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A0 aretoa. Artium Museoa

Artium Museoa Bilduma. Zeru bat, hamaika bide. Praktika 
artistikoak Euskal Herrian 1977-2002 aldian
2020ko otsailaren 8tik 2023ko otsailaren 12ra 
A0 aretoan 

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 Unibertsitateko Leioako campusean (handik hiru urtera 
Euskal Herriko Unibertsitatea bihurtuko zen).

Zeru bat, hamaika bide narratiba ireki, inklusibo eta etengabe eraikitzen 
ari den baten eran planteatu da, eta ehundik gora artelan, dokumentu 
eta artxiboko material bildu ditu museoko aretoetan. Era horretara, 
ibilbide luze bat egiten du proiektuak hartzen duen mende-laurdenean 
sortutako adierazpenen ugaritasunean barrena.
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A0 aretoa. Artium Museoa  

Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea
2020ko otsailaren 8tik 2023ko otsailaren 12ra
A0 aretoa

Bere jatorri ilustratutik hasita, feminismoa internazionalismoa izan da beti. 
1975ean, Espainian diktadorea hil zen urtean, feminismoaren Hirugarren 
Olatu Handiak, 60ko hamarkadatik Atlantikoaren bi aldeetan garatuz 
zihoanak, mugarri bat gainditu zuen Emakumearen Nazioarteko Urtea 
izendatu zenean eta Nazio Batuen Erakundeak babestutako Emakumeari 
buruzko lehen Mundu Konferentzia Mexikon ospatu zenean. Olatu 
hori bera artearen arlora ere iritsi zen lehendabiziko aldiz, artearen eta 
feminismoaren arteko elkargunean praktika artistiko eta teorikoa sortuz. 
Mugimenduak oihartzun zabala izan zuen nazioartean, besteak beste, 
Linda Nochlin-en Why Have There Been No Great Women Artists? 
(Zergatik ez da historian artista emakume handirik egon?) artikuluari 
esker.

Mugimendu antifrankistekin batera, mugimendu feminista hasiberri 
bat, tartean artistak ere badituena, emakumeen diskriminazioaren, 
zapalkuntzaren eta esplotazioaren aurka hasi zen lanean Euskal Herrian. 
Zeru bat, hamaika bide erakusketak testuinguru horretan sakontzen du, 
garaiko pieza artistikoen eta dokumentazioaren bigarren emanaldia den 
Bigarren bide honekin (Hemen dira hutsunean igeri egindakoak izan zen 
lehena). 
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Iván Zuluetaren asaldura
2022ko urriaren 14tik 2023ko martxoaren 5era
A1 aretoa 

Erakusketa honek Ivan Zulueta (Donostia, 1943-2009) euskal 
zinemagilearen irudiari eta lanari buruzko hurbilketa bat proposatzen 
du. Haren filmografiako pelikulak, artista grafiko gisa egindako lana, 
harremana izandako pertsonei eginiko elkarrizketak eta memorabilia 
erabiliz, Zuluetak irudiaren inguruan egin zuen esperimentazio 
etengabean oinarrituta sortu zuen unibertsoa aztertzen du 
erakusketak. 

Pinturaren eta marrazkiaren hurbileko planteamenduetatik abiatuta, 
Zuluetak zinemaren mugak aztertu zituen irudiaren inguruan 
hausnartzeko, haren enigma argitzeko, ikuslea bahitzeko duen 
ahalmenean barneratzeko. Zentzu horretan, eguneroko bizitzan 
egindako etenaldi bat izan zen harentzat zinema, amets egiteko, 
pentsatzeko gune bat. «Etenaldia Akilesen orpoa da, iheslekua, 
gure aukera bakarra» dio bere pertsonaietako batek. Are gehiago, 
zinema bera —pasio ororen antzera jasaten duena irenstera irits 
daitekeena— bere filmografia laburreko gai handienetako bat da. Bere 
lanean, bitarteko horrek une bat, bizipen bat artifizialki harrapatzeko 
tresna gisa zituen aukerak areagotu zituen, zinemari —hitzez hitz— 
fotogramaz fotograma barrenak atera arte. 

Komisarioa: Xabier Arakistain
Espainiako Filmategiaren laguntzarekin

Iván Zuluetak diseinatutako diskoen karatulak
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Jutta Koether 
Black Place
2022ko urriaren 28tik 2023ko apirilaren 16ra
A2 aretoa 

Laurogeiko hamarkadaren hasieratik, Jutta Koetherrek (Kolonia, 1958) 
pinturan oinarritutako eta idazkerak, performanceak eta musikak 
zeharkatutako praktika artistiko bat garatu du. Praktika horiek artearen 
historiografiarekiko diziplinarik ez izaten eta bere genealogiak bilatzen 
lagundu diote. Koetherren lana ezkutuan eta modu desobeditzailean 
hurbiltzen zaio margolaritzaren historiari, eta feminismoak eratutako 
praktika artistiko baterako leku gisa aldarrikatzen du baliabide hori.

Erakusketa honek formatu eta material askotako lanak biltzen ditu; 
Poussin, Rubens, Cézanne… Margolarien lanen berreskuratze gisa 
har daitezkeen oihal handiak –lehen aldiz erakutsi ziren lekuetan ia 
modu performatikoan eginak eta beren egikeraren berehalakotasun 
zentzuarekin–, edota formatu ertain eta txikiko lanak, era askotako 
euskarrietan eginak, non Koetherrek beste material batzuk aplikatzen 
dituen, ohiko pinturatik kanpo.

Black Place artistaren lehen erakusketa monografikoa da estatuan eta 
hiru hamarkada baino gehiagoko lana biltzen du.

