde bat esploratzen du.

Maddi Barber (Lakabe, 1988), 592 metroz goiti (2018) eta Urpean lurra 
filmen egilea da, besteak beste, berrienak aipatzearren. Haren lanak hain-
bat jaialditan ikusi ahal izan dira, esate baterako, Visions du Réel-en, Do-
nostiako Zinemaldian (Zabaltegi), Punto de Vista-n, Ji.hlava-n, Porto Post 
Doc-en eta Las Palmasekoan. Une honetan bere lehendabiziko film luzean 
(Claros de bosque) ari da lanean.

Marina Lameiro (Iruñea, 1986) zinemagilea eta ekoizlea da. 2018an bere 
lehen film luzea estreinatu zuen, Young & Beautiful; harekin sari eta laudo-
rio ugari jaso zituen hainbat jaialditan. Bigarren film luzea, Dardara, zine-
ma-aretoetan gehien ikusi diren 10 filmen zerrendan sartu zen Punto de 
Vista jaialdian estreinatu ondoren.

MONDRAGONekin elkarlanean ekoitzitako proiektua
Komisariotza: Garbiñe Ortega
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Testuinguruak bilduma batetik abiatuta   

Erakusketa-ziklo berri hau Museoko A0.2 gunean jarriko da abian, duela 
gutxi Bilduman sartu diren artisten ekoizpena ezagutarazteko. Proposa-
men honen bidez erakusketa sorta bat abiaraziko da, Museoaren beste 
programa batzuekin batera Artium Bilduma, ia 2.400 artelanez osatutako 
izaera publikoko funts garaikide aparta, ezagutarazteko xedez. Esparru 
horretan, piezak, dokumentuak eta artxiboak museo-funtsetan sartzeak 
artearen arloan gaur egun garatzen ari diren eztabaidak eta praktikak es-
ploratzen eta horien berri ematen laguntzen du. Hori da, zalantzarik gabe, 
Museoaren eginkizun garrantzitsuenetako bat: ondare garaikidearen 
 ekoizpena sustatzea eta artistak eta haien ekoizpenak bultzatzea.
Bildumaren erosketa-programak helburu hori lortzen laguntzen du, eta, 
gainera, ezinbesteko tresna da dinamismoa eta konplexutasuna ezaugarri 
dituen gaurkoa bezalako une bati pultsua hartzeko.
Hiruhileko honetan Nadia Barkateren eta Lorea Alfaroren lanak egongo 
dira ikusgai Testuinguruak bilduma batetik abiatuta programan.

.

Rosalind Nashashibi
2021eko irailaren 17tik azaroaren 14ra 
Rosalind Nashashibi artista britainiar-palestinarra (Croydon, Londres, 
1973) bere lan zinematografikoagatik da ezaguna, baina margolaritza eta 
grabatua ere egiten ditu aldi berean. Bere film gogoetatsu eta erritmo gel-
dikoen bidez, denboraren tratamendu elastikoa iradokitzen du, eta batzue-
tan badirudi denbora hori etenda dagoela. Artistak bere zinemagintzako 
lan sorta bat aurkeztuko du, ziklo honetan duen parte hartzea dela eta.
Berriki egin dituen erakusketen artean, aipatzekoak dira, besteak beste, 
ondoko museo eta erakundeetan egindakoak: Vienako Secession-en, 
Chicagoko The Art Instituten eta Rotterdameko Witte de With Center for 
Contemporary Art-en. Nabarmentzekoa da orobat nzioarteko hainbat ger-
takizunetan izan duen parte hartzea, hala nola Veneziako 52. biurtekoan, 
Manifesta 7-n, Sharjah 10-en eta Documenta 14-n, esate baterako. Beck 
Futures prize saria jaso zuen 2003an, eta Turner Prize saria, 2017an.
Komisariotza: Garbiñe Ortega

Z  aretoa   
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Nadia Barkate
2021eko maiatzaren 29tik irailaren 5era
A0.2 aretoa

