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Museoaren eraikin zaharreko lau aretotan zehar,  Arcimboldo. Florak eta Udaberria 
erakusketak artistaren jatorrizko hiru margolan aurkezten ditu, beste hainbat 
margolan, liburu eta XVI. mendeko botanikako tratatu garaikiderekin batera, 

orotara 19 pieza bilduta. Oinarri nagusia Flora eta Flora meretrix olio-pinturek osatzen 
dute, bilduma partikular batekoak, horiei Udaberria margolana, San Fernandoko Arte 
Ederren Akademiakoa (Madril), eta Udazkena eta Negua margolanen garai berekoak 
diren bi kopia gehituta, denak ere Arcimboldoren estiloan berezkoak diren teste composte 
edo «buru konposatuak» deitutakoen adibide argiak. Erakusketaren helburua artista 
bizitzea egokitu zitzaion testuinguru historikoan aurkeztea da, haren sormen-lanak 
garaiko pentsamoldearekin bat datozela frogatuz, eta baztertzen saiatuz hari zein haren 
lanari buruz askok duten irudi bitxi eta fantasiosoa. Haren originaltasuna, dudarik gabe, 
artearen munduan gaur egun ere guztiek onartzen duten bide bakan eta originala aurkitu 
izanaren ondorio da.

Erakusketak ukipen ugariko mahai bat ere badu, emandako datuak zabaltzen dituena 
informazio gehiago emanez, eta Giuseppe Arcimboldoren unibertsoan eta hark bere 
ondorengo artearen munduan izandako eraginean are gehiago sakontzeko aukera ematen 
diguna, modu ludiko eta pertsonalean.

SARRERA

Giuseppe Arcimboldo
Autorretratua, 1571-76

Akuarela paperean, 23 x 15,7 zm
Národní galerie, Praga
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BIOGRAFIA

Giuseppe Arcimboldo 1526an jaio zen Milanen, pintoreen familia batean. Aitaren 
eta osabaren eskutik hasirik behar zuen artista gisa, biak baitziren Leonardo da 
Vinciren estilotik gertuko pintoreak. Egiaztatuta dago Milango katedralerako 

lan egin zuela beirateetarako kartoiak diseinatzen, bai eta fresko batzuk egin zituela ere 
Monzako katedralerako, Milandik gertu, 20 kilometro ingurura.

Zoria aldatu zitzaion 1562an, gero Maximiliano II.a enperadore izango zenak deitu zionean 
lan egiteko, Vienan lehenik eta Pragan gero, Habsburgo etxekoen gorteko erretratugile 
gisa. Ez da garai hartako haren erretraturik ezagutzen, eta horregatik uste da ez zirela 
kalitate handikoak izango. Guregana artistaren bi autorretratu baino ez dira iritsi: 
batean, ikuslearen aurrez aurre agertzen da, pentsakor eta gogoa beste nonbait izateko 
itxuraz; bestean, bere irudia eraikitzen du, jolas burutsu batean, trebetasun handiz 
uztartuta pertsona baten itxura ematen duten paper-zerrenda batzuen marrazkiaren 
bidez. Erretratuak ez bezala, 1570eko hamarkadan egin zituen marrazki asko kontserbatu 
egin dira; lan garrantzitsua egin zuen garai hartan gortean egiten ziren ikuskizunen, 
torneoen eta antzerki emanaldien diseinatzaile gisa. Aldi berean gorteko erretratugile 
eta ikuskizunen diseinatzaile izatea ohikoa zen garai hartako artisten artean; egiaztatuta 
dago, adibidez, Leonardo da Vinciri era horretako lanak ere enkargatu zizkiotela Sforza 
etxekoen Milango gorterako lan egiten zuen garaian.

Arcimboldok ia bizitza osoa eman zuen Habsburgotarren zerbitzuan, harik eta 1857an 
Milanera itzuli zen arte, Rodolfo II.aren onespenarekin; noblezia titulua ere eman zion 
hark. Titulu hori baliatuta, bere jatorri apala ezkutatzen ere saiatu zen, abizen bera zuen 
familia noble batekoa zela aditzera emanez. Nolanahi ere, 1593an Giuseppe Arcimboldo 
Milanen hil zen, 66 urte zituela, gerokoentzako ondare gisa olio-pintura gutxi baina 
inpaktu bisual handikoak utzita.

