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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 eta igandeetan, 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Jaiegun ez diren astelehenetan itxita

Abuztuaren 4an: 11:00etatik 14:00etara
Abuztuaren 5ean: itxita
Irailaren 5ean eta 6an: 11:00etatik 20:00etara (etengabe)
Irailaren 7an: itxita

LIBURUTEGI ETA DOKUMENTAZIO ZENTROA
Astelehenetik ostiralera: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:30era

TARIFAK
Doako sarrera
 · Arratsaldero
 · Asteazken eta igandeetan egun osoan
 · 14 urtez azpikoentzat, ikasleentzat, langabetuentzat eta pentsiodunentzat
Tarifa orokorra: 5 €

Agenda eguneratua zure mugikorrean
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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 aurrera 
A0 aretoan 

Erakusketa honek Artium Museoaren funtsak ditu ardatz, eta euskal testuin-
guruko 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 al-
darrikapena. 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. urtean 
amaitzen da ibilbidea, Artium Museoa zabaldu zen urtean hain zuzen ere. 
Praktika artistikoak, adierazpen kulturalak eta prozesu historikoak uztartuz, 
erakusketa honek besteak beste jorratzen ditu aldi horretan gertatu ziren 
instituzionalizazio prozesuak, artistek politika kulturalen eraketan izandako 
parte-hartzea, jardun artistikoen eta gizarte-mugimenduen arteko gurutzake-
tak, kontzientzia feminista, edo globalaren eta tokikoaren arteko tirabirak XX. 
mendearen amaieran sortutako arte-eztabaidetan. Gure orainaren konplexu-
tasunaren eta aberastasunaren berri emango duten iragan hurbileko ahotsen, 
formen eta egiteko moduen batura.
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https://artium.eus/eu/erakusketak
https://artium.eus/eu/erakusketak
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A0 aretoa. Artium Museoa

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

Museoaren bildumaren baitako lanez gainera, azken bi urteetan erakun-
dearen funtsetara iritsi diren gordailuak, dohaintzak eta erosketak sartu dira 
erakusketan. Besteak beste, Acciones corporales, Esther Ferrer artistak (Do-
nostia, 1937) 1975. urtean bideoan grabatutako performance saila eta Eusko 
Jaurlaritzaren Kultura Sailak sustatutako Gure Artea lehiaketako garrantzizko 
lan multzoa, besteak beste Miren Arenzana (Bilbo, 1965) eta Itziar Okariz 
(Donostia, 1965) artisten lanekin.

Horrez gainera, partikularren eta erakundeen lanak eta artxiboak ere bilduko 
dira erakusketan: Kutxa Fundazioa, Fundación Sancho el Sabio Fundazioa 
(Fundación Vital Fundazioa), Euskadiko Filmategia, Jorge Oteiza Funda-
zioa-Museoa, Artxibo Arteleku / Gipuzkoako Foru Aldundia, Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea eta «Maite Albiz» Emakumeen 
Dokumentazio Zentroa.
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Amets egoera loak artuta, 1982. Juana Cima   
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Zeru bat, hamaika bide. Bigarren bidea
Ibilbide feministak Bildumaren erakusketaren esparruan
2021eko martxoaren 5etik aurrera
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 Emaku-
meari 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? (zer-
gatik ez da historian artista emakume handirik egon?) artikuluari esker.

Mugimendu antifrankistekin batera, mugimendu feminista hasiberri 
bat, tartean artistak ere badituena, emakumeen diskriminazioaren, za-
palkuntzaren eta esplotazioaren aurka hasi zen lanean Euskal Herrian. 
Hala, 1977an, Euskal Herriko Emakumeen lehen Jardunaldiak egin zi-
ren Leioan, eta artistak arte-erakundeetatik baztertzen zirelako kezkatuta 
zegoen mugimendu feministak erakusketak antolatu zituen: 1981eko, 
1983ko eta 1989ko Emakumeok Gaur erakusketak Bilbon, eta 1986ko 
eta 1987ko Emakume Artistak Donostian. Horietan, Juana Cima, Itziar 
Elejalde eta Juncal Ballestín artistek parte hartu zuten, besteak beste, eta 
bigarren bide horretan barneratzen hasi ziren, beren buruari nor eta nola 
ordezten zuten galdetuz, emakumeak objektualizatzen dituzten estereo-
tipo femeninoak salatuz, beren ikuspegitik emakumeen irudikapenak 
sortuz eta erakunde artistikoak zalantzan jarriz. Mugimenduaren ikono-
grafiaren zati handi bat (kartelak, liburuxkak, eranskailuak, etab.) ekoitzi-
ko zituzten artista horiek. 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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https://artium.eus/eu/erakusketak
https://artium.eus/eu/erakusketak
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Along the Axis of Affinity, 2015. Anna Daučíková. Bideoa

Anna Daučíková 
Not Belonging To and In Solidarity With
2022ko apirilaren 8tik irailaren 18ra
A1 aretoan

Artista eta aktibista feminista eslovakiarraren lanari eskainitako lehen 
erakusketa Espainiako estatuko erakunde batean. Artistaren azken ar-
gazki, collage eta bideo-lanak, izaera historikokoak, biltzen dira bertan. 
Erakusketa honen esparruan, Anna Daučíkovák Zbyněk Baladrán artistari 
proiektu berri bat prestatzen laguntzeko proposatzen dio, Daučíkováren 
beraren aurreko lanak baliatuz eta haiei beste esanahi bat emanez.

Daučíkováren lanak hainbat bitarteko erabili ditu, une desberdinetan, 
gorputzak ingurune arkitektonikoarekin eta inguruko eraikuntza ideo-
logikoekin duen harremana aztertzeko. Artista Bratislavako Arte Ede-
rren Akademiako Beirazko Arkitektura Departamentuan graduatu zen, 
1978an. Handik gutxira Moskura emigratu zuen, eta bakartu samartuta 
jardun zuen 1991ra arte. Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasie-
ran, Bratislavara itzuli zelarik, ASPEKT aldizkari feministaren argitalpe-
nean parte hartu zuen. 

