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68aren ostean. Artea eta praktika artistikoak Euskal Herrian 
1968-2018 erakusketak ibilbide bat proposatzen du azken 50 ur-
teetako Euskal Herriko testuinguru artistikoan zehar. Erakuske-
taren nahia da euskal arteak, 1968tik 2018ra bitartean, bere egin 
dituen modernizatzeko moduak aztertzea, bai eta hemen hasi-
tako bakarkako ibilbide batzuek nazioartean izan duten garran- 
tzia aitortzea ere. Ia 150 lanez -pintura, eskultura, argazkigintza, 
bideoa, instalazioak eta paper gaineko obra- osatutako auke-
raketa zabal batek euskal arte garaikidearen kontakizun krono-
logikoa proposatzen du, zeinak agerian uzten baititu hemengo 
eszena artistikoaren jarraipen-ildoak zein haustura-lerroak.

Erakusketa “bildumen bilduma” gisa aurkezten da. Museoaren 
bilduma bera dauka abiapuntu, eta interesgune nagusitzat 
euskal artea izan duten bilduma pribatuek zein beste erakunde 
publiko batzuek egindako mailegu esanguratsuak gehitu zaizkio. 
Erakusketaren ibilbidean zehar, liburuak, liburuxkak, aldizkariak, 
kartelak eta ikus-entzunezko materiala daude ikusgai; 1968 eta 
2018 bitartean, gutxienez, lau artista-belaunaldi lanean aritu di-
reneko testuinguru soziopolitiko zein kulturala bistaratzen dute, 
eta, era berean, kronologikoki agertzen dituzte euskal artearen 
inguruan azken bost hamarkadetan egon diren gertakari nagu-
siak. Ibilbideak 1968an du abiapuntua, Gaur taldea sortu zenetik 
bi urtera, berrogeiko hamarkadan jaiotako sortzaileen belaunal-
dia bertako eszena artistikoan sartu eta hura Euskal Eskolako 
taldeetako beteranoekin partekatzen hasi zen unean. 2018an 
amaitzen da, hainbat artista gazte samarren −gehienak lauro-
geiko hamarkadaren hasieran jaioak− proposamen berrienekin.

68aren ostean erakusketak museoaren eraikin modernoaren 
erakusketa-eremu guztia hartzen du, zeina 1970ean inau-
guratu zen, eta Estatuan lehena izan zen, osotasunean, arte 
garaikideko museo izateko pentsatua eta diseinatua. Erakus-
ketak proposatzen duen ibilbidea bi gunetan dago artikulatu-
ta: 32. aretoa, batetik, eraikin horren lehen solairuan kokatua 
eta, normalean, museoaren bildumari zuzendutakoa, eta BBK 
aretoa, bestetik, beheko solairuan dagoena. Edonola ere, 
erakusketan badaude beste pieza berezi batzuk ere, eraikin 
horren beraren harrera guneetan zein igarobideetan. Apar-
teko leku batean -33. aretoan-, Musika Euskal Herrian 1968-
2018 erakusketa dago. Xabier Erkizia musikari, ekoizle eta 
kazetaria komisario duen proiektua da, eta bisitariari gonbit 



egiten dio azken bost hamarkadetako Euskal Herriko musi-
ka- zein soinu-praktikak oinarri dituen ibilbidea egiteko.

ATARIKOAK
Erakusketaren sarrerako hallean, Darío Villalbaren Kapsulatuak 
ospetsuko irudi bat -giza figura bat, estres egoeran, isolamen-
du kapsula batean giltzapetuta- dago, bisitariari ongietorria 
eman, eta lehen aretoan ikus dezakeenari buruzko pistaren 
bat eskaintzeko. Euskal Herrian diktadura frankistaren azken 
urteetan sortutako artea, hain zuzen ere: María Dapena, Dioni-
sio Blanco eta Agustín Ibarrolaren irudi militanteak; hiru horiek 
Estampa Popularren hasi ziren, eta, gero, Euskal Eskolaren 
Emen taldean sartu ziren. Halaber, Pedro Osés eta Juan José 
Aquerretaren pieza bat ere badago; 68ko maiatzean Parisen 
izan ziren gertakariei buruz egin zuten serie ezagunekoa. Horrez 
gainera, Isabel Baquedanoren lan bat ere badago; hura ere pop 
konprometituari atxikita zegoen, eta errealitatearen kronika 
egiten zuen. Azkenik, Mari Puri Herreroren pieza goiztiar bat 
dago, erakusketaren hasierako panorama piktorikoa osatzeko. 