Hil ondoren, Arcimboldoren ospea gutxituz joan zen, harik eta XX. mendeko 30eko 
hamarkadan artistek eta kritikariek dadaisten eta surrealisten bide-erakusle gisa 
berreskuratu zuten arte. Haren irudien ondorioz, bitxikeriaren adibidetzat hartu 
zuten berehala, eta arlo fantastikoari eta irrazionalari artean lekua emateko joeraren 
aitzindaritzat jo zuten, baina, geroko ikerketa batzuei esker, lehen iritzi horiei lekua 
kendu diete bizitzea egokitu zitzaion errealitate sozial eta kulturalari hobeto egokitutako 
bestelako iritzi batzuek. Seguru asko, haren originaltasuna eta onarpena artearen 
munduan estilo propio eta bakana aurkitzea lortu izanaren ondorio da; guztiek ezagutzen 
duten eta haren izenarekin lotzen duten estiloa.
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Gainezka egindako irudimenari esker fantasia guztiaz jabetzen zeneko mundu 
bakan eta pertsonala garatu zuen artista dela zioten iritziak gaindituta, gaur egun 
ulertu dugu Arcimboldo bere garaiko ideiekin bat egiten zuen artista izan zela. 

Natura-zientzien inguruko interes handia zuen. Egiaztatuta dago garaiko botanikaririk 
garrantzitsuenen argitalpenetarako egin zuela lan ilustratzaile gisa, eta margolanetan 
jasotzen zituen elementu guztiak naturaren isla fidelak ziren. Askok natura hilaren 
aitzindaritzat jotzen dute; genero horrek beste artista italiar bati esker –Caravaggio (1571-
1610)– eskuratu zuen bere estatus propioa urte batzuk geroago.

Arcimboldo mota jakin bateko obrei esker da batez ere ezaguna, teste composte edo buru 
konposatuengatik. Horietan, hainbat elementuren bidez modu originalean osatzen da 
buru bat edo gorputz-enbor baten goiko partea. Horretarako, arau batzuk bete behar 
ziren; artistek ezin zituzten elementuak nolanahi erabili. Lehenik eta behin, buruek gai 
bati buruzkoak izan behar zuten, eta, horrenbestez, txertatu beharreko elementuek lotura 
zuzena izan behar zuten gai horrekin. Askotan, gaiak urtaroak (udaberria, uda, udazkena 
eta negua) eta naturako elementuak (lurra, ura, airea eta sua) izaten ziren. Urtaroen 
kasuan, aro bakoitzari zegozkion loreak, landareak eta fruituak erabili behar ziren, eta, 
elementuei dagokienez, hegaztiak erabili behar ziren airea irudikatzeko eta itsasoko 
animaliak ura irudikatzeko.

Tratatu artistiko batzuen arabera, natura imitatzeko bi modu zeuden: modu ikastikoa, 
errealitatea begien bidez hautematen dugun bezala erreproduzitzen duena, eta modu 
fantastikoa, irudiak erreproduzitzeko fantasia darabilena, naturako elementuek 
errealitatea erreproduzitzen jarraitzen dutelarik, baina ohiko testuingurutik kanpo eta 
modu bitxian erabiliak izateko aukerarekin. Tratatu horiek berretsi egiten dute arau 
zorrotz batzuei men egin behar zietela artistek. Logikoa denez, Arcimboldoren lanak 
imitazio fantastikoaren atal horretan kokatu beharrekoak dira.

Teste composteen jatorriari dagokionez, ikertzaile gehienek Leonardo da Vinci jotzen dute 
horien sortzailetzat, 1651ko Pinturako tratatuan asmatutako animalia batek benetakoa 
izateko itxura izan dezan nola lan egin behar den deskribatzen baitu. Esanahiari 
dagokionez, onarpen handiena duten iritzien arabera, buru hauek serioa dena eta 
umoretsua dena uztartzearen bitartez asmo politikoen, filosofikoen... mezu sinbolikoa 

TESTE COMPOSTE EDO BURU 
KONPOSATUAK
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transmititzen duten piezak dira, baina bada nekazarien jaietan eta inauterietan maskarak 
erabiltzeko Milango herri tradizioarekin lotuta daudela uste duenik ere. Nolanahi ere, 
teste composteek arrakasta handia izan zuten agertzen hasi zirenetik, eta balio handia eman 
zien garaiko jendeak.

