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Zergatik aro berria?
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 15
urte betetzen dituen unean eraldaketa
sakon bat gauzatzen du. Urte guzti hauetan mila pieza baino gehiagoko bilduma
osatu dugu, balio handiko ondarea bilduz.
Bestetik 80 aldi baterako erakusketa baino gehiago zabaldu ditugu, 60 itsasontzi
baino gehiago gure kaieatara erakarri ditugu, miloi bat bisitari, hamar mila ikasle
urte bakoitzeko, eta gainera argitalpenak, hitzaldiak, tailerrak etabar luze bat
jarduera kulturalean antolatu ditugu.
2017.urtean Museoak Plan Estrategiko
berri bat onartu zuen, itsas ikusputua
nabarmenduz, Bilbotik Bizkaiko kostalde
osora zabalduta eta sail guztietan hobekuntzak proposatuz. 2018.urtean bi egitasmo estrategiko garatzen ditu, alegia
Port Center-ren irekiera, Portuak egun
daukan garrantzia azaltzeko eta Erain,
erriberako arozteriaren ezagutza poloa
abian jarriz. 2019.urtean zehar hainbat
hobekuntza egiten jarraitzen da, bai bilduman bai erakusketa iraunkorrean, bisitaren bizipena hobetzeko asmoz, eremu
berriak zabalduz, hezkuntza baliabideak
areagotuz etabar.
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Berriztapen bilakaera honek etapa berria
zabaltzen du, marka aldaketa bati esker,
Itsasmuseum, zeinek gure nortasunaren
adierazle diren ezaugarri hauek erantsina daroa.

zahartzea eta orohar gizarteak bizi dituen
ziurgabetasun guztiek kontutan izanda,
etengabeko jarrera zuhurrarekin bizi da.

1. Itsas izaera

Gure Museoa inklusioaren bultzatzaile
sutsua ere bada, kulturaren ateak pertsona guztiek zabaltzeko gaitasuna eta eskubidea bermatzeko lan egiten dueña. Bestetik, gazteek lan mundura heltzeko bidea
errazten ere saiatzen gara. Erain, Museoko tailerrean, kultura eta belaunaldi desberdineko pertsonak uztartzen dira, solas
aberasgarri bat sortuz. Kohesio sozialari

Gure Museoak itsas kultura aintzat
hartzen du. Gure nortasunari, izaerari forma eman diona, irekia eta berezia
aldi berean. Bilbo, Bizkaia eta bere jendiak itsasoarekiko harreman estuan bizi,
lan eta gozatu egin du. Bizkaiko kostalde
osoan zehar arrain zein kabotaje portuak daude eta Bilbon ezaguna da portua
sortu zela hiria baino lehen. Itsasoa izan
beharrean ogibide bat izan da: Europako
iparraldera zihoazen itsasbideak, erriberako arotzak nazioarteko mailan ere
ospea zeukatenak, ontzigintza eta XIX.
mendeko amaieran meategein bultzadaz sortu zen industria, beti ere itsasotik hurbil. Baina itsasoa lanbide ez ezik
gozamen iturria ere izan da, aisialdia eta
kirolaz, arrauna zein belan.

2. Hausnarketa
Jakintza guzti hau ikuspuntu oso desberdinetatik jorratzen da. Izatez, Museoa
gogoetaren eragilea da, hartuemona sortarazten duten hainbat jarduera bultzatuz. Adibide gisa: Itsas-egunak, itsas-solasaldiak, kultura eta historia zikloak,
maritimotasun bilduma. Itsas balioak ere
bultzatzen ditugu: ingurumenari e
rres
petua, talde lana, jasangarritasuna eta
pentsamendu kritikoa. Gure Museoa,
mundo mailan gertatzen den joararekin
bat eginda, digitalizazioa, biztanleriaren

3. Berrikuntza soziala
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laguntzen dion berrikuntza soziala baten
eredu baten aurrean gaude.
Alkarlanarekiko jarrera honetaz abiatuta,
gure Museoa itsas munduko edota gure
lurraldeko sare guztietan parte hartzen
du, hamaika hitzarmen sinatuta dituelarik.

4. Ezagutza eta ondarea
Ezagutzaren berreskuratzea eta ondarea
zein memoriaren babesa lantzen dugu
modu desberdinetan. Erain-en Bizkaiko
erriberako arozteriaren ogibidearen ezagutza berreskuratzeko lan egiten dugu,
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baita gure itsas ondarea babesten ere.
Itsasoaren hain lotura handia daukan
Memoria Historikoa jorratu egin dugu
erakusketa zein nazioarteko bilkuren bitartez. Azkenik, unibertsitate munduko
kolaboratzaile sare baten laguntzarekin
Maritimotasun antropologi ikasketa bilduma bultzatu dugu.

5. Komunitatea
Azkenik eta gauza guztien gainetik, pertsonak gaude. Hastapenetan, gure Fundazioa
eta Museoa bultzatu zutenak, erakundeen
laguntzarekin. Urte hauek guztien buruan gurera hurbildu eta batu direnak. Eta
orokorki, hemen euren Itsas Museoa aurkitzen duten Bilbotar eta Bizkaitar oro.
Gure nortasuna osatzen duten ezaugarri
guzti hauek eta azken boladan egin ditugun aldaketa guztiak, marka aldaketa
batekin borobiltzen dira. Gure proposamenaren mamira doan marka: Itsasmuseum Bilbao. Eta berarekin ontziolatik
ateratzean itsasontzi baten branka irudikatzen duen ikurra, Euskaldunako dikiak
gogora ekarrita. Izena eta ikurra marka
erakargarria, berritzailea, benetakoa eta
nortasun handikoa osatzen dute.
Hortaz, Itsasmuseum Bilbao gure Museoak, 15 urte eta gero hartzen duen izena
da, aro berri bat zabaltzen duena, gaurdaino ondo egin diren gauza guztietan
oinarrituta, eta jauzi kualitatiboa emoteko neurriak hartzen dituena, Bizkaiko
Golkoan itsas kulturaren erreferente gisa
kokatzeko.
Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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018an, Museoak bere instalazioak
aztertu zituen, berorien erabilerak
ikuskatu eta guneak hobeto aprobetxatzeko alternatiba berriak bilatzeko.
Aztertutako alderdien artean, garrantzi
berezia izan zuen erakusketa iraunkorrari buruzko kapituluak; kapitulu horretan,
sakon aztertu ziren gaiak eta edukiak,
ibilbideak, seinaleztapena eta beste al-

derdi estetiko eta praktiko batzuk. Azterketon emaitzek agerian jarri zuten beharrezkoa zela Museoaren egituran eta
irudian aldaketak egitea. Kasu batzuetan,
guneen erabilera optimizatzeko; beste
batzuetan, bisitariaren irisgarritasuna
hobetu eta haren segurtasuna ber
ma
tzeko, edo eduki eta gai berriak ezartzeko.
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Aipatutako
azterketari
erantzunez,
2019an, Museoak zenbait lan eta proiek
tu jarri zituen martxan, identifikatutako
hobekuntza-alderdi ugariak ezartze aldera. Egindako egiturazko aldaketei esker,
instalazioen banaketa eta erakusketen
eremua hobetu dira, eta modu logiko eta
naturalagoan antolatu dira gai-eremuak.
Hona hemen egiturazko aldaketa azpimarragarriak:
- Museoko atariaren eta dendaren
itxura berria
- Erabilera anitzeko areto berria
- Erakusketa-eremura sartzeko
ezeztagailuen tokia aldatzea
- Klimatizazio- eta argiztapensistema berria
- Eguzki-panelak jartzea beirateetan
- Aldaketak gela didaktikoan
- Segurtasun-neurri berriak:
barandak sendotzea
- Erakusketen eremuan gune berriak
zabaltzea
- Liburutegirako sarbide berria
zabaltzea
Bestalde, 2017-2022 Plan Estrategikoan
ezarritako jarraibideei jarraikiz, Museoak
identitate korporatibo berri bat bereganatu du, egindako aldaketa eta hobekun
tzekin bat etorriz; hala, agerian jarri nahi
da bisitarien eta publikoaren esperien
tzia hobetzeko martxan jarritako proiektu berriekin (esaterako, Port Center eta
Erain) hasitako etapa berria.
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Museoko atariaren eta dendaren itxura berria

Museoko ataria bisitaria sartzeko eta
hari ongietorria egiteko tokia da, eta hartatik sar gaitezke Museoaren gainerako
guneetara. Ataria pixka bat aldatu da,
eremua eta baliabideak hobeto banatu
eta optimizatzeko.

Dendaren kokapen eta diseinu berriaz
gain, erabat berritu dira saltzen diren
produktuak; hala, marka berriarekin bat
datozen produktu pertsonalizatu bakar
eta originalak jarri dira, zeinak Museoan
soilik lor daitezkeen.

Dendaren eremua atarira eraman da,
hobeto ikus dadin eta bisitarien sarbidea
erraztu dadin; era berean, leihatilaz eta
harrerako mahaiaz arduratzen diren langileek hobeto kontrolatzen dute bisitarien sarrera. Kokapen berriaren arrazoia
dendaren kontzeptu berri bat da: irekia
eta diseinu berrikoa da, eta gaur egungo estetikarekin bat datozen altzari eta
erakustegi berriak ditu.

Dendaren kokapen berria lortzeko, Museoko harrera edo leihatila aldatu egin
da: txikiagotu eta haren alderdi estetikoa
hobetu da, publikoari arreta emateko
eginkizuna ezin hobeto bete dezan.
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Erabilera anitzeko areto berria

Lehen dendak hartzen zuen tokia erabilera anitzeko areto bihurtu da. Zuzeneko
sarbidea du kanpoaldetik eta askotariko
jarduerak egiteko egokituta dago: aldi
baterako erakusketa txikiak, tailerrak,
prestakuntza-jardunaldiak, hitzaldiak,
enpresako ekitaldiak, koktelak, lunchak
eta abar.

Eremua 104 m2-koa da eta beiraz hornitutako gune bat dauka, zeinak kanpoaldeko ikuspegi ederra jartzen duen bisitarien eskura, dikeak eta ontziak ikus
ditzaten.
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Ezeztagailuak aldatzea

Museoko erakusketen eremurako sarbidea aldatu egin da. Atariaren eremua
eta beste gune batzuk itxi eta banan
tzeko balio zuten beirazko trenkadak
kendu dira eta sarbidea kontrolatzeko
ezeztagailu edo ateak tokiz aldatu dira,
eskaileren eremutik hurbilago jartzeko.
Era berean, bigarren solairuko irteerako
ezeztagailuak kendu dira; hala, geratu
diren ezeztagailuek sartzeko eta atera
tzeko balio dute.

Kokapen berriari esker, harrerako mahaiko langileek begien bistaz kontrola
dezakete publikoaren sarrera eta irteera,
eta laguntza eman dezakete norbaitek
behar izanez gero. Inor bidegabe sartzea
ere ekiditen dute. Aldaketa horien bidez, erakusketa iraunkorreko lehenengo
gai-eremua nabarmen handitu da.
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Klimatizazio- eta argiztapen-sistema berria
2018an lehen aldiz, Museoak lehiaketa
bat antolatu zuen bertako instalazio termiko eta elektrikoak mantentzeko, kontserbatzeko, berritzeko, hobetzeko eta
horien kudeaketa energetikoa egiteko
zerbitzua kontratatzeko. Aurkeztu ziren
enpresa guztiek kalitate egiaztatua zuten
eta, guztietatik, ONDOAN SA enpresak
lortu zuen esleipena.
Kontratu horren bidez jauzi kualitatiboa
eman da energiaren kudeaketan eta hobekuntza hauek egin dira:
- Ingurumen-arloko araudira eta eskakizunetara egokitutako aire girotuko
makineria berria erosi eta martxan jar
tzea, tenperatura egokia eta erosotasuna
mantentzeko (ezinbestekoa eta premiazkoa zen aldatzea).
- Erakusketen argiztapena aldatzea, ekipo guztiak berrituta.
- Argiztapen-ekipoen % 70 inguru aldatu
da led-teknologia ezartzeko, eta % 100
lortzeko lanean jarraitzen dugu. Horrekin,
energia-kontsumoa asko murriztu da.
- Aire girotuaren instalazioen eta behe-tentsioko ekipoen berme osoa.
- Aire girotuaren, behe-tentsioaren eta
transformazio-zentroaren mantentze-
lanen azterketak eta nahitaezko ikuskapenak.