Black Place. Jutta Koether, 2022. Argazkia: Ander Sagastiberri
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Rafael Lafuente
Konposaketak
20223ko urtarrilaren 20tik maiatzaren 14ra 
A3 aretoan

20. urteurreneko programazioari lotuta, Euskal Herriko Arte Garaikidearen 
Museoak, Artium Museoak erakusketa zabala eskainiko dio Rafael 
Lafuenteren (Vitoria-Gasteiz, 1936-2005) lanari.

Berrogeita hamar urtez Rafael Lafuentek pintura egiteak zer esan nahi 
duen aztertu zuen. Ezabatze eta arazketa formaleko prozesu jarraitu 
batean, serieetan lan eginez, egileak lengoaia geometriko hutsa garatu 
zuen. Kolorea, lerroa, planoa, konposizioa, pintura-teknikak eta euskarriak 
ez ziren menderatu beharreko elementuak, baizik eta lanaren emaitzan 
erantzukizuna zuten laguntzaileak. Haren lanean elkarrizketa hori irekita 
mantendu zen ibilbide osoan zehar, nazioarteko korronteek zabaldutako 
lengoaia eta diskurtso artistikoen garapenarekin lotutako ikerketa eta 
esperimentazio etengabean.

Artium Museoaren funtsetatik datozen lan enblematikoekin batera, 
erakusketaren zatirik handiena artistaren estudiotik bertatik dator, 
margolariaren familiak berreskuratu eta kontserbatu duen dokumentu- eta 
obra-funtsa. Gainera, margolanen aldamenean, erakusketak marrazki, 
prozesu eta proiektuen bidez erakusten digu, horietako asko lehen aldiz 
ikusgai, artistaren nortasun sortzailearen profil zabal eta konplexua.

Urtarrilaren 20an, 18:00etan
Gorka Lafuenteren, Gorka Basterretxearen eta Enrique Martínezen arteko 
solasaldia

Autorretrato. Rafael Lafuente
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JARDUERAK

Alejandro Cesarco
Beste adibide berri batzuk
2023ko martxoaren 24tik irailaren 24ra
A1 aretoan

Alejandro Cesarcoren (Montevideo, Uruguai, 1975) lanari buruzko 
erakusketa honek pedagogiaren funtzioak, erabilerak eta formak ditu 
aztergai, artistak argitalpen-arloan ere egiten duen lanaz gain. Izenburuak 
dioen bezala, erakusketak Cesarcoren duelako gutxiko lanak biltzen ditu, 
batez ere argazkiak, filmak eta testu-lanak, eta gogoeta bat proposatzen 
du ikaskuntzaren eraikuntzari eta esperientziari buruz eta memoriarekin, 
pertzepzioarekin eta hizkuntzarekin lotutako prozesuei buruz. Erakusketak 
artistaren lan esanguratsuenetako batzuk aurkezten ditu bere ibilbidean: 
Index (An Educator), Learning the Language (PresentContinuous II) eta All 
of the Doors of my Mothers House. 

Beste adibide berri batzuk hau Cesarcoren lanari Euskal Herrian 
eskaintzen zaion lehendabiziko erakusketa da, eta Lisboako Lumiar Cité/
Maumaus arte-galeriarekin lankidetzan prestatu da. Erakusketa-proiektu 
honen barruan, Mirene Arsanios idazlearen “Notes on mother tongues” 
saiakeraren itzulpena ere biltzen duen argitalpen bat argitaratu da.

Alejandro Cesarco Madrilen bizi da gaur egun, eta New Yorken egoitza 
duen Art Resources Transfer erakundeko zuzendaria da. Nazioarteko 
hainbat museotan eta erakundetan aurkeztu du bere obra, hala nola 
honako hauetan: Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2019); The Renaissance 
Society, Chicago (2017); Sculpture Center, New York (2017); Midway 
Contemporary Art, Minneapolis (2015); edo Kunsthalle Zürich (2013). 
Erakusketa-komisario ere aritu da, besteak beste, Sao Pauloko 33. 
Bienalean (Brasil, 2018) eta ARCOn (Madril, 2020). 

Martxoaren 24an
Solasaldia artistarekin 18:00etan

Autorretrato. Rafael Lafuente

Figuratively
Alejandro Cesarco, 2021 
Fotograma
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Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko Z aretoaren programa 
mugimenduan dagoen irudia esploratzeko espazio gisa finkatzen da, 
praktika zinematografikoaren eta arte garaikidearen artean dauden 
obren bidez. Bertan, forma narratibo berriak bilatzen dituzten egileak 
ezagutarazten dira, hizkuntza zinematografikoa historikoki definitu duten 
konbentzioak, generoak eta kategorizazioak zalantzan jarriz.

Irati Gorostidi eta Mirari Echavarri
San Simón 62, 2022
2023ko martxoaren 24tik ekainaren 18ra
Z aretoan

80ko hamarkadan, Lizasoko (Nafarroa) komentu bat Ortzadar komunitate 
xelebrearen egoitza izan zen. Eraikineko horma gatzgabeak lore-motibo 
izugarriz apaindu ziren, eta bertako aretoetan topaketa jendetsuak egin 
ziren, non new age kutsuko praktika katartikoekin esperimentatzen baitzen. 
Gaur egun, klausurako monjeak bizi dira eraikinean, eta gertaera haren 
arrastoak ia hautemanezinak dira. San Simón 62-ren egileak beren amen 
testigantzek erakarrita hurbildu dira bertara, frankismoaren ondorioak alde 
batera utzi eta garai berri honetako erronka pertsonal eta politikoei aurre 
egin nahian, Ortzadarreko komunitatetik igaro baitziren.
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Z aretoa

San Simón 62. Irati Gorostidi eta Mirari Echávarri, 2022. Fotograma
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Bildumaren funtsen erakusketa berria
2023ko martxoaren 31tik aurrera
A0 aretoan

Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoak bere funtsen berrantolaketa 
berri bat aurkezten du, berrogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean 
hasi eta gaur egunera arte iristen den kronologia baten arabera egituratuta. 
Euskadiko modernitatearen kontakizun posibleetako bat planteatzeko, 
Nestor Basterretxea, Mari Paz Jiménez eta Jorge Oteiza Latinoamerikatik 
itzuli ziren garaia hartu da abiapuntutzat. Berrantolaketa horretan, 
funtsezkoak izan dira bai Arantzazuko Basilikaren proiektuaren inguruan 
bildutako komunitate artistikoa, bai langileen egoerarekin konprometituta 
eta diktadura frankistaren aurka egon zen arte baten garapena –hala nola 
Bizkaiko Estampa Popularreko artistena–, bai abangoardiako arte hori 
Euskadin eta Euskaditik kanpo kokatu zen modua ere. Orduko artelan 
horiek nazioarteko hitzordu artistiko nagusietan –Sao Pauloko 57ko, 
Veneziako 58ko eta 76ko Bienalak eta Kasselgo 1964ko Documenta– eta 
erreferentziazko beste erakusketa batzuetan egin zuten bidea ere aztergai 
da erakusketan. 

Erakusketan hautsi egin nahi izan dira kronologiak, eta garai hartako 
lanek gaur egungoetan izan ditzaketen segidak edo jarraitutasun 
batzuk proposatzen dira, hain urrun ez dagoen iragan bateko obra 
horiek birbalioesten eta testuinguruan kokatzen lagun dezaketenak. 
Bildumaren berrantolaketak, gainera, aldi baterako erakusketen esparruan 
aurrera eraman diren ikerketak biltzen eta garatzen diren gune gisa ere 
funtzionatzen du. Hala, Iruñeko Topaketetan (1972) parte hartu zuten 
artisten lanak sartu dira, Juan Antonio Sistiagarenak eta Esther Ferrerenak, 
haien esperientzia pedagogiko esperimentalen bitartez. Aurreko 
berrantolaketan bezala, proiektu hau beste museo, artxibo eta erakunde 
publiko batzuekin lankidetzan gauzatu da.

Artium Museoaren 20. urteurrena 
dela eta egindako ekintza, Antoni 
Tàpiesen ‘Gran tela gris para 
Kassel’ lanaren aurrean, Juan Luis 
Morazak proposatuta. 
Argazkia: Iñaki Andrés / El Correo
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Testuinguruak bilduma batetik abiatuta. Sahatsa Jauregi
2023ko martxoaren 31tik irailaren 3ra
A02 aretoan

Euskal Herriko Arte Garaikideko Museoaren Bilduman sartu berri diren 
artisten ekoizpena ezagutarazteko asmoz, Sahatsa Jauregi (Salvador 
de Bahia, 1984) euskal artistaren lanari tarte bat eskainiko diogu, artistak 
horretarako egindako ekoizpen berri bat aurkeztuz. 

Erakusketa hau museoaren beste programa batzuekin bat egiten duen 
serie baten parte da, eta Artium Museoaren Bilduma ezagutaraztea du 
helburu, 2.700 artelan baino gehiagok osatzen duten izaera publikoko 
funts garaikide aparta. 

Esparru horretan, piezak, dokumentuak eta artxiboak museo-funtsetan 
sartzeak gaur egun artearen arloan garatzen ari diren eztabaidak eta 
praktikak aztertzen eta horien berri ematen laguntzen du.
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K Bere 20. urteurrenaren ospakizunen barruan, Euskal Herriko Arte 
Garaikidearen Museoak, Artium Museoak, artearen arloko eragileekin 
topaketa batzuk programatu ditu, museoen etorkizuneko ikuspegiei, 
haien gizarte- eta ondare-erantzukizunari eta ezagutzaren sorkuntzari 
buruzko hainbat ikuspegi emateko.

Museoaren etorkizunak

Filipa Ramos 

Lisboan jaiotako idazle eta komisarioa, Londresko Kingston 
Unibertsitateko Ikasketa Kritikoen Eskolan doktorea. Gaur egun, 
Oportoko Arte Garaikideko Departamentuko zuzendaria da.

Filipa Ramosen ikerketa-eremua, bai bere testu kritiko eta teorikoetan, 
bai hitzaldi, tailer eta argitalpenetan, kulturak ekologia lantzeko duen 
modua da, betiere arreta berezia eskainiz arte garaikideak naturaren eta 
teknologiaren arteko erlazioak sustatzeko duen erari. 

Otsailaren 9an, 12:00etan
Sarrera doan. Toki mugatua. 
Erreserbak 945 20 90 20 telefonoan edo artium.eus webgunean
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Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak II 
Zuzendaria: Miren Vadillo  

Ikastaro honek arte garaikidearen inguruan sortu diren historia, hizkuntza 
eta eztabaidetara hurbiltzea eskaintzen du. 20. urteurrenaren amaiera 
gisa martxoaren amaieran inauguratuko den Bildumaren aurkezpen berria 
abiapuntu hartuta, zortzi saiotan zehar eta hainbat adituk lagunduta, 
ibilbide historiko bat egingo dugu, erakusketak jorratzen dituen azterketa- 
eta proposamen-kasu batzuk ezagutzeko aukera emango diguna.

Asteartero, otsailaren 7tik martxoaren 28ra, 18:00etatik 20:00etara

Artium Museoaren Adiskideak eta Arte Ederretako eta Artearen Historiako 
Fakultateetako ikasleak, doan / Ikasketa homologatuetako ikasleak, 25 € / 
Bestelakoak, 60 €

Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20
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Zinema feministaren historiak  
JA

RD
UE

RA
K Hasieratik. Zinema feministaren historiak IV

Zinema-ziklo honen helburua da emakume zinemagileak eta haien filmak 
ezagutaraztea. Errealitate horiek zinema kanonikoaren historiatik kanpo 
geratu dira, eta ezinbestekoa iruditzen zaigu aldarrikatzea. Hasiera 
batean ibilbide kronologiko bat proposatu genuen, eta geroago filmen 
arteko harremana eraiki genuen zinemaren bidez. Edizio berri honek 
berrikuntza bat du: zinemagileek beraiek proposatuko dituzte emakumeek 
zuzendutako filmak zinemaren historian zehar, eta zinema-zuzendariek 
beraiek aurkeztuko dituzte saioak. 