Giuseppe Arcimboldo
Vertumno, 1591
Olioa oholean, 58 x 70 zm
Skokloster slott, Suedia
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Giuseppe Arcimboldok launa margolanez osatutako bi sail aurkeztu zizkion 1569an 
Habsburgoko Maximiliano II.ari; Urtaroak (1563) eta Elementuak (1566) gai 
generikoak landuz, bi sail horiek erregeak ordezkatutako botere inperiala eta haren 

dohainak sintetizatzen eta sinbolizatzen zuen multzo bat osatzen zuten, bizitzaren zikloaren 
kontroletik hasita, dinastiaren denboran zeharko iraunkortasuneraino, adibidez. Gainera, 
bi sailek Giambattista Fonteo (1546-1580) artistaren adiskide eta humanistak idatzitako 
310 bertsoko poema luze bat zuten lagun, Habsburgokoek gizakien patuaren gainean eta 
naturaren beraren gainean zuten boterearen zentzu alegorikoa indartzen zuena, eta, batez 
ere, obra hauei nola behatu behar zitzaien adierazten zuena, elementuen eta urtaroen arteko 
elkarrizketa moduko bat ezarrita:

URTAROAK ETA ELEMENTUAK

Neguak galdetzen dio Urari

“Esadazu, Ur –eta jainkotiar ohoreek alderdi honen duin egingo naute–, 
enborrak gizon bat izango duen barruan edo neu izango naizen gizonaren 
barruan egongo dena”.

Urak zalantza argitzen dio Neguari

“Esadazu, arrainak ezkutatuko ditut nik edo arrainek ni ezkutatuko 
naute? Edo biak? Batean, Austria etxekoen ospea hautematen dugu, 
bestean, Naturaren dohainak”.

Udaberria Airearen aurka

“Azaldu iezadazu, Eter, zergatik erakusten dizkiozun gure Jaunari 
landareei esker indarra hartzen duten zantzu oneko txoriak, edo loreei 
esker indarra hartzen duten koloreak”.

Airea Udaberriaren aurkako bere defentsan

“Azaldu iezadazu, ba al daki Hark koloreak indartzen ditudala argiarekin, 
bizitza ematen diedala landareei ihintzarekin eta txoriak bultzatzen 
ditudala brisarekin?”.

Uda Suari mintzo zaio

“Hain zara gure Zesarren aurpegiaren beldur, Su, non ohore artean 
ospatzen duzun zure garaipena. Lehen biluzik zena, nik nire fruituekin 
janzten dut”.

Suak Udari erantzuten dio

“Erretzen nauenak eta errausten dudanak bizirik irauten didan bezala, 
gisa berean Austria etxeak iraun egingo du gure Jaunaren maitasunari 
esker”.

Udazkena honela mintzo zaio Lurrari

“Gure Zesarren apetarako, gizon bat dago nigan, frutaz egindako gizon 
bat; esadazu zergatik zuk, Lur, animalia metatuak dituzun”.

Lurrak erantzun gogobetegarria ematen dio gisa honetan 
Udazkenari

“Gure Zesarren heriotzaren orduko ordenen arabera, bizitzaren ur-
lasterrean eta sabelean, hezurrak, oinak, fetuak, estaltzen ditut, eusten 
ditut, prestatzen ditut”.
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Arcimboldorentzat, munta handiko kontua zen bere obrari buruzko interpretazioak 
zuzenak izatea. Horregatik, bere obra batzuen aurkian edo ifrentzuan idazkunak agertzen 
dira, jatorrizkoak eta obran irudikatutako pertsonaiei buruzkoak. Horrenbestez, 
Fonteoren poemari esker eta margolan batzuetan margolanak zer margolanen lagun izan 
behar duen dioten idazkunei esker, bi sailetako obren kidetze egokiak ezarri ahal izan dira. 
Ifrentzuan idazkun argigarria duten pieza horietako bat Udaberria da, erakusketa honetan 
aurkezten dena; artistak idatzitakoa honako hau da: «LA PRIMAVERA / Va’accompagnata 
con L’Aria ch’una testa di uccelli», hots: «UDABERRIA / Txoriz egindako burua den Airea du 
lagun».

