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Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015). Erretratua. Artxiboko irudia.

Emakume artista garaikideen lan-bildumen parekotasunik 

ezak, haien artxiboak ez kontserbatzeak eta haien lanak 

ez erakusteak luzatu egiten dute dagoeneko porrot eginda 

dagoen inklusio historikoko prozesu hori.

Griselda Pollock
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Artium, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko Euskal 
Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa (Praktika artistiko 
eta artearen teoria feministak)1 museoak artearen orainarekin 
eta historiarekin duen konpromisoaren emaitza da, batetik, 
eta emakume artista eta teorialari feministak diziplinaren 
kontakizunetan eta jarduera-esparru guztietan txertatzeko duen 
eginkizunarena, bestetik. Euskal emakume artisten ekoizpena 
bultzatzen, haien lanak eta artxiboak dokumentatzen eta 
ekoizpen horiek nazioarteko korronte artistikoekiko etengabeko 
elkarrizketaren emaitzatzat hartzen espezializatutako zentro 
bat da, hain zuzen, Zentroa. Era berean, bere funtsetan sartzen 
ditu museoaren bilduman eta erakusketa-programetan dauden 
emakume artisten ekoizpenak.

Oinarrizko konpromiso horrek, halaber, beste konpromiso bat 
dakar berekin: artearen arlora zabaltzea ezagutza feministaren 
ikerketa eta dibulgazioa. Ezagutzaren arlo espezifiko bat dugu 
hori, aurreko mendeko hirurogeita hamarreko hamarkadan 
finkatua, emakume artistak Artearen Historiatik kanpo uztea 
ekarri zuten desberdintasunak agerian jartzeko xedearekin.

Hirugarrenik, erakunde publiko gisa duen mandatua betez, 
Zentroa leiho ireki moduko bat da museoko bilduman egiten 
diren aurrerapenak eta erakusketa-programak ezagutzeko eta 
ezagutarazteko, zeinak komunitate artistikoari eta herritar orori 
bidea ematen baitie, gainera, arte-erakundeetan historikoki 
dokumentatu ez diren artisten ondarea eskuratzeko eta 
ikertzeko. 

1 Euskal Emakume Artisten 
Ikerketa eta Dokumentazio 
Zentroa (Praktika artistiko eta 
artearen teoria feministak) 
2021eko martxoan inauguratu 
zen. Espazio bikoitza 
da: fisikoa eta birtuala. 
Lehenengoa materialak 
ikertzeko eta kontsultatzeko 
gela bat da, gune propio 
eta espezializatu bat, 
Museoko Liburutegiarekin eta 
Dokumentazio Zentroarekin 
lotuta dagoena. Bigarrena, 
berriz, etengabe garatzen ari 
den online espazio bat da, 
erakundearen bildumaren 
eta programen parte 
diren emakume artisten 
praktika artistikoekin 
lotutako dokumentazioa 
identifikatzen, biltzen eta 
kudeatzen duena. 
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HELBURUAK

● Euskal emakume artisten dokumentazioa eta artxiboak 
biltzea, kontserbatzea eta zabaltzea.

● Museoaren bildumarekin eta programekin lotutako emakume 
artista eta pentsalarien dokumentazioa eta artxiboak biltzea 
eta kontserbatzea.

● Praktika artistiko eta pentsamendu feministari buruzko 
ikerketan lagungarri izan daitezkeen bibliografia- eta 
dokumentu-iturriak identifikatzea, biltzea, antolatzea, 
kontserbatzea eta zabaltzea.

● Feminismoa ardatz duten testuinguru kultural, sozial eta 
politikoak ikertzeko euskarria eskaintzea.

● Zentroa euskal emakume artista garaikideak aztertzeko 
erreferente gisa kokatzea.

● Erakundea erreferente bihurtzea praktika artistiko eta teoria 
feministaren ikerketaren esparruan.
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JARDUERA-ILDOAK

● Euskal emakume artisten —eta museoaren bilduman dauden 
emakume artisten— dokumentu-artxiboak kontserbatzea eta 
katalogatzea.

● Arteari eta feminismoari buruzko tesauro bat sortzea.

● Dokumentazio Zentroari eta Museoaren Bildumari atxikitako 
emakume artisten lanak eskuratzeko lerroak sustatzea.

● Programak, mintegiak, ikastaroak eta argitalpenak diseinatzea 
eta ekoiztea.

● Museoko eta Dokumentazio Zentroko programetan sortutako 
materialak zabaltzea eta ikertzaileen eskura jartzea.

● Online espazio irisgarri bat prestatzea, zentroko edukiak 
zabaltzeko.