Hilean behin, zuzendari bakoitzaren unibertso zinematografikora 
hurbilduko gara. Ibilbide posible bat, pixkanaka, gure zinemaren historia 
berridazten jarraitzeko.

Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroaren eta Euskal 
Herriko Arte Garaikidearen Museoaren, Artium Museoaren arteko 
lankidetza.

Programa osoa, webgunean ikusgai.

Otsailaren 5ean eta martxoaren 5ean, igandeak
Aurkezpena 18:00etan. Proiekzioak 18:30ean
Tarifa: 2 € / Artium Museoaren Adiskideak: € 1 

Sarrerak non erosi: museoaren txartel-leihatilan eta artium.eus webgunean
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Euskadiko Filmategia    

Zinema eta zientzia zikloa
Euskadiko Filmategiak, Donostia International Physics Centerrek eta 
Donostia Zinemaldiak antolatzen duten zikloaren seigarren edizioak, 
kultura zinematografikoa eta kultura zientifikoa transmititzeko helburu 
irmoarekin jarraituko du. Proiekzioak, aurkezpenak eta solasaldiak 
ziklo honen DNA dira, zinemaren eta zientziaren defentsa arrazoitu eta 
sendoaren bidez mamitzen dena, eta izen handiko emakume eta gizon 
zientzialarien presentzia nabarmenarekin.

Urtarrilak 12: El nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986). JBGA. 131’

Urtarrilak 26: Cuando el destino nos alcance (Richard Fleischer, 1973). JBGA. 97’

Otsailak 2: La herencia del viento (Stanley Kramer, 1960). JBGA. 127’

Otsailak 9: Madame Curie (Mervyn LeRoy, 1943). JBGA. 124’

Otsailak 16: ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Stanley Kubrick, 1967). JBGA. 93’

Otsailak 23: Fire of Love (Sara Dosa, 2022). JBEA. 93’

Martxoak 2: Philadelphia (Jonathan Demme, 1993). JBGA. 125’

Otsailak 9: Drácula de Bram Stoker (Francis F. Coppola, 1992). JBGA. 130’

Otsailak 16: Una mente maravillosa (Ron Howard, 2001). JBGA. 135’

Otsailak 23: Marrazoa (Steven Spielberg, 1975). JBEA. 124’

Urtarrileko, otsaileko eta martxoko ostegunak, 19:00etan 
Sarrerak, 3,5 €. Artium Museoaren Adiskideak, 2 €  
25 urte azpikoak: sarrera doan (museoaren txartel-leihatilan) 
Sarrerak non erosi: museoaren txartel-leihatilan eta artium.eus webgunean

Fire of Love. Sara Dosa, 2022. Fotograma
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LORATEGItik   

Doako bisita gidatuak
LORATEGItik doako bisita gidatuen programa bat da, Artium Museoaren 
erakusketa-eskaintza osoa ezagutzeko hainbat ibilbide esperimentatzea 
proposatzen duena: eraikina, gure bilduma eta/edo aretoetako erakusketa 
monografikoak.

Bisita guztiak museoaren lorategitik abiatzen dira, auzoari berdegunea 
ekarri dion proiektua, boluntarioek zaintzen dutena.

Asteazkenetan 18:00etan eta igandeetan 12:30ean 

Erreserbak 945 90 20 90 telefonoan edo artium.eus webgunean
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Artium Txikia
Igande goizetan, txikienek eta haien laguntzaileek Museoko 
erakusketetan arte garaikidea deskubritzeko eta lantegian era askotako 
teknika eta materialekin esperimentatzeko aukera dute.

3-5 urte bitarteko haurrentzat, heldu bat lagun dutela. 
Igandeak, 11:15etik aurrera. Ordu eta laurdeneko iraupena.
Bisita-tailer elebiduna (euskaraz eta gaztelaniaz). 
Sarrera: helduak 5 € eta haurrak 2 €/ Museoaren Adiskideak: % 50eko 
beherapena 
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20

Good morning, Artium!
Igande goizetan, haurrak eta haien laguntzaile helduak arte garaikideari 
hurbil dakizkioke eta, aldi berean, ingelesa praktikatu. Museoko 
erakusketen bisita egiteaz gainera, haurrek askotariko metodo eta 
gaiekin esperimentatzeko aukera izango dute lantegian. Arropa egokia 
ekartzea gomendatzen da.

6-12 urte bitarteko haurrentzat, heldu bat lagun dutela
Bisita-tailer ingelesez
Igandeak, 11:30etik 13:30era
Sarrera: helduak 5 € eta haurrak 2 € / Museoaren Adiskideak: % 50eko 
beherapena 
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20

Familientzako programak   
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Eguberrietako lantegiak
Etorkizuna proiektatuz

Artium Museoaren eta Barrutia Ikastolaren arteko lankidetzaren emaitza 
den lan luzearen zati bat biltzen duen Etorkizuna proiektatuz erakusketa 
hartuko dugu inspirazio-iturri. Barrutia Ikastolako ikasleek ekoitzitako 1:20 
eta 1:100 eskalako maketek osatzen dute erakusketa hau.

Lantegian geure eraikinak, parkeak, ikastolak, kiroldegiak eta kaleak 
eraikiko ditugu. Gure hiriak amestuko ditugu, gure etxebizitza idealak, gure 
nahien eta beharren arabera gehiago bizitzeko moduak aztertuz.

