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Erakusketa 
Herri-altxorra (errealitate-ekonomiak). Artium Bilduma 
Inaugurazioa: 2013ko urriaren 4an, ostirala, 20.00etan 
Komisarioa: Juan Luis Moraza 
Jarduerak.  

Juan Luis Morazaren hitzaldia. Urriaren 5ean, larunbata, 12.30ean 
Hegoa aretoan, 2013ko urriaren 4tik 2014ko abuztuaren 31ra 
Artiumek (Vitoria-Gasteiz) ekoitzitako erakusketa 
Erakusketaren katalogoa. Testuaren egilea: Juan Luis Moraza 
Babesleak: Arabako Foru Aldundia; Eusko Jaurlaritza; Vitoria-Gasteizko Udala; Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa; El Correo; Euskaltel; 
Naturgas Energia

http://www.artium.org/
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Diruaren historiaren aurretik eta hura zeharkatuz, artea balioa irudikatzeko toki kulturalki pribilegiatua izan da. Materialaren 
baliotik hasi eta manufakturaren baliora, balio sinbolikora edota espekulazio-baliora, kultura batek baliotsu joko duenak 
metafora bat eta metonimia bat aurkitu du artean. Artium Bildumako herri-jabetza funtsekin taxutua, Herri-altxorra erakusketak 
gogoeta eginarazi nahi du ondare komuna sortu eta lantzeko toki gisa museoak dituen eginkizunen inguruan. Artelanek balioa 
irudikatzen badute, bilduma publikoak gizarte-ondarea irudikatzen du. Museo publiko horietan aurki daitezkeen aberastasun, 
gehiegikeria eta paradoxek kultura garaikidearen konplexutasuna laburbiltzen dute. Trukearen irudikapenetik diruaren 
abstrakziora, txanponen historia irudikapenaren historia da, hau da, errealismoarena. Egokitasun sistema bat bere egitea da, 
aginte kulturala egotzi zaion erakunde batek egindako adierazpena onartzea. Teologiak, filosofiak, ideologiak sistema 
naturalista handiak izan dira, hots, errealitate efektudun eraikuntza handiak, balio-egokitasunak kulturalak finkatzeko teknikak.  
Juan Luis Moraza. Herri altxorra erakusketaren liburuxkaren zatia 
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Artiumek Herri-altxorra (errealitate-ekonomiak) aurkeztu du, Juan Luis Moraza 
komisario duen Artiun Bildumaren erakusketa  

 Erakusketa ondare publikoaren nozioaren eta artea balioa sortzeko modu izatearen 
inguruko gogoeta da  

 Inoiz egin den Artium Bildumaren erakusketa zabalena da, 350 artelan inguru ikusgai 
dituena eta museoak ondarearen agente gisa duen tokia agerian uzten duena  

 Multzoan «mosaiko bat osatzen du, non artelanen eta hauen arteko harremanek balioaren 
nozioari eta errealitatearen eraikuntzari buruzko halako saiakera bat eskaintzen dutena» 

Artium, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoak Herri-altxorra (errealitate-ekonomiak) erakusketa aurkeztu du, 
Artiumen funtsekin inoiz egin den erakusketa zabalena, 350 artelan ikusgai dituela. Juan Luis Moraza eskultorea 
izan da erakusketaren komisarioa, eta museoen eginkizunari buruzko gogoeta bat da, ondare komuna egiten eta 
sortzen den tokiak diren aldetik. Poliptikoaren tradizio luzea eredu harturik, erakusketak mosaiko kromatiko bat 
eskaintzen du, zeinetan artelanek —guztiak jabetza publikokoak— eta ikusleak haien artean sumatzen dituen 
harremanek balioaz mintzo diren —balio materialaz, balio sinbolikoaz, truke-balioaz—, eta arteaz erralitate-sortzaile 
gisa. Herri-altxorra (errealitate-ekonomiak) Artiumek ekoitzi du eta Arabako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren, 
Vitoria-Gasteizko Udalaren, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren, El Correoren, Euskaltelen eta Naturgas 
Energiaren babesa du.  

Artium Bildumaren — XX. eta XXI. mendeetako 3.000 artelan baino gehiago, mila artista baino gehiago, era askotako formatu eta teknika— 
azterketa zehatz batetik abiaturik, Juan Luis Morazak hiru oinarrizko premisaren gainean antolatu du erakusketa: ahalik eta artelan eta 
artista kopuru handiena aukeratzea, pieza guztiak jabetza publikokoak izatea —Artium Bilduma Arabako Foru Aldundiaren jabetzakoa da, 
neurri handi batean—, eta artelan bakoitzak zerbait ekartzea artearen munduan balioa sortzearen eta errealitate zehatz bat sortzeko 
ahalmenaren inguruko gogoetari.   

Morazarentzat ez dago beharrezkoa ez den artelanik, guztien atzean baitago artista baten ibilbideko une baten bizi-edukia, eta bilduma 
baten parte izatean eduki hori ondare publiko bihurtzen da. Hori dela eta, komisarioak artelan kopuru handi bat hautatu du, 350 baino 
gehiago, elkarrekin «mosaiko kromatiko bat osatzen dutenak, non artelanek eta haien arteko harremanek balio nozioaren eta errealitatea 
sortzearen arteko loturei buruzko saiakera bat eratzen duten». Herri-altxorra osatzen duten artelan eta artisten kopuruari begira inoiz egin 
den Artium Bildumaren erakusketa handiena da, Haritik tiraka barne, 2012 eta 2013 bitartean Zentro-Museoko ia areto guztiak bete zituen 
erakusketa anizkuna.  

