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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 urtean erakundea-
ren Funtsetara iritsi diren gordailuak, dohaintzak eta erosketak sartu dira 
erakusketan. Besteak beste, Acciones corporales, Esther Ferrer artistak 
(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 
bilduko dira erakusketan: Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio 
Fundazioa (Fundación Vital Fundazioa), Euskadiko Filmategia, Jorge 
Oteiza Fundazioa-Museoa, Artxibo Arteleku / Gipuzkoako Foru Aldundia, 
ASAC-Archivio 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 A0 aretoa. Artium Museoa
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Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea
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.

Amets egoera loak artuta, 
1982. Juana Cima   

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).
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A Meret, 1996
Juncal Ballestín

Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
2021eko urtarrilaren 29tik maiatzaren 23ra
A3 aretoan

Juncal Ballestinen (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) lana serieetan antolatu-
tako obra-multzoen inguruan egituratzen da, eta pinturari eskaintzen dio 
leku nagusia. Erakusketa honetarako, artistak berak ezarritako sailkapena 
errespetatu da Artium Museoan eta bi talde handi egin dira, bata pintu-
ra sailekin eta bigarrena hiru objektu sailekin lotuz: 1983-1992 bitarteko 
ob- jektuak, nortasun handiko objektuak eta mugarik gabeko indarkeria. 
Bi bloke horiei inolako sailik osatzen ez duten baina artistaren ibilbidera 
hurbiltzeko funtsezkoak diren lanak gehitu behar zaizkie.

Garai hartan Bilboko Arte Ederren Goi Eskola deiturikoan ikasi ondoren, 
erabilitako mate- rial, baliabide eta tekniken aniztasuna ezaugarri duen 
lan bat garatu zuen Juncal Ballestínek: pintura, marrazketa, instalazioa, bi-
deoa, obra grafikoa… Bakarkako lehen erakusketak Gas- teizko Eder Arte 
galerian (1978), Bilboko Rekalde galerian (1979) eta Araba Aretoan (1980) 
egin zituen, eta aipatzekoak dira gerora Amarika Aretoan (1993), CM2 ga-
lerian (1996), Tra- yecto galerian (1998, 2005 eta 2008) eta Montehermoso 
Kulturunean (2008) egindakoak. Besteak beste, Artium Museoko, Gas-
teizko Udaleko, Vital Fundazioko eta Liburutegi Nazionaleko bildumetan 
dago ikusgai haren lana.. 

Proiektu hau ANESVADen lankidetzari esker egin da.
Komisarioa: Fernando Illana
 

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 ibilbidea- 
ren une bateko eta besteko lanak bilduko ditu Museoan, proiekturako 
berariaz ekoitzitako lan sailekin batera. Bere piezetan, Crespok gor- 
putzari eta honek arkitekturarekin dituen harremanei buruzko hizkun-
tza bat lantzen du eskulturatik. Zuloak, hodiak, mugak, zirkulazioa eta 
hondarra dira artistaren ekoizpenaren aipamena egiteko gehien erre- 
pikatzen diren terminoetako batzuk. Eskulturak eta irudiak, beti pre- 
karietate materialetik, komunikabideen ekonomiatik, egiten aritzearen, 
saiakeraren garrantzian tematzen direnak.
Crespok hainbat sari jaso ditu, besteak beste, Mª José Jove Fun- 
dazioaren Nazioarteko Arte Saria (2019), RNE-ren Ojo Crítico Saria 
(2018), Botin Fundazioaren Arte Plastikoen beka (2018) eta sormen-la- 
na saritzeko Gure Artea Saria (2013). Haren lanak Reina Sofia Mu- 
seoetako edo Arco Fundazioako bildumen parte dira, besteak beste.

Komisarioak: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal
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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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Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta 
jolasa. Antonio Ballester Moreno
2021eko ekainaren 25etik azaroaren 1era
A3 aretoa
Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa 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

Zeru bat, hamaika biderekin lotutako azterketa-kasuak 
Gerardo Armesto. Ikuspuntu geldiezina
2021eko martxoaren 31tik ekainaren 20ra 
A01 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. 
Pinturan egindako lehen lanen ondoren, irakaskuntzan jorratutako forma-
ren, kolorearen eta argiaren pertzepzioaren analisia izan zen Madrilgo 
Bideo Jaialdi Nazionalean saritutako 1981eko La elección del soporte be-
zalako lanen abiarazlea, bai eta ondoren analogikoki eta esperimentazio 
digitalaren bidez garatutako animazioenak ere. Disfraces para un cubo 
II-k, erakusketan dagoen mugimendudun lehen lan horietako batek Espai-
nian sortu berria zen bideoaren erreferentziazko erakusketan –La imagen 
sublime-n, 1987an, MNCARSen– parte hartu zuen.

Dokumentazio-materialak. Gerardo Armesto. Zeru bat, hamaika bide
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Patricia Esquivias. Cardón cardinal 
2021eko maiatzaren 14tik ekainaren 27ra 
Cardón Cardinal duela 26 urte jazotako gertaera baten ikerketatik sortu 
zen: kaktus erraldoi bat, 17 metroko altuera eta 18 tonako Pachycereus 
Pringlei bat, Kalifornia Behereko basamortutik Sevillako 92ko Erakusketa 
Unibertsalerako Mexikoko Pabiloiko lorategira eramatea. Ondoren kaktusa 
Sevillako Udalaren esku utzi zen eta gaur egun pabilioia izan zenaren hon-
dakinen aldamenean jarraitzen du. Bideoak Mexikora eta Sevillara egin-
dako bidaia bana dokumentatzen ditu, non Esquiviasek bere gain hartzen 
duen galdera-egile papera, indigenek espedizio handietan lurralde eze-
zaguna zeharkatzen zuten zientzialariei ematen zieten izena, jabetzeari, 
manipulatzeari edo jakinduriak ezkutatzeari hain lotuta zeuden esplorazio 
kolonial haietatik urrun dagoen hurbilketa batean. Galdera-egilea, kasu 
honetan, ez da zientzialaria, ezta erregearen zerbitzura dagoen inperio 
bateko agentea ere; emakumea da, artista, eta bere galderekin kontakizun 
hegemonikoak berrikusteko elkarrizketak ireki nahi ditu. Kaktusak, lehen 
solaskideak, garai askotako testigantza partekatzen du, eta haren ezagut-
za partzial eta zatikatuak taxutzen du bideoaren narratiba. 
Patricia Esquivias Caracasen jaio zen 1979an eta Madrilen bizi da. Ondoko 
lekuetan izan du ikusgai, besteak beste, bere lana: Stacion-en (Pristina, 
Kosovo), CA2M-en (Móstoles), Marco-n (Vigo), Kunsthalle Winterthur-en 
(Suitza), Hammer Museum-en (Los Angeles), Reina Sofia Museoan (Ma-
dril) eta White Columns-en (New York).
Komisariotza: Garbiñe Ortega

Cardón Cardinal zatia, 2020.