Urtarrilaren 3a eta 4a, 11:30etik 13:30era eta 17:30etik 19:30era
Urtarrilaren 5ean, 11:30etik 13:30era
Argibideak: 945 20 90 20

Aste Santuko lantegiak
Jaiegun horietan, Artium Museoan lantegiez goza dezakegu, erakusketak 
esploratzeko, eta, ondoren, tailerretan esperimentatzeko.

Apirilaren 6tik 15era, 11:30etik 13:30era eta 17:30etik 19:30era
Argibideak: 945 20 90 20
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Eguberrietako eta Aste Santuko lantegiak 
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Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
Artium Museoak espazio berde bat du bere barruko plazan, museoko 
lorategia. Lorategi honek bost zentzumenetara bidaiatzeko leku bat 
eman dio auzoari, eta artea eta natura bereizten dituen lerro meheaz 
hausnartzeko espazio bat.

Gure lorategiak zaintzea behar du berritzeko, irauteko eta hazteko. 
Landareei arreta egokia ematen bazaie, ortuari buruzko ezagupenak 
badituzu edo denbora pixka bat baduzu eta auzoko txoko berde hau 
zaintzen ikasi eta lagundu nahi baduzu, eman izena 945 20 90 20 
telefonoan edo hurbildu zaitez gure txarteldegira, ekimen honen eta 
bertan parte hartzeko moduaren berri izateko.

Ostiralero, 17:30ean
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CinémArtium 
Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hitzordua proposatzen du 
Artium museoak, hilean behin, frantseseko filmak jatorrizko bertsioan 
ikusteko eta, ondoren, ikusitakoari buruzko ideiak eta iritziak partekatzeko 
solasaldia egiteko, frantsesez hori ere.

- Urtarrilaren 31n, Une jeune fille qui va bien, Sandrine Kiberlain, 2021
- Otsailaren 28an, Mon légionnaire, Rachel Lang, 2021, FR. azpitituluak
- Martxoaren 28an, Bonne mère, Hafsia Herzi, 2021

Hileko azken asteartean, 18:30ean
Sarrera doan. Toki mugatua
Argibideak: 945 20 90 20

danZálava
DanZálava dantza eta mugimendu jaialdia 2017. urteaz geroztik egiten da 
Araban. Altraste dantza kolektiboak antolatuta, urtean zehar workshopak, 
performanceak, publikoak sentsibilizatzeko erakustaldiak eta denbora 
errealeko konposizioaren, inprobisazioaren eta mugimenduko ikerketaren 
inguruko sorkuntza-laborategiakegiten dira, Gasteizko Artium Museoan, 
Otazako Garaion Sorgingunean (Araba) eta Lasierrako Azala sorkuntza 
gunean (Araba) egoitzetan.

Otsailaren 11 eta 12an
Elena Córdoba (Madril, 1961) 
- Lantegia: Anatomía poética
  Otsailaren 11 eta 12an
  Argibide gehiago eta erreserbak: danzalava@gmail.com
- Erakustaldi publikoa
  Otsailaren 11n, 20:00etan
Sarrera doan. Toki mugatua. Argibideak: 945 20 90 20

Martxoaren 11 eta 12an
María Muñoz eta Pep Ramis, Mal Pelo (Mas Espolla de Celrà, Girona) 
- Lantegia. Martxoaren 11n eta 12an
  Argibide gehiago eta erreserbak: danzalava@gmail.com
- Erakustaldi publikoa
  Martxoaren 11n, larunbatean, 20:00etan
Sarrera doan. Toki mugatua. Argibideak: 945 20 90 20
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Juncal Ballestín ikerketa beka 2023
Artium Museoko, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoko Euskal 
Emakume Artisten, eta Praktika artistiko eta Artearen Teoria feministen 
Ikerketa eta Dokumentazio Zentroari atxikitako Juncal Ballestín Ikerketarako 
Nazioarteko Bekaren aurtengo deialdiaren xedea da ondoren aipatutakoa 
bilatzen duen Ikerketa-proiektu bat hautatzea: 

- arte feministaren historiografia bat garatzea, bai Euskal Herrian, bai 
nazioartean

- Museoko programei eta Bildumari lotutako artisten eta pentsalarien 
ekoizpenak aztertzea

Deialdi honetara edozein nazionalitateko ikertzaile aurkeztu ahal izango 
da, adin-mugarik gabe, banaka edo hautagaitza bateratua aurkezten 
duen kolektibo bateko kide gisa.

Eskabideak aurkezteko azken eguna 2023ko urtarrilaren 31 izango da.

Kontsultatu web orrian informazioa eta oinarri osoak.

JAI Praktika Artistikoen Institutuaren deialdia 2023
Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroak, Euskal Herriko 
Arte Garaikidearen Museoak, Artium Museoak eta Jorge Oteiza Fundazio 
Museoak JAI (Jardun Artistikoen Institutua) Praktika Artistikoen Institutuaren 
laugarren edizioan parte hartzeko deialdia ireki dute. Artistei zuzendutako 
arte-eskola honek udan irekiko ditu ateak eta praktika artistikoa izango 
da programaren muina, zeinak ikerketa, ekoizpena, pertzepzioa eta lan 
kritikoa sustatuko baititu. Irakasleak hiru erakundeen programetan parte 
hartzen duten artistak izango dira.

Deialdia laster irekiko da.

  



BILDUMA



26

Artium Museoa 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.

BI
LD

UM
A

Merci (Godard cumple 80 años). Gema Intxausti, 2010
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[Izenbururik gabea] 
(Hojas de eucaliptos I)
Cristina Iglesias, 1994

Bilduma, ikusgai    

Bildumako lanen txandaketa, museoaren 20. urteurrena 
dela-eta
20. urteurrenean, bildumako obra adierazgarrien sorta baten txandaketa 
aurkeztu nahi izan dugu, museoaren ondarearen ezagutza errazteko 
asmoz.

