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ERAKUSKETAK

ERAKUSKETAK
A0 aretoa. Artium Museoa

Zeru bat, hamaika bide: praktika artistikoak Euskal Herrian
1977- 2002 aldian
2020ko otsailaren 8tik aurrera
A0 aretoa

Erakusketa honek Artium Museoaren funtsak ditu ardatz, eta euskal testuinguruko jardun artistiko eta kulturalei buruzko gogoeta zabala proposatzen 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 hauteskundeak lau hamarraldiko diktaduraren
ondoren edo esparru instituzional berri baten sorrera eragin zuen legeen aldarrikapena. Urte horretan, halaber, Emakumearen Lehenengo Jardunaldiak
antolatu ziren Bilboko U
 nibertsitatearen Leioako kanpusean (handik hiru urtera
Euskal Herriko U
 nibertsitatea bihurtuko zen). Bi hamarraldi baino gehiago aztertzen ditu erakusketak, eta 2002. urtean amaitzen da ibilbidea, Artium Museoa zabaldu zen urtean hain zuzen ere.
Praktika artistikoak, adierazpen kulturalak eta prozesu historikoak uztartuz,
erakusketa honek besteak beste jorratzen ditu aldi horretan gertatu ziren
instituzionalizazio prozesuak, artistek politika kulturalen eraketan izandako
parte-hartzea, jardun artistikoen eta gizarte-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 planteatzen da, eta ehundik gora artelan, dokumentu eta artxiboko
material bilduko ditu Museoko aretoetan. Era horretara, ibilbide luze bat egingo
du proiektuak hartzen duen mende-laurdenean sortutako adierazpenen ugaritasunean barrena.
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Gaur Egun (This is CNN), 2002.
Ibon Aranberri
Galería Trayecto. Vitoria-Gasteiz,
2002

Museoaren bildumaren baitako lanez gainera, azken urtean erakundearen
funtsetara iritsi diren gordailuak, dohaintzak eta erosketak sartu dira erakusketan. Besteak beste, Gorputz ekintzak, Esther Ferrer artistak (Donostia, 1937)
1975. urtean bideoan grabatutako performance saila; Agustin Ibarrolaren (Bilbo, 1930) Euskadiko paisaiak xilografiak (1967-1980); eta Eusko Jaurlaritzaren
Kultura S
 ailak sustatutako Gure Artea lehiaketako 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 bildu dira
erakusketan: Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vital
Fundazioa), Euskadiko Filmategia, Jorge Oteiza Fundazioa-Museoa, Arteleku
Artxiboa/ Gipuzkoako Foru Aldundia, ASAC - Archivio Storico delle Arti Contemporanee (Fondazione La Biennale di Venezia), Euskal Herriko unibertsitatea
eta «Maite Albiz» Emakumeen Dokumentazio Zentroa.
Komisarioak: Xabier Arakistain, Miren Jaio, Elena Roseras eta Beatriz Herráez
Proiektuaren koordinazioa: Daniel Eguskiza
Erakusketaren diseinua: Gorka Eizagirre
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Komisario Berriak programaren testuinguruan sortutako bi ikerketa aurkezten dira Zeru bat, hamaika bide erakusketaren esparruan. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak bultzatutako programa da,
eta Azkuna Zentroa-Alhóndiga Bilbao, CICC Tabakalera eta Artium, Arte
Garaikidearen Euskal Zentro-Museoa, dira protagonistak.
Proiektu horietako lehena ikerketa gisa txertatzen da; eta bigarrenak
erakusketa kolektibo itxura hartzen du. Bi proposamenak Azkuna Zentroan aurkeztu ziren 2019an.

Arena aldizkariaren azala
5 zk., 1989ko abendu

Zehar aldizkariaren azala
1991ko urria-azaroa

1989. A través de la arena
Otsailaren 8tik aurrera
A0.1 aretoan

Afitxea. 1986
Maite Albiz Emakumeen
Dokumentazio Zentroa

Hemen dira hutsunean igeri egindakoak. Tururu
Otsailaren 8tik aurrera
A0 aretoan
Ikerketa hau hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik laurogeita
hamarreko hamarkadara bitarteko mugimendu feministaren azterketatik
abiatzen da, eta aldi hartako emakume artisten obrarekin dituen loturak
aztertzen ditu. Ahalegin bat da bildu, idatzi eta ikusarazteko ertzetatik
datozen beste istorio batzuk, izenak, ideiak, konexioak, kointzidentziak,
kolaborazioak, eraginak eta gainerako elementuak, zeinak, ilunpetan egon
direlarik, ez baitira inongo historiografia ofizialetan agertu.

Erakusketa hau Arena (1989) eta Zehar (1989-2011) aldizkarietatik
abiatuta egina da, Espainiako Estatuko laurogeiko hamarkadako aldira
hurbiltzeko. Artxiboko materiala maileguan hartu eta obra berria sortzeko
aukera bideratuz, erakusketa honek esploratzen du nola sor daitezkeen
negoziazio-esparruak, hamarkada hura definitu zuten adostasunaren eta
desmemoriaren kontrapuntu gisa. Hain zuzen ere, «oihartzun positiboen
sistema» baten parte izateak ezaugarritutako garaia izan zen, Zehar
aldizkariaren editore Miren Erasok (Donostia, 1960-Oiartzun, 2009) esango
zuen moduan, garai hartan trantsizioko esparru soziopolitiko eta kultural
demokratikoak ez baitzuen etorkizunera begiratu beste irrikarik.
Komisariotza: Laura Vallés

