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Komisarioak: Beatriz Herráez eta Enrique Martínez Goikoetxea 
A3 aretoa, 2020ko urtarrilaren 11tik abuztuaren 30era 

Inaugurazioa: urtarrilaren 10ean, ostirala 

18:30ean: erakusketa inauguratu aurreko bisita gidatua. Artiumen Adiskideentzako (beharrezkoa da 
erreserba egitea) 

19:00etan: Artistak gurean: Juan Luis Moraza. Doako jarduera 

20:00etan: erakusketaren inaugurazioa 

Hurrengo doako bisita gidatuak (Museoko sarrera-txartelarekin): urtarrilaren 12an, 19an eta 26an, 12:30ean 
(igandeak) (gaztelaniaz) 
Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito erakusketa Artium Museoaren ekoizpena da 
Argibide gehiago: www.artium.eus     

http://www.artium.eus/
http://www.artium.eus/
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Artiumek, Arte Garaikidearen Euskal Zentro-Museoak, Juan Luis Moraza. 
Gordailua 1987-1988 Depósito erakusketa aurkezten du (A3 aretoa, 2020ko 
urtarrilaren 11tik abuztuaren 30era) 

Artium Museoak, bere 2020ko programazioaren baitan, XX. mendeko azken 
laurdeneko Euskal Herriko praktika artistikoei buruz egingo duen hausnarketa-
prozesuaren parte da proiektu hau. 

Erakusketak Juan Luis Morazaren 60 lan baino gehiago aurkezten ditu. Ez dira 
oso ezagunak, eta 80ko hamarkadaren amaieran Arabako Arte Ederren Museoan 
egin zuen gordailuaren parte dira. 

Erakusketak, gainera, diagrama, marrazki, testu eta bibliografia ugari aurkezten 
ditu, Morazak artearen pentsalari eta teorialari gisa duen profila azpimarratzen 
dutenak. 

Beatriz Herráez eta Enrique Martínez Goikoetxea dira Gordailua 1987-1988 
Depósito erakusketaren komisarioak, eta Artium Museoaren ekoizpena da. 

 

2020an Artium Museoan hasiko den programazioak gogoeta zabal bat abiaraziko du Euskal Herrian 
laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetan gertatutako praktika artistiko eta kulturalei buruz, 
gure oraina, neurri handi batean, taxutu duten eraldaketa soziopolitiko sakonek markatutako aldian. 

Lehen hurbilketa batean, eta Artium museoan gordeta dauden funts baliotsuen artean, Juan Luis Moraza 
(Gasteiz, 1960) artistaren lanen bilduma ia ezezaguna nabarmentzen da. Lan-multzo hori berehala 
bihurtu zen, bere merezimenduengatik, garai hura definitu zuten lengoaia eta diskurtso artistikoei 
buruzko hausnarketa konplexua ekar zezakeen azterketa-kasuetako bat.  

Azterketarako duen gaitasun egiaztatuagatik eta artearen jardunaren sorburu diren inguruabar sozial, 
politiko eta kulturalak ulertzeko premiak bultzatuta lantzen dituen era guztietako gaiengatik, Juan Luis 
Moraza funtsezkoa da Euskal Herriko garai historikoa eta hark beste testuinguru artistiko eta kultural 
batzuekin dituen harremanak ulertzeko. Alde horretatik, Museoan gordailuan utzitako obren multzoak 
sormen-intentsitate handiko aldi baten berri ematen du, eta artistaren ekoizpena unean uneko eztabaida 
artistikoei eragiten zieten eraldaketa-prozesu sakonei lotuta kokatzen du, nazioarteko artearen 
korronteei oso adi. 

1998. urtearen amaieran adostu zuen Juan Luis Morazak Arabako Foru Aldundiko arduradunekin bere 
eskultura-multzo bat erakundearen funtsen parte izatea gordailu gisa, beste bost pieza dohaintzan 
ematearekin batera. 1987tik 1988ra bitarteko data duten obrekin, erakusketa honek bi lan familia biltzen 
ditu bere ibilbidean: Moldes para la oscuridad eta Negaciones. Egitura tubularreko altzairuzko hirugarren 
obra sorta batek, ARLMA (1989) izenekoak, osatu zuen gordailua.  