Margolan bakoitza alboz konposatua dago, eta, arestian aipatutako ohartarazpenei 
jarraituz, Urtaroetako obra bakoitza Elementuetako beste batekin tartekatzen da, halako 
moldez non elkarri aurrez aurre begiratzen dioten lau bikote dauzkagun: udaberria-airea, 
uda-sua, udazkena-lurra, negua-ura. Batzuen ustez, elementu bakoitza urtaro batekin 
kidetzeak Maximiliano II.aren ezkontza-politika ere sinbolizatzen du, seme-alaba ugari 
izan eta garaiko dinastia nagusietako kideekin ezkonarazi baitzituen, gerra eta gatazka 
asko saihestuz horri esker.

Giuseppe Arcimboldo
Udaberria, 1563

Olioa oholean, 66 x 50 zm
San Fernandoko Arte Ederren Errege 

Akademiako Museoa. Madril
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Egiaztatuta dago Arcimboldok sail bakoitzaren gutxienez lau bertsio egin zituela, eta oso 
estimu handia izan zutela horiek bere garaian. Antza denez, Habsburgotarren ahaide edo 
mendeko ziren beste lurralde batzuetako agintari nagusiei opari emateko erabili zituen 
enperadoreak. Sailak beti batera bidaltzen ziren, eta behar bezala ezartzeko ohartarazpen 
zehatzekin. Gaur egun osorik kontserbatzen den sail bakarra Urtaroena da, 1573koa, 
Louvreko Museoan gordea. Gainerako sailak ez daude osorik, eta haietako margolanak 
hainbat museo eta bilduma pribatutan sakabanatuta daude; era berean, Airea obraren 
kasuan, kopiak baino ez dira ezagutzen, obra horren jatorrizkorik ez baita iritsi guganaino.

Batzuen ustez, Udaberria margolanak, erakusketa honetan ikusgai, Arcimboldok 
Maximiliano II.ari 1569an bidalitako Urtaroen sailekoa izan behar du, baina, beste iritzi-
korronte baten arabera, margolana Rodolfo II.ak 1580ko hamarkadan Felipe II.ari bidali 
zizkion bi sailetako batekoa izan daiteke, eta gaur egun kontserbatutako ale bakarra da. 
Pieza honetan, Arcimboldok bizitzaren gailurrean dagoen gizon gazte, irribarretsu eta 
konfiantzaz betetako batekin identifikatzen du udaberria. Lore ugari darabil adatserako 
eta aurpegirako, arrosekin, peoniekin eta bioletekin hasita, parpailazko idunekorako 
bitxiloreetaraino, lirio bat bularreko kutunerako eta mota askotako landareak gorputz-
enborra irudikatzeko, hala nola, mahuketan ikusten diren aza- eta txikoria-orriak.

Udaberria margolana osatzen duten loreak eta landareak xehetasun handiz aztertuta, 
Europako, Asiako eta Amerikako laurogei espezie identifikatu dira, denak zehaztasun 
naturista handiz margotuak, eta horrek berretsi egiten du egileak naturarekiko hurbiltze 
ahalik eta zientifikoena lortu nahi izan zuela. Floren kasuan bezala, hemen ere agerikoa 
da egileak ezagutza handia duela koloreen erabilerari buruz, eta paleta aberats eta 
askotarikoa darabilela, bereizketa eginez aurpegia osatzen duten loreetan erabilitako 
kolore epelen eta gorputz-enborrari dagokion zatia osatzeko erabilitako era askotako 
tonu berde, fresko eta itzaliagoen sorta osoaren artean. Beste lan askotan bezala, hemen 
ere emaitza harmoniatsua da, eta obrari gertutik behatzean zehaztasunez margotutako 
lore, hosto edo landare bakoitzean laketzeko aukera ematen digu, baina, margolanetik 
urrundu ahala, gizon alai eta osasunez betetako baten irudia da ageri zaiguna, albotik 
ikusita.
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Ovidio erromatar poetak kontatzen duenez, Zefiro haizearen jainkoak Kloris 
ninfa limurtu eta bahitu zuen. Hura haurdun geratu zenean, emaztetzat 
hartu, Flora bihurtu eta loreen inperioa eman zion, lurra kolorez betez, ordura 

arte landetako eta zuhaitzetako kolore berdea baino ez baitzegoen. Harrezkeroztik, 
Florak landarediaren udaberriko berpizte betierekoa irudikatzen du, eta haren irudia 
ugalkortasunari eta ezkontza-harmoniari ere lotuta dago. Haren ohoretan, Floralia 
izenekoak ospatzen ziren Erroman, erotismoari protagonismo handia ematen zioten 
jolasekin osatutako udaberriko jaialdiak, jainkosaren izen bereko prostituta edo 
meretriz ospetsu batek sustatuak. Erdi Arotik aurrera, bi ikuspegi horiek batu egin ziren, 
eta sarritan erabiltzen zen Floraren irudia hala emakume bertutetsuak nola libertinoak 
irudikatzeko. Hortik datoz hemen ageri diren jainkosaren bi irudikapenak: Flora ongilea 
eta Flora lizuna edo meretrix.