Zbyněk Baladránekin lankidetzan
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Prompt Book, 2016-2022. Erlea Maneros Zabala. Argazkia: Mikel Eskauriaza

Erlea Maneros Zabala 
The Voice of The Valley 
2022ko apirilaren 8tik irailaren 18ra
A2 aretoan

Erlea Maneros Zabalak (Bilbo, 1977) azken bost urtean egindako lanak 
biltzen ditu erakusketa honek. Maneros Zabalak bere egin ditu hiruro-
geita hamarreko hamarkadan masa-hedabideen eta irudia fabrikatze-
ko eta hartzeko aparatuen analisiaren inguruan hasitako estrategia eta 
eztabaida asko, zirkulazio globaleko sistemetan inskribatuta egoteak 
baldintzatuta. Teoria feministak zabaldutako eztabaida horiek artearen 
hizkuntzak errotik berritzen eta instituzionaltasun modu berriak propo-
satzen lagundu zuten. 

Artistak zalantza jartzen ditu ariketa, autoretza eta gisako beste termino 
batzuk, askotan serietan antolatzen den lan batetik abiatuta, eta proze-
suen iraupenak denbora produktibo, lineal eta homogeneo batean ins-
kribatutako edozein logika urratzen duen jarduteko modu baten berri 
ematen du. 
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En la penumbra de tu corazón, 1994. 
Néstor Sanmiguel Diest. Artium Museoaren Bilduma

Néstor Sanmiguel Diest
La peripecia del autómata
2022ko ekainaren 24tik azaroaren 1era
A3 aretoa

Néstor Sanmiguel Diesten (Zaragoza, 1949) obrari eskainitako erakusketa 
honek laurogeiko hamarkadaren amaieratik hasi eta gaur egunera arteko 
ekoizpena lantzen du. Ohiko atzera begirako erakusketa gisa egituratu or-
dez, haren ibilbideko une batzuetan eta besteetan gauzatutako lan sortak 
zabaltzen ditu, eta bere burua «lantegiko artista» gisa definitzen duen egi-
le honen praktikan murgiltzeko aukera ematen duen ibilbide bat marrazten 
du. 

Konbentzio orori bizkarra emanez, bere lanean maiz aipatzen ditu artea, 
literatura eta musikaren historia, baina baita eguneroko kontu arruntak ere, 
bere piezetan dokumentuak, fakturak, testu-zatiak, oharrak edo pren tsa-
orriak txertatzen baititu.

La peripecia del autómata aldi bereko bi erakusketatan hedatzen den ko-
misariotza proiektua da: bata Madrilen, Reina Sofia Museoaren Velázquez 
Jauregiaren egoitzan eta bestea Gasteizen, Artium Museoan, Euskal He-
rriko Arte Garaikidearen Museoan.
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Ephraim Asili Fluid Frontiers filmaren grabaketan (2017). 
Argazkia: Oona Mosna

Z aretoa zinema eta artea elkarrekin lotzeko modu berriak ikertzen dituen 
espazioa da. Ez da ziklo bat zinema-areto batean, ezta ohiko erakusketa 
bat ere. Museoan hirugarren espazio bat eraikitzen duen proiektu bat da, 
lurralde zinematografikora hurbiltzen diren artisten eta erakusketa-forma-
tua aztertzen duten zinemagileen lanak erakusteko eta aztertzeko. Mu-
seoan mugimenduan dagoen irudia pentsatzeko sortutako programa da, 
eta narrazio-forma berriak bilatzen dituzten autoreak ezagutarazten ditu, 
historikoki hizkuntza zinematografikoa definitu duten konbentzioak, gene-
roak eta kategorizazioak zalantzan jarriz.

Komisaritza: Garbiñe Ortega

Z aretoa    
ER

AK
US

KE
TA

K

https://artium.eus/es/exposiciones
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Ephraim Asili
Fluid Frontiers 
2022ko ekainaren 4tik uztailaren 17ra

Ephraim Asili zinemagile, artista eta DJaren iritziz, mugimenduan dauden irudiek 
munduari buruzko gure pertzepzioa iraul dezakete. Bere lan guztia zeharkatzen 
duen premisa bat du hori Ephraim Asilik. Duela hamarkada bat baino gehiago 
filmak egiten hasi zenetik, esperientzia beltzaren konplexutasunean sakondu 
du eta forma eta konbentzio zinematografikoak desafiatu ditu, AEBetako azken 
urteetako ahots pertsonal eta indar tsuenetako bat bihurtzeraino, bai AEBetan 
bai nazioartean. Erakusketan, bere Diaspora Suite (2010–2017) lanaren zati bat 
aurkeztuko du: 2011 eta 2017 artean 16mm-tan filmatutako bost dokumental 
laburrez osatutako bilduma horretan, Estatu Batuak eta Afrika lotzen dituzten 
narratiba diasporikoei buruzko gogoeta egiten du Asilik.

Edurne Rubio
Clamor
2022ko uztailaren 22tik irailaren 18ra

Clamor Edurne Rubio Barredoren azken filma da. Bertan artistak aztertzen du 
nola «duela ez asko arte, bataioa jaso aurretik hildako suizidak eta haurtxoak ez 
zituzten onartzen hilerri katolikoetan. Etxekoak, etsiturik, beren gorputzentzako 
leku duin baten bila ibiltzen ziren isilpean. Mendia eta haizea partekatzen 
dituzte ehorzketa horiek fusilatuekin, ateoekin, oinezkoekin, protestanteekin... 
Kanpaiek inoiz ez zuten “besteentzat” jo eta, hala ere, hilerritik kanpo, 
erakundetik kanpo, heriotza paisaia bihurtzen da».

