
Kontsulta materiala
Kultur Ekintza eta Hezkuntza Saila

68AREN 
OSTEAN.
ARTEA ETA 
PRAKTIKA 
ARTISTIKOAK 
EUSKAL 
HERRIAN, 
1968-2018



2

68aren ostean. Artea eta praktika artistikoak 

Euskal Herrian, 1968-2018 erakusketak azken 

berrogeita hamar urteetako Euskadiko panorama 

artistikoa berrikusi nahi izan du, eta, horretarako, 

museoaren beraren bildumak hartu ditu abiapuntu; 

artistikoak ez ezik, Arte Ederren Museoaren 

Liburutegiak jaso duen ondare bibliografiko zein 

dokumental garrantzitsua ere bai; izan ere, 1968 eta 

2018 bitartean lanean aritu diren euskal artisten 

gutxienez lau belaunaldiren agertoki soziopolitiko 

zein kulturala kokatzeko balio du. Hala ere, aldi 

baterako maileguen bidez, erakusketa honetan 

ikusgai dago baita ere, denbora tarte horretan, 

Euskal Herrian zein bertatik kanpora, zenbait 

erakunde eta bilduma publiko eta pribatuk egin 

duten bilketa lana.  

Lekuari dagokionez, 68aren ostean museoaren 

bi erakusketa eremutan antolatuko da −eraikin 

modernoaren lehen solairua eta beheko solairuko 

aldi baterako erakusketen aretoa−, diskurtso 

kronologiko baten arabera; artistak (ia ehun) eta 

beren obrak (ehun eta berrogeita hamar inguru) 

dokumentazio material ugarirekin batera egongo 

dira. Aldi berean, Xabier Erkizia musikari, ekoizle eta 

kazetariak izan du erakusketa-gune propio baten 

(Musika Euskal Herrian, 1968-2018) komisariotza 

lanak egiteko ardura. Bertan, jatorrizko materialak 

daude ikusgai −diskoen karatulak, kartelak, soinu-

grabazioak−, eta azken bost hamarkada hauetako 

Euskal Herriko musika- eta soinu-praktiken 

ikuspegi historikoa eskaintzen dute.

Erakusketak 1968an du abiapuntua, Gaur taldea 

sortu zenetik bi urtera eta euskal sortzaileen 

belaunaldi berri bat −berrogeiko hamarkadan 

jaiotakoek osaturikoa− bertako eszena artistikoan 

sartzen hasi, eta erreferente nagusi Jorge Oteiza 

eta Eduardo Chillida zituzten Euskal Eskolako 

taldeetako beteranoekin partekatzen hasi ziren 

unean. Euskal artearen ibilbide hau 2018an 

amaitzen da, hainbat artista gazte samarren −

gehienak laurogeiko hamarkadaren hasieran 

jaioak− proposamen berrienekin. 

Artelanak aukeratzerako orduan, ahalegina egin 

da hautatutako lanak bat etor daitezen artistak 

SARRERA

Jorge Oteiza. Quousque tandem...!: ensayo de 
interpretación estética del alma  vasca. Donostia, 

Auñamendi, 1963. Azala: Néstor Basterretxea

Arteder ‘81. Denborakideko Arte Azoka. Bilboko 
Nazioarteko Erakustazoka, 1981. Katalogoa

Audiolab. IXI - Software. Workshop: interfacing sound. 
Donostia, Arteleku, 2003. Txartela
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agertoki artistiko edo/eta kronologiko batean 

sartu ziren uneko lanekin. Proposamena izan da 

ikusleen arreta artista hautatuen ibilbideko une 

zehatz batean fokatzea; une hori, ia beti, beraien 

ibilbideen hasierako garaiari dagokio.

68aren ostean erakusketaren nahia da aztertzea 

euskal eszena artistikoak, hirurogeiko hamarkadatik 

aurrera, bere egin dituen modernizatzeko moduak, 

bai eta hemen hasitako bakarkako ibilbide batzuek 

nazioartean izan duten garrantzia aitortzea ere. 

Ikusleentzat irisgarria izango den hirurogeiko 

hamarralditik gaur egunera arteko euskal artearen 

kontakizuna eraikitzea izan da erakusketa honekin 

bete nahi izan den eginkizunetako bat. 