Giro politiko horretatik apur bat urrunago, baina ez, horratik, 
inguruarekin konprometitu gabea, Esther Ferrerrek 1968an 
bertan egindako performance bati buruzko dokumentazioa 
erakusten da; hain zuzen, horrek ematen dio izena erakusketa-
ri. Era berean, Luis de Pablo konpositorearen partitura grafiko 
bat ere badago. Zinema Fernando Larruquert eta Néstor Bas-
terretxearen Ama Lur film dokumentalaren kartelaren bidez 
agertzen da; 1968an estreinatu zuten Donostiako Zinemaldian, 
eta, garai hartan, kulturalki zein geografikoki kide izatearen 
sentimendua katalizatu zuen hein handi batean. Bestalde, 
José Antonio Sistiagaren ...ere erera baleibu icik subua arua-
ren… keinu koloretsuko filmeko proiekzio jarraitua dago. Eta 
atariko areto honekin bukatzeko, Jorge Oteizaren hogeita ha-
marreko hamarkadatik 1957ko Xede esperimentala lana egin 
arteko ibilbide eskultorikoaren une garrantzitsuko pieza mul-
tzo bat dago, bai eta Eduardo Chillidaren bi eskultura ere.

Era berean, erakusketako areto guztietan bezala, beira-arasa 
bat dago, eta artelanak egin ziren garaiarekin zein orduko 



kultur klimarekin lotutako mota guztietako dokumentuak 
erakusten dira bertan: liburuak, erakusketen katalogo zein 
liburuxkak, aldizkariak, kartelak, diskoak, gutunak eta ar-
tistei, taldeei eta erakundeei buruzko dokumentuak, ar-
tisten lanari testuingurua jartzeko eta garai hartako ko-
rronte orokorrean kokatzeko lagungarriak guztiak ere.

70eko HAMARKADA 

1966an Euskal Eskola sortu zuten artista haiek berek garape-
na eta heldutasuna lortu zuten 1970eko hamarkadan, Jorge 
Oteizak izan ezik, hark amaitua baitzuen bere lan eskultorikoa; 
hala eta guztiz ere, haren presentzia aktibistak erabakigarria 
izaten jarraitzen zuen garai horretan. Talde ekimen horrekin bat 
egin zuten gazteenek ere, besteak beste Xabier Morrás, Juan 
José Aquerreta eta Carmelo Ortiz de Elgeak, hiztegi pertsona-
la indartu zuten hamarkada horretan. Eskulturari dagokionez, 
euskal estilo geometrikoko erretorika bat sendotzen joan zen, 
oihartzun arkaikoekin; pinturaren eremuan, berriz, zailagoa izan 
zen belaunaldien arteko herentzia. José Antonio Sistiaga edo 
Rafael Ruiz Balerdiren —aurreko hamarkadako bi protagonista 
aipatzearren— eta Mari Puri Herrero edo Alfonso Gortázarren 
artean ez zen eskuz esku emateko lekukorik izan; aitzitik, belau-
naldien arteko ebakidura bat izan zen gehiago. Artista zaharre-
nek gazteekin hitz egiteari utzi zioten, eta 60ko hamarkadako 
pintura informalista distiratsuak apenas izan zuen jarraipenik. 
Bestalde, lankidetzan oinarritutako ekimenen porrota azaltze-
ko aipatu izan da lurralde desberdinetako artistek ere ez zutela 
elkar ulertzen, isolatuta zeudela, nahiz eta ikuspegi geografi-
kotik hurbil egon. Horri, halaber, belaunaldien isolamendu hori 
erantsi behar zaio. Oso nabarmena izan zen Bizkaian, errele-
boa benetako konfrontazio abangoardista izan baitzen; gaine-
rako lurraldetan, ordea, ez zen hain nabarmena izan, nahiz eta 
presente egon zen neurri handian edo txikian. Hamarkadaren 
hasieraz geroztik pintura narratiboaren forma berriak sortu 
ziren, zeinak zeuden lekukotasunezko poparen edo, besterik 
gabe, hiriaren fenomenoaren hurbilekoaren eta psikodeliaren 
edo mitologia pertsonalen hurbilekoaren artean. Gipuzkoa eta 
Iruñea izan ziren pintura mota horren fokuak, eta Topaketak 
72 erakusketaren bitartez egin ziren ikusgai, bat-batean. 
Diktaduraren testuinguru zailean lan egiten duten artistei 