Komisariotza: Garazi Ansa
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Gema Intxausti
Jendetzaren erdian atxiloketari begira
2020ko otsailaren 8tik irailaren 20ra
A1 aretoan

Gema Intxaustiren (Gernika-Lumo, 1966)
ekoizpena, laurogeita hamarreko hamarkadan Euskal Herrian gertatu zen eskulturaren hizkuntzen berrikuntzarekin lotuta
dago bere lehen etapan, eta eskultura-sail
horiek etxeko giroari lotutako materialekin eginak daude. Hamarkada horren
amaieran piztu zitzaion Intxaustiri testuen,
marrazkien eta argazkien erabileraren inguruko interesa, eta, horren ondorioz,
Erresuma Batura joan zen zinema- eta bideo-ikasketak egitera. Garai horretakoak
dira Bilboko eta Londresko leku publikoetako fotomatoiak erabiliz egindako lanak.
Mugimendurako eta denborarako muga
zorrotzak zehazten dituen teknologia hori
erabiltzeak irudi kopuru mugatu baten
bidez eraikitako narrazioak sortzen ditu,
non ohikoak baitira zinemaren eta artearen historiei egindako keinuak. Ildo horretatik, maiz aurkitzen dira haren obretan
behin eta berriz agertzen diren aipuak
eta eskurapenak, jatorrizko materialen
zentzu narratiboa testu eta irudiaren interpretazio posibleak aldatu eta biderkatzen
diren espazioetara eramaten dutenak,
hizkuntza ororen izaera politikoa agerian
utziz. Eragiketa iradokitzaileak, non zatiketa, errepikatzea edo omisioa funtsezko
estrategiak baitira piezak eraikitzeko.

Izenik gabe, 2001. Fotomatoi-argazkia
Artium Museoa Bilduma
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Komisariotza: Xabier Arakistain eta Beatriz Herráez
Proiektuaren koordinazioa: Yolanda de
Egoscozabal

Juan Luis Moraza erakusketa. Galería Oliva Mara. Madril, 1988

Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito
2020ko urtarrilaren 11tik abuztuaren 30era
A3 aretoan

1998. urtearen amaieran adostu zuen Juan Luis Morazak (Vitoria-Gasteiz, 1960) Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bere eskultura-multzo
bat erakundearen funtsen parte izatea gordailu gisa, beste bost pieza dohaintzan ematearekin batera. Gordailua 1987-1988 Depósito erakusketak,
1987tik 1988ra bitarteko data duten obrekin, bi lan familia biltzen ditu bere
ibilbidean: Moldes para la oscuridad eta Negaciones. Pentsa litekeenaren
aurrean, hondeaketa estratigrafiko horrek ez dakar haren konplexutasuna
murriztea, ezta haren pentsamendua eskematizatzea ere, baizik eta oso
alderantziz, eskuragarria egiten du eta prozesuaren aberastasuna eta intentsitateak argi eta garbi ikustea ahalbidetzen du haren batasunean, eta
baita oinarri dituen eragiketa-sistema konplexuak ere (egiturazkoak, literalak, sinbolikoak).
Artelan gehienak ez dira inoiz erakutsi, eta horiekin batera lotutako material ugari dago —marrazkiak, diagramak, testuak eta bestelako objektuak,
egileak berak aukeratuak—, artearen pentsalari eta teoriko gisa duen profila azpimarratzen duena, bere prozesu kognitiboa azaltzeko konpromisoa
hartzen ohitua baitago.

Komisariotza: Beatriz Herráez eta Enrique Martínez Goikoetxea
Proiektuaren koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal
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Jardín americano, 1989. Artium Museoa Bilduma.

Elena Mendizabal. Eskultura
2019ko azaroaren 9tik 2020ko maiatzaren 3ra
A2 aretoan
Erakusketak ibilbide luzea egiten du Elena Mendizabal (Donostia, 1960)
artistaren lanean barrena, laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetan
ekoitzitako lana xede hartuta. Erakusketaren izenburuak adierazten duenez,
eskultura izan da artistak bere lana garatzeko erabili izan duen bitarteko
nagusia, baina noizean behin, argazkia, marrazkia eta collagea ere erabili ditu,
eta horietatik ere lan esanguratsuak daude ikusgai. Erakusketak hirurogeita
hamar artelan baino gehiago biltzen ditu Museoko aretoetan, eta baita gaur
egun desagertuta dauden hainbat proiekturen dokumentuak eta argazkiak
ere. Ikerketa horrek haren ibilbidean dauden alderdi eta interes batzuk
eta besteak ezagutzeko aukera ematen digu. Artistaren obra berrienaren
testuinguruari eskainitako hasierako gune baten ondoren, erakusketaproiektu hau artistak bere diskurtsoa eratu zuen urteetan barneratzen da,
Euskal Herriko testuinguru sortzaileak irakidura eta ikusgarritasun handia izan
zuen garai historiko baten berrirakurketa erraztuz.
XX. mendeko artearen historiaren ezagutza sakonak eta Euskal Herriko Arte
Ederren Fakultatean eskultura-irakasle gisa —1987. urteaz geroztik irakasle
da bera bertan— egindako lanak zeharkatzen dute ekoizpen hori.