Nadia Barkateren (Bilbao, 1980) lanak marraztearen berezko espa-
zio-denbora eta inertziak ditu aipagai. Teknikaren eta desioaren arteko 
zirkulazioaz ere mintzo da, eta baita gorputzean esperientziak uzten duen 
arrastoaz, identitate, barnekotasun eta bestetasun nozioez ere, besteak 
beste. Haren praktikan, nolabaiteko narrazio-borondatea dago, egu-
nerokoa, eskuzkoa eta hitza elkarrekin lotzen dituena. Keinu eta teknika 
tradizionalak lantzen ditu, mugak gaindituz eta forma edo zehaztasuna, 
argitasuna edo haluzinazioa galduz. Tuya gigante, tuya occidental Bar-
katek 2018an zehar egindako formatu txikiko eta handiko akuarela talde 
baten parte da. Artistaren esanetan, bere estudioan murgilduta egondako 
uneetan sortu ziren, kontzentratuta zegoen bitartean eskuekin egiten zi-
tuen keinuez jabeturik.
Bakarkako eta taldeko erakusketak egin ditu hainbat espaziotan, hala 
nola: Lätost Gallery (Praga, 2020) Bombón Projects (Bartzelona, 2019) 
Westfälischer Kunstverein (Münster, 2019), Bilboko Arte Ederren Museoa 
(2018), Tabakalera (Donostia, 2018), etHall (Bartzelona, 2018), Alhondi-
ga (Bilbo, 2018), Carreras Múgica (Bilbo, 2015), Altes Finanzamt (Berlin, 
2015), Espai 01 (Olot, 2012), Montehermoso (Vitoria-Gasteiz, 2010).

Serie Tuya gigante, 
tuya occidental, 2019. Nadia Barkate
 

Testuinguruak bilduma batetik abiatuta   Testuinguruak bilduma batetik abiatuta   

Lorea Alfaro
2021eko irailaren 17tik 2022ko urtarrilaren 9ra
A0.2 aretoa

<3 S P S <3 (2016-2017) Espainiako trap eszenako abeslari baten erretratua 
da, eta harentzat neurrira egindako zetazko alkandora baten diseinuaren 
zati bat. Lorea Alfaroren ustez, alkandora diseinatzea molde bat egitea be-
zala da: «Moldea pieza [ALKANDORA] edo pieza multzo akoplatu bat [PA-
TROIA] da, barrutik hutsa, baina lortu nahi den etorkizun solidoaren [HURA] 
kanpoko xehetasun eta aztarnak dituena. Oro har, molde malgu bat [ZETA] 
formari eusten dion kontra-molde zurrun [BIDEOA] edo “ama” [AMA] bate-
kin muntatzen da, deformazioa saihestuz [BIDEOA]. Molde malguen aban-
taila da moldea kentzea finago egiten dela [SILK] eta emaitza hobea lortzen 
dela; gainera, arinagoa [SILK] eta iraunkorragoa [ARTEA] da.
Egilearen senide batek besaurrean zuen tatuajea errepikatzen da alkan-
doraren estanpatuan. Irudi horrek berak beste gorputz batzuk ere izan 
ditu aurreko lan batzuetan, hala nola, Paretara (2014) lanean edo Paski 
#mablood (2015) zapian. Bere lan osoan agertzen diren errepikapen ho-
riek adierazten dute artista honek arreta, zaintza eta denbora mota batetik 
datozen elementuak, eguneroko objektuetan ematen direnez bestelakoak, 
bizitzan txertatzeko modua bilatzeko interesa duela.
Lorea Alfaro (Estella-Lizarra, 1982) artista da. Haren azken lanak ondoko 
erakusketa hauetan ikusi ahal izan dira: 2020, Jon Otamendirekin batera 
(Joan Miró Fundazioa, 2021), Un mundo sin cualidades (CarrerasMugi-
ca Galeria, 2020) eta No lo banalices (CarerrasMugica Galeria, 2018, 
948Merkatua, 2019). 2014 urteaz geroztik (3l3a) LA marka hutsaren bi-
dez lan egiten du. 
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Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Jolasa eta esperientzia. 
Antonio Ballester Moreno
2021eko ekainaren 25etik azaroaren 1era
A3 aretoa
Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Jolasa eta esperientzia erakuske-
ta-proiektua, lehenik eta behin, ohiko erakusketa bat ez izateko planteatu 
da, eta, bigarrenik, kokatuta dagoena ez bezalako beste espazio batetik 
ere ulertu ahal izateko: plaza batetik, parke batetik, eskola bateko patio 
batetik edo egunero ibiltzen garen kaleetatik.
Plazaraturen eremu esperimentalean (museoak sustatutako ekimena, era-
bilerak birpentsatu eta museoaren Barruko Plaza aktibatzeko) txertatutako 
proiektu honetan, Antonio Ballester Morenok (Madril, 1977) norberak erai-
kitzean eta jolasean oinarritutako esperientzia historiko batzuk berrikusten 
ditu, ia guztiak 60ko eta 70eko hamarkadetan sortuak eta lan egiteko abia-
puntu diren magma teoriko-praktiko bat osatzen dutenak. Ikaskuntzaren 
eragile nagusi gisa sormena garatzearekin lotutako proiektuetan inplikatu-
ta, erakusketa aparatu gisa arautzen duten arau komunetatik askatutako 
espazio bat ez ezik, elkarlanerako leku bat ere planteatzen du egileak, non 
bere praktika egiteko modu espontaneoekin solastuko den.
Ballester Morenok bakarkako eta taldeko erakusketetan parte hartu du, 
hala nola Sao Pauloko 33. biurtekoan, artista eta komisario gisa, Michigan-
go MSU Broad Museum-en, Madrilgo CA2Men, eta New York, Berlin eta 
Los Angeleseko galerietan, besteak beste.
Komisariotza: Antonio Ballester Moreno / Ángel Calvo Ulloa.
Laguntzaileak: Barrutia Ikastola / Dinamoa Azpeitiko Sormen Gunea 
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal

 
Antonio Ballester Moreno, 2020
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Paperetik hitzera

JA
RD

UE
RA

K 2. Ibilbidea. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur

- Uztailaren 11an, igandea, 17:30ean eta 21ean, asteazkena, 18:00etan
- Abuztuaren 1ean, igandea, 12:30ean eta 21ean, larunbata, 17:30ean
- Irailaren 1ean, asteazkena, 18:00etan eta 19an, igandea, 12:30ean

Ibilbide monografikoak
Ohiko bisitaldi monografikoak ere eskaintzen ditu LORATEGItik progra-
mak.
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 telefonoan eta Museoan bertan.
Museoko sarrera-txartelarekin doan. Toki mugatua.

Bost zentzumenen lorategiaren zaintzaileen lantegiak
Artium Museoko lorategi eta hiri-baratzeak zaintzak behar ditu berritzeko, 
kontserbatzeko eta hazteko. Landareak zaintzeko eskua baduzu, baratze-
zaintza ezagutzen baduzu, edota, besterik gabe, denbora pixka bat ba-
duzu eta auzoko txoko berde hau zaintzen ikasi eta lagundu nahi baduzu, 
eman izena programa honetan. Aurten gure auzoaren aniztasuna islatuko 
duen baratze inklusibo bat egin nahi dugu.

Ordutegia: 17:30etik 18:30era
- Uztailaren: 2, 9, 16, 23 eta 30ean
- Abuztuaren: 6, 13, 20 eta 27an
- Irailaren: 3, 10, 17 eta 24an

Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 telefonoan eta Museoan bertan.

LORATEGItik

Iranaga, oraina eta etorkizuna. Kontakizunak eraikitzen ari den 
bilduma batetik abiatuta
Lehen ibilbide sorta bat Zeru bat hamaika bide. Praktika artistikoak Eus-
kal Herrian 1977-2002 aldian bildumaren erakusketari buruzkoa da, eta 
bakarkako erakusketetara luzatzen da.
Iragana: Demokraziarako trantsizio-aldian hasten den ibilbide bat propo-
satzen du, eta Museoaren bildumako funtsen erakusketaren lehen zatiari 
dagokio. Aldaketa politiko, sozial eta ekonomiko garrantzitsuak gertatu 
ziren garai horretan, eta, ezinbestean, aldaketa horiek artean islatu ziren.

- Uztailaren 3an, larunbata, 17:30ean; 17an larunbata 12:30ean eta 
25ean igandea, 17:30ean

- Abuztuaren 4an, asteazkena, 12:30ean eta 25ean asteazkena 
18:00etan

- Irailaren 15ean asteazkena, 18:00etan eta 25ean, igandea, 17:30ean
Oraina: Gaurko egunaren begirada bat eskaintzen du, globalizazioaren 
testuinguruan, deslokalizazioa, tertziarizazioa edo prekarietatea bezalako 
kontzeptuak agertu diren honetan.