Mari Puri Herrero
Manifestazioa, 1971 

Bonifacio
Jostailuak, 1975

CVA
(P), 1982

Dora Salazar
Zapata, 1990

Javier Pérez
60 eskaloia (perpetuum mobile), 1999

Ixone Sádaba
“Ziteron III”. Ziteron seriekoa, 2003
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70EKO HAMARKADA 

Juan José Aquerreta y Pedro Osés
68ko maiatza, 1968-1969

Carmelo Ortiz de Elgea
Figurak paisaiarekin, 1970

Andrés Nagel
Konbinazio irabazlea, 1975

Isabel Baquedano
Autobus-geltokia, 1978

1966an Euskal Eskola (Gaur, Hemen eta Orain 

taldeak) sortu zuten artista haiek berek garapena 

eta heldutasuna lortu zuten 1970eko hamarkadan. 

Talde ekimen horrekin bat egin zuten gazteenek 

ere, hiztegi pertsonala 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. Ez zen eskuz esku emateko lekukorik 

izan; aitzitik, belaunaldien arteko ebakidura bat 

izan zen gehiago. Artista zaharrenek gazteekin 

hitz egiteari utzi zioten, eta 60ko hamarkadako 

pintura informalista distiratsuak apenas izan zuen 

jarraipenik. Bestalde, lankidetzan oinarritutako 

ekimenen porrota azaltzeko aipatu izan da lurralde 

desberdinetako artistek ere ez zutela elkar 

ulertzen. Horri, halaber, belaunaldien isolamendu 

hori erantsi behar zaio. Oso nabarmena izan 

zen Bizkaian, erreleboa benetako konfrontazio 

abangoardista izan baitzen. 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.

Diktaduraren testuinguru zailean lan egiten duten 

artistei buruz ari gara, noski. Erregimena azken 

estertoreetan bazegoen ere, herritarren oinarri-

oinarrizko askatasunak zapaltzen jarraitzen 

zuen: erakusketa itxiak, artista atxilotuak, 

zentsura… Euskal artistek, ordea, etenik gabeko 

desadostasunak gorabehera, jakin zuten Francoren 

diktaduraren kontrako borrokan beste fronte bat 

osatzen. Erregimenaren amaieran, artistek galdu 

egin zuten, maila batean bederen, beren izaera 

ereduzkoa, antagonista, eta bestelako testuinguru 

batera egokitu behar izan zuten; testuinguru 

horretan, lehentasunek politikoak izateari utzi eta 

profesional bihurtu ziren. 

Bestetik, 1979. urtearen amaieran Euskal artista 

gehienek ez zuten azkartasun beraz erreakzionatu 

prentsa eta iritzi askatasunaren estimulu 
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Vicente Ameztoy
Izenbururik gabea [Poxpolinak (Arias Navarro)], c. 1978

Alberto Rementería
Txatartegi I (Desguace), 1977

Vicente Roscubas
Serie tolesgarriak n.º1, 1980

Marta Cárdenas
Egurrezko habeak, 1978

Benito Lertxundi
Benito Lertxundi, 1969 

Mikel Laboa
Bat-Hiru, 1974

William S. Fischer
Akelarre Sorta, 1972 

Tomas Aragües
Elektronikan, 1975

berrietara; baina urte erabakigarri horietan, artista 

belaunaldi berri bat sortzen hasi zen, globalaren 

eta tokikoaren erronkari aurre egin behar izan 

ziona eta igaro behar izan zuena modernotasunetik 

haren ondareari eta zabalik uzten zituen ikuspegiei 

buruzko eztabaidara. 

Musika arloan, Francoren erregimenaren 

gainbeheraren aurrean, euskal kulturaren 

modernizazio prozesuak pausu erraldoiak 

eman zituen. Garai berrien erritmoan, musikak 

balio sozial haundia erdietsi zuen, zetozen 

aldaketen adierazpide-ahots nagusi bihurtuz. 

Euskal musika modernoak lehen pausu 

sendoak eman zituen, hasieran folk eta pop 

itxuran, baina laster bestelako forma artistiko 

berrien jantziz: soinuzko poesia, jazz musika, 

experimentazio elektronikoa, edo bere bertsio 

herrikoienetan rock edo prog-rock estiloetan. 

Egoera horretan, Mikel Laboa eta Joxean Artze 

bezalako artistak erreferente bihurtu ziren, 

etorriko ziren hamarkadetan Euskal Herriko 

hainbat artista eta musikari belaunaldiren 

eragin eta inspirazio iturri nagusi bihurtuz. 
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Modernotasunaren krisia ez zen inguruko 

herrialdeetan bezala gertatu euskal testuinguruan, 

guztiz bestela baizik. Nazioarteko joeren eragina 

bereziki aipagarria izan zen berrogei urtez isolatuta 

egon ondoren nazioarteko ingurunera sartu 

berria zen herrialde hartan. Modernotasunetik 

garaikiderako igaroaldia bizkorra izan zen, eta 

irudi moderno baten errebindikazioan 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 azpimarratzen. Oteizaren irudia eredu 

formal eta etiko gisa itzuli zen 80ko hamarkadan. 