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 garaikideen komunitate bat –beren istorioak hizkuntzaren 
ahalbideak esploratzeko aukera ematen dien hainbat angelutatik konta-
tzeko interesa dutenak– ezagutarazi nahi die publikoei, diziplina hori his-
torikoki kategoriatan sailkatzen duten generoak zalantzan jarriz. 2021eko 
denboraldiaren 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).

Komisariotza: Garbiñe Ortega
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Daniel Llaría
2021eko otsailaren 19tik maiatzaren 23ra 
A02 aretoa 

The Get-Rich lanerako jantzien (buzoa, mantala) eraldaketan eta elementu 
industrialekin (zementua, packagingak, zingilak, metala) duten erlazio fisi-
koan oinarritutako eskultura sail zenbakitua da. Piezak, espazio-denboran 
langile fordista (aka peoi sindikatua) eta postfordista (aka freelance sor-
tzailea) bereizten dituen klase-identitateari buruzkoak dira. Hemen, guraso 
sindikalistak bezain solemnea den proto-nostalgia lunpenproletarioa eta 
haren sormen-etorkia bezain zinikoa (edo alderantziz) iradokitzeko era-
biltzen da eskultura. The Get-Rich izenburuak hip-hoparen hizkuntzaren 
joeraren menpe jartzen du eragiketa hori guztia. Langileriak ideologia 
propiorik ez duela, baizik eta botereak eman diena —prekarioki— egokitu 
besterik ez duela egin uste duen intelektualismo batera zuzenean jotzea 
da helburua. Hemen, artistak errealitate horren adibide gisa aurkezten du 
bere burua, eta bere errealitate propioa arte-objektu gisa kapitalizatzeko 
get-rich-quick-scheme-ren alde egiten du.
Daniel Llaría (Logroño, 1985) Arte Ederretako lizentziaduna da Euskal 
Herriko Unibertsitatean. Besteak beste, honako talde-erakusketa hauetan 
parte hartu du: Antes que todo (2010, CA2M), First Thought Best (2014, 
Artium) eta Itzuli Barik (2019, Kulturate). Bakarkako erakusketen artean ai-
patzekoak dira Think locally fuck globally (2009, Montehermoso), papá 
camp da (2019, Carreras Múgica) edo Holes and Poles (2020, BilbaoArte)

.

.

Get Rich #16, 2019. Daniel Llaría

Erakusketa-ziklo berri hau Museoko A02 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 ekoi-
zpena 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 Daniel Llaríaren eta Nadia Barkateren lanak egongo 
dira ikusgai Testuinguruak bilduma batetik abiatuta programan.
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Nadia Barkate
2021eko maiatzaren 29tik irailaren 5era
A02 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
 

JARDUERAK

Testuinguruak bilduma batetik abiatuta   
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Zinema zikloa

News from home, 1977 (fotograma), Chantal Akerman 

Hasieratik. Zinema feministaren historiak II
Zinema ziklo honen bigarren edizioaren helburua emakume zinemagileak 
eta haien filmak ezagutaraztea da. Errealitate horiek zinema kanonikoaren 
historiatik kanpo geratu dira, eta ezinbestekoa iruditzen zaigu hori aldarri-
katzea. Lehen edizioan ibilbide kronologiko bat proposatu bagenuen, ora-
ingoan ibilbidea beste era batekoa da: filmen arteko harreman bat eraiki 
dugu zinemaren beraren bidez.

Chantal Akerman, Josefina Molina, Margarita Ledo, Diana do Teixeiro, He-
lke Sander, Nina Menkes eta Claire Simon zuzendarien filmak ikusteko 
aukera izango dugu. Hilean behin, egile horietako bakoitzaren zinemagin-
tzan murgilduko gara. Ibilbide posible bat, pixkanaka-pixkanaka zinemari 
buruzko gure historia berridazten jarraitzeko

Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren eta Artium Mu-
seoaren arteko lankidetza.

Emanaldi aretoan
Tarifa: 2 € / Bonua: 10 €
Museoaren Adiskideen tarifa: € 1 / Bonua: 5 €  
Aurkezpena 18:00etan. Proiekzioa 18:30ean

Apirilaren 10ean, larunbata
- News from home, Chantal Akerman, Bélgica, 1977, 88 min, JB FR, itzul-

pena ES
Aurkezlea: Ainhoa Gutiérrez del Pozo, zinemagilea
16mm-tan Chantal Akermanek filmatutako New Yorkeko espazio ezber-
dinak: kaleak goizez eta gauez, jendez josita eta hutsik, kotxeak, metroa 
eta zubiak, plano fijoak eta travellingak. Hiriko argiak eta soinuak. Eta 
ahots bat, Chantal Akerman beraren ahotsa bere amak New Yorken bizi 
zenean bidali zizkion eskutitzak irakurriz. Horrela, zuzendariak ama-ala-
baren harremanaren erretratu bat egiten du etxetik joateak sortzen duen 
distantzia gerturatuz, nabarmenduz.  
Chantal Akermanen film ezagunenetako bat da. Bere azken pelikularekin 
dialogo bat sortzen duena: No home movie..

Maiatzaren 8an, larunbata
- Función de noche, Josefina Molina, Espainia, 1981, 90 min, JB ES

Presentación: Maialen Beloki, Subdirectora del Festival de cine de San 
Sebastián.
Aurkezlea: Maialen Beloki, Donostiako Zinemaldiaren zuzendariordea.
Lola Herrerak hamar urtez egin zuen gauero Josefina Molinak zuzendu-
tako Miguel Delibesen Cinco horas con Mario obra. Carmen Sotillo per-
tsonaia interpretatzen zuen. Bere bizitza, bere burua, Carmen Sotillore-
narekin nahastu arte. Función de nocheren muina antzerkiko kamerinoan 
gertatuko da. Bertan Lola Herrera eta bere senar ohia, Daniel Dicenta, 
elkartuko dira eta beraien bizitza errepasatuko dute. Zortzi kamarek fil-
matutako gidoirik gabeko emozioz betetako elkarrizketa bat da. Bertan 
ez da Lola Herrera eta Daniel Dicentaren bizitza bakarrik errepasatuko, 
emakume belaunaldi oso bat geratuko da agerian. Lola Herreraren 
malkoak ez dira bereak bakarrik, belaunaldi oso batenak baizik.

