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Sarrera 

1960. urtean hasita, 2.000 artelan garaikidetik gora sartu da Arabako Foru Aldundiaren ondarean, erosita, 
dohaintzan zein zergak ordaintzearen truke. 2001. urtetik aurrera Arabako Artium Fundazioak du funts 
artistiko horiek, Artium Bilduman integratuak, zaintzeko ardura. Bilduma homogeneo bat da gaur egun, 100 
urteko tarte bati —XX. mendearen bigarren hamarkadan hasi eta gaur arte— dagozkion arte modernoko eta 
garaikideko artelanek osatua. Hirugarrenen gordailuak ere garrantzi handia dute Bilduman, guztiaren % 30 
inguru dira-eta.  

Artium Fundazioaren eginkizuna da Bildumaren beharrak identifikatu eta bere Batzorde Betearazlearen eta 
Patronatuaren bidez haren parte izatera igaroko direnen erosketak proposatzea.  

Dokumentu hau Artium Bildumaren garapen koherentea bideratzeko gauzatu da. Bi dokumentutan 
oinarritzen dira nagusiki hau idazteko kontuan izan diren kode etikoa eta printzipio eta estandarrak: Código 
de deontología del ICOM para los museos (2006) eta IACren Documento de buenas prácticas en museos y 
centros de arte contemporáneo (2007).  

 

Artium Bildumaren helburu bereziak  

Bere Plan Estrategikoan jasotako Zereginaren arabera, Artium fundazioaren helburu nagusiak dira zaintzen 
duen ondare artistiko eta dokumentala bildumatu, gorde, ikertu, ezagutarazi eta zabaltzea. Gainera, helburu 
estrategikoen artean dago Bildumaren hazkundea.  

Xede bera dute ondare horren kudeaketak eta Museoak programatzen dituen adierazpen artistiko eta kultur 
jarduerek: ezagutza sortu eta gizartearen kontzientzia kritikoa elikatzea.  

 

Asmoa 

Artium Bildumaren hazkunderako jarraibide batzuk ematea da dokumentu honen helburua, Fundazioaren 
Plan Estrategikoarekin loturik. Hemen jasotako irizpide eta prozedurek museoen egungo testuinguruan 
nagusi diren estandar profesionalak errespetatzen dituzte. Hala ere, jardunbide horietan aldaketak eta 
egokitzapenak gerta daitezke eta, beraz, dokumentu hau berrikusi egin beharko da tarteka.  

Artium Bildumari artelan esanguratsuak gehitzea da plan honen oinarrian dagoen helburua, bektore askok 
osatutako begirada bat osatzeko proposamenen gainjartzearen bidez, arte garaikidearen errealitate 
anitzaren konplexutasunaren errainu. Bildumaren eta haren inguruko ikerketaren bidez euskal artearen 
historiografia bat eratu nahi da eta balioa eman nahi zaio nazioko eta nazioarteko artearekiko hartu-
emanean eta elkarrizketan.  

 

Eskuratze-plana 

Arabako Artium Museoak du Artium Bildumako artelanak zaindu, aztertu eta erakusteko gaitasuna eta 
beharrezko ezagutza; baita tokiko, nazioko eta nazioarteko testuinguru artistikoa baloratu eta analisi 
horretan oinarriturik Bildumarako —Arabako Foru Aldundiaren eta arabar guztien jabetzakoa— artelan 
berriak eskuratzea proposatzeko ere.   

 

Eskuratze-batzordea  

Ondokoek osatzen dute eskuratze-batzordea: Museoaren zuzendariak —aldi berean batzordearen 
presidente denak—, Artium Bildumaren artatzaileak eta erakusketen artatzaileak. Horiek dira batzordearen 
kide iraunkorrak. Beharrezkoa iritziz gero, zuzendariak beste kide batzuk gonbida ditzake, aholku-emaile 
gisa.  

