
 
 
 
 

PRENTSA OHARRA 

 

BILBAOARTE FUNDAZIOAK EKOIZPEN PROPIOKO 37 

PROIEKTUREN ERAKUSKETAREKIN OSPATUKO DITU 

“ATEAK ZABALIK” JARDUNALDIAK 

Bilboko Udalari atxikitako BilbaoArte Fundazioak 2017an beka jaso duten 

37 artista eta kolektibo artistikoen lanak jarriko ditu ikusgai 

 

 Nekane Alonso Bilboko Udaleko Kultura Zinegotziak eta Juan Zapater BilbaoArteko 
Zuzendariak estatuko eta nazioarteko arte garaikidearen nondik norakoak islatzen 
dituen erakusketa aurkeztu dute gaur.  
 

 ‘Ate Zabalik 2017’ erakusketa gaur inauguratuko da, 19:00etan, eta abenduaren 
19ra arte egongo da irekita bisitarientzat, astelehenetik ostiralera, 17:30etatik 
20:30etara bitartean. Erakusketaren harira, artistekiko topaketak ere egingo dira.  
  

 2017an BilbaoArtek 23 mintegi-ikastaro eta 33 mintzaldi antolatu ditu, 12 
erakusketez gain, eta 200 filma baina gehiagoko 330 proiekzio izan ditu aurten. 

 

(Bilbon, 2017ko abenduaren 1ean).- Abendu honetan, Bilboko Udalari atxikitako 

BilbaoArte Fundazioak “Ateak Zabalik 2017” jardunaldiak ospatuko ditu, 2017an beka 

bidez BilbaoArten izandako 37 artista eta kolektibo artistikoen lanen erakusketarekin. 

Hainbat artisten proiektuak BilbaoArte Fundazioaren eraikinaren aretoak beteko dituzte, 

nazioko eta nazioarteko arte garaikidearen adierazgarri bezala. “Ateak Zabalik 2017” 

jardunaldien erakusketa gaur inauguratuko da 19:00etan eta zabalik egongo da 

abenduak 19ra arte, astelehenetik ostiralera 17:30etatik 20:30etara.  

Urte honetako artisten zati handi bat Euskal Herrikoa izan arren, nazio eta nazioarteko 

jatorrizkoak daude ere bai. Haien lanak, diziplina askotarikoak, BilbaoArten ekoitzita izan 

dira urtean zehar erakusketa honetan aurkeztuta izan daitezen, eraikineko lau solairuen 

aretoak betez. Erabakigarria izango da artista gazteentzat, jardunaldiak amaituz gero 

haien proposamenak epaituak izango baitira BilbaoArteko erakusketa gelan 2018ko 

bakarkako erakusketa izateko.  

Erakusketa dagoela eta, eta artisten proposamenetara hurbiltzeko aukera bezala, 

topaketak egingo dira artistekin abenduaren 11tik 18ra bitartean. 15 minutuko parte-

hartzeak arratsaldetan izango dira, 17:00etatik 20:30etara, BilbaoArteko Art House 



 
 
 
Zineman eta jendartera irekita egongo dira, non ikuslea artistarekin hitz egitera 

gonbidatuko da.  

2017an zehar 12 erakusketa eta 230 filma eta filma laburren 330 proiekzio egin ditu 

BilbaoArtek. Gainera, 33 mintzaldi bakar, 23 jardunaldi tematiko eta 5 ikuskizunei eman 

die lekua Fundazioak. Hauetan, irudigintza (Bonito Editorial eta Euskal Irudigileekin), 

ikus-entzunezkoa (Territorios y Fronteras eta UrbanBatekin), argazkigintza (GetxoPhoto 

eta BegiraPhotorekin) edota serigrafia eta grabatua (Fabiola Gil eta David 

Arteagoitiarekin) izan dira gai nagusiak.  

BilbaoArtetik pasatu dira mintzaldiak eta mintegiak emateko nazioko eta nazioarteko 

ospea duten pertsonak, esaterako Metropolis arte programako erredaktore eta 

komisarioa Susana Blas, ARCO-ko zuzendaria izan zen Rosina Gómez-Baeza; Jaime 

Cuenca eta Francisco Javier San Martín arte irakasle eta adituak; Raúl Arias, Katsumi 

Komagata, Pablo Auladell eta Mariana A Miseràvel irudigileak; argazkigintzaren arloko 

Gervasio Sánchez, Ixone Sádaba, David Hornback, Txema Salvans, Sema D’Acosta eta 

Yumi Goto; Grabatu eta serigrafiako Fabiola Gil eta David Arteagoitia; eta Blanca Ortiga, 

Isusko Vivas, Luis Bilbao, Roberto Sáenz de Gorbea, Fernando Bayón, Carlos Subirana, 

Mauro Herce, Jaime Pena, Manu Yañez eta Félix Linares, zinema eta beste ikus-

entzunezko arloko adituak direnak. 

BilbaoArtek beste sorkuntza zentroekin mantentzen dituen nazioarteko mugikortasun 

programak nabarmendu behar dira, hauek urtero Bregenz (Austria), Seul (Korea) edo 

Parisera (Frantzia) 5 artista edo kolektibo artistiko bidaltzen baituzte. 

Erakusketa honen ondoren, aurten BilbaoArten egoitza garatu duten bekadun guztiak 

epaituak izango dira. 36 artista eta kolektibo artistikoen artetik zazpik erakusketa izango 

dute 2017an zehar. BBK Fundazioak babesten duen beka programari esker da posiblea 

artista gazteei arte produkzioa ahalbidetzeko aukera ematea.  
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Prentsa eta komunikazioa 

Alicia Prieto 

607 606 458  

bilbaoarteprentsa@gmail.com 

 

ATEAK ZABALIK 2017 

Abenduaren 1etik 19ra 

BilbaoArteko eraikinean 

Ordutegia: ast-ost 17:30etatik 20:30etara. 

Inaugurazioa: Ostirala, abenduak 1, 

19:00etan. Sarrera doan.  

Fundación BilbaoArte Fundazioa 

Urazurrutia, 32. 48003 Bilbao 

www.bilbaoarte.org 

  

http://www.bilbaoarte.org/

