
. 

2021

URTARRILA
OTSAILA
MARTXOA

3 Erakusketak
  Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian
  June Crespo. Helmets 
  Moyra Davey. Lanak/Obras/Works
  Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa
  Komisario Berriak: Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
  Contextos. Daniel Llaría
  Ibilbideak / Recorridos   

13  Jarduerak
  Juncal Ballestínen lanaren inguruko topaketak 
  Zinema zikloa. Hasieratik. Zinema feministaren historiak
  Paperetik hitzera
  LORATEGItik
  Lankidetzak 

23 Bilduma
  Bilduma ibiltari

27 Hezkuntza
  Eskolaz kanpoko LOTURAK
  Magnet-Erakarri

31 Liburutegi-Dokumentazio zentroa
  Proiektu irekiak
  Argitalpenak berriak

 
 
 

 



Frantzia kalea, 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 00 (34) 945 20 90 20
Info: museo@artium.eus
www.artium.eus

MUSEOA
Asteartetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara
Larunbat, igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Jaiegun ez den astelehenetan itxita
Urtarrilaren 1ean, ostirala: itxita
Urtarrilaren 4an, astelehena: 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Urtarrilaren 5ean, asteartea: 11:00etatik 14:00etara zabalik
Urtarrilaren 6an, asteazkena: itxita 
Martxoaren 19an, ostirala: 11:00etatik 20:00etara (etengabe)

Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa
Astelehenetik ostiralera 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:30era

TARIFAK
Tarifa orokorra: 5 € 
14 urtez azpikoak, ikasleak, langabetuak eta pentsiodunak: sarrera doan
Igande eta asteazken guztietan eta gainontzeko egunetan arratsaldez: sarrera doan

Agenda eguneratua zure mugikorrean



ERAKUSKETAK

MUSEOA
Asteartetik ostiralera, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara
Larunbat, igande eta jaiegunetan, 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Jaiegun ez den astelehenetan itxita
Urtarrilaren 1ean, ostirala: itxita
Urtarrilaren 4an, astelehena: 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Urtarrilaren 5ean, asteartea: 11:00etatik 14:00etara zabalik
Urtarrilaren 6an, asteazkena: itxita 
Martxoaren 19an, ostirala: 11:00etatik 20:00etara (etengabe)

Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa
Astelehenetik ostiralera 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:30era

TARIFAK
Tarifa orokorra: 5 € 
14 urtez azpikoak, ikasleak, langabetuak eta pentsiodunak: sarrera doan
Igande eta asteazken guztietan eta gainontzeko egunetan arratsaldez: sarrera doan



4

ER
AK

US
KE

TA
K

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.

A0 aretoa. Artium Museoa
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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
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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 hizkunt-
za bat lan tzen 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.
Otsailaren 19an: Julia Spínolaren, David Bestuéren eta June Crespo-
ren arteko elkarrizketa
Komisarioak: Enrique Martinez Goikoetxea / Beatriz Herráez
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal
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Moyra Davey. Lanak / Obras / Works
2020ko urriaren 8tik 2021eko martxoaren 7ra
A2 aretoan

Moyra Daveyren lana argazkigintzaren, zinemaren eta idazketaren espa-
rruen artean dabil, diziplina eremu bakar bati atxikitzea eragozten duten 
erresonan tzia eta korrespondentzia kateak eraikiz. Joan-etorri horiek ez 
dira bitartekoen artean bakarrik sortzen, baita haren lanetan gainjartzen 
diren eta amaitu gabeko saiakuntza gisa funtzionatzen duten kontakizune-
tatik ere. Artistak ozenki irakurritakoan gauzatzen diren testuen bidez edo 
haren piezen protagonista diren pertsonaia errepikarien esku-hartzeen bi-
dez gainjartzen eta eteten diren istorioak dira. Biografiaren, historiaren eta 
literaturaren esparrura igortzen duten aipamenen bilduma gisa funtzionat-
zen duten lanak dira. Museoko erakusketan haren film garrantzitsuenetako 
batzuk aurkezten dira, azken ekoizpena barne, i confess (2019). 
Bilduma garrantzitsu askotan dago Daveyren lana —besteak beste 
New Yo rkeko MoMAn eta Metropolitan Museumen, eta Londresko Tate 
Modernen—, eta nazioarteko erakusketa ospetsuetan erakutsi da, es-
ate baterako Kasselgo documenta-ren azken edizioan. Bere bakarkako 
erakusketa berrienen artean ondokoak aipa daitezke: Portikus, Frankfurt/
Main (2017), Bergen Kunsthall, Norvegia (2016), Camden Arts Centre, 
Londres (2014) eta Kunsthalle Basel, Suitza (2010).
Moyra Davey (Toronto, Kanada, 1958), New Yorken bizi da eta han lan egiten 
du.
Komisarioak: Beatriz Herráez / Nicolas Linnert
Koordinazioa: Yolanda de Egoscozabal