- Eraikuntzaren Kode Teknikoa araudira
egokitzea.
- Bulegoetako eta kafetegiko sukaldeko
leiho eta ateak suarekiko erresistentea
den materialarekin sektorizatzea, eta
sektorizazioa sendotzea suarekiko erresistenteak diren ateak jarriz behe-ten
tsioko koadro nagusian eta transformazio-zentroan.
- Atxikigailu magnetikoak ezartzea Auditoriumeko eta beste eremu batzuetako
larrialdietako ateetan.
- Suaren aurkako babes-instalazioen aldizkako mantentze-lana, araudi berriarekin bat etorriz.
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Eguzki-panelak eta beirate berria

Museoak hiru beirate handi ditu, zeinak erakusketa-eremuari argi naturala ematen dioten. Beirateok babesteko,
eguzki-biniloak daude jarrita kanpoaldean, tenperatura eta argia hobeto kontrolatzeko. Gainera, hirugarren beiratea
erakusketako elementu garrantzitsua da,
haren edukiaren estetikagatik eta gaiagatik: itsasorako eta itsasoari esker bizi
diren gizon eta emakumeak irudikatzen
dituen mosaiko handi bat da. Alabaina,
urteen joanak kalte handiak egin zizkien
biniloei eta aldatu egin dira; horri esker,
hobekuntza estetikoa lortu da eta hobeto
kontrolatzen da argi naturala, argi gehiegi izatea arazoa baita.
Aldaketaz baliatuz, lehengo irudi-collagearen ordez irudi berri bat jarri da.
Bilboko artista Lucio Ortiz de Urbinaren

obra baten erreplika egin da, eskala handian; obra hori Bilboko Arte Ederren Museoaren bildumakoa da.
XX. mendearen hasierako Bermeoko
itsas-paisaia idealizatua irudikatzen du
eta maisutasunez islatzen du garaiko
itsas giroa, irudian ikus daitezkeen per
tsonen eta askotariko ontzien bidez.
Egilea: Lucio Ortiz de Urbina – (Bilbon
jaioa 1892an. Bilbon hila, 1986an).
Obraren izenburua: Izenbururik gabe
Teknika: mihise gaineko olio-pintura
Neurriak: 81,5 x 100,5 cm
Tomas Astigarraga Amezagak legatuan
emana, 1984an
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Aldaketak gela didaktikoan

Museoaren gela didaktikoa aldatu da,
horren ikusgarritasuna eta sarbidea
hobetze aldera. Gela didaktikoa ikastetxeetako publikoarentzat egon izan da
zabalik; orain, publiko orokorrari zabal
tzeko asmoz, beirate handi bat ezarri da
lehen zegoen hormaren ordez eta, hala,
argi naturala eman zaio guneari eta Museoarekin eta bisitariekin lotzea lortu da.
Horrela, gela eremu ireki bihurtu da eta,
bertan egon ohi diren ikasle taldeez gain,
bisitariak ere bertara sartzera gonbidatzen ditu.
Bestetik, Playmobil dioramak gela didaktikora eraman dira; hala, jarduerak
egiteko gela izateaz gain, haurrentzako
erakusketa-eremu ere bihurtu da. Museoko erakusketa iraunkorrean jorratzen
diren gaiei buruzko dioramak ere aldatu

dira, horien segurtasuna eta eszenara
tzea hobetzeko. Diorama bakoitza metalezko egitura batez eta polikarbonatozko
beirateez babestu da. Gainera, diorama
bakoitzaren atzealdean ilustrazio bat
jarri da, eszenei errealismoa eta sakontasuna emateko. Diorama bakoitzak
zenbaki bat dauka, zeinak erakusketa
iraunkorreko eremu jakin batekin lotzen
duen; halaber, zurezko aldizkaritegi bat
daramate, eszena 4 hizkuntzatan deskribatzen duten panelak gordetzeko (euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa).
Era berean, bisitariek ezkutuko elementua bilatzeko jolasak dituzte, erakusketari dinamismoa eta dibertsioa emateko.
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Segurtasun-neurri berriak

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko
Joko eta Ikuskizun arloak emandako gomendioei jarraikiz, instalazioen segurtasuna indartu da, Museoko bigarren solairuko baranda guztietan beira tenplatuzko
xaflak ezarrita. Aldaketa horri esker, bisitariak altueratik erortzeko arriskua ezabatzen da, batez ere haurrei dagokienez,
ezin baita erraz igo baranda horietara.
Neurri hori beharrezkoa da segurtasuna
bermatzeko eta ez du eraginik erakusketaren estetikan eta diseinuan, aukeratutako materiala, hots, beira tenplatua, oso
arina baita.

Bestalde, suarekiko erresistentea den
materiala erabili da leiho eta ateetan
guneak sektorizatzeko, eta atxikigailu
magnetikoak ezarri dira larrialdietarako
ateetan.
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Guneak zabaltzea

Museoko erakusketa iraunkorra 3.000 m2
inguruko gainazal batean dago, bi solairutan banatuta. Museoaren ibilbide osoan
dagoen arkitektura-sistemaren bidez,
gai-eremuak eraikinean integratuta daude; hala, zenbait gune independente daude, forma eta tamaina desberdinetakoak
baina elkarren artean homogeneizatuak,
guztiak eraikuntzako ikuspegi beraren
arabera eraiki direlako. Haietan jaso eta
bereizten dira erakusketako ibilbideko sektore guztiak, ontzi deritzogunak.
Erakusketa-eremuok eraikitzeko bidean
dauden itsasontzien kroskoak dakartzate gogora, horregatik deitzen diegu ontzi.
Ontziek beren kabuz betetzen dituzte
eusteko eta erakusketa-altzari izateko
eskakizun gehi
enak eta, gainera, Museoari itsas estetika ematen dioten elementu bereziak dira.

Museoak egindako azterketan eta ebaluazioan bereziki kontuan hartu dira bisitarien iritzi eta iradokizunak; hartan,
agerian geratu zen zenbait hutsune eta
arazo zeudela jatorrizko ibilbidean, bisitarian nolabaiteko zalantza eta galduta
egotearen sentsazioa eragiten baitzituen.
Erakusketaren gunea forma makurreko
ontzietan oinarritu eta horien bidez antolatzea ez da oso praktikoa izan euska
rri eta erakusketako altzari izateko. Gainera, guneak erdi itxita daude, sarrera
eta irteera dute eta irakurketa bikoitza
dute (barnekoa eta kanpokoa); ikusi denez, horrek guztiak bisitaria nahasten
du nolabait, batzuetan ez baitaki nondik
doan ibilbidea. Ontzien osaeragatik eta
haien kokapenagatik, ba
tzuetan eskaileretatik edo hormatik gertuegi egonik,
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pasabideak estuegiak dira bisitarien
fluxuarentzat, zenbaitetan.
Ibilbideak optimizatu eta bisitarien
fluxua hobetze aldera, erakusketaren
planteamendu koherente eta logikoa eginez, Museoak zenbait aldaketa egin ditu
eremu ireki eta argiagoak sortzeko, metalezko egitura batzuk, ontzi batzuk edo
ontzien zati batzuk ezabatuta. Horien
ordez, material funtzionalagoekin egindako euskarri eta egitura berriak jarri
dira, zeinak gai-multzoak mugatu eta antolatzen dituzten eta euskarritzat erabil
daitezkeen, piezak eta beste elementu
batzuk aurkezteko.

Jardueren memoria

Egituran egindako aldaketoi esker, erakusketen banaketa espaziala hobetu da
eta modu logiko eta naturalagoan antolatu dira gai-eremuak.
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Liburutegirako sarbide berria zabaltzea
Museoko liburutegirako sarbide bakarra bigarren solairuan egon da orain
arte, Behatoki Aretoan, hain zuzen; areto hori ekitaldiak antolatzeko erabili
da eta zenbait jardueretarako alokatu
da, egoera pribilegiatua duelako Bilboko itsas
adarrera eta dikeen eremura
begira. Behatoki Aretoa gero eta okupatuagoa egon denez, egokitzat eta beharrezkotzat jo zen liburutegirako beste
sarbide bat sortzea, une oro erabilgarri
egon zedin. Hala, sarbide berri bat jarri
da Museoaren erakustegian, hurbileko
etorkizunean Museoko bisitarientzako
jarduera berriak egin daitezen.
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3
Erakusketa iraunkorra
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017an, Museoak 14 urteko ibilbidea
zuelarik, hausnarketako eta azterketako prozesu sakona egin zuen
eta, horren ondorioz, plan estrategiko
bat sortu zuen; plan horretan, 2017 eta
2022 arteko aldirako Museoak izango
zituen ardatz eta helburu estrategikoak
identifikatu ziren. Merkatuko kokapena berriro zehaztu eta itsas-arloko espezializazioa indartu zen; hala, Bilbotik

abiatuta, itsas hiri metropolitarra izanik, Bizkaira eta mundura zabaltzen da
itsasoaren bidez, itsas ondareak duen
garrantzia azpimarratuz, ezagutza-eremu baten bitartez. Hori guztia 2018an
hasi zen gorpuzten, Port Center zabaldu zenean eta ERAIN proiektua finkatu
zenean, erakusketa iraunkor berri bat
ezartzeaz gainera: Erriberako arotzeria
Bizkaian, XIX. mendean.
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Bilboko Portu Agintaritzarekin lankidetzan, Port Center sortu zen, hots, portuko interpretazio-zentroa. Museoaren
bigarren solairuan 400 m2-ko gainazala
hartzen du eta Museoaren kontakizuna osatzen du. Gune teknologiko horrek
gaur egungo portuaren errealitatea eta
jarduera hurbiltzen die herritarrei eta
Museoko bisitariei. Erakusketa iraunko
rrean duen kokapenagatik, Museoak be
rriz zehaztu eta planteatu behar izan du
bere kontakizuna; horretarako, zenbait
gai-multzoren kokapena, antolamendua eta tartea aldatu behar izan du eta,
aurrerago ikusiko den bezala, eduki eta
erakusketa-eremu berriak gehitu ditu.
Aldaketok berekin dakarte areto eta guneen egituran eta museografian aldaketak egitea, baita erakusketako piezetan
ere; hala, batzuk kendu eta beste batzuk
sartu dira.
Horrek guztiak indartu egiten du Plan
Estrategikoan Museoko erakusketa
iraunkorrari buruz jasotakoa: jauzi kualitatibo bat egin beharra zegoen, hala museologiaren nola museografiaren arloan,
Museoaren erreferentziazko erdigunea
den erakusketa iraunkorra berrituz.
Erakusketa iraunkorra berritu eta eguneratzeko, Museoak eduki berriak sartu
ditu; hala, erakusketaren eskaintza zabaldu eta kontakizuna hobetu du, kon
tserbatzen duen ondarearen garrantzia
azpimarratu du eta teknologia berrietan
oinarritutako baliabide berriak bereganatu ditu. Guzti hori Museoko bisitaldia
estimuluz betetako esperientzia koherente, berritzaile, dibertigarri eta didaktiko bihurtzeko.
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Gai-unibertsoaren osaera berria
Port Center gunea erakusketaren ibilbidean integratu da, zehazki, lehen ontzigintzari buruzkoa zen eremuan; ho
rregatik, eremu hori ohiko tokitik kendu
eta solairuko beste toki batean jarri da,
planteamendu museografiko berri batekin. Mugimendu horrek, bestalde, beste
mugimendu batzuk eragin ditu eta, azkenean, solairuko ia osaera guztian izan
dute eragina.
Gai-eremuak gune berrietara egokitu
dira eta haiek aurkezteko moduak aldatu dira. Gainera, gai-eremuok indartzeko,
pieza eta euskarri berriak jarri dira. Ingurumena errespetatu eta arduratsuak
izateko, Museoak ahalik eta gehien optimizatu ditu dauden baliabideak. Ahal
izan den neurrian, mugitu edo kendu diren elementu eta objektuak berrerabili
dira, diseinu eta erabilgarritasun berria
eman eta birziklatuz.
Merkataritza portua eta zurezko ontzigintza
Zurezko ontzigintzari eta tradizio horri
buruzko gai-multzoa tokiz aldatu da eta,
orain, «Itsasadarra, merkataritza-portua»
izeneko guneko edukiak osatzen ditu.
Gutxi gorabehera 50 m2-ko gainazala
du eta, osagarri garrantzitsu horri es
ker, hobeto uler daiteke nola bihurtu zen
Bilbo Bizkaiko Jaurerriko portu eta merkataritza-gune nagusia, XV. eta XVI. mendeetan.
Eremu horretan jorratzen da Bilboko
itsasadarreko merkataritza-jarduerak
XV. eta XVI. mendeetan izandako loratzea
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eta goraldia. Bilboko portua estrategikoki kokatuta zegoen lurraren eta itsaso
aren erdibidean; horregatik, lurreko
bideak itsasaldearekin elkartzen ziren
lehen puntua zen eta han ontziratzen
ziren salgaiak. Sortu zenetik, Bilbok pribilegio, abantaila eta salbuespen fiskalak izan zituen, eta horiei esker gehiago
garatu zen bertako merkataritza. Beste
inguruabar batzuek ere izan zuten beren eragina: populazioaren hazkundea;
ontzigintzaren garapena; Burgoseko
Unibertsitate edo Kontratazio Etxearekin
egindako hitzarmena, zeinari esker Gaztelarekiko salerosketen atari bihurtu zen
Bilbo; Bizkaiko burdinoletan ekoitzitako
burdin-soberakinen esportazioa; eta bizkaitarrek nabigatzeko zuten trebetasuna,
zeinak, zalantzarik gabe, kartografiaren

28

29

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2019

3
bilakaeraz baliatu ziren, beren bidaiak
seguruagoak izan zitezen.
Garai horretan, penintsulako eta kontinenteko portuekiko trukeak indartu ziren
eta Amerikako koloniekiko merkataritza
ezarri zen. Gaztelako artilez eta Europako merkatuetan prestigio handia zuen
Bizkaiko burdinaz kargatutako ontziak
ateratzen ziren Bilboko itsasadarretik
penintsulako eta Europa iparraldeko
gainerako portuetara. Aldi berean, Ingalaterratik, Flandesetik, Nantesetik eta
beste toki askotatik etorritako zapiak,
gazak, mihiseak, luxuzko ehunak eta
mota guztietako kontsumo-produktuak
deskargatzen ziren Bilbon, Gaztelan eta
Amerikan zabaltzeko.

Merkataritzako garapen horrekin batera, Itsasadarraren ertzetan ontzigintza
jaio zen, ontziola txikiak ugaritu baitziren; izan ere, ontzien eskari handia zegoen eta ontziak egiteko beharrezkoak
ziren lehengaiak ugariak ziren inguruan:
burdina eta zura. Ontziolak aldi baterako aterpe txikiak ziren, ontzi bat egiteko
eraikiak. Zurezko ontzien eraikuntzan
lanbide askok hartzen zuten parte: zur
bereizleak, itsasarotzak, sokagileak, ainguragileak, etab. Batzuek gremioak osatu
zituzten eta, beren izen onari esker, XVI.
mendeko espedizio handietarako ontziak
eraikitzen parte hartu zuten.
1615ean, Bizkaiko Jaurerriak eskatuta, Koroak Errege Ontzitegi bat ezarri
zuen Zorrotzako ontziolan; han, errege-zerbitzuak betetzeko eta Indietako
ibilbidea egiteko ontziak eraikiko ziren:
gerraontziak, galeoiak eta postakoak.
Ontzigintzan eta horren industria eran
tsietan erabiltzen ziren harmailez, eraikinez eta biltegiez osatutako multzo bat
zen. Zorrotza Bizkaiko ontzigintzaren
erdigune ezagunena izan zen, Abando,
Erripa eta Deusturekin batera. Haietan
naoak, karabelak, urkak, zabrak, pinazak,
patatxak, karrakak eta abar eraiki ziren.
1795ean, Frantziako tropek ontziola hartu eta makineria guztia bereganatu zuten. Instalazioak ia erabat utzita geratu
ziren eta Errege Ontzitegi izendapena
galdu zuten.
Hona hemen eremu horretako pieza
batzuk:

Itsasmuseum Bilbao 2019

Jardueren memoria

Erriberako arotz baten
ohiko lan-mahaia

80 kanoiko ontzien
maketak

Erriberako arotz deitzen zitzaien zurezko
ontzigintzan aritzen ziren arotzei. Itsas
arotzak ezinbestekoak ziren zurezko
ontziak eraikitzeko. Haiek arduratzen ziren ura kroskoa estaltzen zuen zuraren
junturetatik igaro zedin saihesteaz. Beira-arasan bikeztatzeko tresnak ikus daitezke. Ontzioletan ez ziren ontziak soilik
fabrikatzen; aldiz, ontzien mantentze-lanaz, lanabesak fabrikatzeaz eta kroskoa
tresnatzeaz arduratzen ziren.

