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Alda. Recalde, 30  48009 Bilbao   +34 94 406 85 32  salarekalde@bizkaia.eus

Ordutegia
Asteartetik larunbatera:
10:00 - 14:00 eta 17:00 - 20:30 
Igande eta jai egunetan: 
10:00 - 14:00 
Astelehenetan itxita

Horario
Martes a sábado:
10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30 
Domingos y festivos: 
10:00 - 14:00 
Lunes cerrado

Opening hours
Tuesday to Saturday:
10:00 - 14:00 eta 17:00 - 20:30 
Sundays and holidays: 
10:00 - 14:00
Monday closed
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Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako ERTIBIL BIZKAIA arte bisualen 
erakusketa ibiltaria Bilboko Rekalde Aretoan hasiko da eta, Basauri, 
Arrigorriaga eta Santurtziko udalerrietatik igaro ondoren, 2023ko 
urtarrilaren 8an amaituko da Balmasedako Horcasitas jauregian. 

Hiru artista hauek saritu dituzte ERTIBIL BIZKAIA 2022an: Alazne 
Zubizarreta, Lucía Pedregal/ Luchín eta Mar de Dios. Horiekin batera, 
honako hauek hautatu dituzte: Xavier Achurra, Izaskun Araluzea Itza, 
M. Benito Píriz, Lide Mikele Billelabeitia Uriarte, Leo Burge, Ane Diez 
de Ulzurrun Rey, Iratxe Esteve Cuesta, Raquel F. Couto, Maider 
Gonzalo Salceda, Paula Huarte Cosín, Beñat Krolem, Mireya Moral 
Alzaga, Mikel Serna Bermejo, Amaya Suberviola eta Diego Vivanco.

1983an lehen edizioa egin zenetik, ERTIBILen helburu nagusia beti 
izan da Bizkaian sormen-lana egiten duten eta agertzen ari diren 
artista berriak bultzatzea eta sustatzea.

Epaimahaia honako hauek osatu dute: Iñigo Varona, Ertibil 2021 
irabazi zuen artista; Naia del Castillo, artista eta UPV/EHUko Arte 
Ederretako irakaslea; Jaime Cuenca filosofo eta arte-kritikaria; eta 
Miriam Alzuri Milanés, Bilboko Arte Ederren Museoko 
kontserbatzailea eta erakusketaren harira argitaratutako liburuko 
testuen egilea. 

Edizio honetan, Rekalde Aretoak lankidetzan jarraitu du UPV-EHU 
Ondare kudeaketa eta erregistroko Kultura Ondareen Kontserbazio 
eta Zaharberritzeari buruzko Graduarekin, Katrin Alberdi irakasleak 
gidatutako ikasleen parte-hartzearen bidez. Beatriz Casaresek, Miren 
Rodríguezek eta Laura Solagaistuak modu aktiboan lagundu dute 
ERTIBIL BIZKAIA 2022ko edizioan, proiektuari ideia berriak ekarriz.

1.saria

ALAZNE ZUBIZARRETA (Arrasate, Gipuzkoa, 1994)
Clotted Cream

Hogeita bost estanpek osatzen dute lana, eta narratibitate ireki eta 
iradokitzailea osatzen dute. Guztietan, espazioa elementu eta forma 
geometrikoetatik abiatuta artikulatuta dago, batzuetan lauak, beste 
batzuetan dameroak edo erretikulak osatuz, eta horien gainean 
Zubizarretak grafikotik atzemandako ikus-elementuen katalogo 
ikaragarri bat zabaldu du. 

2.saria

LUCÍA PEDREGAL / LUCHÍN (Cangas de Onís, Asturias, 1997)
Luchinismo. Serie I

Saritutako lanean Tino, bere katua, errekonozimendu-ariketa batean 
erretratatzen ikusten dugu –baita irauteko eta oroimenerako nahia 
ere–; ariketa hori urtean behin egiten du Pedregalek, bere bizitza 
animaliarekin partekatzen duenetik. Argazkia hiru piezako serie baten 
parte da, antzeko dimentsioduna, eta artistak honakoa aitortzen du: 
“maitasunaren bidez eta hori nire loturetan eta nire bizitzan agertzen 
den moduaren bidez gizarte eta eguneroko erotikotasunaren jolasean 
sartu nahi nuen”.