● Lankidetza-sareak sendotzea emakume artistekin eta 
komisarioekin, elkarteekin, erakundeekin eta nazioarteko 
beste ikerketa- eta dokumentazio-zentro eta proiektu 
batzuekin.
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EKINTZAK. 2022KO EKITALDIA

● Nazioarteko Aholku Batzorde bat eratzea, emakume artista 
eta teorialariak izango dituena.

● Urteroko ikerketa-beka bat sortzea, Zentroarekin eta bertako 
artxiboekin lotua.

● Ikastaro diziplinarteko, nazioarteko eta belaunaldi-arteko bat 
sortzea: Begirada feminista. Ikuspegi feministak ekoizpen 
artistikoetan eta artearen teorietan.2 

● Hasieratik. Zinema feministaren istorioak3 zikloaren bigarren 
edizioa eskaintzea.

● Emakume txikien ekoizpen ez oso ohikoa programaren 
lehen edizioa sortzea: urtarriletik ekainera bitartean, talde 
txikientzako eskola irekiak eta lantegiak eskainiko dira 
programa horretan, gonbidatutako nazioarteko emakume 
adituen eskutik. Emakume horien ekoizpenak funtsezkoak izan 
dira arte inklusibo eta feministaren historiografia berri bat 
garatzeko orduan.

● Irakurketa gomendatuak programa sendotzea: emakume 
artista eta teorialariei eta artearen arloko beste eragile 
batzuei beren irakurketen aukeraketa egiteko aldizka egindako 
gonbidapen bat da programa.

● Museoaren bilduman dauden eta bertako programetan parte 
hartzen duten emakume artistekin egindako elkarrizketa 
dokumentalen artxibo bat sortzea.

● Argitalpen-lerro espezifiko bat sortzea, 2022an bi titulu propio 
izango dituena: 

○ Ikastaroa: Begirada feminista. Ikuspegi feministak ekoizpen 
artistikoetan eta artearen teorietan.

○ Katalogo arrazoitua: Juncal Ballestín.4

● Museoaren dokumentu-funtsak zabaltzeko tresnak garatzea, 
hau da, Bildumako emakume artisten lanak eta dokumentu-
funtsa lotzen dituen denbora-lerro digital bat prestatzea, 
ondare hori guztia kronologikoki kokatu eta antolatuko duena. 

2 Ikastaroak hamalau 
urteko ibilbidea egina du 
dagoeneko. Lehen edizioak 
Montehermoso Kulturunean 
(2006-2010) eta Azkuna 
Zentroan (2012-1018) egin 
ziren.
3 Artium eta Tabakalera 
museoan arteko lankidetzatik 
sortua.
4 Artista honen ondare 
artistiko eta dokumentala 
museoko funtsetara 
dohaintzan gehitzeko 
izapideak martxan dira 
dagoeneko, Ballestínek 
oinordekotzat izendatutako 
erakundearen (ANESVAD) 
lankidetza eskuzabalari esker.

Juncal Ballestín, antzerki-
jantzietarako marrazkiak

Juncal Ballestín, Rafael 
Lafuenteri eskainitako 
marrazkia eta poema

Juncal Ballestín, zirriborroa, 
koloredun marrazkia
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Juana Cima / Elena Mendizabal. Zeru bat hamaika bide erakusketaren ikuspegia, Artium 
Museoaren Bilduma. 

Jacques Derridak diosku «artxibo» hitza greko zaharreko 

arjíon (irabazlearen etxea) hitzetik datorrela. Obra bat 

artxiboan sartzea edo ez sartzea ekintza politiko bat da, 

artxibozainak eta haren garaiko ingurumari politikoak 

diktatutakoa. 

Carmen María Machado
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AURREKARIAK

2019an, plan gidari berria abian jarri zenean, museoaren 
bilduma5 osatzen duten obra guztiak (2.400 inguru) aztertu 
ziren, eta agerian geratu zen museoak emakume artista gutxi 
(% 20,8) zituela bere funtsetan. Geroztik, museoa herritar 
guztiei zerbitzurik onena eskaintzeaz arduratzen den erakunde 
publikoa den aldetik eta euskal errealitatea eta nazioarteko 
museografiaren bide berriak aintzat hartuta, ildo estrategiko bat 
ezarri da, gaur egungo emakume artistak eta haien ekoizpenak 
erakundearen jarduera-eremu guztietan (Bilduma, Erakusketak, 
Programa Publikoak eta Liburutegia eta Dokumentazioa) sartzeko 
beharra azpimarratzen duena. 

