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AURKEZPENA
Tailer honek esperientzia praktikoa izan nahi du eskuz egindako argazki-liburuak eta artista- 
liburuak autoeditatzeko. Proiektu fotografiko bat, ilustraziozko proiektua edo obra grafikoko, 
edozein garapen-fasetan, ez derrigorrez amaitua, euskarri editorialera eramatearen bidez, 
bultzada sortzaile bat bilatzen duten artistentzat dago zuzenduta. Tailerrean ez ditugu li-
buruak bakarrik egingo. Album bateko orrien sekuentzian irudiak biltzea saihestu nahi dugu; 
beraz, zerbait gehiago izan nahi duen objektu batekin esperimentatuko dugu, hedatzen dena, 
bere muga fisikoetatik haratago joan nahi duena. Euskarriaren erabateko berezitasuna ho-
beto ulertuko dugu, eta haren barne-funtzionamendua ezagutuz. Emaitzak eboluzionatzeko, 
garatzen jarraitzeko aukera eman behar dio kontakizunari, eraginkortasunez joka dezan 
emaitzak.

Artistaren liburua berez obra bat da, baita seriearekiko erabateko autonomia duen objektu 
bat ere. Liburuaren kontzeptua argazki-proiektuaren hasieran lantzeak, baita kamerarekin 
tiro egiten hasi aurretik ere, narraziora hurbiltzea ahalbidetzen du, ikuspegi ezberdin, konpro-
metituago eta sakonago batekin. Horretarako, hainbat arlo espezifiko ezagutu beharko ditugu, 
hala ediziokoak, nola diseinua, maketazioa eta enkoadernaziokoak, baita inprimategian dau-
den aukerak ere, irudiak sortzen ari diren bitartean liburua aurre-ikusteko.

TAILERRAREN EDUKIAK
Tailerrean zehar arte objektuak diren fotoliburuak aztertuko ditugu, zeintzutan forma eta 
edukia eskutik helduta doazen kontakizunaren alde. Ikusiko dugu nola funtzionatzen duen 
bere egiturak, zerk eragiten dien desberdinak izatea, non oso ohikoa den enkoadernazioaren 
kontzeptuaren interpretazio aurreratua aurkitzea eta liburuaren egitura konbentzionala eten-
gabe zalantzan jartzea.

Gainera, lantegiak ezagutza funtzionalak emango ditu proiektu baten funtsezko komunikazio- 
formatuari aurre egiteko. Alderdi teknikoei dagokienez, tolesteko teknikekin praktikatuko 
dugu, eta liburu bat bizkarrik gabe, josi gabe eta itsasgarririk gabe nola eraiki daitekeen 
egiaztatuko dugu, liburuaren egituraren nozioa zabalduz. Era berean, hainbat alderdi azter-
tuko ditugu, hala nola liburu baten zatiak, paperaren ezaugarriak, inprimatzeko orduan kon-
tuan hartu behar dena, azaleztatze mota desberdinak, haria, jostea, itsasgarriak, estalkieta-
rako materialak eta paperezko argitalpen baten gainerako elementu fisikoak. Halaber, oso 
tresna oinarrizko eta eskuragarri gutxi batzuekin kalitate profesionaleko enkoadernazioak 
egin daitezkeela egiaztatuko dugu.

Azkenik, argitalpen-proiektu bat komunikatzeko ohiko tresnak aztertuko ditugu, hala nola, 
bideo teaserra, cover to cover bideoa, salmenta-liburuxka eta prentsa-txostena. Gainera, auto-
banaketa, online denda, liburu-denda, merkatu, jaialdi eta abarren errepasoa egingo dugu.
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HELBURUAK
Helburu nagusia tailerrean parte hartzen duen pertsonak fotoliburuaren eta artista-liburuaren 
ezagutza maila lortzea da, erabateko autosufizientzia ahalbidetzeko, eskuz enkoadernatutako 
edizio mugatuetako lanak sortzeko, akabera profesionala duten maketa fisikoak lortzeko eta 
lankidetza-testuinguru batean argitalpenak egiteko lantalde bat eraginkortasunez gidatu al 
izateko.

Maketa fisikoa eta digitala izango da hausnarketarako oinarrizko tresna, baina baita proiektua 
deialdietara, argitaletxeetara, kuratoreetara eta abarretara aurkezteko formaturik egokiena 
bilatuz. Hala ere, baliteke zeregin horietako asko gero kanpoko kolaboratzaileek egitea, 
 ezagutza jakin batzuk erabiltzeak abantaila handia emango digu, izaera kuratorialekoa, 
sorkuntza- prozesu osoa gidatzeko.