3.saria

MAR DE DIOS (Barakaldo, Bizkaia, 1992)
Tres Satori

Tres Satori hitzak japoniar berbari egiten dio erreferentzia, zen 
budismoan “argiztapena” aipatzeko erabiltzen dena, lurreko 
esperientzia gainditzea ahalbidetzen duen kontzientzia- eta ulermen-
unea. Lan artistikoan hain bereizgarria den adimenik gabeko une hori 
berreskuratzea da Mar de Diosi interesatzen zaiona. Interesatzen 
zaiona. Antzeko tamaina duten obrek mugakide diren objektu gisa 
funtzionatzen dute, eta pieza arrunten erreferentziak sumatzen dira, 
haiek erabiltzeko eta gozatzeko gonbidapen gisa.

2022ko uztailak 14 - urriak 16
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XAVIER ACHURRA (Sao Paulo, Brasil, 1997) 

Xavier Achurrak bideotik eta argazkigintzatik abiatuta lan egiten du 
prozedura tekniko analogiko eta digitalen erabilera inplikatzen 
duten proiektuetan. Todos los instantes previos lanean, adibidez, 
errebelatu kimiko tradizionalak erabili ditu, bai eta emaitzazko 
irudia digitalizatzeko eta inprimatzeko hainbat prozesu ere, gero 
digitalki inprimatu aurretik eskanografiatu eta zabaldu zena.

IZASKUN ARALUZEA ITZA (Bilbo, 1994)

Araluzea Itzaren lana orain arte pinturaren eta marrazkiaren 
barruan garatu da. Bi diziplina horietan, hainbat teknika eta 
formaturekin, argiaren presentzian, kolorean eta forma organiko 
eta geometrikoen arteko konposizio-harremanetan interes handia 
duen lan abstraktu bat egin du, eta askotan paisaien, irudien eta 
itzalen iradokizunak agertzen dira.

M. BENITO PÍRIZ (Durango, Bizkaia, 1992)

M. Benito Pírizek bere eskulturak pieza eta mekanismo 
konbinagarriez –eta ordezgarriez– osatutako gailu gisa ulertzen 
ditu, bere lan-beharren arabera. Hala gertatzen da gazteen hiri-
kulturaren munduan ere –bere praktika artistikoaren funtsezko 
osagaietako bat, idazketa, poesia edo bideoaren arloan ere garatu 
dena–, non joerak iraungi egiten diren beste batzuk sortu ahala, 
eta hala gertatzen da Mochila Piketen ere, Mochilas (2020) aurreko 
proiektuko beste eskultura batzuetako zatiekin osatua.

LIDE MIKELE BILLELABEITIA URIARTE (Mungia, Bizkaia, 2001)

Erein Billelabeitiak 2021ean Ereñozar mendian (Ereño, Bizkaia) 
egin zuen ekintzaren lekukotza da. Bertan, beste artista lagun 
baten laguntza izan zuen. Bideoan bi neskak, bata bestea kargatuz,  
mendiaren 447 metroko altuera igotzen ikusten ditugu.

LEO BURGE (Londres, 1991)

Marrazkia, pintura eta eskultura Leo Burgeren ohiko lanaren parte 
dira, baina horietako bakar bat ere ez da identitate kategorikotzat 
hartu behar idazketa ere barne hartzen duen proiektu artistiko 
batean, ez hainbeste bere ikerketaren euskarri teoriko gisa, baizik 
eta bere lana eta, batzuetan, beste ikaskideena gogora ekartzeko 
bide gisa.

ANE DIEZ DE ULZURRUN REY (Iruña, 2001)

Bokazio artistiko goiztiarra izan du Diez de Ulzurrunek, eta 
pinturaren eta, batez ere, marrazkiaren esparruan oinarritzen du 
bere lana. Azken hori etengabeko pizgarria da oraindik 
prestakuntza-aldian dagoen sortzaile batentzat, eta haren ikusizko 
kulturak Europako pintura garaikidearen izen batzuetan (Per 
Kirkeby, Alice Neave, Saratormenta, Michael Swaney) ez ezik, 
komikietako ilustratzaile eta marrazkilari askoren lanean ere 
erreferentziak aurkitu ditu.