Antonio Gaztañetaren maketa, Proporciones de las medidas [... para la Fábrica de
Navíos y Fragatas...] lanaren arabera egina.
Jatorrizkoaren kopia, Mutrikuko Arrietakua
Etxeko bilduma.
Antonio Gaztañeta (Mutriku, 1656–Madril,
1728). XVIII. mendearen lehenengo hereneko Espainiako ontzigintzako pertsonarik garrantzitsuena da. Itsasgizon modura
esperientzia handia zuen, baita jakin-min
zientifikoa eta atzerriko ontzien ezagutza
ere; horri guztiari esker, hobekuntzak proposatu zituen ontzi-arkitekturan eta, gerora, ingelesek eta holandarrek ere bereganatu zituzten hobekuntzok. Gaztañetak
luzera hartu zuen diseinuaren oinarritzat,
eta Europan garai hartan ohikoa zenaren
gainetik handitu zuen. Gainera, materialen
erabilera arrazionalizatu zuen, urgainaldeko gehiegizko pisua saihesteko eta behar
ez zen zamagarria kentzeko. Era berean,
ontzia eraiki aurretiko formak marraztu
zituen forma-planoetan eta, horri esker,
krosko berdinak eraiki ahal izan zituen.
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Busturia

Patatxa

XIX. mendeko merkataritza-fragata baten maketa, Itsasadarreko ontzioletan
eraiki ziren askoren antzekoa. Zurezko
ontzigintzaren bilakaera islatzen du.

Patatxa zingo txikiko ontzi arina zen eta
armadaren ontzi osagarri moduan sortu zen, itsasertzak eta portuak zaintzeko helburuarekin. Gure inguruan, burdin
mearen eta zuraren kabotaje-trafikorako
erabili zen.
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Nabigazioa eta kartografia

Guneen banaketa berrian, nabigazioari
eta kartografiari buruzko edukiak itsas
merkataritzaren eta industriaren jatorriari eta garapenari buruzko gai-eremuen ondoan jarri dira, eta 30 m2 inguruko gainazala hartzen dute.
Kartografian eta nabigazioan egindako
aurrerapenek zalantzarik gabe eragina
izan zuten merkataritzaren garapenean
eta ontzigintzan, merkataritzako ibilbide
berriak aurkitu zirelako. Gizakiak ezagu
tzen duenaren mugez harago esploratzeko duen premiari esker sortu zen nabigazioa. Itsasoan orientatzeko eta kokapena
jakiteko, nabigatzaileak beren inguruko
errealitatea behatzen hasi ziren, itsaser
tzeko puntuen eta izarren bidez. Gainera,
errealitatea paperean irudikatzeko modu
bat eta lerro guru
tzatuen irudizko sistema bat asmatu zituzten: portulanoak
eta itsas kartak. XIII. mendean hasi ziren
karta portulanoak erabiltzen. Itsasertzaren xehetasunak irudikatzen zituzten, eta
haietan jasotzen ziren portuak eta haien
distantziak, irteerako puntuak eta helmugakoak lo
tzen zituzten lerroen norabide-bidegurutze baten pean. Karta horiek,
iparrorratza, astrolabioa eta baleztrilla
erabiltzeari esker, esplorazio-bidaia handiak egin ziren XV. eta XVI. mendeetan
eta, ondorioz, merkataritza-ibilbide berriak zabaldu ziren.

BISCAYEN PARS. Lucas Jansz Waghenaer kartografoaren portulanoa. (Handitu eta atzetik argiztatutako kopia). Nabigazio-karta horrek Bizkaiko kostaldea
irudikatzen du. Spieghel der Zeevaerdt
(nabigatzaileen ispilua) izeneko lehenengo nabigazio-atlasekoa da, zeina Lucas
Jansz Waghenaer pilotu eta kartografo
holandarrak argitaratu zuen, 1584an.
Nabigazio-karten lehenengo bilduma
homogeneoa da. Itsaso Baltikotik Cadiz
erako itsasbide eta portuak biltzen ditu.
Atlas aitzindari horrek lehen aldiz konbinatu zituen Europako mendebaldeko eta
ipar-mendebaldeko itsasertzeko uretan
nabigatzeko jarraibideak zituzten nabigazio-kartak eta itsasbide bat.
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Pas CaertvandeBocht van Vranckrijck,
Bifcaien en Galiffen. Itsas karta holandarra, 1661ekoa. Egilea: Hendrick Doncker
(Kartografoa. Herbehereak, 1626-1699).

NieusvePascaart Van de Zeekuften Van
BISCAIA en ASTURIEN Tufschen, Bilbao en Luarca. Itsas karta holandarra,
1695ekoa. Egilea: Johannes van Keulen
(Kartografoa. Herbehereak, 1654-1715).
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Industria-portua eta Bilboko
ontzi-enpresen garapena
«Itsasadarra, Industria Portua» erakusketa-gunea aldatu egin da eta XIX. mendeko Bilboko ontzi-enpresen garapenarekin lotutako piezak eta elementuak
erakusten dira. Eduki-bloke horrek 100
m2 inguruko gainazala hartzen du.
XIX. mendearen azken herenean, Itsas
adarra eremu industrial moderno bilakatu zen, Itsasadarrak ematen zituen
aukerei esker eta tokiko klase finantzario eta enpresariala ekintzailea zelako.
Merkataritzan eta burdingintzan zenbait mendez arituta lortutako kapitalak
itsasoko eta industriako sektoreetan
inbertitu ziren: siderurgia, metalurgia,
portuko azpiegiturak, lurrekoak eta itsas
garraioa. Ordutik aurrera, lehengaiez eta
manufakturaz betetako mota guztietako
ontziak ikusi ziren Itsasadarrean, denbora luzez.
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Burdina: meatzaritza eta
siderurgia
Antzinatik ustiatzen ziren Bizkaiko burdin mearen meategi aberats eta ugariak.
Baina meatzaritzaren benetako hazkundea XIX. mendearen bigarren erdian hasi
zen, Ingalaterran Bessemer bihurgailua
sortu zutenean. Teknika horri esker, kalitate handiagoko altzairua sortzen zen,
kantitate handiagoan eta merkeago eta
azkarrago. Hori erabiltzeko, meak ez zuten fosfororik izan behar, eta halako mea
ugaria zen Bizkaian, bereziki, Triano-Somorrostroko meatze-esparruan. Meategi horiek abantaila asko zituzten: metalaren kalitatea eta aberastasuna, aire
zabaleko meatzaritza eta portuarekiko
hurbiltasuna... Horrek guztiak atzerriko
inbertsioa sustatu zuen, bereziki ingelesena, zeinak meatzaritzako sozietateak
sortu zituzten, beren kabuz edo euskal
inbertsoreekin lankidetzan. Bilboko por-

tua ontzi handiak sartzeko eta karga
tzeko egokitu eta mea garraiatzeko beharrezkoa zen azpiegitura (kargategiak,
plano makurtuak, etab.) eraiki ondoren,
mea Europara masiboki esportatzen
hasi ziren. Meatzaritzak eta beste sektore batzuek sortutako etekinei esker, euskal siderurgia modernoa jaio zen.
Itsasadarraren ezkerraldean kolonizazio industrialeko prozesu ikaragarri bat
egon zen, lehenengo siderurgia-enpresak sortu zirenean: Santa Ana de Bolueta, Nuestra Señora del Carmen (gero
Bilboko Labe Garaiak), San Francisco de
Mudela eta La Vizcaya izan ziren lehenak.
1902an, Bilboko Labe Garaiak, La Vizcaya
eta La Iberia elkartu ziren, Bizkaiko Labe
Garaiak sortzeko. Enpresa hori Bizkaiko
eta Euskadiko industrializazio-prozesuaren bandera-ontzi bilakatu zen.
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Marzanako eta Urazurrutiako mearen
kargategien maketak. Jaime Laita bilbotarrak eraikiak. Bilboko Miribilla auzoan
Malaespera, San Luis, Abandonada eta
beste meategi batzuk zeuden. Handik
eramaten zuten burdin mea Itsasadarreko Marzana, Urazurrutia eta Ibeni kaietara eta gabarrak kargategietatik karga
tzen zituzten.
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Ilustración Hispano y Americana
1. Bizkaiko meatzaritza-industria: La
Orconerako zaina eta Sociedad FrancoBelga enpresaren kargategiak. 1882
2. Somorrostroko meategiak: Cadegal
mendiaren plano makurtua. 1882
3. San Frantziskoko fabrikaren kanpo
aldea. 1887
4. Barakaldo. Carmen fabrikaren pers
pektiba. 1883
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Bizkaiko Labe Garaien sorrera-eskritura, 1902koa. Kopia arrunta. Dohaintza
partikularra.

Ke jokoa. Mihise gaineko olio-pintura 98 x
116 cm. Egilea: Antonio Aldama (Laudio,
Araba, 1934). Egilearen dohaintza.
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Bilboko itsasadarra. Mihise gaineko
olio-pintura 145 x 145 cm. Egilea: Irene
Linares Abendaño (Bilbo, Bizkaia,1931).
Egilearen dohaintza.
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Itsasadarra arrosean. Ohol gaineko teknika mistoa. Egilea: José Abel Sánchez (Bilbo, Bizkaia, 1964). Egilearen dohaintza.
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Bilbao atoiontzia. Museoaren lagunen
Itsaslagun elkarteko modelismoko atalak eraiki zuen. Bilbao atoiontzia Eskozian eraiki zuten1876an, Ben Lomond
izenarekin. Paladun gurpilaz eta tximinia bikoitzaz hornitutako atoiontzia zen.
1889an, Remolcadores del Cantábrico
konpainiak erosi zuen eta bere erregistro-portu berriaren izena ipini zioten:
BILBAO. 1901ean yate bihurtu zuten eta
bi urte geroago, Bilbotik Cádizerako bidaia batean, Galiziako kostaldean hondoratu zen. Bilboko portuan atoi-zerbi
tzuak eman zituzten lehenengo ontziak
arraun-txalupak izan ziren. Abrako portuetako jendearenak ziren, zeinak arran

tzarako eta beste jarduera batzuetarako
erabiltzen zituzten. XIX. mendearen erdialdean, lurrunezko lehenengo atoion
tziak heldu ziren Bilbora, gurpila erraldoiz hornituta. Lurrunontziek edukiera
handiagoa zuten eta burdin mea Europara garraiatzeaz arduratzen ziren, baina,
portuan maniobrak egiteko, atoiontzien
laguntza behar zuten. 1887tik aurrera,
barra desagerturazi eta Burdinazko Kaia
eraiki ondoren, portuko trafikoa erregularizatu zen, ontzi-zamak hobetu ziren
eta nabarmen handiagotu zen merkan
tzien bolumena.
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Bizkaia Zubia. Bizkaia Zubiaren maketa
handi bat, Bizkaiko Labe Garaietako Ikastunen Eskolak egina.
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Ontzi-enpresen bilakaera

Erdi Aroan hasi zen euskal ontzi-konpainien tradizioa, baina XIX. mendearen
amaieran eta XX. mendearen hasieran
heldu ziren beren gailurrera euskal on
tzi-enpresak orokorrean eta, bereziki,
Bilbokoak. Espainiako merkataritza-on
tzidiaren buruan kokatu ziren, hala on
tzi-enpresen nola ontzien kopuruagatik.
Askotariko ontzi-zamek –burdina, ika
tza, produktu siderurgikoak eta metalurgikoak, etab.– portuetako eta lurreko
azpiegituren garapena eta itsas trafikoa
sustatu zituzten. Horrek guztiak, bestalde, nabigazioarekin lotutako beste sek
tore batzuen hazkundea ekarri zuen:
sailkapen-elkarteak, kontsignazioa, artekaritza, etab.
Kontuan hartuta Museoko bilduman dauden maketak, Bilbon egoitza zuten ontzikonpainia garrantzitsuenetako batzuen
ontziak aukeratu dira. Gainerako ontzienpresen intsigniak olio-pinturetan ikus
daitezke.