Komisariotza: Beatriz Herráez eta Enrique Martínez Goikoetxea
Proiektuaren koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal
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Artistak gurean
Artistak gurean Artium bildumako artistak gertutik ezagutzeko eta haien lanprozesuak ezagutzeko aukera ematen duen programa da. Hilean behin, gutxi
gorabehera ordu eta erdiko saioetan, sormen-prozesuari ekiteko modua azaltzen
dute artistek, eta obra edo proiektu esanguratsuak aurkezten dituzte. Ondoren,
solasaldiak erakusketa-aretoan edo Museoko biltegietan jarraitzen du, ikusgai
dagoen lanaren edo lanen aurrean. Topaketa-formatu horrek aukera ematen dio
bertaratutako publikoari 
sortzaileekin elkarreraginean aritzeko, elkarrizketa eta
ideia- eta ezagutza-trukea erraztuz, zuzeneko harremanaren bidez artista partehartzaileen lanerako sarbidea eskainiz eta, aldi berean, euskal eta espainiar
artearen sorkuntza garaikidea eta lan adierazgarriak sakonago ezagutuz.
Auditorioan, 19:00etan.
Sarrera doan. Toki mugatua
Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20

Izenik gabe, 2016. Fotomatoi-argazkia.
Gema Intxausti.
Artium Museoa Bilduma

Gema Intxausti
Otsailaren 12an, asteazkena
Hiru bider jaso du Gure Artea saria (eskulturakoa, 1988an eta 1991n; eta ibilbide
osoarena, 2018an), eta bakarkako erakusketen artean aipagarriak ditu, besteak
beste, ...Meanwhile... rapture (Rekalde Aretoa, Bilbo, 2014) eta Parallel Boulevard
(La Taller, Bilbo, 2014). Talde-erakusketei dagokienez, Arenzana, Imaz, Intxausti,
Montón, Peral (CICC Tabakalera, Donostia, 2016), Suturak: cerca a lo próximo (San
Telmo Museoa, Donostia, 2013) eta Después del 68: arte y prácticas artísticas en
el País Vasco, 1968-2018 (Bilboko Arte Ederren Museoa, 2018) ditu azpimarratzekoak.
Artium Museoan Jendetzaren erdian, atxiloketari begira erakusketa aurkeztuko da
otsailetik aurrera.

Juan Luis Moraza-ren erretratua
Argazkia: Luis Izquierdo Mosso

El autorretrato en el tiempo,
1981-1994. Esther Ferrer.
Artium Museoa Bilduma

Juan Luis Moraza
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Urtarrilaren 10ean, ostirala

Esther Ferrer

Juan Luis Moraza (Vitoria-Gasteiz, 1960) artista, erakusketa-komisarioa, idazlea,
arte-teorialaria eta unibertsitateko irakaslea da. CVA kolektiboa sortu zuen (Comité
de Vigilancia Artística, 1979-1985) María Luisa Fernándezekin batera, eta arte
garaikidearen panoraman funtsezko irudia da. Haren banakako erakusketen artean
hauek daude: república (MNCARS, Madril, 2014), Implejidades (Montehermoso
Kulturunea, Vitoria-Gasteiz, 2010), Anestéticas (Arte Garaikidearen Andaluziako
Zentroa, Sevilla, 1998) eta Ornamento y ley (Amárica Aretoa, Vitoria-Gasteiz, 1994).
Erakusketa garrantzitsuen komisarioa izan da, ondokoena esate baterako: Herrialtxorra. Errealitate-ekonomiak (Artium Museoa. 2013), El retorno de lo imaginario.
Realismos entre XIX y XXI (MNCARS, 2010) eta Ezezagunak. Euskal Herriko arte
garaikidearen kartografiak (Guggenheim Bilbao Museoa, 2007). Artium Museoak
Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito erakusketa eskaini dio, A3
aretoan, abuztuaren 30era arte.

Martxoaren 18an, asteazkena
Esther Ferrer (Donostia, 1937) erreferentziazko irudia da nazioartean. Performancea,
eskultura eta instalazioa lantzen ditu, eta ospe handiko guneetan erakutsi ditu bere
lanak, hala nola, Reina Sofía Arte Zentro Museo Nazionalean (Madril), Pompidoun
(Paris), Rio de Janeiroko Arte Ederren Museoan, Roskildeko Arte Garaikidearen Museoan (Danimarka) eta Guggenheim Bilbaon. Arte Plastikoen Sari Nazionala eskuratu
zuen 2008an, Gure Artea saria 2012an, eta Velázquez 2014an.
Artium Museoak Esther Ferrerri buruzko Lau mugimendutan erakusketa aurkeztu
zuen 2011n, eta bildumaren funtsei buruzko Zeru bat, hamaika bide: praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian erakusketa berriaren parte da haren obra.
Acciones corporales (1975) obra gehitu zitzaion Museoaren bildumari 2019an.

13

JARDUERAK

Zinema Zikloa

Jardunaldiak

Les résultats du feminisme-ren fotograma. Alice Guy.