buruz ari gara, noski. Erregimena azken estertoreetan baze-
goen ere, herritarren oinarri-oinarrizko askatasunak zapaltzen 
jarraitzen zuen: erakusketa itxiak, artista atxilotuak, zentsura… 
Euskal artistek, ordea, etenik gabeko desadostasunak gorabe-
hera, jakin zuten Francoren diktaduraren kontrako borrokan 
beste fronte bat osatzen. Erregimenaren amaieran, 1975, 1978 
eta 1979 urteen bitartean -diktadorearen heriotza, Espainiako 
Konstituzioaren onespena eta Euskal Herriko Autonomiaren 
onespena- artistek galdu egin zuten, maila batean bederen, 
beren izaera ereduzkoa, antagonista, eta bestelako testuinguru 
batera egokitu behar izan zuten; testuinguru horretan, lehen-
tasunek politikoak izateari utzi eta profesional bihurtu ziren. 
 
1979. urtearen amaieran, hamarkadaren muturrean, sintoma 
berri bat: Euskadi Sioux aldizkaria kaleratu zen, protagonis-
mo grafiko handiarekin, besteak beste Juan Carlos Eguillor 
eta Vicente Ameztoy artistekin. Mestizajearen inguruko ez-
tabaida kulturalaren alderdi berriak erakutsi ziren bertan, 
eta, gutxi iraun bazuen ere, antzeko ekimenen aitzindaria 
izan zen lurralde historiko guztietan. Euskal artista gehie-
nek ez zuten azkartasun beraz erreakzionatu prentsa eta iritzi 
askatasunaren estimulu berrietara; baina urte erabakigarri 
horietan, artista belaunaldi berri bat sortzen hasi zen, glo-
balaren eta tokikoaren erronkari aurre egin behar izan ziona 
eta igaro behar izan zuena modernotasunetik haren ondarea-
ri eta zabalik uzten zituen ikuspegiei buruzko eztabaidara. 

80ko HAMARKADA
Modernotasunaren krisia ez zen inguruko herrialdeetan bezala 
gertatu euskal testuinguruan, guztiz bestela baizik. Diktadu-
raren amaieraren dramatismo politikoak markatuta, berres-
kuratutako askatasunen eferbeszentzia giroan, ez zen, ordea, 
tradizio moderno batean oinarritzen -popa, minimalismoa, 
kontzeptuala-, zeinetatik abiatuta eraiki zitekeen bere kontaki-
zun antagonista. Alderantziz, eraikuntza nazionalaren, nortasun 
herrikoiaren, agenda zuen, eta beste dimentsio bat hartu zuen 
mapa autonomiko izeneko hartan. Nazioarteko joeren eragina 
bereziki aipagarria izan zen berrogei urtez isolatuta egon ondo-
ren nazioarteko ingurunera sartu berria zen herrialde hartan.