Ekainaren 5ean, larunbata
- Nación, Margarita Ledo, Espainia, 2020, 90 min, JB galegoa, 
   azpitituluak  ES

Aurkezlea: Aitziber Olaskoaga, cinemagilea
Asko hitz egin da langileen borrokari buruz, baina zineman gutxitan ager-
tu da borroka horrek emakumeentzat duen brezitasuna: lanean hasteak 
ekarri zuen mundura irekitzea, industria-sektorearentzat ere nahasia 
izan zen garai baten erdian. A Pontesako zeramika fabrikako emakume 
kementsu eta karismatikoen bidez (Cadizko eta Sevillako zigarrogileen 
ahizpak), Margarita Ledok amaitu gabeko borroka baten kontakizun hun-
kigarri, borrokalari eta poetikoa eraikitzen du: «Film honetan kontatzen 
da zenbat denbora behar izan dugun emakumeok eskubideak izateko, 
ez botoa emateko bakarrik, baita soldatapeko lana lortzeko eta indepen-
dente izateko ere. Laburbilduz, zenbat kostatu zitzaigun Nazioa izatea».
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Ikastaroa
Ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan

2021eko apirilaren 17an eta 18an
Zuzendariak:  Xabier Arakistain eta Lourdes Méndez
Artium Museoak Ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artea-
ren teorietan ikastaroaren hamahirugarren edizioa antolatu du, Xabier 
Arakistain arte komisarioak eta Lourdes Méndez artearen antropologian 
katedradunak zuzenduta. Ikastaroak hainbat herrialde, diziplina eta be-
launalditako hizlariak biltzen ditu urtero, ikuspegi feministatik, artearen 
arloa aztertzen dutenak edo arlo horretan esku hartzen dutenak. Ikus-
pegi horiek, emakumeen diskriminazioa, zapalkuntza eta esplotazioa 
salatzeko eta borrokatzeko, sexu-kategoriak arlo soziala, begirada, hi-
zkuntza, artea, eta honen esparrua eta erakundeak egituratzen dituela 
berresten dute, dimentsio estetikoak eta politikoak uztartuz. Era berean, 
ikuspegi feministek bizi diren gizarteetan indarrean dauden sexu, etnia 
eta klaseko gizarte-harremanen sarean aztertzen dituzte artistak, eta, 
hori egitean, emakume artistek eta haien artelanek lortu duten aintza-
tespen desorekatuaren arrazoiak argitzen dituzte.

Ikastaro honek artista eta artearen teorialari feministen ekarpen nagu-
sien panoramika bat proposatzen dio publiko zabal bati, gaur egun jpe-
ra androzentriko eta etnozentrikoetatik aske artea eta jakintza egiten eta 
zabaltzen jarraitzeko aurre egin behar zaien arazo teoriko eta politikoak 
azpimarratuz.
Emanaldi aretoan. Sarrera doan. Toki mugatua
Parte hartzeko beharrezkoa da aurrez izena ematea, izen-emateak@
artium.eus helbidera mezu elektroniko bat bidaliz eta izen-abizenak eta 
harremanetarako telefonoa emanez.
Nahi duenak birtualki jarraitu ahal izango du ikastaroa, streaming bidez

Hizlariak
Garazi Ansa, EHUko Artearen eta Musikaren Historia Saileko historiala-
ria eta irakaslea.
Haizea Barcenilla, EHUko Artearen eta Musikaren Historia Saileko his-
torialaria eta irakaslea.
Anna Caballé, idazlea, Bartzelonako Unibertsitateko Espainiar Litera-
turako irakaslea eta Klasikoak eta Modernak elkartearen presidentea
Mari Chordá, artista eta poeta. 
Carmen Gaitán Salinas, Artearen historialaria eta UCMko Artearen His-
toria Saileko irakaslea.
Gema Intxausti, artista.
Erreakzioa, Estíbaliz Sádaba eta Azu- cena Vieites artistek osatutako 
taldea.
Lara Perry, historialaria eta School of Brightongo Unibertsitateko School 
of Humanities-eko irakaslea.

Argibide gehiago eta programa osoa: www.artium.eus  



24 25

JA
RD

UE
RA

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

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

AMA aldizkariaren 0 alearen aurkezpena. Zeru bat, hamaika bide
Apirilaren 23an, ostirala. Emanaldi aretoan. 12:30ean

Artium Museoak aldizkari bat jarri du abian, eta lehen zenbakia lurral-
dean garatutako praktika artistikoei eta horiek nazioarteko testuingurua-
rekin dituzten loturei buruzko hausnarketara bideratuta dago, Museoaren 
erakusketa-programaren ildoekin bat etorriz, eta, zehazki, Zeru bat, ha-
maika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian izeneko 
tesi-erakusketarekin. Argitalpen-batzordeak egingo du aurkezpena.

Oraingoan, Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzeko antolatu diren 
ekintzen artean kokatzen da Paperetik Hitzera.

Ama aldizkariaren 0. zenbakiaren irudia

Consonni argitaletxea
Maiatzaren 20an, osteguna. Emanaldi aretoan. 19:00etan
Consonni Bilboko San Frantzisko auzoan kulturune independentea duen 
argitaletxe bat da. 25 urte bete ditugu, 1996an hasi baikinen kultura kri-
tikoa ekoizten. Minuskulaz idatzia eta etengabe aldatuz, consonni izaki 
androgino eta buruanitza da, feminismoak eta entzutea «superbotere» 
dituena. Zentzu handiagoko mundu bat irudikatzen lagunduko diguten 
narratibak bilatzen ditugu. Literaturaren eta artearen arteko gurutzegu-
ne batetik ahotsak anplifikatzen ditugu. Katalogoen bidez modu litera-
lagoan, kritika kulturaleko saiakeren bidez modu kontzeptualagoan eta 
teorikoagoan, eta fikzioa argitaratzen dugunean beste eduki-geruza bat 
emanez. 

