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A I Z K O R A  B U R U A  artista eta  
erakunde euskaldun eta kanadarren arteko 
lkartruke itsu eta erakusketa programa da. 
Berriki, Ipar Ameriketan aurkitu den artefaktu 
europar zaharrenean oinarritua, ARMARen 
azken proiektuak bi kontinenteen arteko kultur 
komunikazio bide berri bat abian jartzen du. 
Aizkora burua elkartruke artistikoa ARMARen eta 
Bill Clarken arteko elkarlana da. 

ARMAR
Fika, 6 - 7ºA
Bilbao, 48006 
España
info@armar.pro

ARMAR-ek eta Bill Clarke-k eskerrak ematen 
dizkiete proiektu hau egi bihurtzen lagundu dieten parte 
hartzaileei, boluntarioei eta lagunei.
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1979an sortua, Gallery 44 argazki garaikideko, 
irabazi asmorik gabeko zentro bat da, artistek 
kudeatua eta argazkilaritzan fokalizatua. Argaz-
kia arte gisa ulertzen du, alderdi anitz dituena eta 
aldaketa iraunkorrean dagoena. Teknika honen 
garapenari euskarri bat emateko helburuarekin, 
Gallery 44-ren egitekoa da argazkilaritza garai-
kidearen eta honekin harremana duten praktiken 
inguruan hausnarketa eta elkarrizketarako testuin-
guru bat sortzea. 

Gallery 44-k aukerak eskaintzen ditu erakusketeta-
rako eta lanen publikaziorako, artisten karreren 
etapa batzuetan, Chih-Chien Wang, Lynne Heller, 
Emmanuelle Léonard, Marc Audette, Jérôme 
Nadeau, Suzy Lake eta Susana Reisman bezalako 
artista kanadarrak, eta Sheree Hovsepian, Letha 
Wilson eta Doug Ischar bezalako nazioarteko 
artistak barne. 

Gallery 44 ezaguna da ere ospetsuak eta sarituak 
izan diren hezkuntza programengatik eta artistent-
zako eskuragarriak diren ekoizpenerako instala-
zioengatik. Dituen programen bitartez, Gallery 44 
konprometitua dago argazki imajinaren aldaketa 
kontzeptualarekin eta bere produkzio moduekin.

Informazio gehiagorako bisita ezazue: 

https://gallery44.org

Rekalde Aretoa egungo arte-jarduera askoren 
ezagutzan, harreran eta hedapenean sakontzeko 
helburua duen gune bat da. 1991. urtean sortu 
zenetik, aretoaren ibilbidea estuki lotuta egon da 
gure mugen barnean eta kanpoan ekoizten den 
arte garaikidearen ikerketarekin, eta, ildo horretan, 
egungo artearen ardatz diren eztabaidetan oihartzu-
na izan duten lan-proposamenak egin ditu.

Rekalde Aretoak leku egokia izan nahi du funtsez-
koak diren gako batzuk batera landu ahal izateko, 
hain zuzen, arte-ekoizpenaren esanahiari, artearen 
aurkezpen- eta erakusketa-mota ezberdinei, eta era 
askotako ikusleekin elkarrizketan aritzeko gaitasu-
nari dagozkien gakoak.

Egitura aldetik bi gunetan bananduta egonik, 
Rekalde Aretoak abiadura ezberdinetan ibili nahi du, 
era askotako lan-formatuetan sakondu ahal izateko, 
erakusketak, lan-aurkezpenen proiektu zehatzak, 
eztabaida-saioak, bideo-emanaldiak, hitzaldiak eta 
argitalpenak prestatuz. Rekalde Aretoak kulturaren 
hizkera desberdinei buruzko eztabaida irekian parte 
hartu nahi duten guztiek eratuko duten “gunea” izan 
nahi du. Azken batean, gaur egungo jarduera artis-
tikoa ikasteko plataforma bat izan nahi du.

Informazio gehiagorako bisita ezazue: 

www.salarekalde.bizkaia.net

Artelan hau, txuri beltzean argazki bat bi argazkitara tailer 
baten pareta zurian jarriak, serie ko parte dira. 5 argazki, 2008an 
ekoiztuak “Coreografías del esfuerzo”-ren testuinguruan. Bi 
argazkietan bere aita ageri da aroztegi batean lanean beste gi-
zon batzuen ondoan, Nikaraguan brigadista izan zen garaikoa, 
laurogei garren hamarkadan. Hil ostean aurkituak, artistak 
dio: “performatibitatetik imajina horiekin eta nere aitaren 
memoriarekin interakzioa eragitearen aukerari heldu nahi izan 
nion. Birkokatze honetan espazio edukiontzien jolasa sortzen da, 
espazio hauek memoriatik bizipenerako espazio bezala aritzen 
dira.” Gizonen ekintza aroztegi batean lanean, aurretiko 
eraikuntza produkzioan, artistaren tailerraren hustutasunarekin 
eta argi eszeptikoarekin kontrastatzen du. Sherrie Levine argaz-
kilari kontzeptualaren oroigarri, Zuhar “palimpsesto” eta “mise 
en abyme” baten artean jolasten du, autoritatearen, eraginaren 
eta kopiaren ideiak esploratzeko hain modu pertsonalean, 
genetika dena.