‘I confess’, 2019 (fotograma). Moyra Davey  
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A Meret, 1996
Juncal Ballestín

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

Juncal Ballestínen (Vitoria-Gasteiz, 1953 - 2015) lana serieka ordenatutako 
obra multzoen arabera egituratuta dago, eta pinturari eskainitako multzoa 
da horien artean nagusia. Artium Museoko erakusketa honetarako, aintzat 
hartu da artistak erabilitako sailkapena: hain zuzen ere, bi multzo antolatu 
dira, bat pinturako serieekin, eta bestea, berriz, hiru objektu serie haue-
tan oinarritua: 1983 -1992 objektuak, objektu nortasundunak eta mugarik 
gabeko indarkeria. Bi bloke horiez gainera, serieez kanpoko egonik ere 
artistaren ibilbidera hurbiltzeko funtsezkoak diren beste zenbait obra bildu 
dira.

Erakusketari loturik, egitaratu osagarri bat antolatu da: batetik, solasaldi-zi-
klo bat egingo da egilearen lanaren hurbileko hainbat profesional eta artis-
tarekin, eta, bestetik, Arabako Foru Aldundiko Zaharberrikuntza Zerbitzuko 
zaharberritzaileen taldeak gidatutako bisita sorta bat egingo da. Bisita 
horietan, erakusketaren parte diren obrak zaharberritzeko beharrezko jar-
duera-prozesuak eta kontserbazio- eta zaharberritze-tratamenduak eza-
gutuko ditu Museoko publikoak. 

Proiektu hau ANESVADen lankidetzari esker egin da.
Komisarioa: Fernando Illana
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Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan
Vitoria-Gasteizko Musika Bideoaren Jaialdia 1985-1990
Komisario Berriak 2020
2020ko abenduaren 18tik 2021eko martxoaren 21era
A0.1 aretoan

Ez dakit zer pasatzen den azken aldi honetan proiektua, Ane Lekuona, Itziar 
Gutiérrez eta Iñigo Gómez Eguíluzek komisariatua, laurogeiko hamarkada-
ren bigarren erdian Gasteizen egindako musika-bideoen jaialdian murgilt-
zen da, Juan José Narbona eta Isabel Herguera egileen proposamenen 
bidez, besteak beste.
Erakusketak Mariví Ibarrolaren artxiboko argazki multzo argitaragabe bat 
biltzen du, Gasteizko Bideo-Musika Jaialdiaren lehen edizioen lekuko izan 
baitzen Ibarrola, argazkilari eta kazetari gisa.
Bideoa euskal testuinguruan praktika artistiko gisa agertzeak eragin sozial 
eta politiko nabarmena du obraren izaera prozesuala, artearen merkatua, 
erakundeak eta eszena artistikoa bera moldatzen dituen egiteko moduetan; 
gainera, pizgarri izan ziren garaiko artistentzat. Donostiako Bideo Jaialdia, 
Gasteizko Musika Bideo Jaialdia eta Tolosako Bideoaldia bezalako lehiake- 
tak erakundeek testuinguru hori zabaltzeko duten interesaren adibide argia 
dira, eta jendeari irudimen bisuala biderkatzen duen hizkuntza malgu horren 
aukerak eskaintzeko interesaren adibidea, mugak lausotuz.
Erakusketak Mariví Ibarrolaren artxiboko argazki multzo argitaragabe bat 
biltzen du, Gasteizko Bideo-Musika Jaialdiaren lehen edizioen lekuko izan 
baitzen Ibarrola, argazkilari eta kazetari gisa.
KOMISARIO BERRIAK programaren baitako proiektua da, Azkuna Zen-
troarekin (Bilbo) eta CICC Tabakalerarekin (Donostia) lankidetzan ekoitzia.
Otsailak 24: Bideo-Musika Jaialdiari buruzko mahai-ingurua, Pedro Espino-
sak antolatua, zeinaren bidez oroituko baita 80ko hamarkadako Gasteizko 
testuinguru kulturaleko mundu alternatibo eta erreibindikatiboa.

.

II Vitoria-Gasteizko Musika 
Bideoaren Jaialdia, 1986
Pilar Aróstegui Udal 
Artxiboko (AMVG)
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Contextos. Daniel Llaría
2021eko otsailaren 19tik aurrera
A0.2 aretoan

Erakusketa-ziklo berri hau Museoko A0.2 espazioan martxan jarriko da, 
berriki Bilduman sartu diren artisten ekoizpena ezagutzera emateko xe-
dez; lehen erakusketak Daniel Llaría (Logroño, 1985) eta Get -Rich #16 
(2019) izango ditu ardatz. Proposamen honen bidez, beraz, erakusketa 
sorta berri bat gehituko zaie Museoak Artium Bilduma ezagutzera emateko 
sorturiko beste programa batzuei. Helburu horri dagokionez, azpimarrat-
zekoa da 2.400 artelan inguruk osaturiko funts garaikide publiko bikaina 
dela Bilduma. 