Erakusketak bi urte horietako tartea hartzen du, eta ikuslea CVA kolektiboa (Maria Luisa Fernandezekin 
batera sortua) desegitearekin eta artistak 1985ean Mitos y delitos (Metrònom aretoa, Bartzelona) 
oihartzun handia izan zuen erakusketan parte hartzearekin bat datorren aldi batean kokatzen du.  

Pentsa litekeenaren aurrean, hondeaketa estratigrafiko horrek ez dakar bere konplexutasuna murriztea, 
ezta bere 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). 
Konpromiso hori zela-eta, azkar jo zituzten Moraza eta haren belaunaldiko kide nagusiak «euskal 
eskultura berri»-aren sortzailetzat, baina asko ez zetozen bat etiketa horrekin. 
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Bi hamarkada baino gehiago joan dira «gordailu» gisa gauzatu zen erabaki hartatik hasi eta lan horiek 
berriro argitara ematen dituen erakusketa hau antolatu den arte. Ordutik hona, lan gehienak ez dira 
jendaurrean erakutsi —Madrilgo Centro de Arte Reina Sofía Museo Nazionalean egileari eskainitako 
atzera begirako zenbait pieza izan ezik, 2014. urtean—, eta orain Artium Museoko aretoetan erakusten 
dira, material elkartu ugarirekin batera: marrazkiak, diagramak, testuak eta autoreak hautatutako 
objektuak. Erakusketan, gainera, artistaren liburutegiko 80 titulu daude, garai hartako solaskideak zein 
izan ziren adierazten dutenak, eta hark artearen pentsalari eta teorialari gisa duen profila azpimarratzen 
dutenak. Moraza ohituta dago bizi duen prozesu kognitiboa azaltzeko konpromisoari erantzuten. 

Juan Luis Moraza. Gordailua 1987-1988 Depósito egilearen ibilbidean dagoen ezagutzaren transmisio 
neketsua kontuan hartzen duen erakusketa-proiektu bat da, eta, bere helburuen artean, Museoaren 
prestakuntza-zeregina indartzen du, erakundeak gordetzen duen ondarea ikertu eta ezagutaraziz. 

 

Katalogoa 

Erakusketa hau dela eta, Artium Museoak katalogo bat argitaratu du, Juan Luis Moraza eta Beatriz 
Herráezen arteko elkarrizketa bat barne hartzen duena, erakusketan aurkezten diren obren irudiekin, eta 
egilearen «pasarte tekniko» eta «pasarte poetiko» gisa ezagutzen diren jatorrizko saiakeren, testuen 
eta  diagramen erreprodukzioarekin batera. 

 

Juan Luis Moraza 

Eskultorea. Arte Ederretan doktorea EHUn (1994). 

Bakarkako erakusketen artean nabarmentzekoak dira: de oficio (Estrany de la Mota Galeria. 

Bartzelona, 2017), Trabajo absoluto (Espacio Mínimo Galeria, Madril eta MAC, Coruña 2016), 

república (Reina Sofía Museoa, 2014), Software (Moisés Pérez Albéniz, Iruñea, 2010), 

IMPLEJIDADES (Montehermoso Kulturunea, Vitoria-Gasteiz, 2009), Faltas (Casal Soleric. Palma 

Mallorcakoa, 2006), Repercusiones (Trayecto, Vitoria-Gasteiz, 2007), S¡ (Elba Benitez, Madril, 2004), 

Plata (Casa de América, Madril 2003), Interpasividad (K.M., Donostia, 1999), NAS (DV Galeria, 