Bilboko ontzi-enpresen intsigniak. Esteban Bermejok egindako 32 olio-pintura
dira, 25 x 30 cm-koak. Mosaiko handi bat
osatuz, Bilboko itsas merkataritzak XIX.
mendearen azken herenean izandako bilakaera handia irudikatzen dute.
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Naviera Sota y Aznar. Naviera Sota y
Aznar ontzi-enpresa Bilbon sortu zen
1906an, Eduardo Aznar eta Ramon Sota
lehengusuek 1889tik aurrera sortutako
ontzi bakarreko 25 konpainiak elkartuta.
Ontzi horiek Bilbo eta Europako portuen
artean burdin mea eta ikatza garraia
tzeko erabili ziren, batez ere. Geroago,
ibilbideak eta salgaiak zabaltzen eta dibertsifikatzen joan ziren. I. Mundu Gerran
metatutako etekinei esker, konpainiak
bere ontziteria berritu eta handitu zuen,
Europako ontzi-enpresa handienetako
bat bilakatu arte. Ontzi-enpresa enpresa-talde handiago baten zutabeetako
bat izan zen; talde horrek barne hartzen
zituen meatzaritzako sozietateak, ontzi
olak, aseguru-etxeak, banketxeak, etab.
Taldeko lehenengo lurrunontziei Bizkaiko itsasertzeko herrien izenak jarri zizkieten. 1906tik aurrera, «Mendi» atzizkia
gehitu zieten izenei eta atzizki hori ontzienpresaren marka bihurtu zen.
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Gorbea Mendi
Luzera: 110,58 m.
Zabalera: 15,32 m.
Garaiera: 7,70 m.
Eraikitze-urtea: 1913
Ontziola: Euskalduna (Bilbo)
Ontzi-enpresa: Naviera Sota y Aznar
Mota: Lurrunontzia, zama lehorra
eramateko ohiko ontzia.
Igotz Mendi
Luzera: 117,34 m.
Zabalera: 15,34 m.
Garaiera: 8,63 m.
Zingoa: 6,97 m.
Eraikitze-urtea: 1916
Ontziola: Euskalduna (Bilbo)
Ontzi-enpresa: Naviera Sota y Aznar
Mota: Lurrunontzia, zama lehorra
eramateko ohiko ontzia.
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Naviera Aznar. 1939an, Naviera Sota y
Aznar ontzi-enpresa Naviera Aznar izatera pasatu zen eta ontziek izen aldaketa izan zuten «Mendi» atzizkiaren ordez,
gaztelaniazko «Monte» hitza hartuaz.
Ontzi-enpresak laster hasi zuen itsasoko negozioan hazteko estrategia, Bilboko
zenbait ontzi-konpainiaren akziodunetan
sartuz eta berri batzuen sorreran parte
hartuz. Hala, salerosketa eta merkatu
berrietara sartu zen, esaterako, bidaien
merkatura eta gurutzaldi turistikoetara.
Alabaina, 1970eko hamarkadako krisi
ekonomikoak kalte larria eragin zuen
ontzi-konpainian eta 1983an desagertu egin zen. Ontzi-enpresaren porrotak
aurretik eraman zituen taldeko beste
enpresa asko, Compañía de Remolcadores Ibaizabal atoiontzi-konpainia eta
beste salbuespenen bat kenduta. Ho
rren bidez, taldea merkataritzako-nabigaziora itzuli zen, lehenik solteko kargen
garraioarekin eta, geroago, petrolioaren
garraioarekin. Ibaizabal Taldeak petro-

lio-ontzi modernoen flota bat dauka eta,
gaur egun, Estatuko ontzi-enpresarik ga
rrantzitsuenetako bat da.

Monte Ulía
Luzera: 138,68 m.
Zabalera: 18,92 m.
Zingoa: 12,1 m.
Eraikitze-urtea: 1952
Ontziola: La Naval (Sestao)
Ontzi-enpresa: Naviera Sota y Aznar
Mota: bidaiak eta zama orokorra.
Monte Granada
Luzera: 151,47m.
Zabalera: 20,7 m.
Zingoa: 6,97 m.
Eraikitze-urtea: 1974
Ontziola: Unión de Levante (Valencia)
Ontzi-enpresa: Naviera Aznar
Mota: Bidaiari eta ro-ro ontzia
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Naviera Vascongada. Felix Abasoloren
ekimenez sortu zen Bilbon, 1899an. Río
de la Plata ibaiko trafikoan sartu zen Estatuko lehenengo ontzi-konpainia izan
zen eta, merkatu horrekin batera, Europako salerosketa librean aritu zen. Europako gerretan lortutako etekinei esker,
ontziteria berritu eta zabaldu ahal izan
zuen. 1942an, Naviera Aznar konpainiarekin batera egindako operazio batean,
Naviera Vascongada enpresak Naviera
Bilbaína sortu zuen eta, geroago, Naviera
Bachi ontzi-konpainia eta horren Comercial Marítima de Transportes eta Naviera
Ibérica filialak erosi zituen. Hirurogeita
hamarreko hamarkadako krisi ekonomikoak finantza-arazo larriak eragin zizkion konpainiari. Egoerak ez zuen hobera
egin ontziteria apurka-apurka txikiagotu
arren eta, azkenean, konpainia 1993an
desegin zen.

Félix de Abásolo
Luzera: 100,7 m.
Zabalera: 13,89 m
Zingoa: 4,93 m.
Eraikitze-urtea: 1899
Ontziola: William Hamilton & Cº
(Glasgow, Eskozia)
Ontzi-enpresa: Compañía Vascongada
Mota: Lurrunontzia, zama orokorra
eramateko ohiko ontzia.
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Naviera Bachi. Naviera Bachi on
tzienpresak Naviera Astigarraga izena
zuen hasieran, eta Bilbon sortu zen
1901ean. Ontzi-konpainiaren lehenengo
lurrunontziak bigarren eskukoak ziren,
Britainia Handiko ontzi-ustiatzaile ba
tzuei erosiak. Tramp itsasontzi modura
erabili ziren, kabotaje eta altuera handiko bidaietan, gehienak. 1942an, Sondifus
Finantza Sozietate Industrialak Naviera
Bachi konpainia erosi zuen; enpresa hori
Alemaniako naziek kontrolatzen zuten. II.
Mundu Gerraren ostean, Aliatuen Kontrol
Kontseiluak esku hartu zuen sozietatean.
Kontseilu hori 1945ean sortu zuten, Alemaniako administrazioa koordinatzeko.
1949an, Naviera Vascongada enpresak
Naviera Bachi erosi zuen.

Juan de Astigarraga
Luzera: 105,2 m.
Zabalera: 14,77 m.
Zingoa: 7,32 m.
Eraikitze-urtea: 1929
Ontziola: Napier& Miller
(Glasgow, Eskozia)
Ontzi-enpresa: Naviera Bachi
Mota: Lurrunontzia, zama lehorra
eramateko ohiko ontzia.
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Compañía Anónima Marítima Unión.
Francisco Martínez Rodas taldeak sortu
zuen Compañía Anónima Marítima Unión
enpresa Bilbon, 1899an. Urtebete geroago, ontzi-konpainiak dagoeneko bost
lurrunontzi zituen, guztiak jainko mitologikoen izenekin: Apolo, Eolo, Herkules,
Jupiter eta Marte. Tramp itsasontzi modura erabili zituzten kontinentearteko
bidaietan. I. Mundu Gerran, Bilboko ontzi-enpresarik indartsuen moduan finkatu
zen, ez baitzuen ontzirik galdu. 1939an,
Gerra Zibilaren ondoren, konpainia bere
ontziak saltzen hasi zen eta, gero, Aznar Taldean sartu zen. Azkenik, 1955ean
sozietatea deuseztatu zuten.
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Hércules
Luzera: 109,73 m.
Zabalera: 14,66 m.
Garaiera: 6,18 m.
Eraikitze-urtea: 1899
Ontziola: R. Craggs&Sons
(Middlesbrough, Erresuma Batua)
Ontzi-enpresa: Compañía
Marítima Unión
Mota: Lurrunontzia, zama lehorra
eramateko ohiko ontzia.
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Naviera Menchaca. Antonio Menchaca
Bodegak sortu zuen 1913an eta, nagusiki, solteko kargen kabotajean aritu zen.
Konpainiaren sozietate motan zenbait
aldaketa egin ondoren, ontzi-enpresaren ibilbidea 1980an amaitu zen, flotako azken bi ontziak saldu eta gero, eta
akziodun nagusiak Antonio Menchacaren
oinordekoak izanik.

Vittoria
Luzera: 96,80 m.
Zabalera: 14,20 m.
Garaiera: 7,11 m.
Eraikitze-urtea: 1907
Ontziola: Richardson Duck&Cº
(Stockton-on-Tees, Ingalaterra)
Ontzi-enpresa: Naviera Menchaca
Mota: Lurrunontzia, zama orokorra
eramateko ohiko ontzia.
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Altzairuzko ontzigintza

Eremu honetara heldu aurretik, XIX.
mendearen azken herenean Itsasadarra eremu industrial moderno bihurtzen
hasi zela eta ontzigintzaren sektorean
garapen handia izan zuela ikusiko dugu.
XX. mendearen lehenengo hamarkadetan, Bilboko ontzi-enpresak beren gailurrera heldu eta Espainiako Merkataritza
Ontzidiaren buruan kokatu ziren. Ontzien
eskaria handitzeak ontzigintza modernoaren garapena sustatu zuen, altzairuzko ontziak eraikitzen zituzten ontziola
berriak sortu baitziren. Hasieran, euskal
ontzi-enpresek kanpoan erosten zituzten
beren ontziak, sarritan Britainia Handiko
enpresa armadoreei; baina laster hasi ziren Bilboko itsasadarrean sortutako on
tzioletan eskatzen. Itsasadarra gorantza
zihoan ontzigintza modernoaren agertoki bihurtu zen, hala zuen ekoizpen-gaitasunagatik nola bere instalazioen modernotasunagatik. Eraikuntzaren arloan
ikertzeko eta berritzeko etengabeko piz
garria izan da ontzi gero eta egonkor,
azkar eta erabilerrazagoak eraikitzea, bai
eta geografikoki orientatzeko eta koka
tzeko sistemen garapena ere. Teknologia
berriak, ikerketa fisikoak, energetikoak
eta material berriei buruzkoak ezinbestekoak dira ontzien diseinu berrirako.
Eremu hau eraikitzeko prozesuan dago
gaur egun, baina Bilboko itsasadarreko
ontzigintzaren balioa azpimarratzeko
asmoa du. Astilleros del Nervión, Euskalduna, La Naval, Tomás Ruiz de Velasco,
Astilleros del Cadagua eta beste ontzi
ola batzuetan ontzi handiak eraiki ziren,
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Euskadiko, Espainiako eta atzerriko armadore eta ontzi-enpresek hala eskatuta. Ontziolak teknologikoki hobetzen joan
ziren eta Itsasadarra ontzi-fabrika erraldoi bihurtu zen.
Eduki hauek landuko dira gai-bloke honetan:
1. Bilboko itsasadarreko ontzi-fabrika
handien sorrera
2. Itsasadarrean eraikitako ontzien
tipologia eta askotarikotasuna
3. Eraikitze-teknikak
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Infanta María Teresa
Eraikitze-urtea: 1890
Ontziola: Astilleros del Nervión
Mota: koraza-ontzia
Neurriak: luzera 103,63 m. / zabalera 19,86
m. / garaiera 11,58 m. / zingoa 6,55 m.

Koraza-ontzi hau Espainiako armadaren
bandera-ontzia izan zen AEBen aurkako
1898ko gerran. 1888an, Estatuak bere
ontziteria modernizatu nahi izan zuen eta
3 koraza-ontzi fabrikatzeko eskatu zion
Astilleros del Nervión ontziolari. Ontziok
Infanta Maria Teresa, Vizcaya eta Almirante
Oquendo izan ziren. Bilboko itsasadarreko ontzigintzaren historian mugarria dira,
Itsasadarrean altzairuz egindako lehen
engo ontziak izan zirelako. Uretaratzea
benetako gizarte-gertakaria izan zen eta
milaka pertsonak ikusi zuten. Maria Kristina erregina izan zen ekitaldiko amabitxia eta, harekin batera, Bizkaiko goi-maila politiko eta sozialeko pertsona batzuk
bertaratu ziren.
Hiru ontziak berdin-berdinak ziren, zerrenda blindatu batez forjatuta zeuden
eta babes-estalki bat zuten. Oso historia
laburra izan zuten. 1898ko uztailaren
3an, AEBetako flotak hiru koraza-ontziak
hondoratu zituen, Kubako Santiagoko
itsas-guduan. Ipar Amerikako ontzidia bi
aldiz handiagoa zen edukiera gordinari eta blindajeari dagokienez, eta Espainiako 6 unitateak suntsitu eta 400 hildako
baino gehiago eragin zituen.
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Astilleros del Nervión

Astilleros del Nervión sozietate anonimoa burdin eta altzairuzko ontziak
eraikitzen zituen lehen ontziola izan zen
Bilboko itsasadarrean eta Bizkaian. José
María Martínez de las Rivasek (Bizkaiko
meatze-industrialaria) eta Charles Palmerrek (Britainia Handiko ontzi eraiki
tzaile famatua) sortu zuten 1888an, Espainiako Armada modernizatzeko hiru
koraza-ontzi eraikitzeko asmotan Estatuarekin egindako hitzarmenaren babesean. Infanta María Teresa, Vizcaya eta
Oquendo ziren ontziok.
Faktoria Sestaon ezarri zen eta 4.000
langile baino gehiago izatera heldu zen.
Alabaina, lanak berandu amaitzeak, finantzaketa-arazoek, bi bazkideen arteko
desadostasunek eta eskaera zibilaren gabeziak ordainketa-etendura ekarri zuten
1892an. Gobernuak ontziolak konfiskatu
zituen eta lanean jarraitu zuten, 1896an
itxi zituzten arte. Lau urte geroago, on
tziolak berriz ekin zion bere jarduerari
eta Sociedad Española de Construcción
Naval enpresak eskuratu zuen 1924an.
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Naviera Sota y Aznar konpainiaren
hirugarren eskola-ontzia izan zen, Ama
Begoñakoa eta Eretza Mendi ontzien
ondoren. Merkataritza-ontzi moduan
erabili zuten, baita ontzi-enpresako
etorkizuneko tripulazioari prestakuntza
emateko ere. Bere eraikuntza mu
garria izan zen garai hartan. Garaiko
aurrerapen teknologiko guztiak zituen
eta ordura arte Euskalduna ontziolan eta
Bilboko itsasadarrean eraikitako ontzirik
handiena izan zen. Popaldean zeukan
maskaroia zuen bereizgarri: Begoñako
Ama Birjinaren irudi bat, bi aingerurekin.
Gainera,
harekin
estreinatu
zen
lehenengo harmaila eta dike lehorreko
uretaratzeak amaitu ziren, behin betiko.

Artagan Mendi
Eraikitze-urtea: 1917
Ontziola: Euskalduna (Bilbo, Bizkaia)
Ontzi-enpresa: Sota y Aznar
Mota: zama lehorra eramateko ohiko
ontzia, 4 sotorekin.
Neurriak: luzera 121,91 m. / zabalera
16,3 m. / garaiera 9,5 m.