Tailerra, halaber, hasierako puntua izango da, oinarrizko ezagutzak eskuratzeari dagokionez, 
pertsona bakoitzak bere kabuz eboluzionatu eta esploratu ahal izan dezan liburua arte objek-
tu gisa, eta bere mugak esploratzeko lan liluragarri honetan  murgildu ahal izateko.

TAILERRA NORI ZUZENDUTA DAGOEN
Tailerra liburu formatuan interes berezia duen eta lan pertsonalaren edozein fasetan dagoen 
edonori zuzenduta dago. Bai proiektu artistiko aurreratu bat duenarentzat, liburura eramatea 
baloratzen ari denarentzat, bai hasierako etapetan dagoenarentzat eta etorkizuneko 
argitalpen- proiektuetarako prestakuntza gisa.

AMAIERAKO PROIEKTUA: PARTE HARTZEKO BI MODU DESBERDIN
Tailerra, funtsean, praktikoa da. Beste teknika batzuen artean, josi beharrik gabeko azalez-
tapenak ikusiko ditugu, noiz izango den komenigarria Japoniako azaleztapen mota bat edo 
azal bigunez jositako pleguak edo azaleztapen aurreratuagoak erabiltzea, hala nola, azal 
gogorrak, koadernotxoak, bizkarralde laua erabiltzea, eta ikusitako lomoak josteko moduak, 
etab.

Azken proiektu gisa, parte-hartzaile bakoitzak fotoliburu bat sortuko du fase guztietan zehar, 
ediziotik koadernaketaraino. Tailerrean parte hartzeko bi aukera daude.

- Alde batetik, argazkiliburu kolektibo bat sortuko dugu, parte-hartzaile bakoitzaren lana-
ren irudiekin. Emaitzazko edizioarekin, pleguak inprimategira bidaliko dira inprimatzeko. 
Pertsona bakoitzak bere maketaren enkoadernazioa egingo du, 80 orrialdeko liburua, 
azal gogorrekoa eta bizkar laukoa. Oinarrizko formatu horri esker, azaleztatze-prozesua-
ren fase zehatz bakoitza modu globalean, urratsez urrats, arakatu ahal izango dugu. 
Ikaskuntza hori baliagarria izango da ikasleengan oinarriak finkatzeko eta etorkizunean 
liburu formatuaren eta bere aukeren mugekin esperimentatzeko. Parte-hartzaile bakoit-
zak eskuz enkoadernatutako liburuaren maketarekin amaituko du tailerra.

- Alternatiba gisa, argazki-proiektu bat fase aurreratuan duten parte-hartzaileek beren 
fotoliburuarekin egin ahal izango dute lantegiko praktika. Hau da, beren argazki materia-
larekin lan egingo dute eta enkoadernaketa praktikatzeko euren liburua inprimatuko da.

TAILERRAREN EDUKIAK
Tailerraren iraupena sei lanaldikoa izango da, bakoitza lau ordukoa, astean bi egunetan ba-
natuta, hilabetean zehar. Hirugarren astea tailerrik gabekoa izango da, laugarren jardunaldia-
ren ondoren liburuetako artxiboak inprentara bidali ahal izateko.

1. jardunaldia (1. astea)
- Lantegiaren aurkezpena eta erreferentziazko fotoliburuen eta objektu-liburuen analisia.
- Enkoadernazioaren tresnak, materialak eta oinarrizko kontzeptuak, paperaren ezauga-

rriak, pleguen inprimaketa, liburu baten anatomia eta abar.
- Tolestea eta liburu bat itsasgarririk eta josturarik gabe sortzea.

2. jardunaldia (1. astea)
- Prototipoak aztertzea eta eskuragarri dauden azaleztapenekin alderatzea.
- Japoniako azaleztatze-praktika, oihalez forratutako azal gogorrekin josteko eta akabera 

emateko teknikak.

3. jardunaldia (2. astea)
- Liburuaren barruko beste teknika batzuk aztertzea, hala nola goitibeherakoak, enkar-

teak, pop-upak, etab.



ROBERTO AGUIRRREZABALAREN BIOGRAFIA
Roberto Aguirrezabala 1995ean BB.AAn lizentziatutako artista bisuala da. Diziplina anitzeko prestakun-
tza du ikus-entzunezkoetan, teknologia berrietan, eskulturan eta pinturan, eta, horren ondorioz, argazki- 
lan bat egin du, saiakera-izaerakoa, dokumentalaren eta fikzioaren arteko sintesia, esku hartutako 
 objektuekin, instalazioarekin, grabatuarekin eta marrazkiarekin batera, gizabanakoak memoria historiko-
aren bidez dituen gatazka sozialak eta politikoak aztertzeko. Bost argazki argitaratu ditu: Samizdat 
(2022), Two Thousand Words (2021), Fascism + Apocalyptic (2020), Antimanifesto (2020) eta War 
Edition (2019), baita Entropía monografia (2016) ere. Argitalpenetan gaur egun egiten duen ikerketa 
eskuz egindako edizio mugatuetan oinarritzen da, non liburu objektua kontzeptua funtsezko ardatza den.