- Uztailaren 4an, igandea, 17:30ean; 17an, larunbata, 17:30ean eta 
28an, asteazkena, 18:00etan

- Abuztuaren 14an, larunbata, 17:30ean eta 28an, larunbata, 17:30ean
- Irailaren 18an larunbata, 17:30ean eta 26an igandea, 12:30ean

Etorkizuna: Hirugarren ibilbideak etorkizunari buruzko hausnarketa bati 
heltzen dio, eta, ezinbestean, COVID-19aren krisia dela-eta gaur egun 
munduan dagoen larrialdi-egoerari.

- Uztailaren 7an, asteazkena, 18:00etan; 18an, igandea, 12:30ean eta 
31ean, larunbata, 12:30ean

- Abuztuaren 15ean, igandea, 12:30ean eta 29an, igandea, 17:30ean
- Irailaren 19an, igandea, 17:30ean eta 26an, igandea, 17:30ean

Beste istorioa(k). Praktika artistikoak eta feminismoak Euskal 
Herriko testuinguruan, ikuspegi historikotik, praktika artistikoen eta 
pentsamendu feministen arteko gurutzaketetara hurbiltzen gaituzten bi 
ibilbide desberdinen bidez osatzen da.
1 ibilbidea. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan

- Uztailaren 10ean, larunbata, 17:30ean; 18an, igandea, 17:30ean eta 
31ean, larunbata, 17:30ean

- Abuztuaren 8an, igandea, 17:30ean eta 22an, igandea, 17:30ean
- Irailaren 4an, larunbata, 17:30ean eta 18an, igandea, 12:30ean
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Lankidetzak
danZálava
danZálava Araban egiten den arte eszenikoetako profesionalentzako 
prestakuntza eta laguntza programa bat da; haren xedea da publikoak 
bilatzea eta sentsibilizatzea, modu atseginean ezagutzera emanez mu-
gimenduaren hizkuntza berriak, sortzaileekiko hurbileko elkarrizketaren 
bidez. 
Julyen Hamilton (Ingalaterra). Dantzari inprobisatzailea, eszena-
zuzendaria eta dantza-irakaslea da. 1970eko hamarkadan Londresen 
trebatua, Allen‘s Line dantza konpainiaren zuzendaria da. Haren 
praktika artistikoa eta sormenaren inguruko ikerketa dantzaren, 
zuzeneko testuaren eta eszenografiaren arteko elkarreragina dira.

Lantegia: Working with Time: syllabus. Uztailaren 5etik 9ra
Argibideak eta erreserbak: danzalava@gmail.com
Performancea / inprobisazioa: Julyen Hamilton & Paolo Cingolani
Uztailaren 9an, ostirala, 20:00etan
Toki mugatua. Doako jarduera. Izena ematea beharrezkoa da. Erre-
serbak: 945 20 90 20

Korterraza Sensibiliza
Artiumek Korterraza Sensibiliza saila aurkeztuko du, Korterraza jaial-
diko film laburren sorta bat. Bertaratuko den publikoak gogoeta egi-
teko aukera izango du, indarkeria, pandemiak gure bizitzetan dituen 
ondorioak, jazarpena eta ustelkeria eta horien tankerako gaiak jorratuko 
dituzten hamar bat lanekin. Eta, proiekzioaren amaieran, Sensibiliza Sa-
riaren irabazlea hautatuko dute parte-hartzaileek beren botoekin.
Abuztuaren 26an, osteguna, 21:15ean. Barruko plazan

Dantzan Bilaka 2021
2021eko edizio honetan, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak bultzatutako 
eta ADDE Euskal Autonomia Erkidegoko Dantza Profesionalen Elkar-
teak koordinatutako Dantzan Bilaka laguntza eta sormen koreografikoko 
programan parte hartuko du Artiumek. Dantzan Bilakak elkarrizketarako 
lan-esparru irekia indartu nahi du, esperientziak kontrastatzeko eta ko-
reografia-sorkuntzako prozesuak partekatzeko, eta, horretarako, ideien 
eta lengoaien aniztasuna sustatu nahi du parte-hartzaileen artean.
Irailaren 6tik 10era, edizio honetako artistek ateak itxita lan egingo dute. 
Aurkezpen Jardunaldiak urriaren 8an, 9an eta 10ean izango dira Artiu-
men. BILDUMA
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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 de-
finitzen du Museoaren eginkizuna, funtsezko ekipamendua baita azken 
hamarkadetan Euskal Herrian garatutako praktika artistikoetara hurbil-
tzeko. Erakundearen eginkizun programatikoa da ikusgarritasun ego-
kia ematea eta haren ondare-balioa gizarteratzea.