Caniche argitaletxea
Ekainaren 17an, osteguna. Emanaldi aretoan. 19:00etan
Caniche 2015ean sortu zen, ikaztegi bati egindako eraso baten ondo-
rioz, eta, harrezkero, horrelako beste batzuk egin eta hogei liburu baino 
gehiago argitaratu ditu. Une bakoitzean lan egiten duten artistak erabil-
tzeko prest dauden espazio produktibo bat sortzen duen arkitektura gisa 
ulertzen dute liburua. Pixkanaka-pixkanaka, beren «egitura» sortuz joan 
dira, eta egitura horretan ez daude bakarrik, hainbat eragilerekin parte-
katzen dute, ez artistikoekin soilik. Eta egitura horretan, egiletzak, rolak 
eta are identitateak askoz ere jariakorragoak eta iragazkorragoak dira.

Andrea Gonzalezek diseinatutako Paula 
García Masedoren The way things go 
liburuaren estalkiei gotelea aplikatzeko 
prozesua (Caniche, 2016)
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Jendaurreko irakurraldiak
Apirilaren 23an, Liburuen Nazioarteko Eguna dela eta, Jendaurreko 
irakurraldien edizio berri bat izango dugu. Arte eta kultura garaikideko 
testuen irakurraldi horietan liburuak irakurleen bila aterako dira. 
Kulturaren arloko profesionalak gonbidatzeaz gain, irakurketaren 
esperientzia partekatu nahi duten pertsona guztien topagune izan nahi 
du jarduera honek. Nahi duenak bere testua ekarri ahal izango du, 
betiere artearen eta kulturaren munduari lotua. Parte hartzeko txanda 
bat hautatu behar da biblioteca@artium.eus helbidera mezu bat bidaliz 
eta harremanetarako telefono bat eta ordutegiari dagokion lehentasuna 
adieraziz. 
Jendaurreko irakurraldia: 11: 00etatik 14: 00etara. A4 aretoan

Bookcrossing
Liburuaren Nazioarteko Eguna dela eta, Artium Museoak bookcrossing 
esperientzia bat edo liburuak askatzeko kanpaina bat sustatu du 
hamabosgarren urtez jarraian, baina oraingoan birtuala izango da.
Museo eta arte zentroek bideo bat partekatuko dute elkarrekin hilaren 
23an sare sozialetan, eta bakoitzak bere argitalpen edo bildumetako bat 
gomendatuko du.

MNE 2021. Museoen etorkizuna: Berreskuratzea eta 
berrirudikatzea
Maiatzaren 18an ospatuko den 2021eko Museoen Nazioarteko Egunaren 
goiburuak azken urtean erabat aldatu den mundu honen etorkizunari 
buruzko hausnarketa planteatzen du. Artium Museoa bere burua 
berrirudikatzen ari da esparru guztietan eta, besteak beste, inguruarekin 
duen harremanean. Barruko plaza egoteko egoki eta konektatu batetik 
abiatuta, dagoeneko eraldatzen hasi den herritarrentzako topagune 
batetik abiatuta, Museoak programa ugari aktibatzen ditu, baita lorategia 
eta Museoa lotzen dituzten hainbat jarduera ere.
Museoen etorkizuna: berreskuratzea eta berrirudikatzea leloarekin 
bat eginez, Museoak ikusgai jarri nahi ditu, era berean, duela 
hilabete batzuetatik hona ondare garaikidearen zaharberritze funtzio 
garrantzitsuaren inguruan abian jarritako programa guztiak. Besteak 
beste, Juncal Ballestín artistaren erakusketan eta Zeru bat, hamaika 
bide erakusketa kolektiboan gauzatu dira, eta Arabako Foru Aldundiko 
Zaharberritze Zerbitzuko kontserbatzaileen eta arduradunen lana 
funtsezkoa izan da prozesu horretan. 
LORATEGItik eta familientzako programez gain, Museoak honako hau 
proposatzen du maiatzaren 15 eta 16ko astebururako:

Etorkizun bidezko eta iraunkor baten alde
Lorategian landare eta lore berriak landatzeko garaia da. Bi egunez 
ateak zabalik egongo dira lorategian lan egiteko eta gure lanari esker 
kolore, usain eta sentsazio berriak sorraraziko ditugu, uda honetan 
gozatzeko.
Ate irekien lantegia Museoaren ordutegian
Hilaren 15ean eta 16an, larunbata eta igandea.

Bisita berezia Juncal Ballestínen lanarekin egindako zaharberritze 
prozesuarekin loturik.

     Hilaren 15ean eta 16an, larunbata eta igandea, 11:30ean.

Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 telefonoan eta Museoan bertan. 
Museoaren sarrera-txartelarekin doan. Toki mugatua.

Liburuen nazioarteko eguna
2021eko apirilaren 23a

Artium Museoaren 
Liburutegiaren irudia

Museoen nazioarteko eguna
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Liburuen nazioarteko eguna
2021eko apirilaren 23a
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LORATEGItik
Iranaga, oraina eta etorkizuna. Kontakizunak eraikitzen ari 
den bilduma batetik abiatuta
Lehen ibilbide sorta bat Zeru bat hamaika bide. Praktika artistikoak 
Euskal Herrian 1977-2002 aldian bildumaren erakusketari buruzkoa 
da, eta bakarkako erakusketetara luzatzen da.

Iragana: Demokraziarako trantsizio-aldian hasten den ibilbide bat 
proposatzen 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.

- Apirilaren 2an, ostirala, 12:30ean; 10ean, larunbata, 12:30ean 
eta 21ean, asteazkena, 18:00etan

- Maiatzaren 5ean, asteazkena, 18:00etan; 19an, asteazkena, 
18:00etan eta 30ean, igandea, 17:30ean

-  Ekainaren 12an, larunbata, 17:30ean eta 20an, igandea, 
12:30ean

Oraina: Gaurko egunaren begirada bat eskaintzen du, 
globalizazioaren testuinguruan, deslokalizazioa, tertziarizazioa 
edo prekarietatea bezalako kontzeptuak agertu diren honetan.

- Apirilaren 3an, larunbata, 17:30ean; 10ean, larunbata, 17:30ean 
eta 24an, larunbata, 12:30ean

- Maiatzaren 8an, larunbata, 12:30ean eta 22an, larunbata, 
12:30ean

-  Ekainaren 2an, asteazkena, 18:00etan; 13an, igandea, 
12:30ean eta 23an, asteazkena, 18:00etan. 