Besteak beste, Txomin Badiola, Juan Luis Moraza, Dora García, Jon 
Mikel Euba, Sergio Prego, June Crespo, Nestor Basterretxea, Susana 
Solano, Jordi Colomer, Eva Lootz, Elena Aitzkoa, Rosa Brun, Asier 
Mendizabal, Ricardo Iriarte edo José Félix González Placer artisten 
lanak dira hautaketa honetan parte hartu dutenak.
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Bilduma Ibiltari

Urtarrilaren 27an, Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko 
Zentroak Evil Eye. La historia paralela de la óptica y la balística izeneko 
erakusketa inauguratuko du Donostian. Artista garaikideen lanak, 
ekoizpen berriak, lan historikoak, artxiboa eta dokumentazioa uztartzen 
dituen erakusketa kolektiboa da. Optikaren historia eta balistikaren 
historia paraleloan garatu dira eta, azkenean, dronaren irudian bat egin 
dute, hil dezakeen kamera batean. Erakusketak garapen teknologikoak 
politika kolonialekin dituen inplikazioak aztertzen ditu, baita aireko 
ikuspuntua ere erabateko gerrari egiten dion ekarpenean.

Hautatutako lanen artean Oscar Dominguezen (Santa Cruz de Tenerife, 
1906 - Paris, Frantzia, 1957) Arbalète dago, Artium Museoaren 
funtsetakoa. Margolari surrealistaren olio-pintura hau 1950ean egin 
zen, garai «eskematikoa» deritzonaren barruan. Konposizio bareago 
eta poetikoagoen parentesi bat izan zen, bere obrak amorru, heriotza 
edo hondamendi pultsioak irudikatzen zituen egile batengan. Evil Eye 
erakusketa ekainaren 4ra arte egongo da ikusgai Donostiako zentroan.

Arbalète [Ballesta]. Óscar Domínguez, 1950
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 HEZKUNTZA

Museoa, eskola gisa
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoaren Hezkuntza Sailaren 
helburua da bere programen hedadura handitzea, maila guztietako 
eskola-curriculumak eta adin desberdinetako bisitarien esperientziak 
aberasteko, bereziki. 

Hain zuzen ere, eskola gisa ulertzen dugu museoa, aintzat harturik 
artearen pedagogiak zer-nolako indarra duen pentsamenduaren, 
sentiberatasunaren eta gizartearen arloetan harreman adierazgarriak 
sortzeko gure ahalmenak sendotzeko. 

Hala, Artium Museoaren hezkuntza-programek bidea ematen dute gure 
lurraldean mundua bizitzeko dauden moduen aniztasuna ezagutzeko 
eta ospatzeko eta horiei tokia egiteko, betiere tresna kritikoak bultzatuz 
arte garaikidearen bidez. 

Artium Museoko Hezkuntza Sailaren jarduera guztiak berariaz pentsatuta 
daude museoko orotariko publikoei artearen esperientzia eskaintzeko eta 
bermatzeko. Eta, sentikorrak baikara munduan gertatzen diren aldaketei 
buruz, etengabeko bilakaeran daude programa guztiak, gizartearen 
premia berrietara egokitzeko.
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Magnet-Erakarri
Barrutia Ikastolaren eta Artium Museoaren arteko lankidetza-
proiektua

Magnet-Erakarri 2019an Barrutia Ikastolak eta Artium Museoak abian 
jarritako aliantza bat da. Eusko Jaurlaritzak sustatu eta Vitoria-Gasteizko 
Udalak babestutako hezkuntza-proiektu pilotu gisa sortu zen. 

Magnet-Erakarrik helburu du hezkuntza-proiektu berritzaile eta 
erreferentziazko bat eraikitzea, zeinetan elkarlanean jardungo 
baitute bi erakundeek, artearen bidez garatzeko eskola-curriculuma, 
irakaskuntza-jarduetarako tresna metodologiko gisa ulerturik artea. 
Aliantza horren bidez, ikasleen hezkuntza arloko emaitzak hobetzea 
eta eskolan eta ingurune hurbilean integrazioa sendotzea lortu nahi da.

Etorkizuna proiektatuz

2022ko irailaren 9tik 2023ko urtarrilaren 9ra
Etorkizuna proiektatuz erakusketak Artium Museoak eta Barrutia 
Ikastolak elkarrekin egindako lan oparoaren parte bat biltzen du. Hain 
zuzen ere, Barrutia Ikastolako ikasleek 1:100 eta 1:20 eskaletan egindako 
bi maketak osatzen dute erakusketa, baita maketa horiek eraikitzeko 
prozesuei buruzko dokumentazio bisualak ere. Maketa kode bisual bat 
da, hizkuntza berezi bat, bultzatzen gaituena itxura fisikotik harago jotzera 
eta beste toki bat, aurrez badagoena edo etorkizun dena, imajinatzera; 
hala, maketak erakusten duena izango da isla (baldin eta tokia aurretik 
baldin bazegoen) edo etorkizuneko desira (baldin eta proiektua bada).

Barrutia Ikastolarekin proiektu hau garatu ahala eraikitako esperientziek 
aukera eman digute ikaskuntzaren unea bera gozatzeko, osagai berri bat 
txertatuz hezkuntzan: plazera. Izan ere, gozamena lanean oparotasuna 
dakarren elementu gisa aurkezten duen ideia hori presente egon da 
guraso, irakasle, ikasle eta museoko hezitzaileen taldeekin eraiki ditugun 
konpromiso pedagogiko guztietan.



LIBURUTEGIA-DOKUMENTAZIO ZENTROA
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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.LI

BU
RU

TE
GI

A-
DO

KU
M

EN
TA

ZI
O 

ZE
NT

RO
A



35

Euskal Emakume Artisten, Praktika artistikoen eta Artearen 
Teoria feministen Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa
Ikerketa-gune propio eta espezializatua da, eta jakintza-arlo horrekin 
lotutako dokumentazioa biltzen du. Zentroak feminismoa ardatz duten 
testuinguru kultural, sozial eta politikoak ikertzeko euskarria eskaintzen du.