Uretaratzea 1917ko ekainaren 9an izan
zen, eta 30.000 pertsona baino gehiago
bildu zituen gertakari handi horrek.
Kronikek kontatzen dutenez, langile talde
batek sorbalda gainean eraman zuen
ontziolako presidente Ramon Sota y
Llano, zeinak, goiz hartan bertan, langile
bakoitzari 5 pezetako oparia emango
ziola eta soldatak % 15 igoko zituela
jakinarazi zuen.
Espainiako
Gerra
Zibilean,
erre
publikanoen alde nabigatu zuen eta,
geroago, Ingalaterrako konpainia batek
administratu zuen, Avomouthen giltzapetu
zuten arte. Gerraren ondoren, Naviera
Aznar konpainiari eman eta Monte Nuria
izena jarri zioten. Ordutik aurrera, tramp
ontzi modura aritu zen, kabotaje eta
garaiera handiko merkataritzan, nagusiki
solteko zamak garraiatzen. Santurtzin
desegin zuten, 1965ean.
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Euskalduna Ontziola

Compañía Euskalduna de Construcción y
Reparación de Buques enpresa Ramón de
la Sota eta Eduardo Aznarren ekimenez
sortu zen 1900ean, horretarako 1868an
sortutako Olabeagako dike lehorrak erosi ondoren. Guztira 90.000 m2 eta 4.000
langile baino gehiago izatera heldu zen.
Euskaldunak 1902an eraiki zuen bere lehenengo ontzia, Portu zuen izena; ordutik,
356 ontzi irten ziren Euskaldunaren dike
eta harmailetatik, eta XX. mendearen hirurogeita hamarreko hamarkadan heldu
zen bere une gorenera.
I. Mundu Gerraren ondoren, ontzien eskaria txikiagotu zen eta, ondorioz, Euskaldunak bere ekoizpena dibertsifikatu
behar izan zuen; hala, trenbideetarako
eta automobiletarako materiala fabrika
tzen hasi zen eta ontziola izatetik lantegi metalurgiko izatera igaro zen. Horrek
guztiak abangoardia teknologikoko itxura
eman zion ontziolari, eta hainbat hamarkadaz mantendu zuen irudi hori.
Estatuaren ekimenez, 1969an, Astilleros Euskalduna, Astilleros de Sestao (La
Naval) eta Astilleros de Cádiz ontziolak
elkartu eta Astilleros Españoles konpainia sortu zuten. Denborarekin, Europako
enpresarik handienetako bat izan zen.
Alabaina, 70eko hamarkadako petrolioaren krisiak eta Asiako herrialde ba
tzuetako (Korea, Taiwan, Singapur, etab.)
eskulan merkeak Espainiako ontzigin
tzaren jarduera geldiarazi zuten. Espainia
Europako Batasunean sartzearekin hasitako birmoldaketa-prozesu gogorraren
ondorioz, Euskalduna itxi zen, 1988an.
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Puntako teknologiako gas-ontzi bat da.
2002ko irailean uretaratu zuten. Sestaoko Astilleros IZAR ontziolan (La Naval
izenaz ezagunagoa) Norvegiako Knutsen
konpainiarentzat eraikitako horrelako bigarren ontzia izan zen.
Krosko bikoitzeko lau tanga ditu, eta
bakoitzak 138.000 m3 gas natural likidoturako edukiera dauka. Tangak oktogonalak dira, egonkorragoak izateko, eta
gasa egoera likidoan garraiatzen dute,
Celsius eskalan -163 graduko tenperaturan. Tangetako bakoitzak isolamendu
termikoa du barruan; horregatik, urte eta
erdi behar dira tanke bakoitza eraikitzeko, eta ontzi osoa egiteko 2 urte eta erdi.

Bilbao Knutsen
Eraikitze-urtea: 2002
Ontziola: Astilleros IZAR (La Naval, Sestao)
Mota: gas-ontzia
Neurriak: luzera 284,4 m. / zabalera
42,5 m. / zingoa 9,9 m.
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Sestaoko «La Naval» Ontziola

Sociedad Española de Construcción Naval enpresa Madrilen sortu zen, 1908an,
Espainiako armadarako gerraontziak
eraikitzeko. Horretarako, Ferroleko eta
Cartagenako guduontzitegien eta Cádiz
eko beste instalazio batzuen emakida
lortu zuten. Merkataritza-ontzien eskaria
handitu zenez, sozietateak ontziola berri
bat zabaldu zuen 1916an, Sestaon. Horretarako, Bizkaiko Labe Garaiak enpresari Astilleros del Nervión ontziola za-

Euskalduna Ontziolako ontzien planoak.
Euskalduna Ontziolan eraikitako ontzien
planoen jatorrizko bilduma, jatorrizko
zinkezko hodietan sartuta.
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harraren instalazioak alokatu zizkioten,
eta 1924an erosi zituzten. Bere historian
zehar, Sestaoko La Naval faktoriak askotariko aldaketak eta birmoldaketak izan
ditu. 1969an Euskalduna eta Astillero
de Cádiz enpresekin elkartu zen, AESA
sortzeko. 2000n, AESA Enpresa Nacional Bazán konpainiarekin elkartu zen eta
Izar sortu zuten. Geroago, 2006an, Consorcio Navales del Norte partzuergoak
erosi zuen, eta goi-mailako teknologiako
ontziak eraikitzen espezializatu zen; besteak beste, gas-ontziak egiten zituzten.
Zoritxarrez, Sestaoko ontziolak bere jarduera eten zuen behin betiko, 2019an.

José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo on
tziaren formen maketa. Ontziolan egindako maketa erdi bat da. Ontzia estaltzeko
xaflen kokapena aztertzeko eta azterketa
ekonomikoa egiteko eraiki zuten.
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EDUKI BERRIAK

Erakusketa iraunkorraren gai-uniber
tsoa gai-multzo berri batekin ezarri da:
aisia eta uretako kirolak. Museoak 2011n
egindako Boga! Itsasoarekin lehian aldi
baterako erakusketatik abiatuta, bisitarien eskura eremu berri bat jartzen du,
itsasoko kirol hauek hurbiltzeko: bela
eta arrauna.
Atal berri hau Museoaren bigarren solairuan dago eta gutxi gorabehera 100 m2
hartzen ditu.
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Aisia eta uretako kirolak

XIX. mendearen amaieran eta XX.aren
hasieran izandako hazkunde ekonomikoaren ondorioz, aisiaren kultura sortu
zen klase aberatsetan, eta monarkiak
eta burgesia berriak Kantauri itsasoa
aukeratu zuten uda-garaia igarotzeko.
Bilboko Abran jarduera turistiko garran
tzitsu bat sortu zen itsasoko bainuarekin
lotuta, Portugaleteko, Algortako eta Areetako bainuetxeen zabaltzearekin batera.
Udako jaien eta ospakizunen programen
barruan, traineruen eta belaontzien lehiaketak toki nabarmena hartzen hasi
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ziren. Laster arautu eta ofizialdu zituzten. Hala, arraunaren eta belaren tradizioa jaio zen itsasadarrean, eta urte askoz iraun du. 1960ko hamarkadan, surfa
agertu zen gure kostaldeko hondartzetan.
Sarritan egon ohi dira kirol horren zaleak
Abran eta Galea lurmuturrean (surferako
modulua etorkizunean egingo da).
Boga
Estropaden jatorria itsasoko lanbideekin hertsiki lotuta dago. Azkarrenak
izateko premiak lehia handia sortzen
zuen arrantzarako ontzien artean. Horrelaxe sortu ziren tripulazioen arteko
lehenengo norgehiagokak. Gehienetan,

56

57

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2019

3
indar-erakustaldiak eta desafioak izaten ziren. Pixkanaka-pixkanaka arautzen
joan ziren, kirol federatu bihurtu arte, eta
ospe handia lortu zuten. 2009an, emakumeak aulki finkoko arraunaren kategoria
gorenean hasi ziren lehiatzen, traineruekin, alegia. Ordura arte, emakumeek on
tzi txikietan lehiatzen zuten, esaterako,
batel eta trainerilletan, eta ez zuten oraindik lehiaketa nagusirako jauzia eman.
Erdigunean Museoaren bildumako zurez
ko traineru bat dago. Kaiku arraun-elkartearena izan zen. Arraunak luzatuta ditu
eta metakrilatozko zenbait figura daude
arraunlarien tokian; hori guztia ikusita,
badirudi trainerua mugimenduan dagoe-

la. Traineruaren ondoan, 10 x 3 metroko
horma-irudi handi batean, arraunaren
jatorria eta garapena deskribatzen duten
irudiak azaltzen dira. Objektu, irudi historiko, ikus-entzunezko eta elementu interaktiboen bitartez, tokiko nahiz kanpoko
bisitariek gure kulturan eta tradizioan
oso errotuta dagoen kirol honen ikuspegi
orokorra izango dute.
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Estropaden jatorria

Euskal estropaden jatorria hertsiki lotuta dago itsasoko lanbide hauekin: balearen ehiza, kostaldeko arrantza eta atoian
eramateko zerbitzua. Mundu osoko jarduera izan da arraunontzia hartu eta
itsasoratzea, eguneroko bizigaiaren bila.
Euskaldunok kirol-lehiaketa bihurtu
dugu lanbidea. Lehenak izateko premiak
lehia handia sortzen zuen arrantzaleen
artean. Txalupa eta traineruetan ontziratuta, azkarrenak izaten ahalegintzen ziren. Horrela soilik lortuko zuten etekinik
handiena.
Balearen ehiza
Erdi Aroan, gure kostaldeko herri askotako ekonomiaren oinarria izan zen balearen ehiza. Zetazeo handiaren ia atal
guztiak aprobetxa zitezkeenez, aberastasun-iturri amaigabea zen. Neguan
eta udaberrian, zetazeo handiak gure
kostaldera hurbiltzen ziren eta, hemen,
ehizatu, hil eta zatikatu egiten zituzten.
Talaietatik, balea bat agertzen zela ikustean, zelatariek sua pizten zuten, seinale
moduan. Berehala, arrantzaleek beren
txalupak hartu eta arraun egiten zuten,
indar osoz, zetazeoa zegoen tokiraino
lehenak heldu eta arpoia botatzeko. Hori
egiten zuen lehenak etekinik hoberena
lortzen zuen, eta balearen ehizan, garraioan eta zatiketan parte hartuko zuten
ontziak aukeratu zitzakeen.
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Itsasbazterreko arrantza
Arrantzaleak, trainerua hartuta, itsasoan
sartzen ziren, nagusiki antxoa eta sardina arrantzatzeko. Lehia oso gogorra zen.
Oso garrantzitsua zen arrain-sardetara
heltzen eta arrantzatzen lehenak izatea, baina garrantzi bera zuen portura
lehenbailehen heltzeak. Horretarako, gogor eta azkar egin behar zuten arraun
ean. Portura sartzen ziren lehenengoek
ekartzen zituzten egoera hoberenean
zeuden arrainak eta, gainera, preziorik
altuenak lortzen zituzten arrantzale-kofradietan egiten ziren enkanteetan. Arrain gehiegi bazegoen, salneurriek behera
egiten zuten.
Arrantzako trainerua 1880ko hamarkadan.

Arrantzaleak Bilboko Portuan sardinak
lehorreratzen, 1910ean.

Arrantzaleak arrainak inguraketa-sare batetik biltzen,
1910eko hamarkada inguruan.
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Atoian eramatea
Belaontzi handiak atoian eraman behar
ziren Bilboko eta Pasaiako portuetara
sartzeko. Itsasontzi bat zegoela jakinarazten zen kanpaia joaz edo talaiako suaren kearen bidez. Berehala, tripulazioak
bildu eta beren txalupetan arraun egiten
zuten, atoian eraman behar zuten ontzira lehenik iristeko. Lehena iristen zenak
eramango zuen atoian eta hark irabaziko
zuen dirua. Oso lan gogorra zen, baina
ondo ordaintzen zuten; horregatik, lehia
handia zegoen tripulazioen artean.

1740ko grabatua. Atoi-ontzi batzuek brigantin motako
belaontzi bat daramate, "Portugaleteko Barran" zehar.
Bilboko Portu Agintaritzaren artxiboa.

Atoi-ontzia. Museoaren lagunen Itsaslagun
elkarteko modelismoko atala
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Desafiotik kirolera

Ontzien arteko lehia biziak herri desberdinetako tripulazioen lehenengo norgehiagokak ekarri zituen. Gehienetan, itsasoko
lanaldietan sortzen ziren eztabaidak edo
lehiak ebazteko desafioen ondoriozko
indar-erakustaldiak ziren. Herri bateko
arrantzaleen kofradiak beste portu bateko kofradiari desafioa botatzen zion eta,
sarritan, diru-kopuru handiak jokatzen
ziren. Desafio horiek arrakasta zutela
eta beroriek ikusteko jende asko pilatzen
zela ikusita, jai edo ekitaldi ofizialen programetan antolatzen hasi ziren.

DESAFIO HISTORIKOAK
- 1850 inguruan. Ondarroako eta Lekeitioko tripulazioek estropada bat egin zuten, Lekeitio eta Getaria artean. Lekeitiok
irabazi zuen, baina emaitzak eztabaida
sortu zuen. Resurreccion Maria Azkuek
norgehiagoka horren berri eman zigun,
Euskal Herriko herri-kantutegian jasota
dagoen haren poemaren bidez.

Resurreccion Maria Azkueren poemaren partitura:
ONDARUTAR ORIEK
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-1888ko azaroaren 25a. Pasai San Pedro
eta Ondarroako tripulazioen arteko norgehiagoka, Getaria eta Donostia artean.
Ondarroak irabazi zuen, eta garai hartako 35.000 pezeta eskuratu zituen.

B. Ricoren grabatua, T. Campuzanoren marrazkia.
UNTZI MUSEOA

- 1890eko abenduaren 2a. Ondarroak
Donostiari desafio egin zion, Lekeition hasi
eta Getarian amaitzen zen estropada batean parte hartzeko. Donostiarrek irabazi
zuten eta kolpe handia izan zen ondarrutar
askorentzat, zuten guztia galdu baitzuten
apustuetan. Bitartean, Donostiako taldearen patroi Luis Carril eta haren tripulazioa
heroien moduan jaso zituzten Donostian.

Luis Carrilen aldeko txaloaldia.
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- 1902ko irailaren 7a. Bilboko kanpoko
portuan azken harria jarri zela ospa
tzeko Alfontso XIII.a erregearen ohorez
antolatutako jaien barruan, estropada
bat egin zen Bilboko Abran. Parte hartu
zuten 11 tripulazioen artean, Ondarroako
batek irabazi zuen.