Edurne Rubio (1974) Bruselan bizi den artista bisuala da, erakusketen, 
performancearen, zinemaren eta arkitekturaren arloetan lan egiten duena. 
Bere ikerketa-lana denboraren eta espazioaren pertzepzio indibidual edo 
kolektiboarekin lotuta egon da. Bere lana dokumentala denarekin eta 
antropologiarekin lotzen da, elkarrizketak, artxiboko irudiak eta ahozko 
komunikazioari buruzko ikerketa erabiliz.

MONDRAGONekin elkarlanean ekoitzitako proiektua

Z aretoa    
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Udako bisita gidatuen programa 
Uztailean, abuztuan eta irailean, Euskal Herriko Arte Garaikidearen Mu-
seoa ezagutzeko bisita gidatuak egiten dira: bere historia eta lurpeko 
arkitekturatik hasi eta Bildumaraino, aretoetan ikusgai dauden erakuske-
tetatik igaroz.

Ibilbidea museoko lorategian hasiko da, auzoari berdegunea ekarri dion 
proiektua, boluntarioek zaintzen dutena.

Uztailean, abuztuan eta irailean 
- Asteazkenero, 18:00etan
- Larunbatero, 17:30ean
- Igandero, 12:30ean
Iraupena (gutxi gorabehera): ordubete 

Museoko sarrera-txartelarekin doan
Erreserbak 945 20 90 20 telefonoan eta museoan bertan 

LORATEGItik
JA
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K

https://artium.eus/es/actividades
https://artium.eus/es/actividades
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Museoko lorategiaren zaintzaileak
Artium Museoa osatzen duten bi eraikin-blokeen erdian aurkituko duzu 
gure lorategia. Boluntarioek zaintzen dute, norberak ahal duen ordutegian, 
eta, ahal dutenean, ostiraletan elkartzen dira, 17:30ean.
Orain, udaren etorrerarekin, gure lorategiak inoiz baino laguntza gehiago 
behar du; beraz, landareak gustuko badituzu, denbora pixka bat baduzu 
eta auzoko txoko berde honetan lagundu nahi baduzu, eman izena pro-
grama honetan.
Informazio gehiago nahi baduzu, nahiz zuretzat, nahiz adiskide edo se-
nideentzat, nahiz kide zaren elkarte edo talderen batentzat, jarri gurekin 
harremanetan 945 20 90 20 telefonoan edo museo@artium.eus helbide 
elektronikoan.

Informazio-bilera: Uztailaren 1ean, ostirala. 17:30ean 
Museoko lorategian 
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20 eta museo@artium.eus
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Bilduma_Gordailuan   

Bilduma_Gordailuan  
Bisita gidatu bereziak «20. urteurrena»
Museoaren 20. urteurrenaren barruan, museoko margolanen biltegietan 
erakusketa bat ikusteko bisita-programa bat jarri du abian museoak. Ge-
hien mailegatu diren artelanen sorta bat biltzen du erakusketak.
Bilduma sortu zenetik, hango artelan askok ia mundu osoko erakusketetan 
parte hartu dute. Horrek gure funtsetan dauden artisten eta haien lanen 
ospea adierazten du, bai eta Bildumaren prestigioa ere.
Diskurtso berri batean, erakusketa berri batean parte hartzen duen lan 
bakoitzak erlazio eta esanahi geruza berri bat irabazten du. Proposatzen 
den egungo sorta, beraz, museoaren funtsen gaineko begirada anitzek 
egin dute.
Urtero, ia ehun pieza mailegatzen dira beste zentro, erakusketa-areto eta 
museo batzuetako proiektu eta erakusketetarako.
Ez dira nahitaez lanik garestienak, ezta berritzaileenak ere. Pieza horien 
balioa harremanak eraikitzeko eta museoko profesionalen eta ikusleen 
arreta erakartzeko gaitasunean datza.
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Ikusgai dauden artelanak:

Miquel Barceló: Le peintre avec pinceau bleu, 1983 
Carmen Calvo: Serie escrituras, 1985 
Miguel Ángel Campano; Omphalos IX, 1985 
Victoria Civera: (Autorretrato) Sueño, 1985 
Equipo Crónica: Leer a Daumier, 1975 
Elena del Rivero: Les amoureses (Elene & Rrrose), 2001 
Esther Ferrer: El autorretrato en el tiempo, 1981-1994  
Patricia Gadea: Van Gogh y su amigo, 1985 
Juan Genovés: El grito, 1977 
Luis Gordillo: Fumando dúplex más espacio abierto, 1975-76 
Menchu Lamas: O forzudo, 1985 
Manuel Millares: Cuadro 67, 1959 
Joan Miró: Femme dans la nuit, 1974 
Marina Nuñez: Sin título, 1966 
Pablo Palazuelo: Orto V, 1969 
Pablo Picasso: Mousquetaire à la pipe, 1968 
Antonio Saura: Portrait imaginaire de Phillipe II nº 3, 1967 
Soledad Sevilla: Te miras como tú eres, 1988 
Antoni Tàpies: Creu negra i diagonal, 1973 

Hileroko lehen larunbatean, 11:30ean
Informazioa eta erreserbak: 945 20 90 20 edo www.artium.eus  
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JAZZINEMA 
Euskadiko Filmategiak Jazzinema zikloarekin emango dio amaiera den-
boraldiari eta uztailean lau film proiektatuko ditu Euskadiko hiru jazz jaialdi 
handiekin bat eginik (Getxo, Gasteiz eta Donostia). Programak klasiko za-
harrak eta modernoak biltzen ditu. Saioek filmaren aurkezpena eta ondo-
rengo proiekzioa izango dituzte.