IRATXE ESTEVE CUESTA (Gijón, 1997)

Iratxe Esteveren ikerketa-proiektuek oso modu pertsonalean 
jorratzen dituzte paisaiarekin lotzen gaituzten lotura afektiboak, 
bai eta paisaiak sustraitze- eta deserrotze-prozesuen eraikuntzan 
duen pisua ere. Bar Restaurante Cuatro Vientos proiektuan, 
2021eko abenduaren 21ean Peñas lurmuturrean (Gozón, Asturias) 
ateratako hiru argazki aurkezten ditu. Eskualde horren iparraldeko 
muturrean kokatua, leku malkartsua eta aldapatsua da, artistaren 
espaziorik gogokoenetako bat. 

RAQUEL F. COUTO (Pontevedra, 1999)

Hautatutako obran, azken urteetako dokumentalaren ezaugarri 
den borondate esperimentalarekin, Coruña hiria Tuyrekin 
(Pontevedra) lotzen duen 550 errepide nazionaleko 125. 
kilometroan gertatutako gertakari batzuen kontakizuna jorratzen 
du Coutok.

MAIDER GONZALO SALCEDA (Erandio, Bizkaia, 1994)

Mi Crush lanean, pinturaren esparruan barneratzen da, eta 
koloretako zinta itsaskorra duen taula baten gainean, material 
arrunt, merke bat lantzen du, lurzoru-lan iradokitzaile eta 
probokatzaileren bat egiteko erabili duena.

PAULA HUARTE COSÍN (Aoiz, Nafarroa, 1994)

Armada txiki bat balitz bezala, zazpi haur-irudik, belar artifizialaren 
zazpi zatiren gainean jarriak, ordenan eta isilean eratzen dute, bi 
lerrotan banaturik. Denak zutik daude, oinutsik, hankak elkartuta, 
besoak eta eskuak gorputzari itsatsita eta burua tente, beira 
esferikozko burbuila-eskafandraz babestuta.

BEÑAT KROLEM (Barakaldo, Bizkaia, 1990)

Bahut eskultura-lan bat da, altzarien kontzeptuari eta 
mugimenduaren nozioari egindako erreferentzietatik sortzen dena. 
Dimentsio aldakorrak ditu, eta gai da ingurunera egokitzeko, 
tamaina eta izatea aldatzeko, esleitzen zaizkion espazio-baldintzen 
arabera.

MIREYA MORAL ALZAGA (Barakaldo, Bizkaia, 1999) 

Volver al cruce Insistir/Resistir izan zen Mireya Moralek gradu 
amaierako bere lanari eman zion izenburua, abiapuntu hau eta 
denboraren joanean lotura komuna duten bere beste argazki-lan 
batzuk egiteko. Hautatutako obran, zuri-beltzeko bi argazkik “irudi 
bakarra” osatzen dute, egilearen esanetan.

MIKEL SERNA BERMEJO (Bilbo, 1987)

Mikel Serna Bermejoren lana marrazkitik eta diseinu grafikotik 
abiatzen da eta collage eta argazki-irudien metaketaz baliatzen da, 
horietako asko sare sozialen hormetan eta Grindr, Scruff, Wapo 
edo Machobb bezalako zita-aplikazioetan aurkitutakoak.

AMAYA SUBERVIOLA (Mendabia, Nafarroa, 1993)

Gailu informatiko batean monitorea seinalerik gabe geratzen 
denean eta pantailak informazioa ikusteko aukerarik ematen ez 
duenean, kolore lauak igortzen ditu. No signal (PLC-002) 
Suberviolak 2021ean hasi zuen Pantallas proiektuaren parte da. 
Bertan, digitalki egindako beste irudi batzuetatik abiatuta irudi 
piktorikoak sortzea ikertzen du.

DIEGO VIVANCO (Barakaldo, Bizkaia, 1988)

Gure eguneroko ingurunean oraindik ere aurki ditzakegun iragarki-
taula batean bezala (mezuak, albisteak eta abisuak uzteko 
espazioak), El orden de los factores lanean ordenan jarrita, 
sailkatuta, hirurogeita bat erosketa-zerrenda agertzen dira. Diego 
Vivancok etxeko nahitaezko konfinamenduaren hilabeteetan 
–2020an COVID-19a sartu ondoren– aurkitu dituen eta jabeek 
galdu edo baztertu dituzten benetako oharrak dira.

(*) Miriam Alzuri Milanesek Ertibil Bizkaia 2022ko katalogoan 
idatzitako testuaren laburpenak.