Aldi berean, proiektu kuratorial eta ikerketako batzuk jarri 
dira abian, hala nola Juncal Ballestín artistaren inguruan 
antolatutakoak; hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik 
aurrerako mugimendu feministari buruzkoa, Garazi Ansak 
zuzendua; Zehar eta Arena aldizkariak (Miren Erasok eta Mar 
Villaespesak hurrenez hurren editatuak) ikergai dituena, Laura 
Vallések komisariatua; Gema Intxausti, Elena Mendizabal, June 
Crespo, Txaro Arrázola… artistei eskainitako erakusketak; Zinema 
Feministaren Historia ezagutzeko urteroko zikloak, artearen 
inguruko ikuspegi feministei buruzko urteko ikastaroa, Lourdes 
Mendezek eta Xabier Arakistainek zuzendua, eta abar. Ildo 
horretan, museoaren bildumaren testuinguruan, ikusgai jarriko 
dira funtsetara gehitu berri diren emakume artisten lanak 
eta espazio berezi bat eskainiko zaio Juana Cima6 artistaren 
lanei; besteak beste, haren horma-pintura bat aurkeztuko da, 
Gasteizko Udalaren bildumakoa, 1980an Pintura eta Eskulturaren 
IV. Biurtekoaren saria jasotakoa. 

Ibilbide horretan, eta dokumentu honetan bertan aldez aurretik 
adierazi den bezala, 2021eko martxoan Euskal Artisten Ikerketa 
eta Dokumentazio Zentroa (Praktika artistiko eta artearen 
teoria feministak) aurkeztu zen. Artium Museoa Euskal Herriko 
Arte Garaikidearen Museo gisa sendotuko bada, Euskal Herriko, 
estatuko eta nazioarteko emakume artisten lanez hornitu 
beharko ditu bere programa eta bilduma. Era berean, euskal 
arte garaikidean pentsatzeak azken hamarkadetan artista eta 
teorialari feministak artearen alorrean egiten ari diren ikerketak 
ezagutzea eskatzen du. 

Hain zuzen ere, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna 
erdiestea eta sexu-aniztasuna errespetatzea aldezten duen 
tradizio politiko, sozial eta artistikoaren ondorioz, Euskal Herriak 
emakume artista eta pentsalari asko eta esperientzia asoziatibo 

5 Euskal Herriko Arte 
Garaikidearen Museoa 
2002an inauguratu zen, 
Arabako Foru Aldundiaren, 
Eusko Jaurlaritzaren, 
Gasteizko Udalaren eta Eusko 
Legebiltzarraren funtsez 
osatutako bilduma batean 
oinarrituta. 
6 Bai Juncal Ballestini 
eskainitako erakusketan, 
bai Juana Cimaren horma-
pintura museoko bildumaren 
gunean aurkeztean, museoko 
eta AFAren zaharberritze-
zerbitzuak egindako 
lana funtsezkoa izan da 
erakusgai jarritako obrak eta 
dokumentuak leheneratzeko 
orduan. Pieza eta artxibo 
horien kontserbazioan eta 
katalogazioan inbertitutako 
baliabideak 2020-2021ean 
erakundean indartutako lan-
ildoen parte dira.
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eta instituzional ugari ditu oraintsuko historian, eta ezinbestekoa 
da horiek aintzat hartzea eta dokumentatzea, emakume eta 
gizonen aukera-berdintasuna lortuko duen gizarte plural hori 
eraikitzen jarraitzeko, baita artearen esparruan ere. Politikari 
dagokionez, Gasteizko Udala aitzindari izan zen (1994) estatuko 
ezkontza zibilen lehen udal-erregistroa sortzen. 2005ean, Eusko 
Legebiltzarrak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lege 
aitzindaria aldarrikatu zuen, 2007ko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasun Eragingarrirako Lege Organikoaren aurretik.

Arte garaikidearen esparruan, emakume artistek 70eko 
hamarkadako mugimendu politiko eta sozial feministari egindako 
ekarpenak —bai militante gisa, bai mugimendu horretako 
ikonografiaren zati handi baten sortzaile eta 80ko hamarkadako 
emakume artisten lehen erakusketen antolatzaile gisa ere— 
gure oraintsuko historia markatzen duten erakunde artistikoekin 
lotutako beste gertaera garrantzitsu batzuei eman die bide. 
1990eko hamarkadan, Erreakzioa kolektiboa eta haren programak 
sortu ziren Artelekuko ekoizpen zentroan, 2007 eta 2011 artean 
Montehermoso Kulturunean garatutako proiektuaren aurretik. 
Azken hori aitzindaria izan zen arte garaikidearen esparruan 
sexuen arteko berdintasun-politikak aplikatzen.

Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko Euskal Artisten 
Ikerketa eta Dokumentazio Zentroak (Praktika artistiko eta 
artearen teoria feministak) erabaki sendoa hartua du artearen 
pentsamendu eta teoria feminista arte-komunitatean eta 
gainerako herritarren artean ezagutarazten laguntzeko, tresna 
baliagarria izan daitekeelakoan egungo arte-erakundeak 
birpentsatzeko eta demokratizatzeko. 
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