Esparru honetan, funtsezkoa da Museoaren funtsei pieza, dokumentu eta 
artxiboak gehitzea, gaur egun artearen arloan gertatzen ari diren ezta-
baidak eta jarduerak ikertzeko eta horien berri emateko. Eta horixe da, 
hain zuzen ere, Museoaren funtzio nagusietakoa: ondare garaikidearen 
ekoizpena sustatzea eta artistei eta haien sorkuntzei bultzada ematea. 
Bildumaren eskuratze-programak laguntzen du helburu hori betetzen, 
eta, horrez gainera, ezinbesteko tresna da dinamismo eta konplexutasun 
izugarriko aro honen nondik norakoez jabetzeko. Ekimen hau publikoen 
eta jarduera artistikoaren topagune izan dadin bilatzen dugu, topagune 
horretatik abiatuta gure orainari begiratzeko eta hura atxikitzen saiatzeko 
estrategia berriak lantzeko.

.

 
Get -Rich #16 (2019)
Daniel Llaría
Artium Museoa Bilduma 
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Ana Laura Aláez  
Lipsticks, 2002 (Zatia) 
Artium Museoa Bilduma 

Ibilbideak / Recorridos
Ibilbideak / Recorridos-en helburua Museoaren Bilduma ikusgai jartzea da, 
haren funtsetakoak diren obren erakusketatik abiatuta. Obra historikoak, 
piezen ikerketarekin eta zaintzarekin lotutako dokumentazioa, eta erakun-
deak abian jarritako lan-ildoetara hurbiltzeko aukera ematen duten artelan 
eskuratu berriak.

Une honetan Museoko espazio arkitektoniko batzuetan eta besteetan hiru 
belaunalditako euskal eskultore banaren lanak daude ikusgai: Cristina Igle-
sias (Donostia, 1956) eta Ana Laura Aláez (Bilbo, 1964) egileenak. Arkite-
kturaren, eskulturaren eta kolorearen arteko harremanak aztertzen dituzten 
eta eskulturaren genero tradizionalak zalantzan jartzen dituzten lanak dira.

Hojas de Eucaliptos-ek(1994), bost plantxa irregular erabiliz eginak, «teknikaren eta 
naturaren arteko gurutzaketa aktiboa sortzen du, artearen leku metaforikoa eta es-
kulturaren espazio iragangarria», Piedad Solansen hitzetan, 2004an argitaratutako 
Bildumaren katalogoan. Hojas de Eucaliptos (1994) 1996an erosi zen Konrad Fisher 
galerian (Düsseldorf).

Maider Lópezen izenik gabeko obran (1999) horma faltsu baten barrualdea hart-
zen duen gainazal monokromo hori bat isla bat bezala proiektatzen da eraikinaren 
jatorrizko hormaren gainean. Pinturaren, eskulturaren eta arkitekturaren arteko mu-
gak tenkatzen dituen keinu bat. 2000ko Gure Artea sarietan aukeratu zuten pieza. 

Azkenik, Lipsticks-ek (2002) material eta forma konbentzionalak berrikusten ditu 
kitscharen eta jabetzearen hizkuntzatik, apaindura, gorputza eta artifizioa gogo-
rarazten dituzten proportzio handiegiko objektuekin. Pieza hori Madrilgo Juana de 
Aizpuru galerian erosi zen 2007an.



Blue Ruin, 2020. Moyra Davey
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Xehetasuna
Moyra Davey. Lanak / Obras / Works erakusketan, tolestu, zigilatu eta 
postaz igorritako argazkien sortak ikus daitezke ditu, zuri-beltzeko ar-
gazki analogiko eta filmekin batera. Horien artean, Blue Ruin obra 
(2020), 20 irudiko serie bat, erakusketa honetarako propio ekoitzia; se-
rie hori argazkiz argazki igorri zitzaien inaugurazioaren aurreko asteetan 
proiektuaren ekoizpenean parte hartu zuten Museoko beste hainbeste 
langile eta lankideri.
Hogei irudi horiek mail art jarduera gogoratzen dute. 60ko arte kont-
zeptualen, ohiko baliabidea izan zen, eta zalantzan jartzen zituen ar-
tea zabaltzeko ohiko bideak, galeriak eta merkatua. Ikusiko dugunez, 
prozedura horrek jatorriko nahiz helmugako testuinguruetan esku hart-
zen duten guztien ziurgabetasuna, zarata eta manipulazio gutxi-asko 
arretatsua edo axolagabea atxikitzen dizkio obrari. Kasu honetan, hart-
zaileetako bakoitzak jaso eta ireki zituen obrak, berriro bildu eta aretoan 
erakusgai jarri aurretik.
Bideoa eta argazkia, idazketa eta saiakera dira Moyra Daveyk bere 
pentsamendua munduan kokatzeko erabiltzen dituen bitarteko nagu-
siak. Literatura –irakurle amorratua baita– eta bere bizitza pertsonala 
oso bizirik daude bere obran, bere biografiari, afektuari, politikari eta 
arteari buruz egiten duen gogoetaren isla baita; haren lanetan, gainera, 
objektu artistikoan parte hartzen dute, hartatik ezin bereizteko moduan, 
egunerokotasuneko elementuek, ezbeharrak barne.
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JARDUERAK
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Juncal Ballestínen lanaren inguruko topaketak