Hasieratik. Zinema feministaren historiak
Historia guztiek daukate hasiera bat. Baina ez dago historia bakarrik. Kontalari
bakoitzak sortzen du bere historia hitzez hitz. Pelikulaz pelikula zinemaren
historiaren kasuan. Eta historia guztiek hasiera bat daukaten bezala, zinemaren
historia bakoitzak lehenengo pelikula bat dauka. Askotan Lumière anaien La sortie
de l’usine à Lyon izaten da lehenengo pelikula hori. Ziklo honetan proposatzen
dugun hasiera ere 1895 urtean kokatzen da eta pelikula beraren proiekzio itxi
batean. Baina begirada aldatzera gonbidatzen zaituztegu eta ikusleen artean Alice
Guy aurkitzera. Saio hori ikusi eta urte betera, zinemaren historian lehenengo fikzio
pelikulatzat hartzen denaren zuzendari bilakatu zen. Alice Guy hor zegoen hasieratik
eta horregatik nahi dugu gure hasiera izan dadin. Gainontzeko ibilbidea emakume
zinemagileen eskutik eta emakumezkoen ahotsek lagunduta egingo dugu zinema
feministaren historia hau osatuz. Posible diren askotariko bat.
Lehenengo saioa: Las pioneras
Martxoaren 7an, larunbata. Aurkezpena 18:00etan. Proiekzioak 18:30ean
Lur Olaizola Lizarraldek (Donostia, 1988) aurkeztuta.
Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa
· Les résultats du feminisme, Alice Guy, 1906, 7 min (Saint-Mandé, 1873 - Wayne,
AEB,1968)
· Madame a des envies, Alice Guy, 1906, 4 min (Saint-Mandé, 1873 - Wayne, AEB, 1968)
· La souriante Madame Beudet, Germaine Dulac, 1923, 35 min (Amiens, 1882 - Paris, 1942)
· Étude cinématographique sur une arabesque, Germaine Dulac, 1929, 7 min (Amiens, 1882
- Paris, 1942)
· At land, Maya Deren, 1946, 15 min (Kiev, 1917 - New York, 1961)
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Ikasgeletatik espazio publikora: arte garaikidearen inguruan Euskal Herrian egindako titulazio amaierako lanen bilduma bat. Lehen
jardunaldiak
Data garrantzitsuak:
· Proposamenak aurkezteko azken eguna: 2020ko urtarrilaren 17a.
· Onarpenaren jakinarazpena: 2020ko otsailaren 7 baino lehen.
· Jardunaldiak: Artium Museoan, martxoaren 26an eta 27an.
Artiumek, UPV-EHUko (GIU18/153) Gizaartea ikerketa-taldeak eta unibertsitate bereko Artearen Historia eta Musika Sailak azken urteotan arte garaikidearekin lotuta Euskal Autonomia Erkidegoko, Nafarroako eta Akitaniako (Frantzia)
unibertsitateetan eta goi-mailako hezkuntza-erakundeetan egin diren Gradu Amaierako Lanak (GAL), Ikasketa Amaierako Lanak (IAL) edo Master Amaierako Lanak
(MAL) ezagutzera emateko antolatu dituzte jardunaldiok. Jardunaldi horietan askotariko espezialitateetako lanek dute tokia (edozein diziplina artistiko, artearen historia, filosofia eta estetika, antropologia, soziologia, arte-hezkuntza, ikus-entzunezko
komunikazioa, etab.), proposamen eta lengoaia artistiko garaikideekin harremana
badute. Ikasgeletan sortutako ekarpen horiek zabaltzeaz gain, sorkuntza artistiko
garaikidearen inguruan hainbat diziplina eta jakintza-arlotako graduatuen arteko topagune bat sortu nahi dute jardunaldiek.
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Elkarlanak
danZálava
DanZálava Araban bideratzen diren arte eszenikoetako profesionalei trebakuntza
eta laguntza emateko programa bat da, eta publikoak bilatzea eta sentsibilizatzea
du helburua, modu atseginean hurbilduz haiengana mugimenduzko hizkera berriak,
sortzaileekiko hurbileko elkarrizketa baten bidez.
Lantegia: Gorputza agerleku gisa
Otsailaren 15ean, larunbata, eta 16an, igandea
Mónica Valenciano (Las Palmas Kanaria Handikoa, 1961). Dantzaria eta
koreografoa. 2012ko Dantza Sari Nazionala, koreografia sailean.
Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.com

Zinema eta arte garaikidea helduentzat
Fundación Vital Fundazioarekin elkarlanean egindako programa
· Urtarrilaren 14an, asteartea
Orlando. 1992 Erresuma Batua. 93 min. Sally Potter (Londres, 1949)
· Otsailaren 18an, asteartea
El arca rusa. 2002. Errusia. 96 min. Aleksandre Sokurov (Podorvikha, Errusia, 1951)
· Martxoaren 17an, asteartea
Una pastelería en Tokio. Japonia. 113 min. Naomi Kawase (Nara, Japonia, 1969)
Sarrerak eta erreserbak (Fundación Vital Fundazioa): 945 776 858

CinémArtium
Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hilean behin, hitzordu bat proposatzen
du Artiumek, hilaren azken asteartean, frantsesezko pelikulak jatorrizko hizkuntzan
ikusi eta, ondoren, ikusitakoari buruz solasean aritzeko, hori ere frantsesez, jakina.
· Urtarrilaren 28an, asteartea
Queen of Montreuil, Solveig Anspach, 2012. (Heimaey, Islandia, 1960-Drôme,
Frantzia, 2015). Frantsesezko azpitituluekin.
· Otsailaren 25ean, asteartea
Maestro, Léa Fazer, 2013. (Geneva, Suitza, 1965)
· Martxoaren 31n, asteartea
Hope, Boris Lijkine, 2013. Frantsesezko azpitituluekin.
Emanaldi Aretoan. 19:00etan. Sarrera doan

16

BILDUMA

COLECCIÓN
BILDUMA

Bilduma ibiltari

Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Artium Museoa Bilduma
Izenik gabe, 1975.
Vicente Ameztoy.
Artium Museoa Bilduma