Modernotasunetik garaikiderako igaroaldia bizkorra izan 
zen, eta irudi moderno baten errebindikazioan -paradoxiko-
ki, edo ez horrenbeste- oinarritu zen: Jorge Oteiza, zeina ez 
zen besterik gabe eskultore bat, baizik eta helburu etikoko 
aktibista bat arte humanistarentzat, nahastaile bat, hainbat 
hamarkada zeramana arte garaikidearen esparruan bertako 
hezkuntza eta kultura berreskuratzearen premia azpima-
rratzen. Oteizaren irudia eredu formal eta etiko gisa itzuli 
zen 80ko hamarkadan, 50eko hamarkadaren amaieran bai-
no indar handiagoz, artean aktibo zegoela eskultore gisa. 
Hizkuntza post-minimalistaren (Txomin Badiola), kontzep-
tualaren (CVA) edo mitikoaren (Ángel Bados edo José Ramón 
S. Morquillas) bitartez, garai hartan Euskal Eskultura Berria 
deituak urrats bat aurrera eta beste bat atzera egin zuen: 
sorrerako erakusketan, Mitoak eta delituak (Bartzelonako 
Metrònom galeria eta Bilboko Udal Aurrezki Kutxa), aurre-
rantz begiratzen zuten hiztegi post-modernoen bitartez, eta 
atzera, berriz, tokiko ondarearen berrikusketaren bitartez. 

Bestalde, 70eko hamarkadaren amaieraz geroztik gora egin 
zuten nazioartean finkatuta zeuden neo-espresionismoaren 
bertsio gutxi-asko hurbilekoek. Finkatuta zeuden hainbat 
artista, hala nola José Luis Zumeta edo Juan Luis Goenaga, 
hartara hurbildu ziren, eta garrantzizko norabide aldaketa 
eragin zuten beren lanean; aldi berean, izen berriak sortu 
ziren, hala nola Iñaki de la Fuente, Daniel Tamayo eta Al-
fonso Gortázar, zeinak eskaini zituzten molde narratiboko 
pinturaren balio handitze horren bertsio guztiz bestelakoak. 

Erakundeen testuingurua ere aldatu egin zen: Bilboko Arte 
Ederren Fakultateak errotik aldatu zuen artearen irakas-
kuntza, artisten arteko harremana eta horien profil profesio-
nala. 1983. urtearen hasieran, Bilbo inguruko garrantzizko 
artista talde batek EAE (Euskal Artisten Elkartea) sortu 
zuen berriro, “indarrak bateratzea helburu komunen eta 
sektorearen babesaren alde” asmo zaharrarekin. Tarte al-
dizkariaren zenbaki bakarra argitaratu zuten, eta 20 euskal 
artista erakusketa antolatu zuten, Madrilgo Arte Ederren 
Zirkuluan; baina, beste behin, oso denbora gutxi iraun zuen. 
1981. urtean Arteder sortu zen, Nazioarteko Arte Azoka; 
hura izan zen Gernikako Estatutuaren ondorengo lehenen-
go urteetako gogoberotasunaren definiziorik onena, baina 



bi edizio baino ez zituen egin. Testuinguru horretan sortu 
ziren Gure Artea (1982), Eusko Jaurlaritzaren saria, Ertibil 
(1983), Bizkaiko Foru Aldundiarena, eta Artistas Noveles 
berritu zen. Deialdi horiek, formatu aldaketen eta eztabai-
den ondoren, jarraipena eduki dute gaur egun arte. Erakun-
deen panoramak pobrea izaten jarraitzen zuen, ordea: ez 
zegoen proposamen berriak sustatuko zituen erakusketa 
aretorik (Bilboko Aurrezki Kutxaren Kultura Aretoa salbu, 
Elkano kalean), ezta arte zentrorik eta museo berriturik ere. 