Uztailaren 7an, 14an, 21ean eta 28an, 19:00etan
Artium Museoaren Emanaldi aretoan. 
Prezioa: sarrera orokorra, 3,5 €. Artium Museoaren Adiskideak, 2 €. 25 ur-
tez azpikoak: sarrera doan (museoaren txartel-leihatilan)
Sarrerak non erosi: museoaren txartel-leihatilan eta online

Uztailaren 7an
Jazz on a Summer’s Day. Bert Stern, 1959. 85 min 
Ingelesa, gaztelaniazko eta euskarazko azpitituluekin. 
Dokumental honek 1958. urtean Newport Jazz Festival jaialdian elkartu zi-
ren jazz musikari handienetako batzuen soinuak eta interpretazioak biltzen 
ditu. Beti laino artean eta zuri-beltzean filmatu diren jazzaren inguruko au-
rreko filmak ez bezala, pelikula hau kolore bizian grabatuta dago. Besteak 
beste, Louis Armstrong, Thelonious Monk, Anita O’Day eta Mahalia Jack-
son musikariak entzuten ditugun bitartean, hondartzen, itsasoko txalupen, 
dantzan ari diren bikoteen edota kontzertuko ikusleen aurpegi liluratuen 
irudiak ikuskizun beraren irudiekin gurutzatzen dira.
Aurkezpena: Alberto Ibarrondo  

Mo’ Better Blues (Spike Lee, 1990)

Euskadiko Filmategia   
JA

RD
UE

RA
K



19

Uztailaren 14an 
Mo’ Better Blues. Spike Lee, 1990. 129 min 
Ingelesa, gaztelaniazko azpitituluekin 
Bleek Gilliam tronpeta-jotzailea eta Shadow Henderson saxofoi-jotzailea 
klub ziztrin batean jotzen duen jazz-boskote baten buru dira. Shadow ban-
dako protagonista nagusia da, eta Bleeki ere bizitza ondo doakio. Baina 
hainbat arazo sortzen dira eta erabaki zailak hartu behar dituzte. Alde ba-
tetik, Bleekek aurpegia atera behar du taldeko managerraren alde: laguna 
jokora emana da eta dirua uzten diotenek sarri jipoitzen dute. Bestetik, 
tronpeta-jotzaileak bi amodio-harreman paralelo ditu eskola-maistra ba-
tekin eta abeslari batekin, eta bien artean aukeratu behar du. Gainera, 
Bleeken eta Shadowren arteko lehia profesionalak arriskuan jartzen du 
bandaren etorkizuna.
Aurkezpena: Josemi Beltrán  

Uztailaren 21ean 
Ascenseur pour l’échafaud . Louis Malle, 1957. 88 min  
Frantsesez, euskarazko azpitituluekin
Julien Tavernierrek, Indotxinako gerran paraxutista ibilitako gizon batek, 
maitasun harreman bat du Florencekin. Simon Carala izeneko enpre-
saburu baten emaztea da Florence; Julienen nagusiaren emaztea, hain 
zuzen. Beren harremana isilpean gordetzeaz nekatuta, bi maitaleek Simon 
hiltzea erabakiko dute, hilketa suizidio gisa aurkeztuta. Julienek, ordea, 
susmoak sorraraz ditzakeen soka bat kentzea ahaztu du, eta eraikinera 
itzuliko da. Une horretantxe, segurtasun zaindariak argia eten eta ateak 
itxiko ditu. Protagonista, ondorioz, igogailuaren barruan harrapatuta gera-
tuko da. Bitartean, bi gaztetxok haren autoa lapurtuko dute.
Aurkezpena: Alberto Ibarrondo  

Uztailaren 28an 
Thelonius Monk: Straight No Chaser. Charlotte Zwerin, 1988. 93 min. 
Ingelesez, gaztelaniazko azpitituluekin  
Thelonious Monk (1917-1982) jazzeko pianojotzailearen bizimoduari 
buruzko film dokumentala. Monken eta haren tadearen zuzeneko kontzer-
tuak biltzen ditu, eta ezohiko artista honen lagunei eta familiartekoei egin-
dako elkarrizketak ere ezagutzera ematen ditu.

Euskadiko Filmategiarekin elkarlanean
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Bere 20. urteurrenaren ospakizunen barruan Artium Museoak, artearen ar-
loko eragileekin topaketa batzuk programatu ditu, museoen etorkizuneko 
ikuspegiei, haien gizarte- eta ondare-erantzukizunari eta ezagutzaren sor-
kuntzari buruzko hainbat ikuspegi emateko.

Nuria Enguita: Museoa, arte ederren eta masa-hedabideen 
artean 
Irailaren 14an, asteazkenean, 18:30ean

Zer dezake museo batek orain? Arte garaikidearen museoa berrikusten 
duen artearen historia anitzen, bere betebehar dekolonialaren eta gizar-
te-eginkizun sistemiko zehatz baten erdian dabil borrokan. Museoa arteen 
ezkutuko berrikusketa eta potentzialtasunen lekua da, herritarren arteko 
elkarrizketarako motorra eta artea, gizarte-mugimenduak eta akademia 
elkartzeko tresna pribilegiatua.

Nuria Enguita IVAM-Institut Valencià d ‘Art Moderne-ren zuzendaria da 
2020. urteaz geroztik. 2015etik 2020ra Bombas Gens Arte Zentroaren 
(Valentzia) zuzendaria izan zen, eta 1998tik 2008ra Bartzelonako Antoni 
Tàpies Fundazioaren zuzendari artistikoa. 

Museoaren etorkizunak   
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NÍTIDO programa museoan gazteen parte-hartzea areagotzeko bideak 
identifikatzeko asmoz sortu da. Bitartekaritza-agenteen arteko aldizkako 
topaketen bidez garatuko da, museoaren programak partekatzeko mo-
duak eta ezagutzak bateratuko dituztenak. Topaketa horiei esker, gainera, 
museoaren, arte-sarearen eta komunitatearen (elkarteak, kolektiboak, zo-
naldeetako programak…) arteko loturak sendotu ahal izango dira.
NÍTIDOren lehen edizioak bitartekaritza artistikoan espezializatutako era-
gile kulturalen arteko topaketa bat proposatzen du, publiko gazteenen 
interesak eta horiek erakunde kulturalekin dituzten harremanak aztertu di-
tuztenak.
Komisariotza: Sara Berasaluce, museoaren arduradunekin elkarlanean.