Izaera berezi horretatik abiatuta, Museoaren bilduma eraikitzen ari den 
bilduma bat da, gaur egungo arte-adierazpen anitzetan barneratzeko 
ibilbidea erakusten duena. Premisa horretatik abiatuta, beti berrituz 
doazen paradigmetatik pentsatu behar da: genealogia berriak iden-
tifikatuz, eta orainarekin eta horrek planteatzen dizkigun gatazka eta 
erronkekin harremanetan egoteko gai diren enuntziazio-espazioak 
eraikiz. Horrela, Museoko aretoetan zabaldutako erakusketa-progra-
mek narrazio anitzekin lan egiten dute, eta norberak bere ibilbideak 
egitea proposatzen dute, artegaraikidearen eta hori sortzen den tes-
tuinguruen ulermena areagotzeko.

Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Artium Museoa Bilduma

BI
LD

UM
A 

Bilduma ibiltari 

Zugar [Olmo], 1969-1970. Remigio Mendiburu.Artium Museoa Bilduma

Remigio Mendibururen (Hondarribia, 1931–Bartzelona, 1990) Zugar lana 
Bilboko Arte Ederren Museoak antolatutako Remigio Mendiburu. Mate-
ria eta memoria erakusketan parte hartuko du martxotik irailaren 5era 
arte. Juan Pablo Huércanosek komisariatutako erakusketa honek Egilea 
eskulturaren lengoaien berritzaile gisa kokatzen duten alderdiak azpi-
marratzen ditu, non oso nabaria baita naturaren eta kulturaren arteko 
gatazka. Zugar haren lanaren betetasun aldi baten hasierakoa da. Garai 
hartan tamaina handiko lanak egiten zituen, zurezko sekzio zabalak ele-
mentuen hedapen-bilbe batean mihiztatuz. Obra horiek irudiaren kon-
tzeptua gainditu eta elkarrekintza- eta energia-espazio bihurtzen dira. 
Izaera horiek errealitatearen pertzepzio-modu berriak aktibatzen saia-
tzen dira, haien konplexutasun osoan.
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Mendibururen lanaren ezaugarria gaiari ematen dion tratamendu txit 
pertsonala da. Batez ere zuraren eskultore gisa ezaguna izan arren, 
Mendiburuk material eta teknika ugarirekin lan egin zuen. Harria, bront-
zea, alabastroa edo hormigoia, materialak testuinguruarekiko loturaren 
ondorio ziren, ofizio batek, oroimenak edo toki bateko kulturak iradokiak, 
eta, askotan, material pobreak: beruna, hesolak, txapak, zerrautsa, ani-
malien ilea, arpillera… Jarrera horrek arte povera-ren erako mugimen-
duekin eta nazioarteko prozesu esperimentalekin lotzen du.

Artista honen lanaren garrantzia, bai bere biografian, bai euskal artearen 
berrikuspenean, erakunde nazionalen zein nazioartekoen erakusketetan 
parte hartzeko egindako 10 mailegu-espedienteek bermatzen dute.

Artelan nabarmendua
BI
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HEZKUNTZA
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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 proposa-
men 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 zentsu-
rarik gabe. Horregatik, Artium eta, bereziki, haren Hezkuntza Saila, zertze 
batetik abiatzen den lan-testuinguru baten erara ulertu behar da. Ikasge-
letako ikasketa-esperientzia luzatzen eta egiaztatzen den eta neurriak jar-
tzen zaizkion leku baten eran. Artearekiko eta zeure buruarekiko esperien-
tzia 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 pro-
grama guztiak etengabeko bilakaeran daude gizartearen behar berrietara 
egokitzeko.
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Loturak-Conexiones 
Familientzako programak asteburuetan

Aurten lantegiak irailean hasiko dira

Artium Txikia
3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat
Igandero, 11:15etik 12:30era 
Bisita eta lantegi elebidun honetan, Museoko aretoetan barrena paseoan 
ibiliko gara, hizketan eta artelanak ikusiz. Gero, lantegietan, askotariko 
materialekin jolas egin eta esperimentatuko dugu.
Helduek, 5 €; haurrek, 2 €. Artiumen Adiskideek, % 50eko deskontua.