HAUTATUTAKO ARTISTAK
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Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako ERTIBIL BIZKAIA arte bisualen 
erakusketa ibiltaria Bilboko Rekalde Aretoan hasiko da eta, Basauri, 
Arrigorriaga eta Santurtziko udalerrietatik igaro ondoren, 2023ko 
urtarrilaren 8an amaituko da Balmasedako Horcasitas jauregian. 

Hiru artista hauek saritu dituzte ERTIBIL BIZKAIA 2022an: Alazne 
Zubizarreta, Lucía Pedregal/ Luchín eta Mar de Dios. Horiekin batera, 
honako hauek hautatu dituzte: Xavier Achurra, Izaskun Araluzea Itza, 
M. Benito Píriz, Lide Mikele Billelabeitia Uriarte, Leo Burge, Ane Diez 
de Ulzurrun Rey, Iratxe Esteve Cuesta, Raquel F. Couto, Maider 
Gonzalo Salceda, Paula Huarte Cosín, Beñat Krolem, Mireya Moral 
Alzaga, Mikel Serna Bermejo, Amaya Suberviola eta Diego Vivanco.

1983an lehen edizioa egin zenetik, ERTIBILen helburu nagusia beti 
izan da Bizkaian sormen-lana egiten duten eta agertzen ari diren 
artista berriak bultzatzea eta sustatzea.

Epaimahaia honako hauek osatu dute: Iñigo Varona, Ertibil 2021 
irabazi zuen artista; Naia del Castillo, artista eta UPV/EHUko Arte 
Ederretako irakaslea; Jaime Cuenca filosofo eta arte-kritikaria; eta 
Miriam Alzuri Milanés, Bilboko Arte Ederren Museoko 
kontserbatzailea eta erakusketaren harira argitaratutako liburuko 
testuen egilea. 

Edizio honetan, Rekalde Aretoak lankidetzan jarraitu du UPV-EHU 
Ondare kudeaketa eta erregistroko Kultura Ondareen Kontserbazio 
eta Zaharberritzeari buruzko Graduarekin, Katrin Alberdi irakasleak 
gidatutako ikasleen parte-hartzearen bidez. Beatriz Casaresek, Miren 
Rodríguezek eta Laura Solagaistuak modu aktiboan lagundu dute 
ERTIBIL BIZKAIA 2022ko edizioan, proiektuari ideia berriak ekarriz.

1.saria

ALAZNE ZUBIZARRETA (Arrasate, Gipuzkoa, 1994)
Clotted Cream

Hogeita bost estanpek osatzen dute lana, eta narratibitate ireki eta 
iradokitzailea osatzen dute. Guztietan, espazioa elementu eta forma 
geometrikoetatik abiatuta artikulatuta dago, batzuetan lauak, beste 
batzuetan dameroak edo erretikulak osatuz, eta horien gainean 
Zubizarretak grafikotik atzemandako ikus-elementuen katalogo 
ikaragarri bat zabaldu du. 

2.saria

LUCÍA PEDREGAL / LUCHÍN (Cangas de Onís, Asturias, 1997)
Luchinismo. Serie I

Saritutako lanean Tino, bere katua, errekonozimendu-ariketa batean 
erretratatzen ikusten dugu –baita irauteko eta oroimenerako nahia 
ere–; ariketa hori urtean behin egiten du Pedregalek, bere bizitza 
animaliarekin partekatzen duenetik. Argazkia hiru piezako serie baten 
parte da, antzeko dimentsioduna, eta artistak honakoa aitortzen du: 
“maitasunaren bidez eta hori nire loturetan eta nire bizitzan agertzen 
den moduaren bidez gizarte eta eguneroko erotikotasunaren jolasean 
sartu nahi nuen”.

3.saria

MAR DE DIOS (Barakaldo, Bizkaia, 1992)
Tres Satori

Tres Satori hitzak japoniar berbari egiten dio erreferentzia, zen 
budismoan “argiztapena” aipatzeko erabiltzen dena, lurreko 
esperientzia gainditzea ahalbidetzen duen kontzientzia- eta ulermen-
unea. Lan artistikoan hain bereizgarria den adimenik gabeko une hori 
berreskuratzea da Mar de Diosi interesatzen zaiona. Interesatzen 
zaiona. Antzeko tamaina duten obrek mugakide diren objektu gisa 
funtzionatzen dute, eta pieza arrunten erreferentziak sumatzen dira, 
haiek erabiltzeko eta gozatzeko gonbidapen gisa.
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