Lehenik eta behin erakusketaren helburua, eta Bilduma osoa erakustea ezinezkoa denez, museo batek gordetzen duen oparotasuna eta 
aberastasuna ikusaraztea. Horretarako, Juan Luis Morazak altxorren tradizio luzea hartu du erakusketa-eredu gisa —hasi erretaula 
poliptikotik eta kabinete modernoetara, hemeretzigarren mendeko kabineteetatik edota kabinete miragarrietatik igaroz— «herri-altxor baten 
aberastasun eta ezinegon basatia» irudikatzeko. Bigarren, «artelan bakoitzari bereizirik begiratu ahal izateko isolatzeko ohitura sakrifikatuta 
artelanen arteko harremanak bultzatuz, horrela, konstelazio baten, sistema ordenatu baina ireki baten irudia emateko, haien arteko loturaz 
egina». Erakusketak artearen izaera sistemikoaren berri eman nahi du, desberdintasun estilistikoak bertan behera uzten dituena estilo 
guztietan faktore berbera aurkitzen direla ohartzean: hautematea, emozioa, informazioa, organizazioa, materialtasuna eta testuingurua.  

Herri-altxorra 

Juan Luis Morazak hiru esparrutan antolatu du Herri-altxorra, artelan multzo bakoitza lotzen duen balioaren arabera: ikonikoa, sinbolikoa 
edota aztarnazkoa. Hiru errealismo modu egiaztatzea da kontua, haietako bakoitzaren ezaugarria «artea egiteko prozesuan faktore edo 
alderdi batzuen balioa nabarmentzea [da]. Eta balioa-nabarmentze horietako bakoitzak errealitate jakin bat sortzen du». Dena dela, 
erakusketa taxutu den moduan, alde batetik esparruetako bakoitzean esanahiaren mailaketa bat dago, eta bestetik, komisarioak mailaketa 
hori kolore-trantsizioko mapa gisa irudikatu du aretoko planoan.  

Lehen esparruan artelanen «aztarna-balioa» adierazten da, eta bertan balio materialaren —«artelanean ikusten diren elementu materialen 
egia-balioa», komisarioaren hitzetan— eta testuinguruaren balioaren —«kanpoko elementuei, artelana gertatzen den testuinguruari 
dagozkionak eta artelanak bereganatzen dituenak»— aipamenak aurkitzen dira.  

Erakusketaren bigarren atala «ikono-balioaz» ari da, «antzekotasun baten haritik sentitzen denaren, hautematen denaren ziurtasunera 
daramana». Hemen Juan Luis Morazak bi balio mota berreizten ditu, zentzumenena —«hautematearen bat-batekotasunari egotzitako egia-
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balioa»— eta emozionala —«esperientzia psikikoaren egiari egozten zaiona».  

Azkenik, bisitariak «balio sinbolikoari» eskainitako esparrua aurkituko du, «dakigunaren, pentsatzen dugunaren ebidentzia aipagai duena», 
zeinari dagozkion, alde batetik, «egituraren balioa» —«egituraren ebidentziaren eta antolakuntzarako gaitasunaren balioa»—, eta bestetik 
«kontzeptu-balioa» —«eraikuntza sinbolikoekin eta esanahi kulturalekin lotutako egia-balioa».  

 

Artiumen ikusgai 
 Enrique Chagoya. Palimpsesto caníbal 

Inaugurazioa, urriaren 4an, ostirala. 2014ko urtarrilaren 12 
arte 

 Praxis. Tania Candiani. Serendipia 
2013ko abendua arte 

 Pritzker Sariak. Liburu erakusketa 
Inaugurazioa, urriaren 4an, ostirala. 2014ko apirilaren 1 arte 

 Grey Flag. Priscila de Carvalho (Una casa no es un hogar); 
Sandra Vásquez de la Horra (El visitante de mis sueños) 

 Tesoro Público. ArtiumBilduma 
Inaugurazioa, urriaren 4an, ostirala. 2014ko abuztuaren 31 
arte 

 Irrati librea. Hezkuntza erakusketa (ArtiumBilduma) 
Inaugurazioa, urriaren 4an, ostirala. 2014ko abuztuaren 31 
arte 

 Mutatis Mutandis. Pia Camil (Cuadrado negro); Juan Zamora 
(The Vulture Shadow); SpY (Pirámide) 

 

Zentro-museoaren ordutegia (apirilaren 16tik aurrera) 

Asteartetik ostiralera: 11.00etatik 14.00etara eta 17.00etatik 20.00etara 
Larunbatak, igandeak eta jaiegunak: 11.00etatik 21.00etara (etengabe) 
Jaiegun ez diren astelehenak: itxita 

 

Tarifa orokorra: 6 € 

«Zuk nahi duzuna» tarifa*: 

 Urteko asteazken guztietan 

 Erakusketa bat inauguratu eta hurrengo asteburuan 

 Ikasleak, langabetuak, erretirodunak eta 14 urtez behekoak 

*«Zuk nahi duzuna» tarifa: Zure esku dago ordaintzen duzun eta zenbat. Emandako dirua programak garatzeko eta zentro-

museoari eusteko erabiliko da.  

Urteko txartela: 10 € 

Aukeratutako egunetik aurrera urtebetez erakusketak ikusteko aukera ematen du. 

Liburutegi eta Dokumentazio Zentroaren ordutegia 

Astelehenetik ostiralera: 11.00etatik 14.00etara eta 16.00etatik 19.30era 
Larunbatak: 10:00etatik 14:00etara 
Igandeak: itxita 
Sarrera doan 