Batzordea seihilekoan behin bilduko da gutxienez. Kide iraunkor guztiak egotea beharrezkoa da 
batzordearen bilera egin ahal izateko.  

Bilduma iraunkorraren artatzaileak du eskuratze-batzordeari proposamenak aurkezteko ardura. Eskuratze-
proposamenak barrutik etor daitezke, Bildumaren beharrak aztertzearen ondorioz, edota hirugarrenengandik 
etor daitezke.  

mailto:emartinez@artium.org
mailto:dabalos@artium.org
http://www.artium.org/
http://archives.icom.museum/codigo.html
http://archives.icom.museum/codigo.html
http://www.iac.org.es/informe2_documento-cero_iac.pdf
http://www.iac.org.es/informe2_documento-cero_iac.pdf


 

Bilduma Saila • emartinez@artium.org • dabalos@artium.org • Frantzia 24, 01002 • Vitoria-Gasteiz • 945 20 90 11 • www.artium.org 

Eskuratze-batzordearen eginkizuna da aurkeztutako eskuratze-proposamenak aztertu eta haien inguruan 
erabakiak hartzea. Artistaren eta haren lanaren inguruko gogoetaren eta eztabaidaren, eta aurrerago 
aipatuko diren irizpideen, arabera erabakiko da proposamen horiek onartu ala ez.  

Eskuratze-batzordearen jokabidea ICOMen Ethics of Acquisition (1970) dokumentuaren araberakoa izango 
da eta, nolanahi dela ere, kideek ez dute onurarik aterako han hartutako erabakietatik.  

 

Artelanak erostea 

Batzordearen kide iraunkorrek proposatuko dute, Bildumaren beharren azterketan oinarriturik,artelanak 
erostea.    

Bestalde, hirugarrenenek egindako erosketa-proposamenak Museoaren zuzendariari edo artatzaileetako bat 
helaraziko zaizkio. Haiek egingo dute lehen azterketa bat proposamena onartu eta aintzat hartu ala ez 
erabakitzeko. 

Proposamen batzuk eta besteak aztertzeko bilduko da batzordea. Bildumaren artatzaileak txosten bat 
idatziko du aldeko balorazioa izan duen artelan bakoitzeko. Garrantzitsutzat jo daitezkeen beste datu 
batzuen artean ondoko informazioa jasoko da txosten horretan:  

 Artelanaren argazki bat 

 Artelanaren fitxa bat 

 Artelanaren jabe den pertsonaren zein entitatearen datuak 

 Egilearen ibilbidearen balorazioa  

 Artelanaren iruzkin kritikoa 

 Hura Bilduman sartzek ekarriko duenaren analisi bat  

 Proposamen ekonomikoaren balioztatzea, merkatuaren analisiarekin alderatuta  

Aldi berean artelanaren jabea den pertsonari zein erakundeari proformako faktura bat eskatuko zaio, 
Arabako Foru Aldundiaren izenean egina. Bertan salmentaren baldintzen datu zehatzak (artelanaren 
prezioa, litezkeen deskontuak, ezarri beharreko BEZa…) agertuko dira.  

Fundazioaren Patronatuaren Batzorde Betearazleari aurkeztuko zaio txostena. Hark onartu ondoren, 
Arabako Foru Aldundiari helaraziko zaio erosteko proposamena, batzorde horren aktari lotutako erosketa-
egiaztagiri baten bidez. Aldundiak burutuko ditu behin betiko onespenerako eta ordainketa egiteko 
beharrezko izapideak.  

 

Gordailuak eta dohaintzak  

Gordailutarako zein dohaintzarako proposatutako artelanak batzordearen onespenerako aurkeztuko dira eta 
gainerako eskuratzeen hautaketa-irizpide berberen arabera aztertuko dira.  