Bilduma Museoko hormetatik kanpo
Artium Museoaren bilduma funts erreferentzial bat da arte garaikidearen
esparruan, artearen ikertzaile eta profesionalen interesa erakartzen
duena. Horregatik, Museoak etengabe jasotzen ditu bilduma osatzen
duten artelanen mailegu-eskaerak museo eta erakunde kulturalen
aldetik, zenbait erakusketa-proiektutan parte har dezaten.
Artium Museoaren bilduma ondare-funts publiko aparta da, ia 2.400 artelanez osatua. Funts horien corpusak hogeigarren mendeko lanak eta
egileak biltzen ditu, berrogeita hamarreko hamarkadatik gaur egunera arte
egindako ekoizpenak batez ere. Bilduma honen berezitasunak definitzen
du Museoaren eginkizuna, funtsezko ekipamendua baita azken hamarkadetan Euskal Herrian garatutako praktika artistikoetara hurbiltzeko.
Erakundearen eginkizun programatikoa da ikusgarritasun egokia 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 identifikatuz, eta
orainarekin eta horrek planteatzen dizkigun gatazka eta erronkekin harremanetan egoteko gai diren enuntziazio-espazioak eraikiz. Horrela, Museoko aretoetan zabaldutako erakusketa-programek narrazio anitzekin
lan egiten dute, eta norberak bere ibilbideak egitea proposatzen dute, arte
garaikidearen eta hori sortzen den testuinguruen ulermena areagotzeko.

18

Eskaera bakoitza aztertu egiten da eta, hala badagokio, onartu, obra
ikusgai jarriko den aretoaren segurtasun- eta kontserbazio-baldintzak
oso kontuan hartzen dituen izapide bati jarraituz. Nazioarteko estandarrak
jarraitzen dira, gainera, pieza manipulatzeko, garraiatzeko, instalatzeko
eta desinstalatzeko.
Horrela, 2019. urtean, Museoak obra-mailegua onetsi zuen, hala,
adibidez, obra hauena: Vicente Ameztoyren izenbururik gabeko pintura,
La familia izenaz ezagutzen dena —egile beraren marrazki batekin batera
Bilboko Arte Ederren Museoari eta Madrilgo Arte Ederren Zirkuluari
maileguan utzia—, Picassoren Mousquetaire à la pipe —Sevillako
Bancaja Kultura Zentroari—, edo Broken Noses Carrying a Bottle #
2, Juan Muñozena —Murtziako Verónicas Aretoari. Maileguan eskatu
zituzten beste erakunde batzuk izan ziren Madrilgo Reina Sofia Arte
Zentro Museo Nazionala (Rogelio López Cuenca), Sevillako CAAC (Juan
Suárez), Bilboko Azkuna Zentroa (Itziar Elejalde), Murtziako Verónicas
Aretoa (Juan Muñoz) eta Huescako CDAN (SEAC, Rafael Bianchi eta
Dario Urzay).
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Artelan nabarmendua

P (Punto de vista), 1982. CVA (Comité de Vigilancia Artística)
(1979-1985)
Instalazioa. Neurri aldakorrak
CVA Maria Luisa Fernándezek (Villarejo de Órbigo, León, 1955) eta Juan
Luis Morazak (Vitoria-Gasteiz, 1960) eratutako kolektibo bat izan zen, 1979
eta 1985 urte bitartean jardun zuena. CVAren lanak artearen irudikapenaren
nozioaz galdetzen du, objektuaren mugak arazo gisa landuz eraikitzen
diren proiektuekin. Haien proposamenetan, irudiari eusteko funtzioa duten
elementuak, hala nola idulkiak, moldurak, apaingarriak eta markoak, lehertu
egiten dira erakusketa-espazioan, eta era horretan museoaren markoa bera,
hau da, instituzioaren mugak jartzen dituzte auzitan. «Enpresa artistiko» —
hala definitu zuen CVAk bere burua— honen proiektuek hausnarketa kritiko
bat proposatzen dute artelanaren aurkezpen- eta harrera-mekanismoen,
erakusketa-formatuen edo erakundeen eta arte garaikidearen sistemaren
funtzio ideologikoaren inguruan:
«Laurogeietako egun batean, edozein egunetan, CVAk buelta eman zion
marko bati, begirada espazio murriztu batera mugatzen zuen zera hura
mundu osora zabaldu zen, eragiketa inozo hark, ausazkoa ia izan arren,
emaitza gisa ekarri zuen ez dena markoztatu nahi zuen jarduera frenetiko
bat, baizik eta euste-lan zoragarri bat: markoak bakarrik, mugak bakarrik.
Nahiago nuke begiratzeko eta gauzak miresteko gauza izango bagina berriro
markoztatu, berriro irudikatu beharrik izan gabe». María Luisa Fernández.
«Consentimiento Natural: Auto-entrevista», CVA (1980-1984) [erak. kat.].
2005. urteaz geroztik, Artium Museoan dago CVA artxiboa gordailuan.
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HEZKUNTZA