Bere ibilbide artistikoak sari hauek jaso ditu: Shortlist en VI Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles 
2021, Montehermoso Saria Viphoto 2018 Jaialdian; Lehenengo saria V Ankaria saria 2018ko artista 
liburuari; Erosteko saria El Brocense 2017 Aretoa; Urteko argazkilaria International Photography Awards 
IPA 2017 azokan, Espainiako ediziorik onenean; Mentzio bereziak izan ditu, PHotoEspainiako Argazki 
Saria,  eta egin dituen argazkiliburuak duela gutxi finalistatzat jo dira: Les Rencontres de la Photographie 
D ‘Arles 2022; EI Photobook Award 2022 - Encontros da Imagen, Braga, Portugal; Singapore International 
Photography Festival 2022 (SIPF), Singapur; Athens Photo Festival 2022, Arhoto, Grezia; Lucie Pobo.  
Hainbat aldiz izan ditu banakako erakusketak, besteak beste, Museo de la guerra erakusketa Monteher-
moso Kulturunean (Gasteiz); Entropía Bilbao Arten (2016) eta Huarte Zentroan (2008).

- Parte-hartzaileen lanaren aurkezpena.
- Liburuaren argitalpena, kontaketa eraikitzea eta kontzeptua sortzea.

4. jardunaldia (2. astea)
- Diseinu eta maketazioko kontzeptu aurreratuak, argazkien prestaketa, kolore-profilak, 

dokumentuaren konfigurazioa, testu-orbana, tipografia, ortotipografia, inprentarako es-
portazioa, etab.

- Liburuaren maketazio-praktika Indesignekin.

5. jardunaldia (4. astea)
- Liburua koadernatzeko praktikaren lehen zatia, hainbat koadernotxo eta bizkar laua du-

ten tapa gogorrekin.
- Koadernotxoak tolestea, jostea eta bizkarra kolatzea.

6. jardunaldia (4. astea)
- Argitalpen-proiektua komunikatzeko marketin-tresnak aztertzea.
- Autobanaketa- eta banaketa-teknikak.
- Amaierako proiektuaren azaleztatze-praktikaren bigarren zatia eta akabera: guardak, 

bizkarraren akabera eta azal gogorrak. 

IZENA EMATEKO
Inskripzio-fitxa beteta bidali, curriculum eguneratu batekin batera.
https://bilbaoarte.org/nabarituta/taller-la-creacion-del-libro-como-objeto-de-arte-roberto-aguirrezabala/?lang=eu

PARTE-HARTZAILE BAKOITZAK ZER EKARRI BEHAR DUEN
Tailerrean parte hartzeko bi modu daudenez, nahiz eta prestakuntza-jardunaldiak berdin- 
berdinak izan edozeinentzat, beharrezkoa izango da kasuan kasuko materiala ematea:

- Lan artistikoa oso aurreratuta ez badago, baina irudi propioak badaude, 5 eta 10 argaz-
ki arteko aukeraketa bat aurkeztuko da, parte hartzen duen talde osoaren obrez osatu-
tako liburu kolektibo bat egiteko. Inprimatzeko adinako kalitatea duten formatu digitalean 
egon beharko dute. Eta, gainera, edozein tamaina txikitan inprimatuta ekarri behar dira, 
mahaiko edizio bat egiteko erabil daitezkeenak.

- Aldiz, proiektu pertsonal aurreratu bat izanez gero, material fotografiko propioarekin lan 
egin ahal izango da tailerreko praktiketan liburua editatu, diseinatu eta enkoadernatzeko. 
Kasu honetan, argazkiak euskarri digitalean ekarri behar dira, inprimatzeko adinako 
kalitatean, bai eta edozein tamaina txikitan inprimatuta ere, mahaiko edizio bat egiteko 
erabil daitezkeenak.

- Gainera, azaleztapenean zehar itsasgarriekin zikintzea saihesteko, babes-jantzi erraz bat 
ekartzea gomendatzen da, hala nola amantala edo antzekoa.

GEHIENEZKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA
10 parte-hartzailerentzat bakarrik.