Ildo honetan, hizkuntza post-minimalistaren edo 

kontzeptualaren bitartez, garai hartan Euskal 

eskultura berria deituak urrats bat aurrera eta 

beste bat atzera egin zuen: aurrerantz 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 hartara hurbildu 

ziren, eta garrantzizko norabide aldaketa eragin 

zuten beren lanean; aldi berean, izen berriak 

sortu ziren eta 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 irakaskuntza, artisten arteko 

harremana eta horien profil profesionala. 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, baina, beste behin, oso denbora 

gutxi iraun zuen. 1981. urtean Arteder sortu zen, 

Nazioarteko Arte Azoka, 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 

80KO HAMARKADA

Ángel Bados
Izenbururik gabea, 1987

María Luisa Fernández
Maitasunaren eta gorrotoaren artean, 1987

Elena Mendizabal
Melena, 1986
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aldaketen eta eztabaiden ondoren, jarraipena 

eduki dute gaur egun arte. Erakundeen 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.  

Alfonso Gortázar
Izenbururik gabea, 1985

Iñaki de la Fuente
Urbanoa, 1987

Daniel Tamayo
Durangaldea (triptikoa), 1981

Vulpess
Me Gusta Ser Una Zorra, 1983 

Itoiz
Musikaz blai, 1983

Hertzainak
Hertzainak, 1984 

Kortatu
Azken guda dantza, 1988

Musikari begira, Trantsizio garaian Euskal 

Herriko musika ekoizpena azkar zabaldu zen. 

Alde batetik, euskal kantutegi tradizionalaren 

berreskuratzea lehenetsi zuen joera 

dago, eta, bestetik, euskal identitatearen 

berrinterpretazioan oinarritutakoa, estetika 

askoz erradikalagoa nahiago dutenak. 80ko 

hamarkadaren hasieran punk mugimendua 

indarrez sartu zen. Ezustean, garaiaren 

gordintasunera egokitutako musika eszena 

berri, basati, konformagaitz, eta nagusiki 

hiritarra zabaldu zen. Baina eragindako 

katarsien gainetik, Rock Radikal Vascok 

irekitako ateak hamarkada bat beranduago 

entzungo zen musika estiloen, eraginen, 

diskurtsoen eta, zergatik ez, desioen 

biderkatze nabarmena eragin zuen.
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70eko hamarkadaren euskal eskulturari buruzko 

eztabaidaren eta berehalako erreferenterik gabeko 

beste proposamen batzuen artean kokatutako 

artisten belaunaldi berri batengan jarri zen arreta. 

Ia gehienak Artelekuko ikastaroen, tailerren 

eta eguneroko bizitzaren inguruan biltzen ziren, 

Donostian. Arteleku, ekoizpen eta pentsamendu 

zentroa, Loiola auzoan kokatuta zegoen, 

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatuta eta arte 

testuinguru horretan erabakigarria izatera iritsi zen 

90eko hamarkadan. 

Arteleku,  Arte Ederretako Fakultatearekin batera, 

goi-mailako irakaskuntza zentro gisa sendoturik, 

hark osatu zuen urte horietan indar handiz 

aberastutako gorputz artistikoaren hezurdura: 

1991ean Rekalde Aretoa inauguratu zen Bilbon, 

eta handik bi urtera Koldo Mitxelena Kulturunea 

Donostian. Batean zein bestean, bertako eszenari 

ez ezik nazionalari eta nazioartekoari ere egiten 

diote arreta. Azkenik, 2002an, Artium inauguratu 

zen Gasteizen.

“Euskal arima” delakoaren estilo bat edo 

adierazpen forma bereizi bat existitzen zen gaiari 

buruzko eztabaidak oraindik ematen ziren; 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. 

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 inauguratu 

zen, eta haren atzetik beste hainbat etorri ziren, 

consonni, DAE edo talde berriak, hala nola 

Fundación Rodríguez Gasteizen, zeinak eratu zuten 

ekoizpen, erakusketa eta gogoeta ehun berria, 

bide ez arautuetatik zihardutenak. Erreakzioa/

Reacción taldeak eztabaida feministak zabaldu 

90EKO HAMARKADA

Miren Arenzana
If I were you… red, 1993

Francisco Ruiz de Infante
1992 (ate faltsuak), 1992

Ana Laura Aláez
Emakumeak plataforma-zapaten gainean, 1992

Luis Candaudap
Creamy Cheeks (Kadeteak), 1992
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Azucena Vieites
Preso jolasa. Katharina Sieverdingen irudi batetik abiatuta,