90eko HAMARKADA
1990eko urrian, Epilogo erakusketak -Santiago Erasok Tolo-
sako Azoka Barrutiaren barruan antolatua, erakundeen es-
parrutik kanpo- euskal eskulturari buruzko eztabaidaren eta 
berehalako erreferenterik gabeko beste proposamen batzuen 
artean kokatutako artisten belaunaldi berri batengan jarri 
zuen arreta. Ia gehienak Artelekuko ikastaroen, tailerren 
eta eguneroko bizitzaren inguruan biltzen ziren, Donostian. 
Epilogo erakusketan agertu ziren besteak beste Ana Laura 
Aláez, Gema Intxausti eta Dora Salazar, eskulturan, eta Ramón 
Amondarain, Luis Candaudap eta Edu López pinturan. Artele-
ku, ekoizpen eta pentsamendu zentroa, 1987. urtean zabaldu 
zen, Loiola auzoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta. 
Baina testuinguru horretan ez zen erabakigarria izatera iritsi 
90eko hamarkada arte. Ibilbide osoan, 2014. urtea arte, hain 
zuzen, Zehar aldizkaria argitaratu zuen. Badiolak eta Badosek 
hamarkadaren erdialdean Artelekun egin zituzten tailerreta-
tik beste izen batzuk sortu ziren, esate baterako Itziar Okariz, 
Sergio Prego edo Jon Mikel Euba. Arte Ederretako Fakultatea-
rekin batera, goi-mailako irakaskuntza zentro gisa sendoturik, 
hark osatu zuen urte horietan indar handiz aberastutako gor-
putz artistikoaren hezurdura: 1991n Rekalde Aretoa inaugura-
tu zen Bilbon, eta handik bi urtera Koldo Mitxelena Kulturunea 
Donostian. Batean zein bestean, bertako eszenari ez ezik 
nazionalari eta nazioartekoari ere egiten diote arreta. Azke-
nik, 2002an, ARTIUM inauguratu zen Gasteizen, eta erakus-
ketarako erakunde ehun aberatsa osatu zen horrela. 60ko 
eta 70eko hamarkadan eta, modu marginalean, geroago ere, 
indarrean jarraitzen zuen “euskal arima” delakoaren estilo bat 



edo adierazpen forma bereizi bat existitzen zen gaiari buruzko 
eztabaidak; baina horren aurrez aurre, 90eko hamarkadaz 
geroztik Euskadin sormenaren eremua ondoen definitu duen 
alderdietako bat errealitate instituzionala izan da, soil-soilik: 
irakaskuntza, ekoizpen eta erakusketa erakunde sareak, oro 
har Estatuko gainerako lurraldekoak baino sarriagoak eta 
kalitate hobekoak, izan ziren euskalduntasunaren presentzia 
baieztatu zutenak Espainiako eta nazioarteko testuinguruan. 
Azken batean, ez zen horrenbeste esaten zena, edo ez hori 
bakarrik, baizik eta esateko aukera ematen zuten plataformak. 

Beste alde batetik, arte plastikoen esparruan, eragileen 
kopurua handitu eta askotarikotu egin da, eta espazio eta 
kolektibo alternatiboen sorrera bultzatu da horrela. Espacio 
Abisal, artisten kooperatiba independentea, 1996an inaugura-
tu zen, eta haren atzetik beste hainbat etorri ziren, consonni, 
DAE edo talde berriak, hala nola Fundación Rodríguez Gastei-
zen, zeinak eratu zuten ekoizpen, erakusketa eta gogoeta ehun 
berria, bide ez arautuetatik ziharduena. Erreakzioa/Reacción 
(Estíbaliz Sádaba eta Azucena Vieites) taldeak eztabaida femi-
nistak zabaldu zituen fanzineen eta beste baliabideen bitar-
tez. Atzerapenarekin bada ere, gure inguru hurbilena kontuan 
hartuta, sari eta beka ugariak lortzeko lehiaketetan gaztearen 
paradigma nagusitu zen, eragileen ia-ia erabateko berrikuntza 
izan zen. 1998an, egoitza artistikoen eredua sendotu zenean, 
Bilboko Udalak BilbaoArte sustatu zuen; edonola ere, ez zen 
garrantzizko eragile bihurtu hamarkada bat igaro zen arte. 

Margolariaren edo eskultorearen figura zaharrak, salbuespe-
nak bazeuden ere, disolbaturik gelditzen ari ziren sorkuntza 
prozedura batzuetatik beste batzuetarako aldaketan, higatu 
egiten baitzituzten jarduera tradizionalak eta esparru lauso 
eta nahasi baterantz jotzen zuten. Artistek, hainbat esparru-
tan jarduteko gai izanik, mendearen amaiera aldera diziplinen 
gurutzaketa gisa sortu zituzten beren lanak, esate baterako 
Elena Mendizabalek, Eduardo Sourrouillek edo Txuspo Po-
yok. Baina nolabaiteko egonkortasun diziplinarra aukera-
tzen dutenean ere -Iñaki Imaz, Prudencio Irazabal edo Manu 
Muniategiandikoetxea pinturaren eremuan; Dora Salazar edo 
Javier Pérez eskulturaren eremuan-, orduan ere ezpuruta-
sunez eta erreferentzia askotarikoez betetzeko joera dute.