HEZKUNTZA

Loturak-Conexiones
Familientzako programak

Tokia irabaziz
Museoa gertakizun-paisaia bat da, non zabaltzen diren garai batzuetako
eta besteetako sentipen sakona nola edo hala azaltzen duten proposamen
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 zentsurarik gabe.
Horregatik, Artium eta, bereziki, haren Hezkuntza Saila, zertze batetik
abiatzen den lan-testuinguru baten erara ulertu behar da. Ikasgeletako
ikasketa-esperientzia luzatzen eta egiaztatzen den eta neurriak jartzen
zaizkion leku baten eran. Artearekiko eta zeure buruarekiko esperientzia
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
programa guztiak etengabeko bilakaeran daude gizartearen behar
berrietara egokitzeko
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Artium txikia
3-5 urte bitarteko haurrentzat. Igandero 12:15etik 13:30era
Bisita eta lantegi barrena elebidun honetan, paseoan ibiliko gara Museoko
aretoetan barna, begira, hizketan eta artelanei behatuz. Gero, lantegietan jolastu eta esperimentatu egingo dugu, hainbat eratako materialak esploratuz.
Helduak, 5 € eta haurrak, 2 €. Artiumen Adiskideak, %50eko beherapena.
Good morning Artium
6-12 urte bitarteko haurrentzat. Igandero, 12:00etatik 13:30era
Igande goizetan, haurrek eta beren laguntzaile helduek arte garaikidera hurbiltzeko eta, aldi berean, ingelesa lantzeko aukera izango dute.
Helduak, 5 € eta haurrak, 2 €. Artiumen Adiskideak, %50eko beherapena.
FamiliArtium
6-12 urte bitarteko haurrentzat. Hilean behin, larunbatean, 17:00etatik
19:00etara
FamiliArtium hilean behin sormenari, arteari eta irudimenari lotutako jarduera
bat garatzeko aukera ematen duen lantegi-programa bat da.
Museoko sarrera-txartelarekin doan.
Familientzako lantegia martxoko zubian
Egia ala gezurra
Martxoaren 19tik, osteguna, 22ra, igandea.11:30etik 13:30era eta 17:30etik
19:30era
Lantegi honetan errealitatea eta irudimena, egia eta gezurra bezalako
kontzeptuak aztertuko ditugu eguneroko irudien bidez. Hainbat eratako
materialak landuko ditugu.
Museoko sarrera-txartelarekin doan.

Gazteentzako lantegiak. Musika hedatua

12-18 urte bitarteko gazteentzat. Hilean behin, larunbatean, 17:00etatik
19:00etara
Diziplina asko elkartzen diren lantegi hauetan, musika elektronikoa
abiapuntu harturik eta oso modu esperimentalean beste diziplina batzuk
jorratuko dira, hala nola performancea, komikiak, marrazkiak… eta askoz
gehiago!
Museoko sarrera-txartelarekin doan.

Lorategiaren adiskedeentzako lantegia

Adin guztietako pertsonentzat. Hilean ostegun batez, arratsaldeko ordutegian.
Zaintzaile-talde txiki bat dugu, Lorategiko bizilagunak, eta irtenbide
iraunkorrak bilatzen ditugu guztion artean. Eta hori guztia, ondare
naturalaren eta artistikoaren artean dauden loturak deskubritzen eta
gozatzen ditugun bitartean. Nahi al duzu gurekin elkartu?
Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20

EDUCACIÓN
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Magnet-Erakarri
Magnet-Erakarri: Barrutia Ikastolaren eta 
Artium
Museoaren arteko lankidetza-proiektua
Magnet-Erakarri Eusko Jaurlaritzak sustatutako hezkuntza proiektu
pilotu bat da, Gasteizko Udalak babestua. Proiektu horretan, lankidetzan
arituko dira ikastetxe bat –Barrutia Ikastola– eta ospe handiko entitate
bat –Artium Museoa. Aliantza horren bidez hezkuntza proiektu berritzaile
eta erreferentziazko bat eraikitzea da helburua, eta, horretarako, bi
erakundeek elkarrekin lan egingo dute 3 urtez, eskola curriculuma
artearen bidez inplementatzen, artea ulerturik irakaskuntza jardunerako
tresna metodologiko modura. Ikasleen hezkuntza emaitzak hobetzea
eta eskolaren eta ingurune hurbilaren arteko integrazioa sendotzea xede
harturik. Guztion erantzukizuna baita hezkuntza.
Erakusketa partekatu bat
Lantegia - A4 Aretoa
Urtarrila, otsaila eta martxoa
Artium Museoko A4 aretoan ikusgai dago Magnet-Erakarri programaren
barruan sortutako lanen erakusketa. Hain zuzen ere, aurreko irailean abian
jarritako proiekturen harira Barrutia Ikastolako ikasleek proiektuaren lankide
diren musikari, artista, ilustratzaile, zinemagile eta abarrekin egindako
lantegien lehen emaitzak bildu dira erakusketa honetan. Besteak beste,
Nerea Lekuonak, Jorge Moneo eta Ricardo del Condek, eta Antton
Goikoetxea eta Joan Ander Sánchez Rexachek gidatutako lantegietan
sortutako proposamenak dira. Baita Elisabeth Pérez Fernández / Irudikak
(Euskadiko Ilustratzaileen Elkarte Profesionala) ikastetxearentzat sortutako
irudi grafikoa prestatzeko marrazkiak ere. Magnet-Erakarri marrazkien,
zirriborroen, ikus-entzunezko dokumentazioaren eta Ni, Gu, Hau, Islak
filmaren bidez aurkeztuko da Artium Museoko aretoetan. Aldi berean,
Museoaren askotariko publikoei irekitako lantegi programak bilduko ditu
guneak.