Arcimboldoren bi Florak teste composteen adibide argiak dira, eta biak «imitazio 
fantastikoaren» kontzeptuan sartzen dira, baina, bitxia bada ere, antzeko egikera izan 
arren eta sortze-dataren aldetik oso gertukoak badira ere, askoz ere informazio eta 
dokumentazio gehiago dago Flora margolanari buruz Flora meretrix margolanari buruz 
baino.

Egiaztatuta dago Flora 1589an pintatua dela, eta Rodolfo II.ari Urteberri eguneko opari 
gisa 1590ean bidalia. Ohikoa zen erregeari opariak egitea data horietan, eta areago kasu 
honetan, kontuan hartzen baldin bada Arcimboldo ordurako Milanera behin betiko 
itzulita zegoela, baina enperadoreak emandako biziarteko pentsioa jasotzen zuela. 
Pinturak bidaltzeak misio bikoitza zuen; patroiaren eskuzabaltasuna eskertzea, batetik, 
eta aldi berean, bestetik, artistaren autopromozioa eta propaganda egitea haren inguruko 
pertsona ahaltsuen eta intelektualenen artean. Ikuspuntu horretatik begiratuta, gaiaren 
aukeraketa ez da kasualitatearen ondorio, Arcimboldok ondo baitzekien enperadoreak 
zaletasun handia zuela botanikarako eta lorezaintzarako. Antza denez, obra haren 
gustukoa gertatu zen, bi urte geroago Arcimboldok Rodolfo II.a erretratatu baitzuen 
Vertumno margolanean (1591), landaredia eta izen bereko fruta-arbolak babesten dituen 
jainkoa bailitzan, aldaketaren kontzeptua ere pertsonifikatzen duena. Enperadorearen 
erretratu alegoriko bat da, eta, hartan, bizitzaren zikloa eta naturako indarrak 
kontrolatzeko ahalmena egozten dio. Obra hau Flora margolanarekin batera bikotea 
osatzeko asmoz sortu zuen egileak.

Flora margolanak, enperadorearen gustukoa izateaz gain, arrakasta handia izan zuen, eta 
berehala jaso zituen idazle eta poeten goraipamenak. Laudoriozko hitzak idatzi zituzten 
obra deskribatuz, eta goretsi zuten zein trebetasun handiz lortu zuen Arcimboldok, 

BI FLORAK
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aurpegiaren zein gorputz-enborraren zati bakoitzari ondoen egokitzen zaizkion loreak 
eta landareak erabiliz, lore eta landare bakoitza identifikatzeko modukoa izatea, eta, 
aldi berean, urrutitik behatuz gero, emakume guztiz ederra ikusi ahal izatea. Tratatu 
moduko bat ere idatzi zuten, mota desberdinetako poemen bitartez Flora eta Vertumno 
ikusteko moduari buruzko jarraibideak emanez, bi margolan horien izaera berritzailea 
nabarmenduta.

Flora margolanarekin gertatzen denaren alderantzira, ez da ezagutzen Flora meretrix 
margolanaren existentzia aipatzen duen iturri garaikiderik. Obrari buruzko lehen 
erreferentzia 1911koa da, ikertzaile batek identifikatu eta Flora margolanarekin kidetu 
zuenekoa, ohartaraziz biak izan zirela Suediako Kristinaren bildumako parte. Antza 
denez, Hogeita Hamar Urteko Gerran (1418-1648) suediarrek gerrako harrapakin gisa 
hartu zituzten Pragan, 1648an, hiria arpilatu eta Rodolfo II.aren bildumakoak izandako 
margolanetako batzuk bereganatu zituztenean. Geroztik, hainbat aldiz aldatu zen 
margolanen jabetza, gaur egun arte. Egiaztatuta dago, halaber, XX. mendean aurreko 
markoen ordez oraingoak jarri zitzaizkiela, forma eta kolore askotako marmolezko piezen 
inkrustazioekin.