Eskuratze batzordeak aztertuko ditu kideren bati zuzendutako proposamenak, baliozkotzat jo ondoren eta 
modu egokian aurkezturik. Balorazioa aldekoa izanez gero, Bildumaren artatzaileak gordailu- edo dohaintza-
hitzarmen bat idatziko du, non jasoko baitira artelanaren jabearekin hitzartutako baldintzak. 

Hitzarmen hori Patronatuaren Batzorde Betearazleari aurkeztuko zaio onar dezan. Beharrezko jotzen bada, 
txosten bat egingo da dohaintzan proposatutako artelan bakoitzeko. Txosten horretan jasotako informazioa 
dagokion hitzarmenaren osagarria izango da.  

Dohaintza gisa proposatutako artelanen kasuan, Batzorde Betearazleak onartu ondoren ziurtagiri bat 
bidaliko zaio Arabako Foru Aldundiari izapideak burura eraman eta artelana ondarean sartzeko.  

Dohaintza Arabako Artium Fundazioari proposatzen bazaio Patronatuaren Batzorde Betearazleak onartuko 
du behin betiko akordioa eta izenpetuko du Bilduman sartzea.  
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Artelanak eta artistak hautatzeko irizpideak  

Irizpide orokor gisa, errealitate konplexu batekiko begiraden aniztasuna islatzea izango da artelanak 
Bildumara sartzearen helburua, Bildumak gaur egungo gertakizunak aztertzeko tresna kritikoak eta ondare-
nozio berriak eskain ditzan.  

Ondoko eskuratze-irizpideen arabera eraikitzen eta handitzen da Bilduma: 

1. Lehentasuna dute Euskadiko eta Arabako artistek. Inguruarekiko erantzukizunez eta konpromisoz, 
erdigune batetik abiatuta ikertzen da sorkuntzaren testuingurua —kokapen geografikoaren arabera—, 
kanporantz hedatuz. Jatorrian du intentsitate handiena, eta ahulduz doa, erdigunetik urrundu ahala, 
muga geografikorik markatu gabe. 

2. Kulturaren eta historiaren aldetik esanguratsuak diren artelanak eta jarduerak, Bilduman identifikatu 
diren arloak eta hutsuneak osatu zen indartzeko.  

3. Gure orainarekin, iragan hurbilarekin eta etorkizunaren aurreikuspenarekin zerikusi zuzena duten eta 
kulturaren aldetik esanguratsuak diren artelanak eta jarduera artistikoak. Bete beharreko beste baldintza 
bat da aniztasun-mekanismoak piztu behar dituztela diskurtso eta ikuspegi barrura begirako, estetiko-
artistiko nahiz sozio-kritikoetara eta bizi garen errealitatera hurbiltzeko.   

4. Gazteen sorkuntza babesteko artelanak eta jarduera artistikoak, eta beren bidea sendotzen ari diren 
artisten sortze-diskurtsoa piztuko dutenak. Zentzu horretan, Museoak diru-kopuru bat gordetzen du 
urtero artista hasi berrien lana erosteko.  

5. Eskuratze-politika gizon-emakumeen arteko oreka gordetzeko egokitzea, emakumeek egindako artea 
erosteko kantitate konpentsatu bat utziz, artelanen eta egileen aldi historikoaren arabera.  

6. Tresna teknologiko berrien ikerketa, ondare-modu berrien erabilera, jabetza intelektuala kudeatzeko 
modu berriak, ondare partekatua eta abar ikertzea babesten eta bultzatzen duten artelan, jarduera 
artistiko, dokumentu eta prozesuak.   

7. Museoaren programazioarekin zerikusia izan lezaketen artelanak eta jarduera artistikoak.  
8. Artelanen eta dokumentuen zaintze-egoera.  

 

 

Esparru etiko eta legala  

-Código de deontología del ICOM para los museos, 2006 

-Ethics of Acquisition. ICOM, 1970 

-Documento de buenas prácticas en museos y centros de arte contemporáneo. IAC, 2007 

 

 

 

2018ko otsailean eguneratutako dokumentua  
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