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

- Apirilaren 4an, igandea, 12:30ean; 11n, igandea, 12:30ean eta 
24an, larunbata, 17:30ean

- Maiatzaren 9an, igandea, 12:30ean eta 22an, larunbata, 
17:30ean

- Ekainaren 5ean, larunbata, 12:30ean; 13an, igandea, 17:30ean 
eta 26an, larunbata, 12:30ean

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. Hutsunean igeri egindakoak
- Apirilaren 4an, igandea, 17:30ean; 17an, larunbata, 12:30ean eta 

25ean, igandea, 17:30ean
- Maiatzaren 9an, igandea, 17:30ean eta 29an, larunbata, 12:30ean
- Ekainaren 6an, igandea, 12:30ean; 16an, asteazkena, 18:00etan eta 

26an, larunbata, 17:30ean
2. Ibilbidea. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
- Apirilaren 1ean, osteguna, 12:30ean; 5ean, astelehena, 12:30ean eta 

18an, igandea, 12:30ean
- Maiatzaren 1ean, larunbata,12:30ean; 15ean, larunbata, 17:30ean eta 

30ean, igandea, 12:30ean
- Ekainaren 19an, larunbata, 17:30ean; 19an, larunbata, 12:30ean eta 

27an, igandea, 12:30ean
Ibilbide monografikoak
Azkenik, ohiko bisitaldi monografikoak ere eskaintzen ditu 
LORATEGItik programak.
Argibideak eta erreseserbak: 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, baratzezaintza ezagutzen baduzu, edota, besterik gabe, 
denbora pixka bat baduzu 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

- Apirilean: 2, 9, 16, 23 eta 30ean
- Maiatzean: 7, 14, 21 eta 28an
- Ekainean: 4, 11, 18 eta 25ean

Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 telefonoan eta Museoan 
bertan.
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Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hitzordua proposatzen du 
Artiumek, hilean behin, frantsesezko filmak jatorrizko bertsioan ikusteko 
eta, ondoren, ikusitakoari buruzko ideiak eta iritziak partekatzeko 
solasaldi bat egiteko, hori ere frantsesez. 
- Apirilaren 20an, ar.: Les chatouilles, Andréa Bescond, 2018, FR azp.
- Maiatzaren 25ean, ar.: C’est ça l’amour, Claire Burger, 2018, FR azp.
- Ekainaren 29an, ar.: Paris la blanche, Lidia Terki, 2016, FR azp.
Emanaldi aretoan. 18:30ean. Toki mugatua. Doan. Izena emanda. 
 Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20

Poesia antzeztua
Espazioa erakusketa-aretoaren eta Artiumen elkarlanaren ondorioz, 
Yoselin Martin-en a-poesía del no ser poema liburua antzeztuko 
dute museoan, Elisa Rueda, Mary Zurbano, Charo Martinez eta Itziar 
Elejalde artistek.
- Apirilaren 23an, ostirala, eta 24an, larunbata 
- Plaza aretoan. 19:00etan. Toki mugatua.
Argibideak eta erreserbak: 697 36 75 47. Sarrera: 5 €

Poetak Maiatzean
Artiumek bat egingo du Poetak Maiatzean programarekin, eta Juana 
Castro kordobar olerkariak Los cuerpos oscuros poema liburuaren 
errezitaldi komentatua eskainiko du. Poeta honek Elio Antonio de 
Nebrija Andaluziako Letren XII. Saria jaso du 2020an.
- Maiatzaren 28an, ostirala
Emanaldi aretoan. 19:00etan. Toki mugatua. Doan. Izena emanda.
Argibideak eta erreserbak: poetas@poetasenmayo.com

KaldeArte
Gasteizko Udalak antolatzen duen KaldeArte, Kaleko Arteen 
Nazioarteko Jaialdiaren XV. edizioarekin lagunduko du Artium 
Museoak. Erakustaldi honen esparruan kultura garaikidearen 
adierazpen ugari aurkeztuko dira hiriko hainbat espaziotan. 
- Ekainaren 12an, larunbata, 20:00etan Social animal. Titoyaya Dansa 

konpainia
- Ekainaren 13an, igandea, 19:00etan Laika. Isabel Vázquez 
- Museoaren Barruko plazan. Doan. Toki mugatua 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
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Estela I, 1976. Nestor Basterretxea.    Artium Museoaren bilduma

Eusko Jaurlaritzak joan den martxoaren amaieran Izaro. Nestor Basterre-
txea erakusketa inauguratu zuen; egilea ez ezik, haren lan entzutetsue-
netako bat omendu nahi izan du horrela, Izaro eskultura, EAEko ganbe-
ran gailentzen den lan monumentala. Eusko Jaurlaritzaren 40. urteurrena 
ospatzeko modua da proiektua, eta pieza osatzeko eta testuinguruan 
kokatzeko hainbat zirriborro eta lan bildu dituzte erakusketan.

Horien artean azpimarratzekoa da Estela I lana; 1976koa da, haritzaren 
zurez egina eta formatu handikoa, eta urte hartatik beretik Artium Mu-
seoaren funtsa da. Basterretxeak bere lanetan behin eta berriz jorratu-
tako gaietako bat aztertzen du pieza horretan, hilarria, eta bere obrak 
bereizgarri dituen elementu grafikoen bidez, material naturalak eta et-
nografia eta herri-artea batu, eta euskal unibertso mitikoaren iruditeria 
eraikitzen du. Zinemagile, diseinatzaile industrial, arkitekto, artista… Bas-
terretxearen lan askotan erraz ikus daiteke marrazkiaren bi dimentsioe-
tatik garapenerako bidea. Bai Izaro piezan, bai Estela I lanean, planoen 
elkarguneak eta bolumenak ikusi, eta badirudi zera direla: paperean 
egindako proiekzio mentalak espazioan garatuak.

Lan horrekin batera, Museoaren bildumako beste 16 pieza jada onartuak 
izan dira (edo onartzeko bidean daude), beste erakunde batzuei maile-
guan uzteko; Madrilgo MNCARS, Kutxa Aretoa eta Cáceresko Bienalari, 
besteren artean..
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Ana Isabel Román
Ana Isabel Román (Bilbo, 1962) artistaren lanetara gerturatu, eta ohiz 
kanpoko mundu batean murgiltzen gara: tonu kromatiko ñabartuak, ez 
batere txirrianteak; formalizazio lau eta garbia; figurazioaren eta abs-
trakzioaren arteko oihartzun anbiguoa… Lanen konstruktoa, berriz, “lerro 
garbiko” itxura grafikorako joera nabaria da; hala esaten zaie komikia-
ren munduan marrazki ondo zehaztuei, trazuan ezkatarik eta egikeran 
degradaturik batere gabeei. Románen berezitasuna, ordea, arte garai-
kideaz duen ezagutza zabalarekiko erreferentzia itzela da, abangoar-
dietan hainbestetan ageri diren “irudiak”, automata eta gizaki artekoak, 
diseinu futuristakoak, eta artistaren ibilbide grafiko direkzionalak, zeinak 
beti ari zaizkigun zalantza egiteaz, galdetzeaz, energia gisa, bizi-meta-
fora gisa.
Galdekatzeko modu hori, zalantzak jaurtitzeko era hori, arte-sistema 
moderno eta garaikideak abangoardiaren funtsezko ezaugarritzat ezarri 
duen tentsio ausartetik datorkio.
Románen lanaren testuinguruari erreparatuta, nabari da zenbait tipolo-
giatan lotura estua duela Arte Ederren Fakultatetik sortutako zenbait ar-
tista talderekin, laurogeita hamarreko hamarkadako pop-joeretan koka-
tuak eta Francisco Javier San Martín eta Adelina Moya arte-historialari, 
kritikari eta ikertzaileen inguruan bilduak. Tartean dira, Ana Isabel Ro-
mán beraz gain, Eduardo López, Miren Arenzana, Dicky Recal de, Malús 
Arbide eta Paco Polán.