NÍTIDO   
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Programa

Irailaren 23an, ostirala
11:00 - 11:30. Jardunaldien aurkezpena. Sara Berasaluce eta Charo
                      Garaigorta.
11:30 - 12:30. Desmusearen hitzaldi/ekintza (Clara Harguindey eta Daniel 
                        Pecharromán)
12:45 - 14:00. La Liminal-en ekintza. (Beatriz Martins eta Yolanda 
                      Riquelme) 
Bazkaltzeko atsedenaldia

15:30 - 17:00. Solasaldi/ibilaldi/elkarrizketa Artium Museoko Hezkuntza 
                        taldearen eskutik 
17:30           Xirou Xiaoren ekintza/performancea 

Desmusea Clara Harguindeyk eta Daniel Pecharromanek osatzen duten 
talde artistiko eta kultur bitartekaritzakoa da. Beren lanetan museoetako 
eta kultura-erakundeetako bildumak bereganatu eta proiektu digitalen bi-
dez haiei buruzko kontakizun berriak artikulatzen dituzte.
La Liminal 2015ean Beatriz Martinsek eta Yolanda Riquelmek sortutako 
Kultur bitartekaritzako kolektibo bat da. Hiriari eta publikoari buruzko zen-
bait kezka —baita diskurtso ofizialek hiri-espazioen eta haien historiaren 
inguruan ematen dituzten kontakizunen ingurukoak ere— beste pertsona 
batzuekin partekatzeko gogotik sortu zen Kolektibo hori.
Arte Ederretan lizentziaduna (Guangzhou, Txina) eta Gizarte eta Kultura 
Erakundeetako Arte Hezkuntzan masterduna (UCM), Xirou Xiao artista, 
hezitzailea, ikertzailea eta kulturarteko eta arteko bitartekaria da. Liwai Ac-
ción Intercultural elkartearen sortzaileetako bat, Txinako diaspora sarearen 
koordinatzailea Espainian, eta MA∞ kolektiboaren sortzailea da.

NÍTIDO   
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Lankidetzak    
CinémArtium

Bilboko Institutu Frantsesarekin elkarlanean, hitzordua proposatzen 
du Artium Museoak, hilean behin, frantsesezko filmak jatorrizko 
bertsioan ikusteko eta, ondoren, ikusitakoari buruzko ideiak eta iritziak 
partekatzeko solasaldia egiteko, frantsesez hori ere. Hileko azken 
asteartean dira saioak.
- Irailaren 27an, asteartea: Énorme, Sophie Letourneur, 2020, FR. 

azpitituluekin.
Emanaldi aretoan. 18:30ean. Sarrera doan. Toki mugatua
Argibideak: 945 20 90 20

Korterraza 

Korterraza Gasteiz Aire zabaleko Film Laburren Jaialdia Artium Museo-
ra itzuliko da bere 13. edizioan. Uztailaren 7, 8 eta 9an publikoak film 
laburren 3 saio dibertigarrirekin eta 6 kontzerturekin gozatuko du.
Sarrera doan. Toki mugatua
Kontzertuak 18:30etik aurrera
Proiekzioak 22:00etan
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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 egokia 
ematea eta haren ondare-balioa gizarteratzea.

Izaera berezi horretatik abiatuta, museoaren bilduma eraikitzen ari den 
bilduma bat da, gaur egungo arte-adierazpen anitzetan barneratze-
ko ibilbidea erakusten duena. Premisa horretatik abiatuta, beti berrituz 
doazen paradigmetatik pentsatu behar da: genealogia berriak identifika-
tuz, eta orainarekin eta horrek planteatzen dizkigun gatazka eta erronke-
kin harremanetan egoteko gai diren enuntziazio-espazioak eraikiz. Ho-
rrela, Museoko aretoetan zabaldutako erakusketa-programek narrazio 
anitzekin lan egiten dute, eta norberak bere ibilbideak egitea proposa-
tzen dute, arte garaikidearen eta hori sortzen den testuinguruen ulerme-
na areagotzeko.

Acciones corporales, 1975. Esther Ferrer. Artium Museo Bilduma
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Bere 20. urteurrenaren barruan, Bilduma_Horman programa jarri du 
abian Artium Museoak, Bildumaren funtsetan giltzarri diren pieza eta ar-
tisten txandakatze dinamikoa. Gehienak eskulturak eta instalazioak dira, 
eta obra multzo honek ongietorria ematen digu museora iristean, doako 
guneetan.  
Horrela, museoa ireki baino lehenagoko Bildumaren jatorritik dauden 
erreferentziazko piezak azken hilabete hauetan sinatu diren eta funtsetan 
sartu diren beste lan batzuekin lotzen dira. Materialen, tekniken, memo-
rien edo konpromisoen arteko harremanak eta elkarrekikotasunak xuxur-
latzen dizkiguten topaketak. Elementu horietatik jaiotzen da diskurtsoa, 
gure ezagutza sustatuz. 