Good Afternoon Artium!
6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat
Larunbatero 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
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Artiumeko plazako txabola eta eraikuntza iragankorren 
lantegiak uztailean eta abuztuan jarraituko du
Plazaratu proiektuaren eta Antonio Ballester Morenoren Norberak erai-
kitzea. Pieza solteak. Jolasa eta esperientzia erakusketaren esparruan. 

Museoaren plazako aire zabaleko lantegi honetan, norberak eraikitzea-
ren ideiarekin lan egingo dugu, etxolak eta bestelako egitura iragankorrak 
eraikiz. Hala «ezkutalekuak» sortuko dira, irudimenari irekitako eta jolasa 
errazteko eta sustatzeko espazioak. Denok gogoratzen dugu ezkutale-
kuen eraikuntza horiek —erosotasun eta segurtasun espazioak— haur-
tzaroko gure jolasetan izan zuten garrantzia.

Museoko Plaza eszenatoki ezin hobea da jarduera honetarako, bere bi-
hurguneekin, bere txoko erdi ezkutuekin, bere ikuspuntuekin eta Plazako 
espazioa ikusi, ulertu eta gozatzeko leku garaiekin. 5 zentzumenen lora-
tegia ere hilabete hauetan bere ederrenean egongo da.

Talde txikiak osatuko ditugu talde-lanaren ideia, prozesuan izandako es-
perientzia eta sormenaren garapena sustatzeko. Egitura horiek material 
bigunez egingo dira: kartoiak, plastikoak, landareak, zotzak, etab.

Eta zuk dakarzunarekin ere bai! 

Ordutegia:11:30etik 13:30era.
6-12 urte bitarteko haurrentzat. Euskaraz eta gaztelaniaz
10 haurreko taldeak.
Uztailean eta abuztuan, asteartetik ostiralera, abuztuaren 5ean izan ezik, 
museoa itxita egongo baita.
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 eta museoan bertan.

Patioa-Plaza, ispilu-proiektua Plazaratu-rekin
Udako hilabete hauetan eta azaroaren 3ra arte ikusgai egongo dira 
museoan, Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Jolasa eta esperientzia 
erakusketan, Barrutia Ikastolako ikasleen, gurasoen eta irakasleen, eta 
artistaren eta komisarioaren parte-hartzearekin eraikitako altzariak. Al-
tzari horiek, Patioa-Plaza ispiluaren ideiari jarraituz, Barrutia Ikastolako 
patioan eta Artium Museoko plazan jarriko dira erakusketaren ondoren.
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A Magnet-Erakarri: Barrutia Ikastolaren eta Artium 
Museoaren arteko lankidetza-proiektua
Magnet-Erakarri Eusko Jaurlaritzak sustatutako hezkuntza proiektu 
pilotu bat da, Gasteizko Udalak babestua. Proiektu horretan, lankidetzan 
arituko 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 
erakundeek elkarrekin lan egingo dute 3 urtez, eskola curriculuma 
garatzeko artea erabiliz, artea ulerturik irakaskuntza jardunerako tresna 
metodologiko modura.

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

LIBURUTEGI
DOKUMENTAZIO-ZENTROA

Magnet-Erakarri 
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Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu, ika-
si eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabiltzen 
dituzten 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 
artean etengabeko jarioa izateko mekanismoak bultzatu nahi dira, bar-
ne-kudeaketa datu ikusgai eta eskuragarri bihurtuz.

A0 aretoa. Artium MuseoaA0 aretoa. Artium Museoa

Euskal emakume artisten dokumentazio-zentroa. 
Praktika artistiko eta artearen teoria feministak.
Artium Museoaren lan-ildo berriaren barruan, euskal emakume artisten 
dokumentazio-zentro bat ireki da. Gune espezializatu horren helburue-
tako bat ezagutza-arlo horiei buruz dagoen informazioa identifikatu, bil-
du, antolatu eta ikertzaileen esku jartzea da, eta, halaber, euskal emaku-
me artisten artxiboak eta dokumentazioa eta Museoko programekin 
lotura duten emakumezko pentsalari eta artistena bildu eta gordetzea.