 Julie Zandoren Preso jolasa serietik, 1995
 

Eduardo Sourrouille
Lepokoa (Bilma & go), 1997

Gema Intxausti
San Jorge eta dragoia, 1991

Gozategi
Gozategi, 1995

Madelman
Palais, 1996

Negu Gorriak
Negu Gorriak, 1990

Family
Un soplo al corazón, 1994

Musikari dagokionez, Rock Radikal Vascok 

bolbora galtzen zuen bitartean, euskal 

rocka estilistikoki aberasten joan zen, bere 

diskurtsoa garai berrietara egokituz eta forma 

berriak hartuz: hardcorea, metala post-punka, 

Frantziako eta mundu anglosaxoiko eragina 

zuen pop musika, edo rap musika. Euskal 

tradizioan oinarritutako musika adierazpenek 

ere beraien diskurtsoak eguneratu zituzten, 

esate baterako, trikitixaren edo euskaraz 

abestutako pop musikaren boom komertzial 

bat eraginez. Euskal Herrian egindako 

musikak inoiz entzun gabeko dibertsifikazio 

eta ugaritze handiena izan zen.

zituen fanzineen eta beste baliabideen bitartez. 

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.

Margolariaren edo eskultorearen figura zaharrak, 

salbuespenak 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 esparrutan 

jarduteko gai izanik, mendearen amaiera aldera 

diziplinen gurutzaketa gisa sortu zituzten beren 

lanak. Baina nolabaiteko egonkortasun diziplinarra 

aukeratzen dutenean ere, orduan ere ezpurutasunez 

eta erreferentzia askotarikoez betetzeko joera dute.
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2002ko otsailean, Gaur, Hemen, Orain erakusketa, 

Bilboko Arte Ederren Museoan mende berriari 

buruzko nolabaiteko optimismoaren sintomatikoa 

izan zen. Erakusketak hainbat belaunalditako 

artista hautatuak erakutsi zituen, mundu 

garaikidearen arazoen inguruko proposamen 

artistikoen gaurkotasuna eta, orobat, euskal 

artearen nolabaiteko jarraipenaren bilaketa 

egiaztatzeko ahaleginean. Erakusketan, aurreko 

hamarkadako euskal artisten arrakasta eta 

gazteekiko elkarrizketaren etorria uztartzea zen 

helburua: belaunaldi bat sendotzea eta Artelekun 

edo Arte Ederretako Fakultatean izandako 

esperientziaren helarazpena; 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. Hauteriko 

batzuek ikusgaitasuna lortu zuten mendearen 

hasieran, estatuatik instalazioaren inguruko 

irtenbideetara eramaten duen bidea zeharkatu 

ondoren. 

1997an inauguratua, Guggenheim Bilbao Museoak 

bi erakusketa aipagarri eskaini zizkion euskal 

arteari. Ezezagunak. Euskal Herriko arte 

garaikidearen kartografiak, 2007ko uztailean 

inauguratu zen; euskal artearen bilbean era 

guztietako artistak kokatzeko 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; hamabi artistatan 

jarri zuen arreta, eta saiatu zen erakusten zein 

aberatsak eta anitzak ziren artistek baliatutako 

hizkuntzak, zer harreman zuen hizkuntza horrek 

testuinguru garaikidearekin, zerbaiten kide 

izatearen eta bazterketaren sentimenduak, eta 

modernotasunaren unibertsaltasunaren eta haren 

balioak zalantzan jartzearen arteko elkarrizketa, 

subjektibotasun berrien inguruan. 

ZERO URTEAK

Txuspo Poyo
Delay glass, 2007

Asier Mendizabal
La ruota dentata (Gurpil horzduna), 2009

Ibon Aranberri
Politika hidraulikoa, 2004-2010

Itziar Okariz
Espazio publiko edo pribatuetan txiza egitea, 2002
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Anari
Habiak, 2000 

Maddi Oihenart / Josetxo Goia-Aribe
Ilhargi-min, 2003

Bomberenea
Oztopo guztien gainetik, 2002

Oreka TX 
Quercus Endorphina , 2001

Hamarkada honetan zehar, ekoizpenaren 

ikuspegitik euskal musikak goraka egiten 

jarraitzen du eta kontzertuak geografia osoan 

zehar ugaritzen joan ziren. Zenbait hiriburuk 

atzerriko artisten presentzia bertakoen 

aurrean lehenesten duten jaialdi eta makro-

jaialdien aldeko apustu arriskutsuak egin 

zituzten. Musika kontsumoaren barnean 

kokatzen dira saiakera asko. Baina era 

paraleloan, Bilboko Kafe Antzokia eredu 

gisara hartuz, formatu txiki edo ertaineko 

espazioak ugaritzen hasi ziren, gaztetxeek 

egin bezala, urte gutxitan musikari eskainitako 

espazioen sare nagusia berregituratuz. 