Donostia, 1998), Anestéticas (Andaluziako Arte Modernoaren Zentroa, Sevilla, 1998), éxtasis, estatus, 

estatua (Pablo Gargallo Museoa, Zaragoza, 1995), Arqueología del placer (Windsor, Bilbo, 1995), 

ornamento y ley (Amárica aretoa, Vitoria-Gasteiz, 1994), MA(non é)DONNA (Elba Benitez, 1992), 

ARLMA (Berini Galeria, Bartzelona, 1990), Cualquiera todos ninguno (Rita Garcia Galeria, Valentzia, 

1990), Juan Luis Moraza (Oliva Mara, Madril, 1988), Cicatriu a la matriu (Metrònom, Bartzelona, 

1983), (P) (C.A.M. Iruñea, 1982), CVA (C.A.M. Bilbo, 1982), etab. 

Azken talde-erakusketak: El poder del arte (Diputatuen Kongresua, Madril, 2018), De la revuelta a la 

postmodernidad (Reina Sofía Museo Nazionala, Madril, 2011), Arte Español, 1957-2007 (Palazzo 

Sant Élia, Milan, 2008), Everyday Utopías (Centre d´Art la Panera, Lleida, 2007), Soy el final de la 

reproducción. (Sculpture Center, New York, 2008), Aakey. (CCC, Centre de Creátion Contemporaine, 

Tours, 2006), Desacuerdos (MACBA, Bartzelona, 2005), Botánica Política (Sala Montcada, 

Bartzelona, 2004), La mirada a estratos (Zamorako Arkeologia Museoa, 2003), Trienal de Arte 

Gráfico. La estampa contemporánea (Revilladiego Jauregia, Gijón, 2002), Desesculturas (Círculo de 

Bellas Artes, Madril, 2002), BIDA 2001 (Valentzia, 2001), Ofelias y Ulises. (Kanpo Arazoetako 

Ministerioa. Iudeca, Venezia. 2001), Ironía (Joan Miró Fundazioa, Bartzelona. 2001).  

Erakusketa nabarmenak komisariatu ditu, besteak beste. Altxor publikoa. Errealitate-ekonomiak 

(Artium. Vitoria-Gasteiz, 2013), El retorno de lo imaginario, REALISMOS ENTRE XIX y XXI (Reina 

Sofía Museoa, Madril, 2010),edota Incógnitas (Guggenheim Bilbao Museoa, 2007). 

Haren lanak hainbat gune publiko eta pribatutan daude, Guggenheim (Bilbo), Reina Sofia Museoa 
(Madril), MACBA (Bartzelona), Artium (Vitoria-Gasteiz) eta Patio Herreriano museoetan, eta Rona 
Hoffman, Dona & Howard Stone eta Helga de Alvear bildumetan, besteak beste. 
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Vigoko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateko Eskultura Saileko irakasle titularra da, eta askotan 
deitzen diote Espainiako eta atzerriko hainbat unibertsitatetatik irakasle gonbidatu gisa. Mintegi, ikastaro 
eta jardunaldi ugari antolatu ditu, esate baterako, ARTE y SABER (Arteleku, Donostia eta UNIA, Sevilla, 
2004), Artes del sujeto, inercias del goce (Casa Encendida, Madril, 2003), INTERPASIÓN. Sobre 
Cognición creativa y producción artística en un nuevo espacio social, (Arteleku, Donostia, 1999), 
Cualquiera, todos ninguno. Más allá de la muerte del autor (Arteleku, Donostia, 1991)... 

 

Orain Artium Museoan 

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

Elena Mendizabal. Eskultura. 2020ko maiatzaren 3 arte 

Muntadas. Elkarrekiko loturak, interconexiones, interconnessioni. 2020ko urtarrilaren 12 arte 

 

Aurki 

Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian. 2020ko otsailaren 8tik 
aurrera. Inaugurazioa, otsailaren 7an, ostirala 

Gema Intxausti. Jendetzaren erdian, atxiloketari begira. 2020ko otsailaren 8tik irailaren 20ra. 
Inaugurazioa, otsailaren 7an, ostirala. 
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