Artiumek Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa proiektua martxan jarriko 
du, solasaldi-ziklo baten bidez, zeinetan parte hartuko baitute egilearen 
lanaren hurbileko zenbait profesional eta artistak, askotariko ikuspegi, 
bitartekaritza eta testuinguru biltzeko xedez.

Era berean, Arabako Foru Aldundiko Kontserbazio eta Zaharberrikuntza 
Zerbitzuko lantaldeak  eta Museoak artistaren obrak zaharberritzeko be-
harrezko jarduera-prozesuak eta kontserbazio- eta zaharberritze-trata-
menduak erakutsiko dizkiete publikoei.

Desnudo en la alfombra, 1986. Juncal Ballestín
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Emanaldi aretoan. 18:30
Sarrera doan, aldez aurretik izena emanda
Informazioa eta erreserba: 945 20 90 20

Urtarrilak 8
Juncal Ballestín. Gritos, heridas y algunos objetos.
Juan Carlos Román. Artista eta Vigoko Unibertsitateko Eskulturako 
irakasle titularra 
Artistek ia beti gezurra esaten dugu. Gezurra, artearen arloan, babe-
serako baliabide bat da: segurtasun faltari, herabetasunari edo izan 
genezakeen beste edozein barne-gatazkari aurre egiteko baliabide 
bat. Gezurrak humano egiten gaitu, baina, aitzitik, sortzen den arteak 
nekez esaten du gezurrik. Hitzaldi honen bidez, artistaren poetikaren 
baitako tentsioak, absentziak eta susmoak aztertu nahi dira, Juncal 
Ballestínen lan hertsiki objektualean oinarriturik.

Urtarrilak 15
Artistaren bildumaren kontserbazio- eta zaharberritze-lanaren proze-
suari buruzko sarrerako saioa. Zaharberrikuntza Zerbitzua / Servicio 
de Restauración. Arabako Foru Aldundia / Diputación Foral de Álava.

Urtarrilak 22
Mahai-ingurua artistekin eta Ballestínen jardueratik gertu dauden per-
tsonekin: Itxaro Delgado, Sara González de Aspuru, Juan Sagastiza-
bal eta Fernando Illana.

Urtarrilak 29
Hitzaldia. Fernando Illana. Erakusketaren komisarioa eta artista.
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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. Asko-
tan Lumière anaien La sortie de l’usine à Lyon izaten da lehenengo pelikula 
hori. Orain hilabete batzuk eman genion hasiera ziklo honi, Alice Guy zine-
magilearen eskutik. Zinemagile aitzindari hark fikzioko lehen filma zuzen-
du zuen, 1896an. Bera hasieratik egon zen hor, eta horrexegatik izan zen 
bera gure hasieraren hasiera.
Gainontzeko ibilbidea emakume zinemagileen eskutik eta emakumezkoen 
ahotsek lagunduta egingo dugu zinema feministaren historia hau osatuz. 
Posible diren askotariko bat.
Tabakaleraren, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren, eta Artium 
Museoaren arteko lankidetza
Aurkezpena 18:00etan.  Proiekzioak 18:30ean
Tarifa: 2 €
Ziklorako txartela: 10 €
Museoaren Adiskideak: € 1/ Ziklorako txartela: 5 €
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Zinema zikloa

The Watermelon Women. 1996 (fotograma), Cheryl Dunye 
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Seigarren saioa
Urtarrilak 9, larunbata
Sahatsa Jauregi artistak aurkeztua
· Born in flames, Lizzie Borden, AEB, 1983, 85 min, DCP, JB EN, Azp. ES. 