Una nota truncada, 1996. Ana Isabel Román

Artelan nabarmendua
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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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Eskolaz kanpoko - Loturak 
Familientzako programak asteburuetan
Artium Txikia
3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat
Igandero, 11:15etik 12:30era eta 12:30etik 13:45era
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 16:00etatik 17:30era eta 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 par- 
te hartzeko jardueretan, helduen laguntzarik gabe, asteburuetan antola- 
tzen diren Familientzako programen ekimenean ez bezala.
Bisita-lantegi modura planteatuta daude programa honetako saioak, 
saio bakoitzerako erakusketa, pieza, artista… jakin bat ardatz harturik; 
jarraian, askotariko material eta arte-diziplinekin esperimentatuko dute 
parte-hartzaileek, tartean direla marrazkia, performancea, eskultura, 
musika, bideoa eta argazkia, besteak beste. Gainera, egun hauetan, 
eguraldi ona lagun, lorategian ere lan egin ahal izango dugu eta gure 
lantegiak aire zabalean egin ahal izango ditugu.
- Astelehen eta asteazkenak 5 eta 7 urte bitarteko haurrentzako egunak 

izango 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
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Denbora laburrerako txabolak eta bestelako eraikuntzak 
egiteko tailerra, Artiumeko plazan.
Plazaratu proiektuaren barruan kokatzen da tailer hau, eta Antonio Ba-
llester Morenoren erakusketa baten haritik dator: Norberak eraikitzea. 
Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa.

Gure tailerretan izan zaretenok gogoan izango duzue arkitektura eta 
espazioa norberak eraikitzearen bidez askotan landu ditugula, eta Mu-
seoko zenbait lekutan gainera, baina beti barruan. Udako proposamen 
berri honekin, kanpora irtengo gara aurrenekoz, Museoko plaza dinami-
zatzeko asmoa duen Plazaratu proiektua baliatuz.

Tailer honetan aire zabalean arituko gara, beraz, Museoko plazan, nor-
berak eraikitzearen ideiarekin lanean. Zehazki, txabolak eta bestelako 
egiturak eraikitzea da asmoa, denak ere denbora laburrerako eraikunt-
zak, irudimenaren ateak zabal-zabal jolasteko aukera eman eta susta-
tuko duten guneak, “ezkutalekuak”. Izan ere, nork ez ditu gogoan haurt-
zaroko gure jolasetan zer-nolako garrantzia zuten horrelako eraikuntzek, 
ezkutaleku ez ezik babesgune ere bazirenek?

Museoko plaza leku ezin hobea da horretarako, ugari baitira han txokoak, 
bazter erdi ezkutuak, ikuspegi eta altuera desberdinak, erruz sortzen 
baitira plazako espazioa ikusteko, ulertzeko eta gozatzeko aukerak. Eta 
ez da ahaztekoa 5 zentzumenen lorategia, onenean egongo baita hila-
bete hauetan.

Lan-dinamikari dagokionez, 5 pertsonako talde txikitan arituko gara, eta 
hiru alderdi sustatuko ditugu: talde-lanean aritzea, prozesuko esperient-
zia eta sormenaren garapena. Egiturak egiteko, material bigunak erabili-
ko ditugu: kartoia, plastikoak, landareak, zotzak eta abar.Eta zuk ekarri-
takoa ere bai! 

Ordutegia: 11:30etik 13:30era.

6-12 urteko haurrentzat. 
Euskaraz eta gaztelaniaz.

5 haurreko taldeak.
Ekainaren 21etik uztailaren 2ra.

Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20 / 945 20 90 11 telefonoetan eta 
Museoan bertan
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Berria! 
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Artium Museoak eta Donostiako Tabakalera KGNZk JAI Jardun 
Artistikoentzako Institutuaren ikasketa-programaren beste edizio 
bat antolatu dute. Arte garaikidearen eremuan eta hainbat proiektu 
pedagogikoren bitartez Euskal Herrian izan den ezagutza-
transmisioaren tradizioarekin jarraitzea da JAIren helburua. Besteak 
beste, jakinduria horretan bat egiten dute, alde batetik, arteak zer 
eginkizun sozial duen eztabaidatzeko aldez aurreko joerak, eta, 
bestetik, artearen praktika materialari buruzko elkarrizketa etengabeak.

Testuinguru horretan, programaren helburua da dagokion balioa 
ematea prozesu eta metodologia artistikoen barruan sortzen diren 
harremanei formaren eta edukiaren artean, subjektibotasunaren eta 
materialtasunaren artean, pertzepzioaren eta pentsamenduaren artean.

JAI udako eskola moduan aurkezten da, truke eta gurutzaketa horiek 
garatzeko espazio bat sortzeko asmoz. Horretarako, oso esparru 
desberdinetako profesionalak deitzen ditu, denak ere oso ahots 
egokiak praktika artistikoek gaur egungo munduari begiratu eta 
darabiltzan hizkuntzei buruzko erlazio kritiko bat egiteari begira zer-
nolako ahalmena duen identifikatzeko. Hala, elkarrizketak zabaltzeko 
baliabide bihurtzen da ikasketa-programa hau: arte-jardunari buruzko 
elkarrizketak zabaltzeko, eta, orobat, arteak hizkuntzetarako beste 
bide batzuk urratzeko duen gaitasunari eta horiek sortzen dituzten 
subjektibazio-moduei buruzkoak hedatzeko.

Gonbidatutako irakasleak Tabakalerako eta Artium Museoko 
erakusketa-programen parte dira, eta galdera berberari erantzun behar 
diete denek: Zure lan-prozesua definitzen duen zer jakintza praktiko 
transmititu ahalko zenieke beste batzuei?