No Osso (Occipital), 2020. June Crespo. Argazkia: Gert Voor int’ Holt

BIlduma_Horman  
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BIlduma_Horman  

Programa honetan orain arte egondako obrak 

Twins III, 1988. Txomin Badiola 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
Friso impar de negaciones, 1988. Juan Luis Moraza 
Juan Luis Moraza Gordailua   
Lucy, 1994. Dora García 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
Gora, 2002. Jon Mikel Euba 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
00 Pared abultada, 2014. Sergio Prego 
Aitor Salegui Escolano Gordailua  
No Osso (Occipital), 2020. June Crespo 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
Core, 2020. June Crespo 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
Una exposición sin arquitectura, 2021. Xabier Salaberria 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa 
Gaua, 1960. Nestor Basterretxea  
Basterretxea Irurzun Familiaren Bildumaren Gordailua 
Sin título, d.g. Nestor Basterretxea  
Basterretxea Irurzun Familiaren Bildumaren Gordailua 
Sin título (Meridiano), d.g. Nestor Basterretxea   
Basterretxea Irurzun Familiaren Bildumaren Gordailua 
Sin título (Meridiano), d.g. Nestor Basterretxea  
Basterretxea Irurzun Familiaren Bildumaren Gordailua 
Colinas huecas n.º 3, 1984. Susana Solano 
Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoa Bilduma. Artium Museoa  
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Artelan nabarmendua   

Autorretrato en el tiempo, 1981-1994. Esther Ferrer. Artium Museoaren Bilduma

Esther Ferrer artista (Donostia, 1937) performancearen ordezkari nagusie-
tako bat da Espainian. Nahiz eta ekintza-artea izan bere lanerako bitarteko 
nagusia, bere argazki, marrazki eta instalazioekin lan multzo bat eraiki du, 
adimen argi batekin, denbora, presentzia, mugimendua eta errepikapena 
bere lanen gai eta material gisa eratuz.
Orain aipagai dugun pieza, Autorretrato en el tiempo, zuri-beltzeko argazki 
multzo bat da. Batetik bestera bost urteko tartearekin egin dira, jarraibi-
de berei eutsiz, aldatzen denari eta denboraren poderioz irauten duena-
ri buruzko gogoeta egiteko. Aurrez aurre egindako autoerretratuak dira, 
elementu subjektibo oro ezabaturik. Aurpegiaren simetria-ardatzetik zatitu 
ondoren, irudiak berregin egin dira, urteen joana aurpegi berean txan-
dakatuz; horrela, azal berberean, errepikapena, identitatea eta denbora 
hautematen dira aldi berean.
Artium Museoaren Bildumako lan hau 1994an egin zen, 1984, 1988 eta 
1994an hartutako irudiekin, eta urteetan zehar mantendu den sail baten 
jatorrian dago. Gaur egun ehun irudi inguruk osatzen dute saila. 
Aurten, 2022an, Bilduma_Gordailuan programan ikus daiteke; horreta-
rako, hileko lehen larunbatero, Artium Museoko biltegiak irekitzen zaizkie 
bisitarie.
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Carmen Calvok (Valentzia, 1950) 1985ean egindako Serie escrituras 
obra Valentziako Instituto Valenciano de Arte Modernon (IVAM) egongo 
da ikusgai uztailaren 14tik aurrera, artistari Julio González saria ema-
teagatik antolatu den erakusketarako hautatua. Proiektuak Carmen 
Calvoren, 60ko hamarkadaren amaieran hasitako ibilbide baten, bost 
hamarkada baino gehiagoko lan-ildo nagusiak aztertzen ditu.
Bai artelan hau, eta parte den Escrituras saila, bai Recopilación eta 
Reconstrucción sailak artistak bere ibilbidean zehar jorratuko zituen 
kodeak eta kontzeptuak finkatu zituen garaikoak dira. Eguneroko ob-
jektuen bilketa- eta sailkapen-prozesuak, horiei atxikitako memoria-
rekin batera, artearen lengoaiak eta sistema jorratzeko tresna nagusi 
bihurtuko dira artista kritiko eta ironiko honentzat, hasiera batean, eta 
gero, kontzientzia sozial handiagoarekin, emakumearen desberdinta-
sun-egoera agerian uzteko, bai artearen testuinguruan, bai gizartean. 
Arabako Foru Aldundiak 1986ko otsailean artelan hau erosi zuenetik, 
Serie escrituras-ek artistari eskainitako eta XX. mendearen amaierako 
Espainiako pinturan lengoaia artistikoak berritzeari buruzko ia hogei 
erakusketatan parte hartu du.
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Tokia irabaziz 
Museoa gertakizun-paisaia bat da, non zabaltzen diren garai 
batzuetako eta besteetako sentipen sakona nola edo hala azaltzen 
duten proposamen plastikoak. Goren-une bat ere bada, non gure 
ikasketa-prozesuko etapa batzuetan eta besteetan lehendabiziko 
aldiz aurkezten zaizkigun ideiak ernatu eta materia ukigaia sortzen 
den, inolako lotsa edo zentsurarik gabe. Horregatik, Artium Museoa 
eta, bereziki, haren Hezkun tza Saila, zertze batetik abiatzen den 
lan-testuinguru baten erara ulertu behar da. Ikasgeletako ikasketa-
esperientzia luzatzen eta egiaztatzen den eta neurriak jartzen zaizkion 
leku baten eran. 

Harrera ona eta partaide izatearen sentipena 
Hezkuntza Sailaren tresna guztien helburua da museoko era guztietako 
publikoei bere lekua ematea eta artearen esperientzia ziurtatzea. 
Artium Museoaren proposamenak behaketaren, elkarrizketaren, 
ikerketaren eta jardueran parte hartzen duten eragile guztien arteko 
lankidetzaren emaitza dira. Jabetzen gara munduan gertatzen diren 
aldaketez eta, beraz, gure programa guztiak etengabeko bilakaeran 
daude gizartearen behar berrietara egokitzeko.
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Udako lantegiak: Zomorroak, landareak eta beste animalia 
batzuk 
Ekainaren 28tik irailaren 2ra, asteartetik ostiralera, jaiegunak izan ezik, 
11:30- 13:30, 6-12 urte bitartekoentzat. 
Lantegi elebiduna. Museoko sarrerarekin doan
Naturako gaiak irudikatuko ditugu, eta, horretarako, itsas hondoaren, 
mendien eta beste leku askoren diorama tridimentsionalak eraikiko di-
tugu; gero, habitat bakoitzean aurki ditzakegun animalia eta landareak 
irudikatuko dituzten eskulturak sortuko ditugu.
Horri guztiari esker, teknika artistiko ugari aztertu ahal izango ditugu.
Jarduera hau aire zabalean egingo da, denborak ahalbidetzen badu. 