Sasi-dokumental modura, filmak matxinada feminista proposatzen du 
sozialdemokraziaren kontra, berdintasuna eta aurrerabidea agintzen 
baititu sozialdemokraziak baina horietatik bazter uzten baititu gutxien-
goak eta emakumeak.
Born in Flames kultuko filma da, elezaharren mailara iritsi diren horie-
takoa: lau urtez jardun zuten hura errodatzen, 40.000$-ko aurrekon-
tua izan zuen, dozena erdi argazki zuzendari aritu ziren lan taldean, 
eta antzezle ez-profesionalak igaro ziren denbora horretan Lizzieren 
kameraren aurretik. Emaitza, obra berdingabe bat, ikonikoa, gaurko-
tasun-izpirik galdu ez duena

Zazpigarren saioa
Otsailak 6, larunbata
Aurkezlea: Sara Hernández, Tabakalerako zinema sailaren koordinat-

zailea 
· The Watermelon Woman, Cheryl Dunye, EUA, 1996, 90 min, DCP, JB 

EN, Azp. ES
The Watermelon Woman filma zinema feministaren klasikoa da da-
goeneko. 1996an Cheryl Dunye izan zen film luze bat zuzentzen zuen 
lehenengo emakumezko afroamerikar lesbiana. Urte horretan bertan 
Berlinalen Teddy Award saria irabazi ondoren, funtsezkoa izan da 
Queer Zinema Berrian.
Eta, Zer da The Watermelon Woman (emakume sandia)?
 Cheryl-ek, zuzendariak berak interpretatutako filmaren protagonis-
tak, galdera hori bera egingo dio bere buruari 40ko hamarkadako 
Hollywoodeko film bateko kredituetan neskamea interpretatzen duen 
antzezle afroamerikarraren izena agertu ordez The Watermelon Wo-
man agertzen denean. Cherylek bideoklub batean lan egiten du, 
VHS ugariz inguratuta, eta galdera hori bera egingo dio berriro bere 
buruari gauza bera gertatzen denean beste film bateko kredituekin. 
Cherylek izenik gabeko antzezle horri buruz ikertzea erabakitzen du, 
eta ikerketa lan hori erakutsiko du filmean. 

Zinema zikloa
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Paperetik hitzera
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K 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.

XX. mendeko Artearen Historian esanguratsuak izan dira truke horietako 
batzuk, hala nola Marcel Duchampen Kutxa berdea (1934) proiektua. 
Kutxa txiki bat da, artistak Beira handia obra egiteko baliatu zituen lauro-
geita hamahiru lan-ohar, argazki eta dokumentu biltzen dituena, eta har 
daitekeena artistak formulatutako «peut-on faire une œuvre, qui ne soit 
pas d’art?» (Egin ote daiteke artea ez den obrarik?) galdera enigmati-
koaren erantzuntzat.

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

Aurkezpena: Fluxus escrito. Actos textuales antes y después de 
Fluxus, Mariano Mayerren eskutik
Urtarrilak 20, asteazkena
Mariano Mayer (Buenos Aires, Argentina, 1971) poeta eta komisario in- 
dependentea da. 2002az geroztik, Madrilen bizi da. Azken proiektuen 
artean, aipatzekoak ditu Azucena Vieites. playing across papers, Sala 
Alcalá 31 (Madril, 2020), eta Distancias elásticas: Antonio Menchen eta 
Cecilia Szalkowicz, Párraga Zentroa (Murtzia, 2019), besteak beste.
Fluxus Escrito. Actos textuales antes y después de Fluxus irakurketa-ari-
keta baten izenburua da. Testu teoriko eta artistikoen sorta bat biltzen 
duen antologia batena.

Mariano Mayer erretratua
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Paperetik hitzera

Artium Museoan antolatutako izen bereko erakusketari loturiko 
Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira liburuaren 
aurkezpena
Martxoak 5, ostirala
Artium Museoa argitalpen-ildo propio bat garatzen ari da, erakundeak 
ekoitzitako erakusketa-proiektuekin lotura duten artisten liburuak eta ka- 
talogoak argitaratzeko. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira Gema In- 
txausti artistaren lanari Museoan eskainitako bakarkako lehen erakus-
ketaren izenburua da, eta orobat da haren ibilbideari buruz idatzitako 
lehen liburuaren izenburua ere. Argitalpenak artistaren beraren testuak, 
erakusketaren komisario Xabier Arakistain eta Beatriz Herráezenak, 
Lourdes Méndezenak eta Aintzane Legarretarenak biltzen ditu.
 

Gema Intxaustiren erretratua 
Argazkia: Quintas Fotógrafos

Zeru bat, hamaika bide AA. Artium Aldizkaria-ren 0 alearen 
aurkezpena
Otsailak 20, larunbata 
Artium Museoak aldizkari bat argitaratuko du, eta lehenengo alea lu-
rraldean garatutako jardun artistikoei eta horiek nazioarteko testuin-
guruarekin duten loturari buruz gogoeta egitera bideratuta egongo da, 
Museoaren erakusketa-programaren ildoekin bat eginez, eta, zehazki, 
Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977 eta 
2002 aldian tesi-erakusketarekin bat eginez.
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LORATEGItik
Iragana, oraina eta etorkizuna. Kontakizunak, eraikitzen ari den 
Bilduma batetik abiatuta 

Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 
aldian erakusketa du ardatz, eta artisten banakako erakusketak biltzen ditu.