Bestalde, Dokumentazio Zentroak, ondarea nahiz zientzia xede dituen 
heinean, zenbait ekimen bultzatuko ditu, hala nola Dokumentazio Zen-
troa eta Bilduma lotuko dituen erosketa-programa bat abian jartzea, 
euskal emakume artistei, arteari eta feminismoari buruzko tesauro bat 
sortzea, Gomendatutako irakurgaiak izeneko ildoa garatzea, eta funts 
museografikoko artistei bideoan elkarrizketak egitea, gune honetan 
kontsultatu ahal izateko..

Irudian, Euskal emakume artisten dokumentazio-zentroa. Praktika artistiko eta artearen teoria 
feministak.
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A Denbora-lerroa
Denbora-lerro hau - artium.eus gunean eskura dagoena - feminismoa ar-
datz duten testuinguru kultural, sozial eta politikoei buruz ikertzeko eus-
karria eskaintzeko asmoz eraiki da, praktika artistiko eta artearen teoria 
feministak babestu eta zabalpena emateko, nagusiki Euskal Herriko tes-
tuinguruan azpimarra jarriz.
Tresna honek aukera ematen digu, alde batetik, Museoaren Bilduman 
dauden euskal emakume sortzaileen ondare artistikoari buruzko informa- 
zioa eskuratzeko, eta, beste aldetik, artista horietako bakoitzaren ondare 
dokumentala kontsultatzeko. Lehenengoari dagokionez, informazioa EM- 
SIMEren bidez lortzen da, hantxe dago Bildumaren katalogoa, eta ondare 
dokumentala, berriz, Artiker bidez kontsultatu daiteke, huraxe da Artium 
Museoaren funts bibliografiko eta dokumentalaren katalogoa.
Denbora-lerroaren helburua, beraz, obrak eta dokumentazioa lotzea da 
(Bilduman dauden euskal emakume artisten obrak eta sortzaile horiei 
buruzko funts dokumentala, alegia), eta ondare hori guztia, gainera, krono- 
logikoki kokatu eta antolatzea. Etengabe eraiki beharreko proiektu honen 
bidez, Bildumari eta Museoko emakume artistei testuingurua jarri nahi die- 
gu, kokatuko dituen testuinguru historiko eta diziplinarteko bat, espeziali-
zazio-arlo horri buruzko ezagutzarako sarbide ere izan dadin

Azucena Vieitesek gomendatutako irakurgaiak
Euskal emakume artisten dokumentazio-zentroak abian jarri duen aurrene-
ko programetako bat Gomendatutako irakurgaiak ildoa da: zenbait artista, 
idazle eta profesional emakumezkok praktika artistiko eta pentsamendu 
feministarekin lotua iradokitako argitalpenak. Proposamen honek aukera 
bikaina ematen digu gaian adituak direnen laguntzaz Artium Museoaren 
funts bibliografiko eta dokumentala taxutu eta askotariko ikuspegi eta iri-
zpideekin aberasteko eta dokumentazio hori sustatuko duten ekintzak egi-
teko. 
Azucena Vieites artistak ondoko liburuak iradoki dizkigu:

- Wendy Brown. Estados de agravio. Poder y libertad en la modernidad 
tardía. Lengua de Trapo, Madrid, 2019.

- Judith Butler. Deshacer el género. Paidós. Barcelona, 2006.
- Whitney Chadwick. Mujer, arte y sociedad. Destino. Barcelona, 1992.
- Jason Edwards. Eve Kosofsky Sedgwick. Routledge Critical Thinkers, 

New York. 2009.
- Marina Grzinic, Rosa Reitsamer (eds.). New Feminism. Worlds of Femi-

nism, Queer and Networking Conditions. Löcker Verlag. Viena, 2008. 
- Simon Reynolds. Postpunk. Romper todo y empezar de nuevo. Caja 

Negra. Buenos Aires, 2014.
- Geraldine M. Scanlon. La polémica feminista en la España contempo-

ránea (1868-1974). Akal, Madrid, 1976.
- Hito Steyerl. Arte Duty Free. El arte en la guerra civil planetaria. Caja 

Negra. Buenos Aires, 2018.
- Paloma Uría Ríos. El feminismo que no llegó al poder. Trayectoria de 

un feminismo crítico. Talasa, Madrid, 2009.
- Elke Zobl, Ricarda Drüeke (eds.). Feminist Media. Participatory Spa-

ces, Networks and Cultural Citizenship. Transcript Verlag. Bielefeld, 
2012.