ZERO URTEAK
2002ko otsailean, Gaur, Hemen, Orain erakusketa, Bilboko Arte 
Ederren Museoan, Bartomeu Marí eta Guadalupe Echevarríaren 
komisariotzarekin, mende berriari buruzko nolabaiteko optimis-
moaren sintomatikoa izan zen; horren erakusgarri dira Juan Luis 
Morazak museoaren kanpoaldean jarri zituen farola bikoitzak, 
eremu publikoaren argiztapen fisiko eta sinboliko gisa iraun 
dutenak. Erakusketak hainbat belaunalditako artista hautatuak 
erakutsi zituen, mundu garaikidearen arazoen inguruko propo-
samen artistikoen gaurkotasuna eta, orobat, euskal artearen 
nolabaiteko jarraipenaren bilaketa egiaztatzeko ahaleginean. 
Gaur, Hemen, Orain erakusketan aurreko hamarkadako euskal 
artisten arrakasta eta gazteekiko elkarrizketaren etorria uztar-
tzea zen helburua: belaunaldi bat sendotzea eta Artelekun edo 
Arte Ederretako Fakultatean izandako esperientziaren helaraz-
pena. Erakusketa hartan bazegoen Eskolaren zerbait, eremu 
pedagogikoari dagozkion trukeen bitartez eratutako norta-
sun bat; baina, poliki-poliki, hamarkadak aurrera egin ahala, 
kidetasun horiek dibertsifikatu egin ziren, eta gero eta forma 
askotarikoagoak hartu zituzten, artistek hizkuntza pertsonala 
garatzen zuten neurrian. Ibon Aranberrik, Asier Mendizabalek, 
Francisco Ruiz de Infantek, besteak beste, ikusgaitasuna lortu 
zuten mendearen hasieran, estatuatik instalazioaren inguruko 
irtenbideetara eramaten duen bidea zeharkatu ondoren. 

1997an inauguratua, Guggenheim Bilbao fenomeno global bi-
hurtu da, eta eredu gisa ere imitatu da, erakusten baitu nola 
jardun lezakeen ekipamendu kultural batek lider gisa hiri baten 
eraldaketan, ehun produktiboa zerbitzuen ekonomia baten tes-
tuingururako eraldaketan hain zuzen ere. Museoak izugarrizko 
protagonismoa lortu bazuen ere berehala, euskal testuinguru 
artistikoari egindako arreta mugatua izan zen; baina hamarga-
rren urteurrenean, bi erakusketa aipagarri eskaini zizkion euskal 
arteari. Ezezagunak. Euskal Herriko arte garaikidearen kartogra-
fiak, Juan Luis Moraza komisario zela, 2007ko uztailean inaugu-
ratu zen; euskal artearen bilbean era guztietako artistak koka-
tzeko kartografia sistema konplexua proposatzen zuen, esparru 
ikerketaren proiektu inklusibo bat, eta baita eredu aipagarrien 
erakusketa bat ere. Oso bestelakoa izan zen beste erakusketa, 
Chacun à son goût, Rosa Martínez komisario zela; hiru astera 



baino ez zen inauguratu, eta hainbat esparrutako hamabi 
artistatan jarri zuen arreta, eta saiatu zen erakusten zein 
aberatsak eta anitzak ziren artistek baliatutako hizkun-
tzak, zer harreman zuen hizkuntza horrek testuinguru ga-
raikidearekin, zerbaiten kide izatearen eta bazterketaren 
sentimenduak, eta modernotasunaren unibertsaltasunaren 
eta haren balioak zalantzan jartzearen arteko elkarrizketa, 
subjektibotasun berrien inguruan. Juan Pérez Agirregoikoa 
edo Maider López, bakar batzuk aipatzearren, sendotu egin 
zuten beren ikusgaitasuna erakusketa horren bitartez. 