Iraganak demokraziarako trantsizioaren garaian hasten den ibilbide 
bat proposatzen du; hau da, Museoaren bildumako funtsen lehenengo 
tarteari dagokio. Aldaketa politiko, sozial eta ekonomiko sakonen garaia 
izan zen, inondik ere, eta horrek ezinbestean eragina izan zuen artean.
- Urtarrila: larunbata, 2, 12:30ean; asteazkena, 13, 18:00etan eta 

larunbata, 23, 17:30ean
- Otsaila: larunbata, 6 12:30ean; asteazkena, 17, 18:00etan eta 

igandea 28, 17:30ean
- Martxoa: igandea, 14, 17:30ean eta larunbata 27, 17:30ean

Orainak gaurko egunari begiratzen dio, globalizazioaren testuinguruari, 
zeinetan agertu baitira hainbat kontzeptu berri, hala nola deslokalizazioa, 
tertziarizaioa edo prekarietatea.
- Urtarrila: larunbata, 2, 17:30ean; larunbata, 16, 12:30ean eta 

igandea 25, 12:30ean
- Otsaila: larunbata 6, 17:30ean eta larunbata, 20, 12:30ean
- Martxoa: asteazkena 3, 18:00etan; asteazkena 17, 18:00etan eta 

igandea 28, 12:30ean

Etorkizunak, etorkizunari begirako gogoeta proposatzen du, 
ezinbestean loturik COVID-19aren krisiaren ondoriozko mundu mailako 
emergentzia-egoerari.
- Urtarrila: igandea, 3, 17:30ean; larunbata, 16, 17:30ean eta 

igandea, 24, 17:30ean
- Otsaila: igandea, 7, 17:30ean eta larunbata, 20, 17:30ean
- Martxoa: larunbata 6, 12:30ean; larunbata 20, 12:30ean eta 

igandea 28, 17:30ean

Beste istorio(ak). Praktika artistikoak eta feminismoak Euskal 
Herriko testuinguruan. Bi bisita aldi berean bereizi baina elkarren 
osagarri biltzen ditu sail honek, eta jarduera artistiko eta pentsamendu 
feministen arteko bidegurutzeetara eramango gaitu, ikuspegi historikotik.
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LORATEGItik 1. ibilbidea. Hutsunean igeri egindakoak
- Urtarrila: larunbata, 9, 12:30ean; igandea, 17, 12:30ean eta 

larunbata, 30 17:30ean
- Otsaila: asteazkena, 10, 18:00etan eta larunbata, 27, 12:30ean
- Martxoa: asteazkena, 10, 18:00ean; larunbata, 20, 17:30ean eta 

asteazkena, 31, 18:00etan
2. ibilbidea. Praktika artistikoak eta feminismoak gaur

- Urtarrila: larunbata 9, 17:30ean; igandea 17, 17:30ean eta igandea, 
31, 17:30ean

- Otsaila: larunbata, 13, 12:30ean eta larunbata 27, 17:30ean
- Martxoa: larunbata, 13, 12:30ean eta igandea 21, 17:30ean

Ibilbide monografikoak
Azkenik, erakusketen bisita monografikoen ohiko eskaintzari eusten dio 
LORATEGItik abiatuta programak.
Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20 telefono-zenbakian eta Museoan 
bertan. Museoko sarrera-txartelarekin doan. Toki mugatua.

Museoko Lorategiaren zaintzaile-lantegiak
Artiumen lorategiak zaintzea behar ditu berritzeko, irauteko eta hazteko. 
Landareak artatzeko esku ona badaukazu, baratzean lanean aritua bazara 
edo, besterik gabe, denbora pixka bat badaukazu eta auzoko txoko berde 
hau zaintzen ikasi eta lagundu nahi baduzu, emazu izena programa hone- 
tan. Aurten, gure auzoaren dibertsitatearen erakusgarri izango den baratze 
inklusibo bat sortu nahi dugu.
Ordutegia  17:30etik 18:30era

- Urtarrila: 8, 15, 22 eta 29
- Otsaila: 5, 12, 19 eta 26
- Martxoa: 5, 12, 19 eta 26

Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20 telefono-zenbakian eta Museoan
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danZálava
danZálava Araban egiten den arte eszenikoetako profesionalentzako pres- 
takuntza eta laguntza programa bat da; haren xedea da publikoak bilatzea 
eta sentsibilizatzea, modu atseginean ezagutzera emanez mugimendua-
ren hizkuntza berriak, sortzaileekiko hurbileko elkarrizketaren bidez.