Aldi berean, musika praktika arriskutsuak 

eta minoritarioak bultzatzeko balio izan 

zuten soinu esperimentazioarentzako leku 

berriak sortu ziren, horien artean nabarmen 

Donostiako Artelekuk proposatutakoa.

Ignacio Sáez
Autoerretratua, 2001

Maider López
Ataskoa, Airekoa, 2015eko irailaren 18ko

deialdi publikoa, Intza, Nafarroa

Sergio Prego
Home, 2001

Jon Mikel Euba
Gora, 2002
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ETAren su-etenarekin abiatu zen hamarkada. 

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 politikoki 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 heredatutako 

zama baten moduan, eta baita besteren alderdiak 

erabiliz ere, baina ez helburu gisa. Bat-bateko 

informazioaren, informazio aldakor eta zaharraren 

mundu bat, eta artista gazte batzuk, gutxienez 

Erasmus egonaldi bat egin dutenak Europan. 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. 

Nahiz eta beste lurraldeetan esparru kultural ugari 

izan, azken urteetan ia guztia Bilbon zentratu dela 

ematen du. Alhondiga zentro zibikoa inauguratu zen 

2010. urtearen amaieran (handik gutxira Azkuna 

Zentroa izena hartuko zuena), arte garaikideari 

eskainitako gune batekin. Donostian, 2015an 

Tabakalera-Kultura Garaikidearen Nazioarteko 

Zentroa zabaldu zen: 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 zituzten komunitateak; are 

gehiago, gaur egungo artista gazte askok existitu 

zirenek ere ez dakite, eta komunitate espezifiko 

eta aldakorretan, unean uneko afektibitate eta 

10EKO URTEAK

Erlea Maneros Zabala
Euskal grafia, tipografia eta apainketa, 1961-1967, 2013

June Crespo
AD (Hedadura horizontala), 2017

Elena Aitzkoa
Plutoi itsasoa / Remolino menta, 2017

Manu Uranga
Fakturak, 2017-2018
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Ainara LeGardon
We Once Wished, 2011

Azpisugeak
Kaskezur, 2017

Elena Setién
Dreaming of Earthly Things, 2017

La Basu
Aire es vida, 2016

El_Txef_A

We Walked Home Together, 2014

Belako
Hamen, 2016

Joera globalizatzailearen zurrunbiloan buru-

belarri sartuta, Euskal Herriko musika eszenak 

osasuntsu jarraitzen du, ez ordea nostalgiarik 

gabe. Aurreko hamarkadetan gertatu zen 

bezala, sentipen kolektiboarekin bat egingo 

duen mugimenduren baten falta nabaritzen da. 

Gaur egungo eszenak, ekoizteko eta erakusteko 

moduak baldintzatzen dituen nolabaiteko 

erosotasunaren eta kanpotik datozen musiken 

eragin indartsuen artean dantzan jarraitzen 

du. Musika eskaintza ikaragarri zabala da, 

mugimendu, eszena edo estiloetan pentsatzea 

zail bihurtu arte. Sare bidezko kontsumoak 

eragindako azelerazioak identifikazioa 

zailtzen du eta kontsumo iraungikorra indartu, 

inoiz baino musika gehiago entzuten den 

arren, honek gizartean duen eragina apalduz. 

Bestetik, gainerako arteetan bezala, emakume 

presentzia esponentzialki hazten doa musika 

eszenari aire berriak emanez.

interesetan, elkartzen dira. Artista gazteenek 

norberaren subjektibitateari buruz ikertzen dute, 

eta artistaren irudiari eta arteak aldaketa bizkorren 

munduan betetzen duen funtzioa aztertzen dute, 

herri kulturaren alderdi bereizi gabeak tradizio 

modernotik berreskuratutako erreferentziak bilduz.

Lorea Alfaro
Zuretzat, ezezaguna izan arren, dagoeneko laguna zarelako, 2016

Xabier Salaberria
Izenbururik gabe (Zentzugabe/Zentzudun seriekoa), 2011

David Martínez Suárez
Atsedenaldia, 2016
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“68aren ostean. Artea eta praktika Artistikoak Euskal Herrian, 1968-2018” 

erakusketarako kontsulta materiala. Bilboko Arte Ederren Museoan, 2018ko 

azaroaren 7tik 2019ko apirilaren 28ra.
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