10eko URTEAK
ETAren su-etenarekin abiatu zen hamarkada, 2011ko urrian, 
zeina presente egon den aldi honetako fase guztietan, inten-
tsitate maila berarekin ez bada ere; azkenik 2018ko apirilean 
desegin zen behin betiko. Erakunde horren desagerpenak, 
maila handi batean, nolabaiteko salbuespen politikoaren eta 
bizikidetzari dagokionaren amaiera ekarri zuen, azken batean.

Diktaduraren amaieraz geroztik euskal artearen nortasun 
nabarmen batek horretan jarraitzea edo ondoren artistak 
tokikoaren eta globalaren arteko hibridazioen eremu politi-
koki jariakorrean txertatzea, hori guztia, gaur egungo artista 
gazteenei gutxi eragiten dien eztabaida dela dirudi; izan ere, 
naturaltasunez mugitzen dira bereizi gabeko testuinguruan, 
tradizio horren berezko osagaiak erabiliz, baina ez heredatu-
tako zama baten moduan, eta baita besteren alderdiak erabiliz 
ere, baina ez helburu gisa. Bat-bateko informazioaren, infor-
mazio aldakor eta zaharraren mundu bat, eta artista gazte 
batzuk, gutxienez Erasmus egonaldi bat egin dutenak Euro-
pan. Beste alde batetik, nazioarteko artista ugari programatu 
izan dira, 90eko hamarkadaren hasieraz geroztik, euskal arte 
museo eta zentroen sarean, baina ez zuten korrespondentzia 
orekaturik eduki euskal artistek atzerrian. Azken urteetan, 
ordea, gero eta artista gehiagok apurtu dute muga hori eta 
erakutsi dituzte beren lanak mundu osoko azoka, biurteko 
eta galerietan. Programatu gabeko truke baten modura, au-
rreko hamarkada Europan edo Estatu Batuetan igaro zuten 
asko herrira itzuli dira; beste asko, aldiz, Erlea Maneros 



Zabala edo Javier Pérez esaterako, gure mugetatik kanpo kokatu 
dira, konektibitate eta presentzia birtualaren testuinguruan. 

Gasteizek, hiriburu politikoa izanik, protagonismo artistiko 
txikiagoa du, nahiz eta ARTIUMen eta beste eremu alterna-
tibo batzuetan jarduera handia egon. Antzeko zerbait ger-
tatzen da Iruñean ere, erakunde sarearen aldetik bulkadarik 
egon bada ere. Azken urteetan, ia guztia Bilbon zentratu dela 
ematen du, erakargarritasun globaleko hiria izanik, oso modu 
nabarmenean dibertsifikatu baitu bere egitura kulturala. Otei-
zaren proiektuaren hondakinen gainean, Alhondiga zentro 
zibikoa inauguratu zen 2010. urtearen amaieran (handik gu-
txira Azkuna Zentroa izena hartuko zuena), arte garaikideari 
eskainitako gune batekin. Donostian, 2016an europar hiriburu 
kulturala izanik, Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioar-
teko Zentroa zabaldu zen aurreko urtean: sorkuntzaren era 
guztietako esparruak -arte plastikoen inguruko jarduerak 
eta erakusketak barne- biltzen dituen ekipamendu handia. 

Bigarren hamarkadaren une honetan, desagertu egin dira 
modernotasunaren ideiak eta ideia haiek bultzatzen zituz-
ten komunitateak; are gehiago, gaur egungo artista gazte 
askok existitu zirela ere ez dakite, eta komunitate espezifiko 
eta aldakorretan, unean uneko afektibitate eta interesetan, 
elkartzen dira. Artista gazteenek, Kepa Garraza, Elena Aitz-
koa, June Crespo eta Lorea Alfarok esaterako, norberaren 
subjektibitateari buruz ikertzen dute, eta artistaren irudiari 
eta arteak aldaketa bizkorren munduan betetzen duen fun-
tzioa aztertzen dute, herri kulturaren alderdi bereizi gabeak 
tradizio modernotik berreskuratutako erreferentziak bilduz.