Zuhar Iruretagoiena Labeaga Zarautzen jaio zen 1981an, eta gaur 
egun Bilbon bizi eta lan egiten du. Euskal Herriko Unibertsitate-
an Arte Ederrak ikasi eta Bartzelonako Pompeu Fabra Unibert-
sitatean master bat egin ostean, Bilbora itzultzen da doktorego 
ikastaroak eta tesia amaitzera. Bere artista karreran Ertibil 
Bizkaia saria, Gipuzkoako Artista Nobelen saria, Generaciones 
Caja Madrid eta Premio Muro Guggenheim sariak jaso ditu, 
besteak beste. The Gabarron Foundation (New York), Cristob-
al Balenciaga museoa (Getaria), Sala Rekalde (Bilbo), C-ART 
Galerie Prantl & Boch Bregenz (Austria), Donostiako KM eta 
Bilboko Guggenheim-en, besteak beste, izan ditu erakusketak. 
Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean duen irakasle lana 
artista eta sortzaile lana bateragarri egiten ditu du.

Informazio gehiagorako bisita ezazue: 

www.zuhar.es

zirriborro hauetan oinarritua lan egiten du, eurengandik abiatuta 
kontzeptu osoagoak eraikiz. Miniaturako bertsio batzuk marrazki 
handiagoak bihurtzen dira, eta bere iPhone-arekin argazkiak ater-
atzen ditu bere lanaren bilakaera dokumentatzeko. “Nere telefonoa 
erreminta garrantzitsua bihurtu da”, dio. “Nere marrazkien imajina 
telefonoan koloreek bata besteari nola eragiten dioten ikusten 
laguntzen dit.” Orokorrean, artistak hasierako marrazkiak bere 
artxibo pertsonalean gordetzen ditu.

Hilea motibo errepikaria izan da Troug-en obran ia lanean hasi 
zenetik. Bere hasierako lanetan folikulu-etorria, maiz, ezohikoak 
diren lekuetatik sortzen dira giza gorputzean, ohiko edertasun 
arauen kritika bezala irakurri daitekeena. (Bere hasierako figura 
askok ere hortzak bananduak dituzte.) Bere marrazki berrienetan, 
oraingo honetan aurkezten dena bezala, figura hilez tapatua agertzen 
da, kapa babesle edo kapulu bat atera izan balitzaio bezala, errepre-
sentazio oso korapilatsuak sortuz. Bere eskala handian egindako lan 
berrienean kolorezko banda finak erabiltzen jarraitzen ditu, landare-
kiribil itxurarekin eta luma itxura duten hostoak, zeintzuk figurak 
biltzen dituzten. Atentzio handiagoa eskaintzen zaie forma elabo-
ratuei, imajina osatzen duten figurari baino. Truong benetan bere 
praktika artistikorako aukeratu duen medioak inposatzen dizkion 
mugen artean egiten du bidea.

Truong-ek bere lizentziatura Ontario College of Art and Design 
(OCAD)-ek duen marrazki eta pintura programan lortu zuen, 
2010an. Banco de Montreal (BMO)-en 1st Art Award saria jaso zuen, 
eta W.O. Forsythe saria. Bere lana erakusketa kolektiboetarako izan 
da aukeratua Kanadan eta nazioarte mailan, Joshua Liner Gallery 
(New York), Copro Gallery (Santa Monica), FFDG (San Francisco) 
eta John B. Aird Gallery (Toronto) galerietan barne. Bere lana Erin 
Stump Projects (ESP) eta Katharine Mulherin Contemporary Art 
Projects-engatik ordezkatua da Toronton, eta Gallery B15-engatik 
Copenhaguen.

Informazio gehiagorako bisita ezazue: 

www.winnietruong.com

Zuhar Iruretagoiena, Serie ko (detalle).
2008, argazkia, 29.5 x 43.5 zm.

Ikustearen ekintza hibrido konplexu bat da, ekintza kultural bat, 
eraikia eta baldintzatua. Bere praktikan, Zuhar Iruretagoiena 
Labeaga artista euskaldunak testuingurua sortu eta birsortzearen 
prozesuaz disfrutatzen du, imajina eta espazioan berarekin 
dugun esperientzia esploratzeko bide ezberdinak erabiliz. 
Zuharrek imajinak objektu bezala erabiltzen ditu, eta objektu 
bakoitzak bere istorioak ditu. Objektuen arteko espazioa, 
artelanak eta pertsonak, gurutzatutako bide zenbatezinak ditu, eta 
instalazio multimediak identitate horien arteko erreberbera-
zioetatik abiatuz funtzionatzen dute. Lotura, batzuetan zuzenak, 
beti sentiarazten digute gure posizioa. Aurrekoaren eta gerokoar-
en artean, edo haratago, ekintza amaitu dela dirudien lekuan. 

Winnie Truong, Hedwig (detalle).
2012, Koloreko arkatza paper gainean, 14 x 18 zm.

Torontoko Winnie Truong artistarentzat, berari zegokion bidea 
aurkitzea eskatu zion zerbait da marrazkia. Ontarioko unibertsi-
tateko Arte eta Diseinuko Fakultatean ikaslea zenean, Truong-k 
lehenengo aldiz hartu zuen pintzel bat, eta neurri ertaineko olio 
margo batzurekin “borrokatu” zen, non “ez nuen nire aldetik gehie-
girik jarri”. Marrazki ikastaro aurreratu batean parte hartzea izan zen 
marrazkia bere funtsezko praktika egitera eraman zuena, berak modu 
intuitiboago batean nabari duena. Modu naturalago bat aurkitzen du 
kolorezko arkatzak erabiliz lan egiteko; hauekin erretratuak egiten 
ditu, eskala ertain eta handikoak, nahiko kezkagarriak, baina ezin 
hobeki zehaztuak. 

Truong-ek zirriborroz betetako koadernoak gordetzen ditu, eta beti 
darama bat eskura ideiaren bat iristen baldin bazaio. Hasierako