Dokumentazio Zentroaren helburua da praktika artistikoen eta ikuspegi 
feministen artean ezartzen diren harreman emankorretan interesa duten 
artista eta publikoen arteko plataforma eta topagune bihurtzea.

Euskal Emakume Artisten Ikerketa eta Dokumentazio Zentroko 
funtsetarako sarbidea librea eta doakoa da; aldez aurretik hitzordua 
eskatu behar da 945 20 90 08 edo 945 20 90 12 telefonoetara deituz 
edo biblioteca@artium.eus helbidera mezu bat bidaliz.
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Artium Museoan, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoan, ikerketa-
proiektu bat bultzatzen ari gara, oroimena gorde eta ezagutza sortzeko, 
arte garaikidearen testuinguruan. Praktika artistikoekin lotutako 
artxiboak sortu eta garatzea eskatzen duen proiektu bat da, gaur 
egun eskuragarri dagoen informazioa bateratu, sistematizatu, osatu 
eta aberasteko xedez. XX. eta XXI. mendeetan Euskadin garatutako 
praktika artistikoak ulertzen eta testuinguruan kokatzen lagunduko 
duen ekimen bat da.

Jarduera-ildo horren barruan, artxibo hauetan ari gara lanean:

• Nestor Basterretxea (Bermeo, Bizkaia, 1924 – Hondarribia, Gipuzkoa, 
2014). Batez ere eskultore gisa egindako lanagatik da ezaguna, 
baina Basterretxea artista polifazetikoa izan zen, eta zinemarekin, 
argazkigintzarekin, diseinu grafikoarekin eta arkitekturarekin 
esperimentatu zuen. Bi talde artistiko garrantzitsuren sortzaileen 
artean nabarmentzen da: 1957an Equipo 57 osatu zuen Jorge 
Oteiza eta Agustin Ibarrolarekin batera, besteak beste, eta 1966an 
GAUR Taldea, Oteizarekin eta Eduardo Chillidarekin batera. 2005ean 
Euskadiko Kutxaren Eusko Ikaskuntza Humanitate, Kultura, Arte eta 
Gizarte Zientzien Saria jaso zuen eta 2008an Lan Onari ematen 
zaion domina.

• Juana Cima (Caibarién, Las Villas, Kuba, 1951) bere familiarekin 
batera, Kubatik Santanderrera joan zen bizitzera 1961ean. 1975ean, 
Bilboko Arte Ederren Goi Eskolan sartu zen, eta 1980an amaitu 
zituen ikasketak. 1980ean hasita hainbat ikastaro eman ditu Euskal 
Herriko Unibertsitatean, baina 1990-1991 ikasturtean hasi zen 
EHUko Arte Ederren Fakultatean irakasten. 1980ko hamarkadan, 
Cimak paper garrantzitsua izan zuen mugimendu feministaren 
ikonografian, eta bere lana Euskal Herriko hainbat lehiaketa eta 
erakustaldi esanguratsutan parte hartzeko hautatu zuten. Haren 
erakusketa-jarduerak 1977-2011 aldia hartzen du. Juana Cima 
Artxiboa dohaintzan eman dio artistak Artium Museoari. Artxibo 
horrek artistaren ibilbide profesionalarekin zein pertsonalarekin 
lotutako dokumentazioa biltzen du.

Artxibo eta funts dokumentalak
LI
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• Juncal Ballestín (Vitoria-Gasteiz, 1953-2015) artista interdiziplinarra, 
bere bizitzan arlo artistiko askotan lan egin zuena. Artium Museoan 
egin zen Juncal Ballestín. Bizitza ariketa gisa erakusketarako 
erabilitako materialaren zati bat digitalizatu eta katalogatu egin 
zen artista gasteiztarraren ondarea ezagutarazteko. 2021eko 
abenduaren 20an, museoak hitzarmen bat sinatu zuen Anesvad 
Fundazioarekin, eta, horren bidez, dohaintzan jaso zuen artista 
arabarraren ondare artistiko eta dokumentala, 40 artelan baino 
gehiagok eta dokumentu multzo zabal batek osatua.

• Rafael Lafuente (Vitoria-Gasteiz, 1936-2005). Autodidaktatzat zuen 
bere burua, baina prestakuntza sendoa zuen marrazkigintzan. 
Berak behin baino gehiagotan adierazi izan duen bezala, bere 
lanaren bilakaerak joera nabarmena izan du emoziotik intelektualera: 
figurazio espresionista (1954-1964), figurazio organikoa (1964-1970), 
pop figurazioa (1970-1975), abstrakzio geometrikoa (1975-1992) 
eta abstrakzio gestuala (1992-2005). Museoak, bertsio digitalean, 
Rafael Lafuentek bere bizitza osoko jarduera profesionalean 
bildutako dokumentazioa gordetzen du batetik, eta, bestetik, bere 
familiak bildutakoa.

• Gerardo Armesto (Vitoria-Gasteiz, 1949) margolaria, marrazkilaria, 
eskultorea eta ikus-entzunezkoen sortzailea da. Gerardo Armesto 
artxiboak 1981 eta 1990 urteen artean bideoan egindako lanen 
inguruan sortutako materiala, 1990 eta 2021 urteen artean egindako 
margolan eta eskulturen erakusketekin lotutako dokumentazioa eta 
bere ibilbidean zehar argitaratutako prentsa zatiak eta aldizkari-
artikuluak biltzen ditu.
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Euskal Emakume Artisten Dokumentazio Zentroak abian jarri duen lehen 
programetako bat irakurgai gomendatuena da. Hainbat artista, idazle 
eta profesionalek iradokitako argitalpenak dira, praktika artistikoei eta 
pentsamendu feministari lotuak. Proposamen horri esker, gaian adituak 
diren pertsonek Artium Museoaren bibliografia- eta dokumentu-
funtsa eratzen laguntzen dute —askotariko begirada eta irizpideekin 
aberastuta—, eta dokumentazio hori aktibatzeko ekintzak egiten ere 
bai. Proposatutako liburuak erosi dira, eta Euskal Emakume Artisten 
Dokumentazio Zentroan kontsulta daitezke.