Francisco Javier San Martín



MUSIKA EUSKAL  
HERRIAN. 1968-2018
Erakusketako areto honek Euskal Herriko artistek mende er-
diz sortu eta argitaratutako musika ekoizpenaren kronologia 
proposatzen du. Erakusketak nagusiki euskarri fonografikoak 
erakusten ditu, diskoari arreta berezia eskainiz, formatu honek, 
bere osotasunean, musika adierazpenen bilakaera estetikoak, 
teknikoak eta diskurtsiboak kontatzeko duen gaitasunagatik, 
eta, ondorioz, irudikatutako denbora tartean behintzat, musika 
hedatzeko gailu gisara izan duen garrantzi hegemonikoagatik. 
Diskoen aukeraketa egiterako orduan kontuan hartutako irizpi-
deek ez dute soilik artista edo lan hauek izan zuten edo eduki 
ahal izan zuten garrantzi soziala edo arrakasta azpimarratu nahi. 
Arreta berezia eskaini nahi izan diogu aukeratutako lanek for-
ma eta lengoaia artistiko berritzaileak adierazteko bide berriak 
irekitzeko orduan izan zuten garrantziari, batzuetan musikaren 
kontzeptua bera soinua erabiltzen duten bestelako alor artisti-
koetara zabalduz, hala nola poesia fonetikora edo soinu-artera.

Euskal Herriko musikaren arrakasta ezagunen bilduma baino, 
euskal musikak gaur dena izatera iritsi arte hartu dituen bideak, 
askotan ezezagunak edo bihurgunez beterikoak, ezagutzeko den-
bora bidai bat egitea proposatzen dugu. Beharbada balio soziala-
ren ikuspegitik bere momentu gorenena bizi ez badu ere, mu-
sikak, alor zabal eta sortzaile den heinean, Euskal Herriak nola 
egiten duen soinu baino, zehaztasun harrigarriarekin kulturalki 
Euskal Herria zer den islatzeko duen gaitasuna azpimarratu nahi 
izan dugu. Laburbilduz, erakusketa hau gure musika gustuen 
bilakaera ulertzeko gonbidapena den bezala, azken 50 urteotan 
euskal gizarteak sozio-kulturalki izan duen bilakaera, nahi bada 
modu kaotiko, bapateko eta ahozkoan, ezagutzeko parada da. 

“Gizarte bakoitza bere zaratengatik epaitu beharko genuke”, 
idatzi zuen Jacques Attali ekonomista eta idazle frantziarrak,  
eta nahiz eta epaitzea ez den ez gure lana ezta gure helburua  
ere, merezi du collage moduko potreta hau ikuspegi horretatik 
entzutea, beharbada gure islak bere-gure musiketan islatuta  
entzungo ditugu.

Xabier Erkizia



Museo Plaza, 2. 48009 Bilbao
94 439 60 60
info@museobilbao.com
museobilbao.com 

ordutegia
10:00etatik 20:00etara (astearteetan, itxita).
Abenduaren 24an eta 31n, 10:00etatik 14:00etara.
Abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean eta 6an, itxita.

katalogoa
Aditu ezagunen eskutik -Francisco Javier San Martín, Fernando 
Golvano, Peio Aguirre eta Miren Jaio-, argitalpenak Euskal 
Herriko sormenaren alorreko azken 50 urteetan zeharreko 
ibilbidea proposatzen du, eta ikusgai dauden artelan eta 
dokumentazio-material guztiak biltzen ditu. Halaber, Mikel 
Onandiak egindako kronologia zehatz bat dago; izan ere, 
kronologia horrek testuinguru artistikoa zehazten lagundu 
zuten gertaera artistiko zein kulturalak jasotzen ditu.

prezioa: 50 €

Gidaliburu hau gorde nahi ez baduzu, 
utz ezazu horretarako prestatutako 

guneetan. Eskerrik asko.