Abrako estropada, 1902. Ontzi askok hartu zuten
parte 1902an Abran egindako estropadan.
Bizkaiko Foru Agiritegia

Sagrada Familia trainerua, 1902. 1902an Abran
egindako estropadan irabazi zuen trainerua.
Bizkaiko Foru Agiritegia.
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Estropadak arautu ziren

1910eko hamarkadan, estropadak kirol-jarduera moduan ofizialtzen eta
arautzen hasi ziren. Estropadaren distantzia 3 itsas miliatan (5.556 m) jarri zuten, eta probetan bete beharreko
luzerak (2 edo 4), ziabogak (1 edo 3) eta
traineruen neurri eta ezaugarriak ezarri
zituzten. Alabaina, zenbait hamarkada
itxaron behar izan ziren traineruen neurriak gaur egun ezagutzen ditugunak
izan arte: luzera 12 m, zabalera 1,72 m
eta garaiera 0,95 m; eta 200 kg-ko gutxieneko pisua.

- 1918ko irailaren 29a. Traineruen probek zuten arrakasta eta sortzen zuten
ikusmina ikusita, Bizkaiko Foru Aldundia
Abran egindako estropadak babesten
hasi zen. Arrantzako Traineruen Estropada Handiak ziren.

Zierbenako tripulazioa

Arrantzako Traineruen Estropaden programa

Zierbenako tripulazioa Distinguida traineruan,
Abrako 1918ko Estropaden irabazle.

Abran 1918an egindako Arrantzako Traineruen Estro
paden araudia. Portugaleteko Agiritegi Historikoa.
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-1919ko irailaren 30a. Lehenengo bi egunen ondoren, Donostiako eta Zierbenako
tripulazioak Ohorezko Estropadan lehiatu ziren, eta donostiarrek irabazi zuten.

- 1925. Portugaleteko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak estropada berri bat
antolatu zuten eta Kopa Handia izena
eman zioten.

Argazkia. Kirikoren ziaboga

Ondarroako tripulazioa, 1925-1926

Donostiako traineruko patroi Kirikok egindako
ziaboga, Abran 1919ko urriaren 5ean egindako
estropadaren hirugarren egunean.

Ondarroako tripulazioa, 1925 eta 1926ko estropadetako Kopa Handiaren irabazleak. Agirre artxiboa.
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Estropada

Ukipen-pantaila interaktibo bat da, zeinetan bisitariak oso modu bisual eta
didaktikoan lor dezakeen kirol honen
printzipioei buruzko informazioa.
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Traineruaren ezaugarriak eta
bilakaera
XIX. mendean, inguraketa-sareen erabilerarekin, trainerua sortu zen; ontzi azkarra
eta erraz maniobratzeko modukoa zen,
bereziki arrantzarako diseinatua. Traina
izeneko sare oso trinkoak erabiltzen zituztelako deitzen dira traineru.
1910eko hamarkadan, lurrun-makinak
sartu ziren ontzietan eta, beraz, arran
tzarako traineruak erabiltzeari utzi zioten. Ordutik aurrera, traineru berriak lehiaketarako soilik sortzen hasi ziren, eta
gero eta lerro estilizatuagoak eta ontzi
arinagoak egiten hasi ziren.
Gaur egun, hauek dira traineruen neurriak: luzera 12 m, Zabalera 1,72 m eta
garaiera 0,95 m; eta 200 kg-ko gutxieneko pisua.
XX. mendearen amaieran, material berriak hasi ziren erabiltzen traineruak
eraikitzeko, zuraren ordez. Gaur egun,
karbono-zuntza erabiltzen da halakoak
egiteko.

Itsasmuseum Bilbao 2019

1. XX. MENDE HASIERAKO
ARRANTZA-TRAINERUA.
Arraunez eta belaz higiarazia. Pisu handia
izan arren (600 eta 750 kg artean), oso on
tzi azkarrak ziren, lehiaketetarako egokiak,
behar ez zen pisua kentzen bazitzaien.
2. XX. MENDE ERDIALDEKO
LEHIAKETAKO TRAINERUA.
Zurezko ontzia, 200 kg baino gutxiagokoa. Bereziki estropadetarako eraikia.
3. GAUR EGUNGO
LEHIAKETAKO TRAINERUA.
Trainerua eraikitzeko material sintetikoak
erabiltzen hasi ziren, karbono-zuntza,
hain zuzen; horri esker, egitura zurezko
traineruena baino zurrunagoa da eta,
hala, ontziaren balio-bizitza luzatzen da.
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Arraunen ezaugarriak eta
bilakaera
Arraunen pisua eta luzera txikiagotu dira,
traineruaren pisua eta garaiera txikiagotzearekin batera. Garai batean 5,5 kg
inguruan pisatzen zuten eta 4-5 m zituzten; gaur egun, 3,60 metrokoak dira eta
2 kg baino gutxiago pisatzen dute. Neurri horiek aldatu egiten dira, patroiaren
eta brankariaren arraunen kasuan. Patroiak norabidea markatzen du bere 4-5
metroko arraunarekin. Brankariak erabiltzen duen arrauna, berriz, gainerako
arraunlarien arraunak baino 12-15 cm

XX. mendearen hasieran arrantza-ontzietan
erabilitako arrauna

luzeagoa da. Gainera, ziaboga egitean,
brankariak brankaldean gordeta dagoen
trinketa hartzen du. Arraun hori guztietan laburrena da, 3 metrokoa.
Garai batean, arraunak zurezkoak eta
pieza bakarrekoak ziren. XX. mendearen
azken herenean, zurezko arraun hutsak
hasi ziren erabiltzen. Gero, 90eko hamarkadatik aurrera, karbono-zuntzezkoak
hasi ziren egiten. Material horrek arintasuna, erabilerraztasuna eta malgutasuna ematen dio. Arraunok bi piezatan
fabrikatzen dira eta, gero, kolatu eta pieza bakarrean akabatzen dira.

Barrualdea eta bilakaera ikusteko moztutako
zenbait arraun: egur hutsezko arrauna eta
karbono-zuntzezko arrauna
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Tripulazioa

Arraunkera-teknika

Traineruko tripulazioa 13 arraunlarik eta
patroi batek osatzen dute. Tosta bakoi
tzean bi arraunlari daude, bata istriborrean eta bestea ababorrean; brankariak, berriz, bakarrik egiten du arraun
brankan. Guztiek batera jarduten dute,
mugimenduak koordinatuta.

Aulki finkoko arrauna, hein handi batean,
ariketa aerobikoa da, erresistentzia eta
indarra lantzen dituena. Funtsezkoa da
arraunlariek oxigenoa hartzeko gaitasun
handia izatea. Oso kirol gogorra da eta
prestakuntza fisiko eta tekniko izugarria
eskatzen du.

Arraunlari bakoitzak bere kokalekua
du ontzi barruan. Bakoitzaren ezaugarri fisiko eta teknikoen arabera, popan,
brankan edo erdialdean jarriko dira.
Patroia. Ontzia gidatzen du. Norabidea
kontrolatzen du eta arraunlariak gida
tzen ditu.
Brankaria. Hegal batean edo bestean
egiten du arraun, itsasoaren eta haizearen egoeraren arabera. Patroiari lagun
tzen dio ziaboga egiten.
Hankakoak. Patroiaren aurrean jartzen
diren bi arraunlariak dira eta arraunaren
erritmoa zehazten dute.

ARRAUN-SIMULAGAILUA.
Bisitariak
train
eru batean arraun egitea zer den
esperimentatu dezake. Simulagailuak
pantaila bat dauka, zeinetan arraunlari bat ikusten den arraunean. Bisitariak
bere kidearen erritmoa eta arraunkera
errepikatzen saiatu beharko du.
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SARIA: BANDERA. Estropadetako sari
nagusia da bandera. Estropada gehienek
sari horren izena dute: Bilbo Hiriko Bandera, Kontxako Bandera, El Corte Inglés
bandera, etab. Arraunak goian izatea eta
bandera dantzan ikustea da arraunlarien
unerik amestuena.

2009ko Bilbo Hiriko XXXII. Bandera Deustu Arraun
Taldeak (La Tomatera) irabazi zuen. Deustu Arraun
Elkarteak maileguan emana.
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ARRAUNAREN AHOTSAK. Ikus-entzunezko honek arraunlarien lekukotzak
jasotzen ditu. Beren esperientziak kontatuko dizkigute, lehen pertsonan.
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BIZKAIKO ARRAUN-ELKARTEAK. Jarduera interaktibo honek Bizkaiko elkarteak aurkezten dizkigu. Bisitariak elkarte
bakoitzari buruzko informazioa izango
du bere eskura: historia, palmaresa, taldea, bandera. Jarduera interaktiboak
museografia erakargarria du eta elkarte
bakoitzeko ekipamenduak biltzen ditu.
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BELA

XIX. mendearen amaieran, Bilboko
Abran aisialdiaren kultura loratzen hasi
zen klase aberats berrien artean. Testuinguru horretan sortu ziren 1898an
Bilboko Real Sporting Club kirol-elkartea eta 1902an Abrako Itsas Kluba, elite burges berrien sozializatzeko eremu
modura. Bi elkarteak 1972an elkartu
ziren. Sortu zirenetik, bela-estropadak
antolatzen hasi ziren, baina 1940ko hamarkadatik aurrera asko ugaritu ziren,
bereziki bela arinekoak, STAR eta SNIPE
motakoak.
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STAR MOTA
Bela arineko STAR ontziak AEBetan diseinatu zituzten Francis Sweisgut eta
William Gardnerrek, 1911n. Kirol mota
olinpiko bilakatu zen 1932an, Los Angeleseko Joko Olinpikoetan, eta hala izan
zen Londreseko 2012ko Joko Olinpikoetara arte, Montrealeko 1976koetan izan
ezik. Mastaren luzera nabarmentzen da
eta, batez ere, belaren gainazala; hori
dela eta, motarik gogorrenetako bat da.
AS DE COPAS
As de Copas izeneko STAR belaontzi hau
AEBetan eraikia izan zen, 1960ko hamarkadan.

Belaontzi honekin nabigatzeko gutxienez
bi pertsona behar dira eta, guztira, 195
kg-ko pisua. Nahiko zaila da halako batekin nabigatzea.
Dohaintza: Jose Miguel Bilbao, 2001.
Neurriak:
Luzera: 6.922 m.
Zabalera: 1.734 m.
Pisua: 671 kg
Bela nagusia: 20,5 m2
Fokea: 6 m2
Masta: 9.652 m.
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SALTILLO ESKOLA-ONTZIAREN FALUA
SALTILLO goletaren ontzi osagarria da.
Portugaleteko (Bizkaia) Astondoa ontzi
olan eraiki zuten, 1950eko hamarkadan.
Ontzi hauek tripulazioa lekualdatzeko,
mantentze-lanak egiteko eta abarrerako
erabiltzen dira. Halako zereginetarako,
Saltillo itsasontziak karelez kanpoko motordun ontzi pneumatiko moderno bat
dauka, gaur egun.
Saltillo ketxa motako goleta bat da, bi
makilako bailandra; Amsterdameko G.
de Vries Lentsch ontziolan egin zuten
1932an, Leander izenaz. 1934an, Pedro
Galindez bilbotarrak erosi zuen aisiako
ontzi moduan erabiltzeko eta Saltillo izena eman zion. Zenbait urtez, Espainiako

errege-familiak erabili zuen udan, Galindez familiarekin harreman pertsonala
zutelako.
Gaur egun, Euskal Herriko Unibertsitateko ontzi-eskola da, jabeak 1968an
dohaintzan eman zuenetik. Saltilloko
Lagunen Elkarteak erabat zaharberritu
zuen 1998an eta, orain, ontziak jarduera
bizia du Euskal Herriko Unibertsitateko
Nautikako eta Itsasontzi Makinetako Goi
Eskola Teknikoko eskola-ontzi moduan.
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OBRA GONBIDATUA PROGRAMA

Itsasmuseumek eta Bilboko Arte Ederren Museoak aldian behingo lankidetzahitzarmen egonkor bat egin dute: Obra
Gonbidatua programa. Programaren xedea da Bilboko Arte Ederren Museoaren
funts zabaletatik aukeratutako obra adierazgarri bat aurkeztea Itsasmuseumen,
sei hilabetean behin.
Hitzarmen horrek dinamikoagoa egiten
du Itsasmuseumen erakusketen proposamena, eta ehun urtetik gorako erakunde horretako balio artistiko eta historiko
handiko obrak behatzera gonbidatzen

du; aldi berean, eztabaida berritzaile eta
koherentea sortzen du aldi baterako lagatako obren eta erakusketa osatzen duten gainerako piezen artean.
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LEMAZAINA
Quintín de Torre (Bilbao, 1877-1966)
c. 1913
Brontzea. 199 x 110 x 136 cm
Vilallonga de la Sota familiak 1975ean egindako dohaintza
Inb. zk.: 82/199
Lemazaina obrak Quintín de Torreren lanaren arlorik sozialena gorpuzten du.
Marinela gazte bat irudikatzen du, bere
ontziaren lema gidatzen, itsasoari eta
eguraldi txarrari aurre egiten.
QUINTÍN DE TORRE euskal eskultorerik entzutetsuenetako bat izan zen XX.
mendearen lehenengo herenean. Bilboko arte- eta lanbide-eskolan jaso
zuen prestakuntza eta bere ikasketak
Parisen osatu zituen, Bilboko Udalaren
(1901-1902) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren (1902-1906) egoiliar modura. Batez
ere brontzez, zuraz eta harri polikromatuz egindako ekoizpen handia izan
zuen eta erretratua, kostunbrismoa eta
gizarte-arloa, iruditeria erlijiosoa eta
oroitzapenezko eta hiletetako eskultura