Zuriñe Benavente (Donostia, 1993). Dantza klasikoa eta garaikidea ikasi du 
Donostian, Gasteizen eta Burgosen. Bruselan inprobisazioan eta mugimendu-
h izkuntza berrietan espezializatu zen. Ignacio Monterrubiorekin batera Altraste 
Danza konpainia zuzentzen du. 2020an Kataluniako Kritikaren saria irabazi du, 
emakumezko interpretazio onenari. 
Tailerra: Cuerpo presente. Urtarrilak 16 eta 17. 
Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.com
Erakusketa irekia: urtarrilak 17 igandea, 20:00etan. Toki mugatuak. Sarrera 
doan; aldez aurretik izena emanda. Erreserbak: 945 20 90 20
Txubio Fernández de Jáuregui (Vitoria-Gasteiz, 1960). Antzezlea eta sortzailea 
da, eta euskal konpainietan zein estatukoetan lan egiten du. 2019an Interpre-
tazio Onenaren saria irabazi zuen Valladolideko Kaleko Antzerki eta Arteen Na-
zioarteko Jaialdian.
Tailerra: Voy a intentar ser simple… A ver si me sale/ 2ª oportunidad. Otsailak 27 
eta 28. Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.com
Erakusketa irekia: otsailak 28, igandea, 20:00. Toki mugatuak. Sarrera doan; 
aldez aurretik izena emanda. Erreserbak: 945 20 90 20
Vera Mantero (Lisboa, 1966). Portugalgo dantza garaikideko artista garrantzi-
tsuenetako bat da. 1987an hasi zuen karrera koreografikoa, eta 1991. urteaz 
geroztik nazioartean erakusten ditu bere inprobisazio-lanak. 2004an Portugalen 
ordezkaria izan zen Sao Pauloko Biurtekoan. 
Tailerra: Gorputz pentsalaria. Martxoaren 29tik apirilaren 2ra. 
Informazioa eta erreserbak: danzalava@gmail.com
Erakusketa irekia: martxoak 30, asteartea, 20:00etan. Toki mugatuak. Sarrera 
doan; aldez aurretik izena emanda. Erreserbak: 945 20 90 20

cinémArtium
Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hitzordua proposatzen du Artiumek, 
hilean behin, frantsesezko filmak jatorrizko bertsioan ikusteko eta, ondoren, ikusi-
takoari buruzko ideiak eta iritziak partekatzeko solasaldia egi- teko, frantsesez hori 
ere. Hileko azken asteartean izango dira saioak.
Urtarrilak 26, asteartea: Les Éblouis, Sarah Suco, 2019, azp. 
Otsailak 23, asteartea: Tout ce qu’il me reste de la révolution, Judith Davis, 2018, azp. 
Martxoak 23, asteartea: 100 kilos d’étoiles, Marie-Sophie Chambon, 2019, azp
Emanaldi aretoan. 18:30ean. Toki mugatuak. Sarrera doan; aldez aurretik izena 
emanda. Erreserbak: 945 20 90 20 

Elkarlanak 
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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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Bilduma ibiltari 
Bilduma Museoko hormetatik kanpo
Joan den abenduan amaitu zen Museoan 
Gema Intxaustiren erakusketa, Jendetzaren 
erdian, atxiloketari begira. Ikusgai jarritako 
lanen artean Fotomatones (2002-2016) ize-
neko saila zegoen, Intxaustik espazio pu-
blikoetan kokatutako fotomatoi-makinetan 
ateratako argazkiak erabiliz egindako lan 
multzoa. Artistak baliabide mugatuko tekno-
logia hori darabil kontakizunak irudi kopuru 
txiki batekin egiteko, sarritan zinemaren eta 
artearen historiari keinuak eginez. Sail hori 
Museoaren Bildumakoa da, eta gaur egun 
Cybernetics of the Poor erakusketan dago, 
Kunsthalle Wien-en, eta han egongo da 
2021eko martxoaren 28ra arte.

Gema Intxaustiren lan horiez gain, Mu-
seoaren Bildumako beste pieza batzuk ere 
ikusgai daude hainbat gune eta erakunde 
kulturaletan. Besteak beste, Madrilgo Erki-
degoko Alcala 31 Aretoan Guillermo Perez 
Villaltaren 1993ko Los baños margolana 
egongo da otsailetik aurrera, El arte como 
laberinto erakusketaren barruan. Aipatzekoa 
da, bestalde, Estela, Nestor Basterretxearen 
1976ko zurezko eskultura Eusko Legebiltza-
rraren 40. urteurrena ospatzeko besteren ar-
tean antolatu den Izaro erakusketan dagoela 
ikusgai.

Museoaren kontserbazio- eta zaharberri tze-
zerbitzuetan aztertzen dira Artiumek museo 
eta kultura-erakundeen aldetik jasotzen di-
tuen aipatutakoak bezalako artelanen maile-
gu-eskaerak. 