LIBURUTEGIA
DOKUMENTAZIO ZENTROA
24

LIBURUTEGIA · DOKUMENTAZIO ZENTROA

Globo Rojo. Santa Águeda ospitale
psikiatrikoko pazienteen aldizkaria,
Arrasate (1982-1999)
Dohaintza: María Isabel Marijuan /
Oscar Martinez Azumendi

Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu,
ikasi eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabiltzen
dituzten pertsonak kontuan hartzen dituena.
Kulturaren eta arte garaikidearen esparruan eduki eta zerbitzu digitalak
sortzea eta zabaltzea bultzatzen da. Jarduketa ildo horren barruan, informazio estrategia bat garatzen ari da, dokumentazio baliabideen kudeaketa 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, dokumentu-ondarea zabaltzeko tresna. Kudeaketa eraginkorragoa lortzeko eta
dokumentu-funtsak eta Museoko jarduerak eta edukiak hobeto ezagutu
eta zabaltzeko, argazki-artxiboa, jardueren artxiboa eta Artiumeko erakusketa-artxiboa sistematizatzen, katalogatzen, digitalizatzen eta zabaltzen
ari gara.
Bestetik, Dokumentazio-Zentroak dokumentu-atari bat du, etengabe eguneratzen 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, barne-kudeaketa datu ikusgai eta eskuragarri bihurtuz.
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Eskultoreen Topaketak 1980
erakusketaren kartela. Durangoko
Udalak - Artxiboak egindako emaitza

Dokumentazio Zentroa. Proiektu irekiak
Amarika aretoa artxiboa (1989-2003)
Arte garaikidearekin lotutako laurogeita hamar erakusketa eta jarduera
egin ziren Amarika aretoan (Vitoria-Gasteiz), 1989an inauguratu zenetik
2003an itxi zen arte. Dokumentu-artxiboak —katalogazio- eta digitalizazio-prozesuan dagoenak—, erakusketen eta haren ardurapeko beste jarduera batzuen antolaketa, komisariotza, koordinazio eta administrazio-kudeaketarako txosten guztiak gordetzen ditu.
Erakusketen programarako dokumentazioa
Zeru bat, hamaika bide: praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian erakusketarekin batera, dokumentazio zabala dago, garrantzi handiko une eta gertaera historikoen inguruko ezagutza zabaltzeko eginkizuna
duena eta gaur egungo praktika artistikoak hobeto ulertzen laguntzen
duena. Ildo horretan, erakusketa-proiektuarekin lotutako azterketa- eta
dokumentazio-lana egin da, eta horrek asko lagundu dezake lagina testuinguruan kokatzen eta Museoaren ekintza-eremua hedatzen, pentsamendua ikertu, eztabaidatu eta zabaltzeko zentro gisa dituen eginkizunak
indartzeko.
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Artiumen argitalpenak
Museoaren ildo editorialak Artiumen garatzen diren ezagutza- eta ikerketa-arloak osatzen dituzten katalogoak eta monografiak argitaratzea sustatzen du. Argitalpen horiek Museoak antolatutako erakusketak eta jarduerak
dokumentatu, lagundu eta osatzen dituzte, eta erakusketa- eta ikerketa-jardueraren isla dira, bai eta arte garaikidea eta pentsamendu kritikoa
aztertzeko interesa duten pertsona guztientzako baliabide ere.
Museoaren argitalpen berrienen artean ondoko hauek daude:
· Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni
Antoni Muntadasek Artiumen egindako erakusketaren katalogoa.
Artiumek 70eko hamarkadan hasi eta gaur egun arte egindako
sorkuntza-ibilbidearen zeharkako ikuspegia eskaintzen du.
Testuak: Lorenzo Balbi, Beatriz Herráez, Cecilia Guida, Roberto Pinto,
Arturo fito Rodríguez Bornaetxea eta Gabriel Villota Toyos.
· Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito
Juan Luis Morazaren Gordaliua 1987-1988 Depósito erakusketaren katalogoa.
Testuak: Juan Luis Moraza, Enrique Martínez Goikoetxea eta Juan Luis
Morazaren eta Beatriz Herráezen arteko elkarrizketa.
Gainera, Elena Mendizabalen Artiumeko erakusketa dela eta, artistak Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin argitaratutako Escultura. Elena Mendizabal
liburua banatzen du Museoak.

EGUTEGIA
Urtarrila

1
2
3
4
5

14:00
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
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11:30 -17:30
11:30 -17:30
11:30 -17:30
12:30

Museoa itxita
Gabonetako lantegiak. Gauzak eta gauzak
Gabonetako lantegiak. Gauzak eta gauzak
Gabonetako lantegiak. Gauzak eta gauzak
Bisita gidatua. Erakusketa. Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni. Gaztelaniaz
Museoaren itxiera
Museoa itxita

18:30

Bisita gidatua. Erakusketa. Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni. Euskaraz

19:00
20:00
17:00
12:00
12:15
12:30

Artistak gurean. Juan Luis Moraza
Inaugurazioa. Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito
FamiliArtium. Margotu eta mugi zaitez!
Good Morning Artium! Painted music
Nola komunikatu ginateke hitzik egin gabe?
Bisita gidatua. Erakusketa. Juan Luis Moraza. Gordailua 19871988 Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita
Zinema eta arte garaikidea helduentzat. Orlando
Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz

17:00
18:30

12:00
12:15
12:30

Gazteentzako lantegia. Musika hedatua. Sinestesia: argi sorta
bat entzutea
Good Morning Artium! Re-thinking
Artium txikia. Ezkutatzen diren koloreak
Bisita gidatua. Erakusketa. Juan Luis Moraza. Gordailua 19871988 Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita

18:30
18:00

Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz
Lantegi-hitzaldia lorategiaren adiskideentzat

12:00
12:15
12:30

Good Morning Artium! Copy and interprete
Artium txikia. Eskultura txikiak!
Bisita gidatua. Erakusketa. Juan Luis Moraza. Gordailua 19871988 Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita
CinémArtium. Queen of Montreuil
Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz

17:00

19:00
18:30
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Martxoa

Otsaila

1
2

3
4
5
6
7
8
9

12:00
12:15
12:30

Good Morning Artium! Kutxa bat zatituz
Artium txikia. Elena Mendizabalekin bolumenak eraikitzen
Bisita gidatua. Erakusketa. Juan Luis Moraza. Gordailua 19871988 Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita

18:30

Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz

20:00
17:00
12:00
12:15
12:30

Inaugurazioa. Zeru bat, hamaika bide eta Gema Intxausti.
FamiliArtium. Oso guaia da hanka sartzea!
Good Morning Artium! Sculptures to live
Artium txikia. Arte lanak, orekan
Bisita gidatua. Erakusketa. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian
atxiloketari begira. Gaztelaniaz
Museoa itxita

18:30
19:00

Bisita gidatua. Erakusketa. Zeru bat hamaika bide. Euskaraz
Artistak gurean. Gema Intxausti

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

artium.eus DanzÁlava. Mónica Valencianoren lantegia
17:00
Gazteentzako lantegia. Musika hedatua. Bidaia, Artiumen
soinu-paisaian barrena
12:00
Good Morning Artium! 2D and 3D
12:15
Artium txikia. Elkarrekin eta nahastuta
12:30
Bisita gidatua. Erakusketa.Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988
Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita
17:00
Zinema eta arte garaikidea helduentzat. El arca rusa
18:30
Bisita gidatua. Erakusketa. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian
atxiloketari begira. Euskaraz
18:00
Lantegi-hitzaldia lorategiaren adiskideentzat

12:00
12:15
12:30
19:00
18:30

Good Morning Artium! Selfportrait
Artium txikia. Pertsonak eta gorputzak
Bisita gidatua. Zeru bat hamaika bide. Gaztelaniaz
Museoa itxita
CinémArtium. Maestro
Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz
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1 12:00
12:15
12:30
2
3
4 18:30
5
6
7 17:00
18:00
8 12:00
12:15
12:30
9
10
11
12
13
14
15

Good Morning Artium! Glasses and artglasses
Artium txikia. Arkitektura txikiak
Bisita gidatua. Erakusketa. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian
atxiloketari begira. Gaztelaniaz
Museoa itxita
Bisita gidatua. Erakusketa. Zeru bat hamaika bide. Euskaraz

FamiliArtium. Instalazio artistiko ibilgarria
Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak.
Lehen emanaldia: Las pioneras
Good Morning Artium! Colors and shapes and much more…!
Artium txikia. Din, don, dan!
Bisita gidatua. Erakusketa. Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988
Depósito. Gaztelaniaz
Museoa itxita

18:30
18:00

Bisita gidatua. Erakusketa. Zeru bat hamaika bide. Euskaraz
Lantegi-hitzaldia lorategiaren adiskideentzat

17:00
12:00
12:15
12:30

Gazteentzako lantegia. Musika hedatua. Irudiaren atzetik doan soinua
Good Morning Artium! Moving around the Museum
Artium txikia. 3D liburuak
Bisita gidatua. Erakusketa. Gema Intxausti. Jendetzaren erdian
atxiloketari begira. Gaztelaniaz
Museoa itxita
Zinema eta arte garaikidea helduentzat. Una pastelería en Tokio

16
17 17:00
18 18:30
19:00
19 11:30-17:30
12:30-18:30

Bisita gidatua. Erakusketa. Zeru bat hamaika bide. Euskaraz
Artistak gurean. Esther Ferrer
Museoa-zabalik 11:00etatik 20:00etara (etenik gabe)
Familientzako lantegi berezia. Egia ala gezurra
Bisita gidatua. Artium osorik. Bi hizkuntzatan
Museoa-zabalik 11:00etatik 20:00etara (etenik gabe)

20 11:30-17:30
12:30-18:30

Familientzako lantegi berezia. Egia ala gezurra
Bisita gidatua. Artium osorik. Bi hizkuntzatan

21 11:30-17:30
12:30-18:30

Familientzako lantegi berezia. Egia ala gezurraa
Bisita gidatua. Artium osorik. Bi hizkuntzatan

22 11:30-17:30
12:30-18:30
23
24
25 18:30
26 artium.eus

Familientzako lantegi berezia. Egia ala gezurra
Bisita gidatua. Artium osorik. Bi hizkuntzatan
Museoa itxita

27

artium.eus
18:30

28
29 12:00
12:15
12:30
30
31 19:00

Bisita gidatua. Erakusketa. Elena Mendizabal. Eskultura. Euskaraz
Jardunaldiak. Ikasgeletatik espazio publikora
Jardunaldiak. Ikasgeletatik espazio publikora
Bisita gidatua. Udaberria hasi da Museoko lorategian
Good Morning Artium! Performance Art
Artium txikia. Nola aldatuko ote da Museoa etorkizunean?
Bisita gidatua. Erakusketa. Zeru bat hamaika bide. Gaztelaniaz
Museoa itxita
CinémArtium. Hope
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ERAKUNDE SORTZAILEA

ERAKUNDE BABESLEAK

BABESLE PRIBATUAK

ENPRESA BABESLEAK

eSTRATEGIA
ERAKUNDE LANKIDEAK
Berria
Cadena COPE
Centro de Cálculo de Álava
Deusto Sistemas
El Mundo del País Vasco

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava
Mondragon
Mondragon Lingua

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