landu zituen, batez ere. Arte Ederretako
Erakusketa Nazionaletan sarri hartzen
zuen parte eta haren obrak Londresen,
Parisen eta Venezian ere aurkeztu ziren,
baita zenbaitetan sarituak izan ere. Era
berean, Euskal Artisten Elkartea sustatu
zuen eta hango presidente izan zen, artearen sustapen irmoa eginez.
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Lemazaina, Quintín de Torre
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TXO ZURIA
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa,
1884 - Lima, 1957)
c. 1922-1924
Kartoi gaineko olio-pintura
Bilboko Arte Ederren Museoa
1928an eskuratua
Itsasoko munduaren irudikapenak interes berria lortu zuen euskal pinturan, XX.
mendearen hasieran. Hemeretzigarren
mendeko espirituak tokiko artea aldarrikatzen zuen, sentimentalismotik ihes
eginda eta irakurketa sinple eta anekdotikoetatik urrunduta; joera horretatik
edanez, euskal artistek itsasoan baliabide ezin hobea aurkitu zuten beren kultura-ondarearen arketipo sinbolikoak irudikatzeko. Horien guztien artean, Julian
Tellaeche nabarmendu zen. Artista haren
ia ekoizpen guztia Euskal Herriko portu
nagusietako lanbide, pertsonaia eta on
tzien unibertsoari eskainita zegoen.
Madrilen hezi zen, mende amaierako
Espainiako eskolan nagusi zen akademizismoan, baina oso goiz utzi zuen
eragin hori alde batera eta Parisera
joan zen 1902an, Frantziako hiriburuan
bizi zen modernitateak liluratuta. Han,
Cézanne eta Gauguin artisten plastiken
ondoriozko estetika postinpresionisten
eragina jaso zuen, eta trebetasun handiz bateratu zituen estetika horiek eta

artista haiek zenbait margolari katalan
eta euskaldunen (Nonell, Sunyer eta Arteta, besteak beste) lanetan izandako
eragina. Itsasoa gai bakartzat harturik,
Tellaeche bera ere marinel izana zelako,
hiru motibo nagusitan laburbildu zuen:
itsasoko jendea, kostaldeko emakumeak
eta portuetan sortzen diren argi-distirak. Sarritan irudikatu zituen motibo
horiek bere bizitzan, konposizio sendo,
silueta zehatz eta paleta mugatuarekin.
Bestalde, haren ekoizpenean, gorputz
erdiko irudiak agertzen dira lehen planoan, presentzia ikaragarria hartuz; figura horien baretasuna dinamizatzeko,
bat-bateko enkoadraketak eta pintzelkada sutsu eta lehorra erabiltzen ditu. Kartoia euskarritzat erabiltzeak adierazkortasun neurritsu hori sustatzen du; hain
zuzen ere, Tellaechek behin eta berriz
erabili zuen euskarri hori bere lanetan,
eta azken emaitzan agerian uzten zuen,
zenbaitetan.
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Txo zuria, Julián de Tellaeche

4
Aldi baterako erakusketak

I

tsasmuseum Bilbao museoaren eskaintza osatzeko, aldizka berritzen
diren aldi baterako erakusketen programazio bat dago. Erakusketa horien
bidez, Museoaren jarduera dinamizatu
eta dibertsifikatu nahi da, gure hurbileko
ingurunearekin lotutako itsas ondareari eta gure eremu geografikoaz eta ga-

raiaz haragoko beste errealitate batzuei
buruzko dibulgazioa sustatuz, eta itsaso
arekin eta itsas kulturarekin lotutako gai
orokorrak jorratuz. Horrela, herritarrek
bisita errepikatzea eta bisitari berriak
etortzea lortu nahi da, itsas kultura eta
historia gehiago hedatu dadin.
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J. S. Elkano. Aztarnaren Bila proiektuak
Juan Sebastian Elkanoren (1487/881526) biografian sakontzen du eta bisitariari aukera ematen dio haren arrastoari
jarraitzeko, lehen aldiz munduan zehar
bidaiatu aurretik, bitartean eta ondoren.
Munduko itzuli hori duela 500 urte hasi
zen, espezien uharterako ibilbide berri
bat bilatzeko asmoz.
Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura arloak
eta Seguros Bilbao aseguru etxeak babestutako proiektu handi bat da, eta beste zenbait eragileren laguntza jasotzen
du, esaterako, hauena: IKEA Barakaldo; Baskegur, Siloe, Antiquus, Horizonte Elkano eta Taberna Libraría. Gainera,
bisitariak aukera izango du El Correoko
infografisten taldeak Gonzalo de las Herasen gidaritzapean sortutako infografia
interesgarriaz gozatzeko eta audiogida
lau hizkuntzatan entzuteko: euskaraz,
gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez.
Julian Diaz komisario duen erakusketa
horrek bisitariaren eskura jartzen ditu
Elkanoren bizitzari buruzko informazioa
gordetzen duten jatorrizko iturriak, bisitariak bere ondorioak atera ditzan, eta
zenbait erakusketa-baliabide eskaintzen
dizkio, galdera honi erantzute aldera: zer
dakigu Juan Sebastian Elkanori buruz?
Erakusketak Juan Sebastian maisu gisa
hasi zeneko garaia aztertzen du eta Fernando Magallaesek gidatutako espedizioan izan zuen parte-hartzean sakon
tzen du. Halaber, munduan zeharreko

bidaia amaitu ondoren, Karlos V.a enperadorearen zerbitzurako mandatari modura Extremaduran eta Portugalen egin
zuen ibilaldia ikertu eta iltzearen uharteetara egindako bigarren espedizioan
izan zuen partaidetza jorratzen du. Bigarren espedizio horretan hil zen Elkano,
Ozeano Barean nabigatzen ari zirela. Haren zerbitzura zegoen Andres Urdaneta
gazteak jaso zuen itsasgizon ospetsuaren testigantza.
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Dokumentazio argitaragabea
Erakusketan, dokumentu-bilduma osoa
eta zabala jasotzen da, inoiz jendaurrean
jarri gabeko dokumentu batzuen gaztelaniazko, portugesezko, italierako, latinezko
eta malaysierazko kopiez osatuta. Gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez egindako
transkripzioei esker, bisitariak aukera paregabea izango du historiari begiratu bat
emateko.
Hautatutako irudi eta objektuei esker,
bost mendeko jauzia eman dezakegu eta
itsasgizon horiek beren bidaietan aurkitu zituzten pertsonetara hurbil gaitezke:
Brasilgo indigenak, Patagoniako erraldoiak, etab. Halaber, eguneroko bizitzari
buruzko zertzelada preziatu batzuk ematen dira: elikadura, nabigatzeko tresnak,
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sexualtasunari buruzko arauak eta euskararen erabilera, esaterako. Horiei esker,
gaur egun dugun bizitzarekiko loturak
egin ditzakegu.
Erakunde laguntzaileak
Erakusketako edukiak osatzeko ezinbestekoa izan da artxibategi, erakunde eta
museo hauen laguntza: Indietako Agiritegi Nagusia (Sevilla); Euskadiko Artxibo
Historikoa, zeinak Laurgainen aurkitutako dokumentu garrantzitsuen kopiak
eman dituen; Torre do Tomboko (Lisboa)
Artxibo Nazionala; Frantziako Liburutegi
Nazionala; Espainiako Liburutegi Nazionala; Euskal Museoa; Turineko Museo
Nazionale della Montagna mendi-museoa; Arabako Arma Museoa, etab.
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Komisarioa

Edukiak

Julian Diaz Alonso izan da erakusketaren gidoilari eta komisarioa; profesional
horrek esperientzia handia du museo
eta interpretazio-zentroetarako erakusketak ekoitzi eta muntatzen eta, azken
urteotan, espezien uharteetara egindako
bidaiak aztertu eta dokumentatu ditu.
Halakoak zabaltzeko asmoz, saga bat
argitaratu du: Sangre y Especias. Orain
arte, bi eleberriz dago osatuta. Halaber,
Elkano Fundazioaren enkarguz, Juan Sebastian Elkanori buruzko audioliburua
amaitzen ari da, gaur egun.

Erakusketak gutxi gorabehera 350 m2
hartzen ditu eta zenbait ataletan dago
banatuta:
1.
Mundu oso bat aurkitzeko
2.
Elkano historian sartu da
3.
Bizkaia eta Espezien uharteak
4.
Irteera
5.
Patagonia eta Suaren Lurraldea
6.
Ozeano Barearen beste aldean
7.
Tidore, iltzearen sorterria
8.
Munduari bira
9.
Kapitainaren gutuna
10.
Valladolideko gortea
11.
Juan Sebastian, Enperadorearen
mandatari
12.
Espezien uhartera bigarren espedizioa
13.
Zipangoren aurkikuntza
14.
Testamentua
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BILBAO, BIZKAIA ETA
WOMENBI EMAKUMEAK
Erakusketa hau Bilboko Udalaren eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzatik sortu zen. Argazki-erakusketa honen
helburua da emakume profesionalak ikusarazi, haien talentua aintzat hartu eta
merezi duten ahotsa ematea, ikuspegi
positibo eta errealista batetik, lema honen pean: “Talentu berari, aitorpen bera”.
Asmo handiko proiektu baten barruan
dago, zeinak bi erakusketa ibiltari biltzen
dituen, beste areto eta toki batzuetara
joateko. Bigarren ekoizpena ere argazkiz
osatuta dago eta Bilboko metroko geltoki
batzuetan egon da ikusgai.
Bilboko bi freelancek prestatu dute
proiektua: erakusketako argazkilari Enrique Moreno Esquibelek eta Marta Fernández Rivera kazetariak.
Pertsona guztientzat doan zabaldutako
erakusketa hau Museoko zenbait aretotan zehar banatu da: balio anitzeko areto
berria, auditoriuma eta Museoko ataria;
hala, ibilbidea bisuala eta dokumentala
da, bai eta goxoa eta erakargarria ere.
Erakusketak formatu handiko 20 argazki
ditu, zeinetan protagonistak beti emakume profesionalak diren, askotariko arloetakoak: osasuna, zientzia, enpresa,
metalgintza, kultura, kirola, abeltzaintza,
zuzenbidea, elkarteak, unibertsitateak,
etab. Emakume errealak dira, Bilbo eta
Bizkaiko ingurunetik hurbilekoak, eta
guztiak dira eredugarriak gaitasunetan,
ahaleginean, efizientzian, hobekuntzan
eta balioetan. Osagarri modura, ikus-en

tzunezko batean haien lekukotzak bil
tzen dira, hots, kontatzea merezi duten
hobekuntza-istorioak.
HOGEI PROTAGONISTA
• ADELA ASUA. Zuzenbide Penaleko
katedraduna, Euskal Herriko Unibertsitatea. Konstituzio Auzitegiko presidenteorde emeritua.

88

89

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2019

4

• ITZIAR LAZKANO. Aktorea eta zuzendaria.
• ZURIÑE GARCÍA. Sukaldaria. Andra
Mari Jatetxeko sukaldeburua.
• ITZIAR ASTIGARRAGA. Gurutzetako
Unibertsitate Ospitaleko pediatriako zerbitzuburua. Haurren Onkologia Unitateko arduraduna.
• MIREIA DE DIEGO. Hondeaketa eta obra
zibiletako enpresaburua. Bizkaiko Induskari Elkarteko presidentea.
• RAKEL MATEO. Olinpiada Berezietako
kirolaria, triatleta.
• DEUSTUKO ARRAUN ELKARTEKO
EMAKUMEEN TALDEA.
• EUSKADIKO EMAKUMEEN SOKATIRA
SELEKZIOKO TIRATZAILEAK.
• TAMARA CLAVERÍA. Gizarte Integrazioan graduduna. Emakume Ijitoen
Elkarteko (AMUGE) presidenteordea.
• MARTA MACHO. Matematikoa, Euskal
Herriko Unibertsitateko Zientzia eta Tek
nologiako Fakultateko irakaslea. Zien
tzia-dibulgatzailea.
• SAIOA LARA. Jantzien diseinatzailea.
Handia filmean egindako lanagatik Jan
tzien Diseinu hoberenaren Goya saria
eman zioten.

• MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ. Bilbobuseko gidaria.
• CLAUDIA ELENA FAVELA. Soziologoa.
Mujeres Migrantes trabajadoras del Hogar taldeko koordinatzailea.
• LORENA FERNÁNDEZ. Ingeniari informatikoa. Deustuko Unibertsitateko Identitate Digitaleko zuzendaria eta Inspira
STEAM mentorea.
• FATOU DIENG. Nazioarteko Merkatari
tzako teknikaria.
• MAMEN FREITAS. Soldatzailea.
• LOREA MOMEÑE. Abeltzaina. Urigoitiko
Txorizoak.
• PILI CASTRO. Caritas Elkarteko Adineko Pertsonen Arloko arduraduna.
Deustuko Unibertsitateko Psikologia eta
Hezkuntza Fakultateko irakaslea.
• BEGOÑA GARCÍA DE ANDOIN. Jostuna.
Federación de Mujeres Viudas del País
Vasco Federazioa, FEVI.
• ANA OTEIZA. Tromso-ko (Norvegia) PET
Imaging Center-eko I+D taldeko ikertzailea.
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#LANBIKAINA
#BUENTRABAJO
Portuko Edukiontzietako Instalazio Artistikoen Lehiaketaren VII. edizioaren irabazle Laura Martínez Martínen instalazio
artistikoa da. Itsasmuseumek urtero antolatzen du lehiaketa hori, Euskal Herriko
Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatearekin lankidetzan, eta Aurtenetxea Containers enpresaren eta Bilboko Udalaren
laguntzarekin, Bilbao Art District Arteen
Astearen esparruan.
Sormenezko esku-hartze kontzeptual
horrek Ibaizabal-Nerbioiko itsasadarreko ontzioletan egindako lanaren garran
tzia azpimarratu nahi du. Itsasmuseum
en kanpoko eremuan dago, garai batean
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Euskalduna Ontziolaren dikeak zeuden
tokian; kokapen horrekin, igorri nahi
duen mezuak garrantzi handiagoa du.
Artista bizkaitarrak ontziolak omendu
nahi ditu, egin duten lanagatik eskerrak
emanez.
Lan horren lema nagusia «Lan Bikaina»
da, eta Martínezek #lanbikaina eta #buentrabajo traol-hitz bilakatu ditu, iritziak,
ekintzak eta informazioak komunika
tzeko etiketa modura. Obraren tipografia
ez da zorizkoa. La Naval, Euskalduna eta
beste ontziola batzuk elkartuta, Astilleros Españoles ontzi-konpainia sortu zen,
eta logotipo gorri berri berezi bat zeukan.
Enpresa horrek lotura berezia du artista
gaztearen haurtzaroarekin, haren hurbileko senide batzuek ontziola haietan egin
baitzuten lan.
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GYOTAKU ZUZENEAN
Gyotaku Zuzenean erakusketak José María Ferarios eta José Abel Sánchez bilbotarren lanak biltzen ditu, gyotaku teknika
japoniarrari jarraikiz. Erakusketa bi eremu bereizitan dago banatuta, baina lotura batekin, eta adierazpen-indar handiko
irudi esklusiboen multzo bat osatzen
du. Batetik, Ferariosek (AZTI-Tecnaliako
i
tsas-arloko ikertzailea), bere zuzeneko 30 gyotakuen bidez, merkataritzakoarran
tzako ontzietan, arrantzako ikerkuntzan eta azken urtean egindako
ikerketan gauzatutako lana azaltzen
digu. Bestalde, José Abel Sánchez artista
plastikoak Sua Itsasadarrean erakuske-
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tan (Itsasmuseum, 2016) atmosferak eta
sua margotu zituen, Bilboko itsasadarra
irudikatzeko efektu eta ehundura paregabeak erabiliz. Orain, itsas-ingurunean
murgiltzen da bere sormen-energia
osoaz, formatu handiko collage bat egiteko: Ferariosengandik hartutako «arran
tza-bazterkinak» berrerabiltzen ditu,
haien artean konbinatu eta bizia emateko, guztiak elkarrekin bizi diren arran
tza-lekuen ekosistema-antolaketa berri
bat iradokiz.
Obrak hautatu eta antolatzeko irizpide
artistiko eta logiko bat erabili da, zeinak
kontakizun grafikoa errazten duen eta
ikuspegi eta esanahi berria ematen dion
Bizkaiko Golkoko itsas-aniztasunari.