Familientzako jarduerak
Irailetik ekainera
Argibideak eta erreserbak: 945 20 90 20

Artium txikia
Igande goizetan, txikienek eta haien laguntzaileek Museoko erakuskete-
tan arte garaikidea deskubritzeko eta lantegian era askotako teknika eta 
materialekin esperimentatzeko aukera dute.
Ordutegia: 11:15etik 12:30era
3-5 urte bitarteko haurrentzat, heldu bat lagun dutela
Sarrera: helduak 5 € eta haurrak 2 € / Artiumen Adiskideak: % 50eko 
beherapena

Good Afternoon, Artium!
Larunbat arratsaldean, haurrak eta haiekin datozen helduak arte garai-
kideari hurbil dakizkioke eta, aldi berean, ingelesa praktikatu. Museoko 
erakusketen bisita egiteaz gainera, haurrek askotariko metodo eta gaie-
kin esperimentatzeko aukera izango dute lantegian. Arropa egokia ekar-
tzea gomendatzen da.
Ordutegia: 17:30etik 19:00etara 
6-12 urte bitarteko haurrentzat. Ingelesez
Sarrera: helduak 5 € eta haurrak 2 € / Artiumen Adiskideak: % 50eko 
beherapena
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Eskolaz kanpoko jarduerak. 2022-2023 Ikasturtea
2022ko irailaren 1etik 2023ko ekainaren 30era arte
Izen-emateak 2022ko ekainaren 28tik aurrera
Astelehen eta asteazkenetan: 5-7 urte bitarteko haurrak
Astearte eta ostegunetan: 8-12 urte bitarteko haurrak
17:30-18:30

Lantegi-bisita gisa antolaturik, saio bakoitzean erakusketa bat, pieza 
bat, artista bat... aztertuko da eta, ondoren, egun horretako egitaraua-
ren arabera, hainbat material eta diziplina artistikorekin esperimenta-
tuko da (marrazkia, performancea, eskultura, musika, bideoa edo ar-
gazkia, besteak beste). Eguraldia egokia baldin bada, lorategian ere 
lan egin ahal izango dugu, eta gure lantegiak aire zabalean egin. 

Tarifa: 40 € / hileko. Adiskideak, 25 € / hileko 
Toki mugatua
Euskaraz eta gaztelaniaz
Informazio gehiago: www.artium.eus eta 945 20 90 20

Extra-loturak
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Magnet-erakarri
Barrutia Ikastolaren eta Artium Museoaren arteko lankidetza-
proiektua
Magnet-Erakarri hezkuntza-proiektu pilotua da, Eusko Jaurlaritzak bul-
tzatua eta Gasteizko Udalaren lankidetza duena, non aliantza bat ezar-
tzen den ikastetxe baten, Barrutia Ikastolaren, eta Artium Museoaren, 
ospe handiko erakunde baten, artean. Aliantza horren helburua da 
erreferentziazko hezkuntza-proiektu berritzaile bat eraikitzea, non bi 
erakundeek elkarrekin lan egingo duten hiru urtez, artearen bidez es-
kola-curriculuma ezartzeko —irakaskuntzan jarduteko tresna metodo-
logiko gisa ulertuta—, ikasleen hezkuntza-emaitzak hobetzeko eta es-
kolan eta ingurune hurbilean integrazio handiagoa lortzeko. Hezkuntza 
guztion erantzukizuna da.
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Magnet-erakarri

Etorkizuna proiektatuz
Denok amestutako ikastola
2022ko irailaren 9tik 2023ko urtarrilaren 9ra

Artium Museoaren eta Ikastola Barrutiaren arteko lankidetzaren emaitza 
den lan zabalaren zati bat biltzen du Etorkizuna proiektatuz erakusketak.

Hemen aurkitzen dugun proposamena Barrutia ikastolaren 1:100 es-
kalan egindako bi maketak eta haren eraikuntza-prozesuen ikusizko 
dokumentazio guztiak osatzen dute. Maketa ikusizko kode bat da, itxu-
ra fisikoa gainditu eta existitzen den edo iristeko dagoen beste leku bat 
irudikatzera behartzen duen hizkuntza bat, zeinaren itxura islada baita 
(tokia baldin badago) edo etorkizuneko nahia (proiektua).

Proiektu honen garapenean, Barrutia Ikastolarekin gure pentsamen-
duaren misterioa ezagutarazteko eta gozatzeko aukera eman diguten 
esperientziak sortu diren uneak eraiki ditugu; Hezkuntzari osagai berri 
bat gehituz egiten da hori: plazera. Gozamenaren ideia hori, oparota-
sunaren elementu gisa, guraso, irakasle, ikasle eta museoko hezitzaile 
taldeetan eraiki ditugun konpromiso pedagogiko guztietan agertu da. 
Eta zein da eskolako lekurik irekiena, askatzaileena eta paradoxikoki 
intimoena? Patioa.



LIBURUTEGIA  
DOKUMENTAZIO ZENTROA



37

LI
BU

RU
TE

GI
A 

DO
KU

M
EN

TA
ZI

O 
ZE

NT
RO

A Liburutegi eta Dokumentazio Zentroa edukiak eta esperientziak ikertu, ikasi 
eta sortzeko ingurune bat da, bere baliabide eta zerbitzuak erabiltzen dituz-
ten 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 Zen-
troan Artiker garatzen da, dokumentu-ondarea zabaltzeko tresna. 