Artista gonbidatu bakoitzak prozesu horiei buruzko beren ikuspegia 
eskaintzea lortu nahi da mekanika horrekin, hamaika ikuskera bakar 
lortzea, azken batean. Eta programak metodologiaren aldetik 
duen ezaugarri hori bat dator tailerraren espazioan ehuntzen diren 
harremanekin, une eta egoera bakoitzean sortzen diren praktika 
konkretuak baitira muina, eta ez arkitektura teoriko baten baitan 
sortutakoak. Helburua parte-hartzaileek proposamen eta lan kritikoak 
garatu ditzaten sustatzea da. Eta bide horretan, programak bereziki 
garrantzitsutzat dauka parte-hartzaile bakoitzak egokitu zaion tailerrean 
garatzea lana.

Maiatzaren erdialdetik aurrera, arte garaikidearen esparruko hamarren 
bat lagunek udako eskola honetan parte hartuko dute. Tabakalerako 
tailerretan aritu ostean, lanak Museoan jendaurrean erakusteko fasea 
etorriko da.

JAIko irakasleak, 2021ean, hauek izango dira: Ibon Aranberri, Antonio 
Ballester, Moyra Davey & Nicolas Linnert, Discoteca Flaming Star, 
Patricia Esquivias, Jon Mikel Euba, Jan Peter Hammer, Chris Kraus, 
Maialen Lujanbio, Asier Mendizabal, Itziar Okariz, Lily Reynaud Dewar, 
Xabier Salaberria, María Salgado eta Lisa Tan. Eta tutoreak, berriz, 
Asier Mendizabal, Itziar Okariz eta Ibon Aranberri.
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Magnet-Erakarri 
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LIBURUTEGI
DOKUMENTAZIO-ZENTROA

Magnet-Erakarri: Barrutia Ikastolaren eta Artium Mu- 
seoaren arteko lankidetza-proiektua
Magnet-Erakarri Eusko Jaurlaritzak sustatutako hezkuntza proiektu pi- 
lotu 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 erakun-
deek elkarrekin lan egingo dute 3 urtez, eskola curriculuma garatzeko 
artea erabiliz, artea ulerturik irakaskuntza jardunerako tresna metodolo-
giko modura.

Ikasleen hezkuntza emaitzak hobetzea eta eskolaren eta ingurune hur- 
bilaren arteko integrazioa sendotzea xede harturik, guztion erantzuki- 
zuna baita hezkuntza.

Patioa-Plaza, ispilu-proiektua Plazaratu-rekin
Bide erdia egina dugu jada Magnet proiektuan!

Magnet ziztu bizian doa, eta egunez egun zur eta lur gelditzen gara, 
benetan txundigarria baita ikastetxeko ikasleen partaidetza jardueretan 
(tailerrak, performanceak, dantza, arkitektura eta abar), bai eta irakas-
leen dinamismo eraldatzailea ere, Gasteizko Berritzegunearen eta Ar-
tium Museoaren eskutik.

Orain, eguraldi ona iritsia zaigun honetan, lankidetzan egiteko Patioa-Pla-
za ekimena hasiko dugu maiatzean, Plazaratu proiektuaren barruan: Ba-
rrutiako patioa eta Museoko plaza eraldatu eta aktibatuko ditugu, ispilu 
batean bezala, norberak eraikitako elementuen bidez eta denon artean 
(ikasleak, gurasoak, irakasleak, artistak, arotzak…).

Jarduera hau Antonio Ballesterren erakusketa batekin lotuta dago: Nor-
berak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa.
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Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu, ika-
si eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabil tzen 
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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Denbora-lerro hau sortuta euskarri bat eskaini nahi diegu feminismoan ar-
daztuta egituratu diren testuinguru kultural, sozial eta politikoei buruzko 
ikerketak egin nahi dituztenei, praktika artistiko eta artearen teoria femi-
nistak babestu eta zabalpena emateko, nagusiki Euskal Herriko testuin-
guruan 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.

Gema Intxaustik 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 lotuta 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.
Gema Intxaustik hasi du Gomendatutako irakurgaiak ildoa, eta iradoki diz-
kigun argitalpenak irakurgai daude Dokumentazio Zentroan.
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KBK 2021
Artium Museoak, Tabakalera KGNZrekin eta Azkuna Zentroarekin bate-
ra, 2021eko Komisario Berriak programaren deialdian parte hartzen du. 
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak sustatzen du pro-
grama, eta helburua du komisariotzaren praktika garatzea eta arte ga-
raikidearen eremuan profesional berriak sortzen eta finkatzen laguntzea.

Hiru beka ematea proposatzen du deialdiak; parte hartzen duten zentro 
bakoitzeko bat.

Artium Museoari dagokionez, komisariotzaren alderdi historiko eta narra-
tiboa kontuan hartuz praktika kuratorialak ikertzearekin eta garatzearekin 
lotuta egon behar dute proposamenek: Euskadin praktika artistikoen tes-
tuingurua garatzeko garrantzitsuak izan diren azterlan espezifikoak, artis-
ten ibilbideak, testuak, erakusketak, espazioak eta bestelako ekimenak.

Proposamenak aurkezteko epea apirilaren 15ean amaitzen da.

Interesa duen edonork webgunean kontsultatu ditzake oinarriak eta infor-
mazio guztia: www.artium.eus.
.

Serigrafia-tailerra Antonio Ballesterrekin. Dinamoa 
Sormen Gunea. Azpeitia
Artium Museoak, Azpeitiko Dinamoa Sormen Gunearekin batera, Antonio 
Ballesterren gidaritzapeko serigrafia-tailerra antolatu du. Formatu bikoitza 
du proposamenak, artista-tailerra ez ezik ekoizpen-tailerra ere bai baita. 
Antonio Ballester Morenoren lan-prozesuetara hurbiltzeko aukera ematen 
du, eta elkarlanean oinarritutako praktikak askotan izaten dira haren lana-
ren ardatz, beti ere sormena hartuz ikaskuntzarako motortzat.
Tailer honen helburuetako bat, hain zuzen, serigrafiaz egindako mosai-
ko handi baten produkzio kolektiboari heltzea izango da. Mosaikoa, gero, 
Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa 
erakusketan aurkeztuko da, Artiumen aretoetan, ekainaren 25etik aurrera. 
Proiektu horretan, erakusketak aparatu den aldetik dituen arau komunak 
hartzen ditu artistak lanerako oinarri.
Horrenbestez, elkarrizketarako eta batera lan egiteko proposamena da 
tailer hau, artistaren lan egiteko modua eta unean-unean sortzen diren 
beste egiteko modu batzuk harremanetan jar daitezen.
Antonio Ballester Moreno (Madril, 1977) antzeko beste proiektu ba-
tzuetan aritua da lehen ere. Besteak beste, sentido/comum proiektuan 
(2018ko São Pauloko 33. Bienaleko komisarioa); Sin intencionalidad, 
propósito o finalidad erakusketan, Zapopan Museoan (2018); ¡Vivan los 
campos libres de España! proiektuan, La Casa Encendidan (2016); eta 
berrikiago, Ánfora, grotesco, armazón, maniquí erakusketan, Patio Herre-
riano Museoan (2019).
2021eko maiatzaren 4tik 8ra
Dinamoa Sormen Gunea. Azpeitia. Gipuzkoa
Informazioa eskatzeko eta izena emateko: www.dinamoa.eus /  di na-
moa@dinamoa.eus
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APIRILA