Leah Whitman-Salkin-ek, Juncal Ballestín Nazioarteko Bekaren 
2022ko deialdian hautatutako ikertzaile eta editoreak, programa 
honen azken argitalpenak iradoki dizkigu, dagoeneko gure zentroan 
kontsultatzeko eskuragarri daudenak: 

- Your silence will not protect you, Audre Lorde. London: Silver 
Press, 2017.

- Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism, Trinh 
T. Minh-Ha. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 
cop. 1989.

- Of Cities & Women: (Letters to Fawwaz), Etel Adnan. New York: 
The Post-Apollo Press, imp. 2022.

- Dictee, Theresa Hak Kyung Cha. Oakland: University of California 
Press, cop. 2022.

- Women as lovers, Elfriede Jelinek; Translated by Martin Chalmers. 
London: Serpent’s Tail, cop. 1975.

- Making Kin Not Population, Edited by Adele E. Clarke and Donna 
Haraway.
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                          III  



                          III  

 Ig1 Museoa itxita
 Al2 Museoa itxita
 Ar3 Eguberrietako lantegiak
 Az4 LORATEGItik
  Eguberrietako lantegiak
 Og5 Museoa zabalik 11:00etatik 14:00etara
  Eguberrietako lantegiak
 Os6 Museoa itxita
 Lb7 
 Ig8 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al9 Museoa itxita
 Ar10 
 Az11 LORATEGItik
 Og12 Zinema eta zientzia zikloa
 Os13 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb14  
 Ig15 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al16 Museoa itxita
 Ar17 
 Az18 LORATEGItik
 Og19 
 Os20 Rafael Lafuenteren Konposaketak erakusketaren inaugurazioa
  Gorka Lafuenteren, Gorka Basterretxearen eta Enrique   
    Martínezen arteko solasaldia  
  Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb21 
 Ig22 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al23 Museoa itxita
 Ar24 
 Az25 LORATEGItik
 Og26 Zinema eta zientzia zikloa
 Os27 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb28 
 Ig29 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al30 Museoa itxita
 Ar31 

URTARRILA



                          III   

OTSAILA

 Az1 LORATEGItik
 Og2 Zinema eta zientzia zikloa
 Os3 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb4 
 Ig 5 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al6 Museoa itxita
 Ar7 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az8 LORATEGItik
 Og9 Museoaren etorkizunak: Filipa Ramos
  Zinema eta zientzia zikloa 
 Os10 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb11 danZálava
 Ig12 danZálava 
  Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
  Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 
  1977 – 2002 aldian erakusketaren azken eguna
 Al13 Museoa itxita
 Ar14 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az15 LORATEGItik
 Og16 Zinema eta zientzia zikloa
 Os17 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb18 
 Ig19 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al20 Museoa itxita
 A21 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az22 LORATEGItik
 Og23 Zinema eta zientzia zikloa
 Os24 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb25 
 Ig26 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al27 Museoa itxita
 Ar28 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak



                          III   

 Az1 LORATEGItik
 Og2 Zinema eta zientzia zikloa
 Os3 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb4 
 Ig 5 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al6 Museoa itxita
 Ar7 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az8 LORATEGItik
 Og9 Museoaren etorkizunak: Filipa Ramos
  Zinema eta zientzia zikloa 
 Os10 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb11 danZálava
 Ig12 danZálava 
  Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
  Zeru bat, hamaika bide. Praktika artistikoak Euskal Herrian 
  1977 – 2002 aldian erakusketaren azken eguna
 Al13 Museoa itxita
 Ar14 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az15 LORATEGItik
 Og16 Zinema eta zientzia zikloa
 Os17 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb18 
 Ig19 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al20 Museoa itxita
 A21 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az22 LORATEGItik
 Og23 Zinema eta zientzia zikloa
 Os24 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb25 
 Ig26 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al27 Museoa itxita
 Ar28 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak

MARTXOA

 Az1 LORATEGItik
 Og2 Zinema eta zientzia zikloa
 Os3 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb4 
 Ig5  Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
  Iván Zuluetaren asaldura erakusketaren azken eguna
 Al6 Museoa itxita
 Ar7 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az8 LORATEGItik
 Og9 Zinema eta zientzia zikloa
 Os10 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb11 danZálava
 Ig12 danZálava 
  Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al13 Museoa itxita
 Ar14 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az15 LORATEGItik
 Og16 Zinema eta zientzia zikloa
 Os17 Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb18 
 Ig19 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al20 Museoa itxita
 Ar21 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az22 LORATEGItik
 Og23 Zinema eta zientzia zikloa
 Os24 Alejandro Cesarcoren eta Irati Gorostidi eta Mirari Echavarriren 
  erakusketen inaugurazioa
  Solasaldia Alejandro Cesarcorekin
  Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
 Lb25 
 Ig26 Artium Txikia
  Good morning, Artium!
  LORATEGItik
 Al27 Museoa itxita
 Ar28 Ikastaroa: Arte garaikidearen hastapenak
 Az29 LORATEGItik
 Og30 
 Os31 Bildumako erakusketa berriaren eta Testuinguruak bilduma batetik   
     abiatuta. Sahatsa Jauregi erakusketen inaugurazioa
  Artium Museoko lorategia zaintzeko lantegia
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ERAKUNDE SORTZAILEA ERAKUNDE BABESLEAK

BABESLE PRIBATUAK

ENPRESA BABESLEAK

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

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

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

Fundación Banco Santander
Fundación Michelin
Mondragon
Mondragon Lingua