Kudeaketa eraginkorragoa lortzeko eta dokumentu-funtsak eta museoko 
jarduerak eta edukiak hobeto ezagutu eta zabaltzeko, argazki-artxiboa, jar-
dueren artxiboa eta Artiumeko erakusketa-artxiboa sistematizatzen, katalo-
gatzen, 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 ar-
tean etengabeko jarioa izateko mekanismoak bultzatu nahi dira, barne-ku-
deaketa datu ikusgai eta eskuragarri bihurtuz.
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Euskal Emakume Artisten, Praktika artistikoen eta Artearen 
Teoria feministen Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa
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.

Euskal Emakume Artisten, Praktika artistikoen eta Artearen Teoria feministen Ikerketa eta 
Dokumentazio Zentroaren irudia     
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EGUTEGIA



                        

 Os 1 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 2 Bilduma Gordailuan 
  LORATEGItik
 Ig 3 LORATEGItik
 Al 4 Museoa itxita
 Ar 5 
 Az 6 LORATEGItik
 Og 7 Jazzinema
 Os 8 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 9 LORATEGItik
 Ig 10 LORATEGItik
 Al 11 Museoa itxita
 Ar 12 
 Az 13 LORATEGItik
 Og 14 Jazzinema
 Os 15  Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 16 LORATEGItik
 Ig 17 LORATEGItik
 Al 18 Museoa itxita
 Ar 19 
 Az 20 LORATEGItik
 Og 21 Jazzinema
 Os 22 Museoko lorategiaren zaintzaileak
  Edurne Rubioren Clamor erakusketaren inaugurazioa (Z aretoa)
 Lb 23 LORATEGItik
 Ig 24 LORATEGItik
 Al 25 Museoa itxita
 Ar 26 
 Az 27 LORATEGItik
 Og 28 Jazzinema
 Os 29 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 30 LORATEGItik
 Ig 31 LORATEGItik

UZTAILA



                        

 Os 1 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 2 Bilduma Gordailuan 
  LORATEGItik
 Ig 3 LORATEGItik
 Al 4 Museoa itxita
 Ar 5 
 Az 6 LORATEGItik
 Og 7 Jazzinema
 Os 8 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 9 LORATEGItik
 Ig 10 LORATEGItik
 Al 11 Museoa itxita
 Ar 12 
 Az 13 LORATEGItik
 Og 14 Jazzinema
 Os 15  Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 16 LORATEGItik
 Ig 17 LORATEGItik
 Al 18 Museoa itxita
 Ar 19 
 Az 20 LORATEGItik
 Og 21 Jazzinema
 Os 22 Museoko lorategiaren zaintzaileak
  Edurne Rubioren Clamor erakusketaren inaugurazioa (Z aretoa)
 Lb 23 LORATEGItik
 Ig 24 LORATEGItik
 Al 25 Museoa itxita
 Ar 26 
 Az 27 LORATEGItik
 Og 28 Jazzinema
 Os 29 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 30 LORATEGItik
 Ig 31 LORATEGItik

ABUZTUA

 Al 1 Museoa itxita
 Ar 2 
 Az 3 LORATEGItik
 Og 4 Ordutegi berezia 11:00-14:00
 Os 5 Museoa itxita
 Lb 6 Bilduma Gordailuan 
  LORATEGItik
 Ig 7 LORATEGItik
 Al 8 Museoa itxita
 Ar 9 
 Az 10 LORATEGItik
 Og 11 
 Os 12 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 13 LORATEGItik
 Ig 14 LORATEGItik
 Al 15 Museoa itxita
 Ar 16 
 Az 17 LORATEGItik
 Og J18 
 Os 19 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 20 LORATEGItik
 Ig 21 LORATEGItik
 Al 22 Museoa itxita
 Ar 23 
 Az 24 LORATEGItik
 Og 25 
 Os 26 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 27 LORATEGItik
 Ig 28 LORATEGItik
 Al 29 Museoa itxita
 Ar 30 
 Az 31 LORATEGItik
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IRAILA

 Og 1 
 Os 2 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 3 Bilduma Gordailuan 
  Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 4 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 5  Museoa zabalik 11:00etatik 20:00etara
 Ar 6 Museoa zabalik 11:00etatik 20:00etara
 Az 7 Museoa itxita
 Og 8 
 Os 9 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 10 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 11 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 12 Museoa itxita
 Ar 13 
 Az 14 LORATEGItik 
  Museoaren etorkizunak: Nuria Enguita
 Og 15 
 Os 16 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 17 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 18 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 19 Museoa itxita
 Ar 20 
 Az 21 LORATEGItik
 Og 22 
 Os 23 NÍTIDO
  Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 24 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 25 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 26 Museoa itxita
 Ar 27 Cinémartium
 Az 28 LORATEGItik
 Og 29 
 Os 30 Museoko lorategiaren zaintzaileak
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 Og 1 
 Os 2 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 3 Bilduma Gordailuan 
  Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 4 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 5  Museoa zabalik 11:00etatik 20:00etara
 Ar 6 Museoa zabalik 11:00etatik 20:00etara
 Az 7 Museoa itxita
 Og 8 
 Os 9 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 10 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 11 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 12 Museoa itxita
 Ar 13 
 Az 14 LORATEGItik 
  Museoaren etorkizunak: Nuria Enguita
 Og 15 
 Os 16 Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 17 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 18 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 19 Museoa itxita
 Ar 20 
 Az 21 LORATEGItik
 Og 22 
 Os 23 NÍTIDO
  Museoko lorategiaren zaintzaileak
 Lb 24 Good Afternoon, Artium!
  LORATEGItik
 Ig 25 Artium txikia
  LORATEGItik
 Al 26 Museoa itxita
 Ar 27 Cinémartium
 Az 28 LORATEGItik
 Og 29 
 Os 30 Museoko lorategiaren zaintzaileak

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