 1 11:00etatik 20:00etara Museoa zabalik 
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 2  11:00etatik 20:00etara Museoa zabalik
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia 
   LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 3  Good Afternoon! Monkey see monkey do 
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa 
  LORATEGItik. Oraina
 4  Artiun txikia. Gure gorputzarekin margotzen
  LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 5  11:00etatik 20:00etara Museoa zabalik
  LORATEGItik. Gaurko praktika artistikoak eta feminismoak 
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 6  Museoa itxita
 7  LORATEGItik. June Crespo. Helmets 
 8
 9  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 10  Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak
  Good Afternoon! Taking care of things
  LORATEGItik. Iragana
  LORATEGItik. Oraina
 11  Artium txikia. Zer da molde bat?
  LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
 12  Museoa itxita
 13
 14  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 15
 16 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 17 Ikastaroa. Ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan
  Good Afternoon! My shoes performance 
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak 
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 18  Ikastaroa. Ikuspegi feministak ekoizpen artistikoetan eta artearen teorietan
  Artium txikia. Zenbat buru hainbat aburu
  LORATEGItik. Gaurko praktika artistikoak eta feminismoak
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 19  Museoa itxita
 20  cinémArtium
 21  LORATEGItik. Iragana
 22
 23  Liburuen Nazioarteko Eguna
  Paperetik hitzera. AMA aldizkariaren 0. zenbakiaren aurkezpena   
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
  Poesia antzeztua. a-poesía del No Ser
 24  Good Afternoon! Geure oihalak inprimatzen. Printing our own fabrics
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
  Poesia antzeztua. a-poesía del No Ser
 25  Artium txikia. Natura bizigabea
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 26
 27
 28  Museoa itxita
 29
 30  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 



                                                

 1  Good Afternoon! Esku-hartzeak. Interventions 
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
 2 June Crespo. Helmets erakusketaren  azken eguna 
  Artium txikia. Neurrira egindako oskolak 
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets 
  LORATEGItik. June Crespo. Helmets
 3  Museoa itxita
 4
 5  LORATEGItik. Iragana
 6
 7 Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 8 Zinema-zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak
  Good Afternoon! Zootrope
  LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 9  Artium txikia. Espazioa eraldatzen
  LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 10  Museoa itxita
 11
 12  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
 13
 14  Inaugurazioa. Z aretoa. Patricia Esquivias
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia 
 15  Good Afternoon! Textil sculptures
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 16  Artium txikia. Kolore Tantak
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
  LORATEGItik. Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
 17  Museoa itxita
 18  Museoa 11.00etatik 20.00etara zabalik 
  MNE2021
 19  LORATEGItik. Iragana
 20  Paperetik hitzera. Consonniren argitalpen-proiektuaren aurkezpena
 21  Inaugurazioa. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia 
 22  Good Afternoon! Step by step 
  LORATEGItik. Oraina 
  LORATEGItik. Etorkizuna
 23  Bizitza ariketa gisa. Juncal Ballestín erakusketaren azken eguna 
  Daniel Llaríaren Testuinguruak bilduma batetik abiatuta erakusketaren azken eguna
  Artium txikia. Erritmoa, espazioa eta gorputza
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 24  Museoa itxita
 25  cinémArtium
 26  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 27
 28  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia 
  Poetak maiatzean
 29  Good Afternoon! Seeing and smelling
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 30  Artium txikia. Forma hibridoak: Benetakoa ala irudimenezkoa?
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Iragana
 31  Museoa itxita

MAIATZA EKAINA

 1
 2  LORATEGItik. Oraina
 3
 4  Inaugurazioa. Testuinguruak bilduma batetik abiatuta. Nadia Barkate
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 5  Zinema-zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak
  Good Afternoon! Aerial sculptures
  LORATEGItik. Etorkizuna
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 6  Artium txikia. Buztinezko eskulturak
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
 7  Museoa itxita
 8
 9  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 10
 11  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 12  Good Afternoon! Laying out with chalk 
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
  LORATEGItik. Iragana 
  KaldeArte
 13  Mini Artium. Figuratiboa eta abstraktua 
   LORATEGItik. Oraina
  LORATEGItik. Etorkizuna
  KaldeArte
 14  Museoa itxita
 15
 16  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 17  Paperetik hitzera. Canicheren argitalpen-proiektuaren aurkezpena
 18  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 19  Good Afternoon! 3D Canvasses
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
 20  Gerardo Armesto. Ikuspuntu geldiezina erakusketaren azken eguna
  Artium txikia. Egiturak
  LORATEGItik. Iragana 
  LORATEGItik. Katinka Bock. Logbook (Ontziko liburua)
 21  Museoa itxita
 22
 23  LORATEGItik. Oraina
 24
 25  Inaugurazioa. Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa Antonio Ballester
  Artiumeko lorategiaren zaintzaileen lantegia
 26  Good Afternoon! Alegiazko paisaiak. Imaginary Landscapes
  LORATEGItik. Etorkizuna 
  LORATEGItik. Hutsunean igeri egindakoak
 27  Z aretoa. Patricia Esquivias erakusketaren azken eguna
  Artium txikia. Trapuzko hiriak
  LORATEGItik. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur
  LORATEGItik. Norberak eraikitzea. Pieza solteak. Esperientzia. Lana eta jolasa Antonio Ballester
 28  Museoa itxita
 29  cinémArtium
 30  LORATEGItik. Xabier Salaberria. Arkitekturarik gabeko erakusketa bat
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