HEZKUNTZA



28

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 jart-
zen zaizkion leku baten eran. Artearekiko eta zeure buruarekiko esperient-
zia 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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Familientzako programak asteburuetan
Artium Txikia
3 eta 5 urte bitarteko haurrentzat
Igandero 11:15etik 12:30era eta 12:15etik 13:30era
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, mu-
sika, bideoa eta argazkia, besteak beste.
- 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

Eskolaz kanpoko - Loturak
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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 berri-
tzaile eta erreferentziazko bat eraikitzea da helburua, eta, horretarako, 
bi erakundeek elkarrekin lan egingo dute 3 urtez, eskola curriculuma 
garatzeko artea erabiliz, artea ulerturik irakaskuntza jardunerako tres-
na metodologiko modura.

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

Magneten bigarren ikasturtea: espazioa, gure bizitzen eszenatoki 
gisa ulerturik, eta hura eraldatzeko dugun ahalmena

Ikasturtearen hasiera bizia izan zen, eta Barrutia Ikastolako klaustroa 
Artiumera hurbildu zen prestakuntza teoriko-praktikoko hainbat saiotan 
jarduteko eta irakasleak metodologia artistikoan prestatzeko helburua-
rekin. Horren ondoren, iritsi zen ikasgeletan artista batekin lan egiteko 
unea. Kasu honetan, Raisa Álavaren eskutik. 

Artista horrekin forma hartu zuen Magnet-Erakarri proiektuaren misioe-
tako batek, dibulgazioari dagokionak, hain zuzen. Ikastolak familiei eta 
auzoari kontatu behar die zer gertatzen den haren barruan. Ikasleek 
berek egindako fanzineak auzoan zabaltzea baino modu hoberik ez 
dago!

Magnet-Erakarri 
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LIBURUTEGI
DOKUMENTAZIO-ZENTROA

Magnet-Erakarri 
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Liburutegi eta Dokumentazio-Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu, 
ikasi eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabilt-
zen 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 Museoa



33

Dokumentazio Zentroa. Proiektu irekiak
Erakusketen programarako dokumentazioa
Zeru bat, hamaika bide: praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 
adian erakusketarekin batera, dokumentazio zabala dago, garran-
tzi handiko une eta gertaera historikoen inguruko ezagutza zabaltzeko 
eginkizuna duena eta gaur egungo praktika artistikoak hobeto ulertzen 
laguntzen duena. Ildo horretan, erakusketa-proiektuarekin lotutako az-
terketa- 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.

Denboraren lerroa. Zeru bat, hamaika bide
Erakusketaren azterketa-esparruko artisten, lanen eta ekimen kulturalen 
artean sortzen diren eragin-harremanak ikusteko helburuarekin, denbo-
raren lerro bat osatu da. Lerro horrek tresna bat izan nahi du, erakuske-
tako lanen testuingurua osatzeko aukera emango duen tresna. 
Bi geruza hauek osatzen dute aipatutako tresna hori: gertaera/artefaktu 
kultural sail batez osatua lehena; eta bigarrena, berriz, lanez osatua (Mu-
seoko bildumakoak horietako asko), baina baita gordailuez, dohaintzez 
eta azken erosketez osatua ere. Lehenak lanen marko kulturala eskain-
tzen du, eta bigarrenak, berriz, piezen irakurketa handitua, Emsime ku-
deaketa dokumentaleko sisteman jasotako informazioarekin. 
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A Artiumen argitalpenak
Museoaren argitalpen-ildoak Artiumeko ezagutza- eta ikerketa-eremuak 
osatzen dituzten katalogoen eta monografien argitalpena sustatzen du. 
Museoak antolatutako erakusketa eta jarduerak dokumentatzen, lagun-
tzen eta osatzen dira argitalpen horien bitartez; era horretara, erakusketen 
eta ikerketaren arloan egindako jardueraren isla dira, eta, orobat, arte ga-
raikidea eta pentsamendu kritikoa aztertu nahi duten pertsona guztien-
tzako baliabide bat. 

Argitalpen-proiektuak eta artista-liburuak, II: Caniche, 
Consonni eta Entreascuas
Erakusketa bibliografiko honek jarraipena emango dio 2019ko Argital- 
pen-proiektuak eta artista-liburuak erakusketarekin abian jarritako ildoari. 
Ildo horrekin loturik, hain zuzen ere, edizio-proiektuei eta artista-liburuei 
eskainitako erosketa berriak egin ditu Museoaren Dokumentazio Zen-
troak. Erakusketaren inaugurazioa Liburuaren Nazioarteko Egunerako 
aurreikusita zegoen, baina bertan behera gelditu zen COVID-19 zela-eta; 
eta, orain, espazio birtualean aurkeztuko da.
Bertan, argitalpengintzaren eta jarduera artistikoen arteko loturak izango 
dira aztergai, eta ekimen independenteen gaur egungo ikusmirari buruzko 
gogoeta bultzatuko da.
Erakusketan ikusgai izango da Artium Museoaren Dokumentazio Zen-
troaren argitalpen berezien sorta bat, Caniche, Consonni eta Entreascuas 
argitaletxeen argitalpenetan barrenako ibilbidea osatzeko aukera emango 
duena
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