Liburu horiek erosi egingo dira eta Euskal Emakume Artisten Dokumenta-
zio Zentroan (Praktika artistiko eta artearen teoria feministak) kontsultatu 
ahal izango dira.



          

 Og 1 
 Or 2 Inaugurazioa Maddi Barber / Marina Lameiro
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lr 3 LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Iragana
 Ig 4 LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Oraina
 Al 5 Museoa itxita
 Ar 6
 Az 7 LORATEGItik. Etorkizuna
 Og 8
 Or 9 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
  danZálava
 Lb 10 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
 Ig 11 LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 Al 12 Museoa itxita
 Ar 13
 Az 14 LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
 Og 15
 Or 16 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 17 LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Oraina
 Ig 18 LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
 Al 19 Museoa itxita
 Ar 20
 Az 21   LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 Og 22
 Or 23 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 24 LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 Ig 25 LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Iragana
 Al 26 Museoa itxita
 Ar 27
 Az 28 LORATEGItik. Oraina
 Og 29
 Or 30 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 31 LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGtik Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan

UZTAILA

EGUTEGIA



                                                     

ABUZTUA
 Ig 1   LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
 Al 2   Museoa itxita
 Ar 3
 Az 4   Museoa zabalik, 11:00etatik 14:00etara
  LORATEGItik. Iragana (12:30ean)
 Og 5   Museoa itxita
 Or 6   Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 7   LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
 Ig 8   LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
 Al 9   Museoa itxita
 Ar 10
 Az 11 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 Og 12
 Or 13   Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 14  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Oraina
 Ig 15   LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 Al 16   Museoa itxita
 Ar 17
 Az 18  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
 Og 19
 Or 20   Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 21   LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 Ig 22   LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
 Al 23   Museoa itxita
 Ar 24
 Az 25   LORATEGItik. Iragana
 Og 26   Korterraza. Sensibiliza 2021
 Or 27   Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 28   LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Oraina
 Ig 29   LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Etorkizuna
 Al 30   Museoa itxita
 Ar 31

IRAILA
 Az 1  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 Og 2
 Or 3    Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 4    Good Afternoon! Animal shelter
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
 Ig 5    Azken eguna: Nadia BarkateK erakusketa
  Azken eguna: Gerardo Armesto. Ikuspuntu geldiezina erakusketa
  Artium txikia. Forma amaigabeak
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
 Al 6 Museao itxita
 Ar 7
 Az 8 LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
 Og 9
    Or 10 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia 
    Lb 11 Good Afternoon! Autoconstrucción
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook 
 Ig 12 Azken eguna: Katinka Bock. Logbook erakusketa
  Azken eguna: Maddi Barber / Marian Lameiro erakusketa
  Artium txikia. Balearen sabela
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
 Al 13 Museoa itxita
 Ar 14
    Az 15 LORATEGItik. Iragana
 Og 16
    Or 17 Inaugurazioa. Félix González Placer
  Inaugurazioa. Lorea Alfaro
  Inaugurazioa. Rosalind Nashashibi
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
    Lb 18 Good Afternoon! Spatial perception
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak 1990eko hamarkadan
  LORATEGItik. Oraina
 Ig 19    Mini Artium. Lorategi hedatua
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Etorkizuna
 Al 20 Museoa itxita
 Ar 21
 Az 22 LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 Og 23
 Or 24 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 Lb 25 Good Afternoon! Let me show you my garden
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
  LORATEGItik. Iragana
 Ig 26 Mini Artium. Norberak eraikitzea
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
 Al 27   Museoa itxita
 Ar 28
 Az 29 LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Antonio Ballester Moreno
 Og 30



ERAKUNDE SORTZAILEA ERAKUNDE BABESLEAK

BABESLE PRIBATUAK

ENPRESA BABESLEAK

ERAKUNDE LANKIDEAK

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