Giuseppe Arcimboldo

Flora, 1589

Olioa oholean, 74,5 x 57,5 zm

(90,5 x 73,5 zm markoarekin)

Marko cassetta pietre dure delakoan 

egina, Federico Zerik diseinatua

Bilduma partikularra
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Flora meretrix margolanaren eta haren bikotekidearen artean dagoen desberdintasun 
nagusia da lehenengoak bular biluzi bat aurkezten digula; horrek jainkosa Floralia 
jaialdiekin identifikatzeko erromatar tradizioarekin lotu du, eta hori baliatu dute 
ikertzaileek meretrix ezizena eransteko. Bien artean dagoen beste alde bat da honetan 
animalia txiki mordoxka bat ageri dela, intsektuak batez ere, barraskilo batez eta musker 
batez gain. Agertzen diren animalia ia guztiek dute lizunkeriarekin lotutako sinbolismoa, 
eta horrek indartu egiten du arestian aipatutako identifikazioa. Bestalde, bularraren 
presentziak eta protagonistaren jarrera seguru eta erronkari samarrak haren bikotekideak 
ez duen sentsualtasuna ematen diote margolan honi.

Arcimboldok bi margolan hauek hiru kontinentetako loreak eta landareak erabiliz egitean 
erakutsi zuen botanikako ezagutzaz gain, egiaztatu dezakegu trebetasun artistiko handia 
zuela, paleta kromatiko oso askotarikoa garatzeko ahalmena izan baitzuen, neurri batean 
miniaturagile baten edo urregile baten lan egiteko modua gogora ekartzen diguna, formen 
eta koloreen erabilerari dagokionez. Ondorioa da ikuslea inoiz ere hotz uzten ez duten 
oso obra pertsonalen aurrean gaudela.

Giuseppe Arcimboldo

Flora meretrix, 1590

Olioa oholean, 80,5 x 61 zm

(95,5 x 75,5 zm markoarekin)

Marko cassetta pietre dure delakoan 

egina, Federico Zerik diseinatua

Bilduma partikularra



12

Caravaggiok natura hilen pintura figuren pinturaren neurri bertsuraino igoarazi 
bazuen, Arcimboldok bi generoen arteko sinbiosia lortu zuen. XVI. mendean 
zehar, Mundu Berriaren kolonizazioaren garaian, eta jakin-min zientifiko handi 

bati esker, espezie botaniko ugari inportatu zen Europara, eta pintura naturalista garatu 
zen. Dohain dekoratiboengatik edo kultura bakoitzak emandako esanahiengatik, loreek 
beti erakarri dituzte artisten begiradak.

Bilboko Arte Ederren Museoko bilduman azpigenero horren barruan daudenen artean, 
bost margolan hauek nabarmentzen dira; hauetan, loreek garbitasunaren eta perfekzioaren 
ideia adierazten dute –erreferentzia eginez, halaber, Kristoren Nekaldiari, ikonografia 
kristauaren markoan–, edo giza izaeraren isla gisa erabiltzen dira, vanitas moduan, beren 
berezko edertasunarengatik eta duten izaera iragankorrarengatik.

MUSEOKO OBRA AUKERATUAK

Jan Gossart,  “Mabuse” zeritzona 
Familia Santua, c. 1525-1530
Olioa haritz-oholean

Berthomeu Baró
Ama Birjina Haurrarekin, aingeruak eta emaileen familia, c. 1470
Olioa oholean
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Juan de Arellano
Lore-otzaratxoa, 1671
Olioa mihisean

Abraham Mignon
Lore girlanda, 1625
Olioa mihisean

Andries Daniels eta Frans Francken Gaztea
Loreontzia tulipekin, 1620-1625
Olioa haritz-oholean



“Arcimboldo. Florak eta Udaberria” erakusketarako kontsulta materiala. Bilboko Arte 
Ederren Museoan, 2017ko azaroaren 8tik 2018ko otsalilaren 5era. 

KULTUR EKINTZA ETA HEZKUNTZA SAILA 
Museo Plaza, 2

48009 BILBO

Tel. 94 439 61 41

Fax. 94 439 61 45

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com