4
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Gyotaku

Teknika

Gyotaku arrainak inprimatzeko teknika
bat izendatzen duen japonierako hitza da;
teknika horretan, arraina bera erabiltzen
da molde moduan, tinta eta paperarekin
inprimaketa bat egiteko. Uste denez, XVII.
mendean gerlari samuraiek erabiltzen
zuten; hain zuzen ere, oso trebeak izan
behar zuten arrantzan, arte ederretan
eta arte martzialetan. Japoniako arran
tzaleek ere erabili zuten teknika hori XIX.
mendearen hasieran, arrainaren tamaina eta espeziea irudikatzeko eta, halaber,
saltoki eta azoketan iragarki moduan
erabiltzeko.

Erakusketa hau osatzen duen obra zuzeneko gyotakua (chokusetsu-ho) izeneko
teknikaren bidez dago eginda; teknika
hori erabiltzean, arrainaren inprimaketa
naturala egiten da, animalia tinta-geruza
batez bustiz, paperaz estaliz eta hatzekin
presio arina eginez, eredua paperean
inprimatzeko.

Gyotaku hitza japonierako bi kanji karakterek osatzen dute: gyo eta taku. Hitzez
hitz, gyo hitzak «arraina» esan nahi du
eta arrain-gorputz bat bere hegalekin eta
isatsarekin eta arraina harrapatzen duen
gizon bat irudikatzen dituen piktogramak
osatzen du; taku hitzak, berriz, «igurtzi»
edo «inprimaketa» esan nahi du.
Gaur egun, artistek, zientzialariek, hezi
tzaileek eta arrantzaleek erabiltzen dute
gyotaku teknika, artelanak, ilustrazioak,
apaingarriak eta abar egiteko. Jatorriz
ko inprimaketak aldatu eta kopiatu daitezke, material berriak eta diseinu grafikoko softwarea erabiliz.
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GABONETAKO
ITSAS-JAIOTZA
Gabonetan, aurreko edizioetan bezala,
Itsasmuseumek bere jaiotza aurkeztu
zuen; hartan, portu bat irudikatzen zen.
Bizkaiko Belenzaleen Elkarteak egin
zuen, eta elkarteak Bilboko, Getxoko, Barakaldoko eta Gernikako museo eta zentroetara joateko antolatzen duen ibilbidearen barruan zegoen.
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MEAREN KARGATEGIAK
Erakusketa txiki honetan, Trianoko mea
tze-burdinbideko mea-kargategien bi
maketa dira. Burdinbide hori Bizkaian
egin zen lehena izan zen, 1865an. Maketak Bizkaiko Foru Aldundiarenak dira eta
El Pobal burdinolan 2017an egindako
Burdina itsasora: Mea itsasontzirako paisaiak Bizkaian erakusketan agertu ziren.

Balde bidezko kargategia.
Oinarria 129 x 60 cm, garaiera 81 cm
1892ko proiektua
Ingeniaria: Daniel de Meñaca.
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Inork ez daki noiz eta zergatik egin zituzten maketok, baina XIX. mendearen
amaierakoak direla pentsatzen da. Maketen balio historikoa eta kalitatea nabarmentzekoa da eta, gainera, interes handia dute irakasteko tresna eta lekukotza
moduan. Zurezko egitura izateaz gain,
maketek xehetasun eta mekanismo asko
dituzte eta zamatze-prozesua errazteko
beharrezkoak diren maniobren mugimenduak ikusteko aukera ematen dute.
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Bagoi-kargategi goratua
Oinarria 117 x 60 cm, garaiera 79 cm
1879 eta 1883ko proiektuak.
Ingeniaria: Guillermo Goitia.
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DEUSTUKO KANALA
IREKITZEA
Erakusketa-modulu honek OMVAC 12
draga aurkezten digu, maketa moduan.
Ontzi honek 61,38 metroko luzera, 12,50
metroko zabalera eta 1.000 m3-ko edukiera du eta parte-hartze aktiboa izan du
Deustuko kanalaren irekieran amaitu diren lanetan.
Kanala zabaltzeko lehenengo proiektua
1929an onartu zen, baina lanak bertan
behera geratu ziren, Gerra Zibila hastear zelako. 1950ean berriro ekin zioten
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proiektuari eta indusketak berriz hasi ziren. Alabaina, inbertsio faltak, lanak berriz ere bertan behera uztea eragin zuen
1968an, kanala itsasadarrarekin lotzeko
500 metro falta zirenean. Behin betiko indusketa-lanak 2014an hasi ziren eta Kanala, azkenik, 2019ko urrian zabaldu zen.
Deustuko kanala irekitzeko proiektua
funtsezkoa da Zorrotzaurre lehenera
tzeko planetan; hain zuzen ere, Bilboko
eremu hori bizitegi-gune berri bihurtzen
lagunduko du, hiriarekin eta aisiako eta
gizarte- eta kultura-arloko askotariko
ekipamenduekin lotura onak lortuz.
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MAISU MODELOGILEAK

4

Erakusketa txiki honetan, Bizkaiko modelogile hoberenek egindako ontzien
zenbait eredu biltzen dira, besteak beste, Javier Lárizek eta Juan Ignacio Argaluzak egindako batzuk. Haien lanen
dotoretasun eta zehaztasunak maisu
bihurtzen ditu. Alabaina, talde bikain horren ordezkaritza txiki bat besterik ez
da. Pertsona askok jarraitzen dute beren etxeen anonimotasunean lan egiten.
Erakusketa honek haien guztien gorazarre izan nahi du.

D-25 Jorge Juan FX
DD 678 USS Mc Gowan
Egilea: Javier Láriz
Metalean egindako eredua, ontzigaina
izan ezik, zurezkoa baita.

Elsie
Egilea: Juan Ignacio Argaluza
Ebanoz egindako kroskoa.

3

5
Bilduma

I

tsasmuseumeko bilduma hazten eta
balio eta garrantzi handiagoa hartzen
doa, besteak beste, erakunde publikoek, enpresek eta partikularrek egindako ekarpenei esker, dohaintzak zein
komodatu bidezko lagapenak izan.

2019an, ITSASMUSEUMEK pieza hauek
jaso ditu dohaintzan:
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Astilleros del Cadagua ontziolako 1238.
zenbakiko akzioa (40 kupoi)
Dohaintza-emailea: Jacinto Araluce
Aldecoa

Itsasadarra (Bilbo)
Egilea: Julio Ortún Cubillas
Mihise gaineko olio-pintura, 100 x 81 cm,
DCCCXIII zk.

1918ko ekainaren 8koak dira, hots, on
tzi
olaren lehenengo etapakoak, zeina
1918an sortu zen.

Dohaintza-emailea: Julio Ortún Cubillas
Olio-pintura hau Museoak 2013an antolatutako Ibaiertzetik begirada aldi baterako
erakusketan egon zen.
Julio Ortún artista Bilbotarra 1947an jaio
zen eta espresionismoaren eta naturalismoaren artean mugitu da; hala, errealismo naturalista gogora dakarren lana egin
du. Ortúnek omenaldi berezia egiten dio
Bilboko itsasadarrari, eguneroko ingurunearen xarma irudikatuz, nabarmendu
gabe, baretasuna eta isiltasuna bilatuz.
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Collage izarak, itsas hondoan
Egilea: José Abel Sánchez
Mupi motako paper satinatuan egina,
biniloan zorroratua.
Neurriak: 90 x 300 cm.
Gyotaku teknika nahasten duen collage
handi bat da; horretan, «arrantza-bazterkinak» berrerabiltzen ditu, haien artean konbinatu eta bizia emateko, guztiak elkarrekin bizi diren arrantza-lekuen
ekosistema-antolaketa berri bat iradokiz.
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Koadro markoztatua «Gyotaku zuzenean – lanperna»
Egilea: José María Ferarios
Neurriak: 28,5 cm x 19,7 cm
Zuzeneko gyotaku teknika erabiliz egina,
eredu modura lanperna bat hartuta. Milaka urteko arte-teknika bat da, zeinetan
arraina bera erabiltzen den molde moduan, tinta eta paperarekin inprimaketa
bat egiteko. Ferariosek obra oso dotore
eta sotilak lortu ditu teknika horren bidez.
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Bi baleontzi
Komodatua
JABEA: Bilboko Ingeniaritza Eskola (EHU)
EZAUGARRIAK:
Luzera: 8,23 m
Zabalera: 1,80 m
Eraikuntza urtea: 1966, 1900. urteko
diseinuaren arabera
ERAIKITZAILEA: Ignacio Aldekoa
Ignacio Aldecoa bilbotarrak eraiki zituen
baleontziok, 1.a eta 2.a, 1966an, Euskal
Herriko Unibertsitateko Nautikako eta
Itsasontzi Makinetako Eskolak eskatuta.
Haien diseinua Balea ehizatzeko tradizioz
erabiltzen ziren txalupen bilakaeran oinarritzen da, horregatik deitzen zaie baleontzi. XIX. mendearen amaieran, nautikako eta armadako eskolek bereganatu

zituzten ontzi osagarri eta zerbitzu-ontzi
moduan, eta langileak trebatzeko erabili
zituzten.
Belaz eta arraunez bultzatutako bi txalupok zenbait hamarkadaz erabili ziren
EHUko Nautikako Eskolako ikasleei prestakuntza emateko eta nabigazioko praktikak egiteko. Halaber, ontzi klasikoen zenbait estropadetan ere parte hartu zuten.

6
Belaontzi handien programa

I

tsasmuseumen Belaontzi Handien
Programa aitzindaria da eta, haren bidez, Museoak eskola-ontziak eta askotariko garai eta motatako belaontzi handiak ekartzen ditu Bilbora, itsas kultura
herritarrengana hurbiltzeko.

Programa didaktikoa, ludikoa eta dinamikoa da eta publiko guztiei zuzenduta
dago. 2000. urtean hasi zen, Portugaleko
Sagres eskola-ontziaren bisitarekin eta,
ordutik, zenbait ontzi entzutetsuk hartu
dute parte.
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Urtarrilaren 28tik martxoaren 15era

AITA MARI
Ezaugarri teknikoak
Eraikuntza urtea: 2001
Luzera: 32 m.
Zabalera: 7,1 m.
Zingoa: 3,9 m.
Baxurako arrantzan erabilitako ontzi honek Getariako matrikula dauka eta Stella
Maris Berria izena eman zioten eraiki zutenean. Bajan eman eta desegiteko zain
zeudenean, SMH Salvamento Marítimo
Humanitario GKEak eskuratu eta Aita
Mari izena eman zion. Birmoldatu eta
itsasontzi humanitario bihurtzeko egokitu zuten, salbamenduko ekintzak egin,
zaintza-lanak bete eta Mediterraneoan
naufragoak jaso ahal izateko. Itsasgizon
eta arrantzale baten izena eman zioten;
hain zuzen ere, Aita Mari XIX. mendeko
heroi ospetsua da, itsasoan salbamenduak egin zituelako.

Aita Mari ontziak tresneriaz hornitutako
erizaindegi bat eta bi esku-ohe ditu, mediku-azterketak eta ebakuntza txikiak
egiteko. Bi bibieta ditu, sistema hidrauliko batez abiarazten direnak, eta winchie elektriko bat erreskateko txalupak
altxatu eta urpetzeko. Halaber, bideozaintzako eta 24 orduz monitorizatzeko
sistema bat dauka, interneterako satelite bidezko sarbidea eta tokiko sare bat
ontzi barruan, edozein gertakariri buruz
berehala jakinarazteko.
Ontzia zenbait astez egon zen porturatuta Itsasmuseumen pantalanean, legezko
baimen burokratiko guztiak lortu arte.
Bitartean, ontzia publikoarentzat zabalik
egon zen. Taldeko bisitaldi gidatuak antolatu ziren, ontziari eta, bereziki, egiten
duen misio humanitarioari buruzko xehetasun guztiak emateko.
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Ekainaren 5etik 10era

ARCTIC SUNRISE
Ezaugarri teknikoak
Eraikuntza urtea: 1975
Luzera: 49,62 m.
Zabalera: 11,5 m.
Zingoa: 5,3 m.
Greenpeace erakunde ekologistak erosi
zuen izotza hausteko Arctic Sunrise on
tzia 1995ean. GKEaren flota osatzen duten hiru ontzietako bat da, Esperanza eta
Rainbow Warrior ontziekin batera. Norvegiako enpresa batek eraiki zuen arran
tza-ontzi izateko, eta Polarbjorn izendatu
zuten. Bitxiki, GKEak berak salatu zuen,
fokak ehizatzen zituztelako. Ontziak ostadarra dauka margotuta krosko berdearen gainean eta 28 pertsona eta 4 ontzi
pneumatiko (bi handi zurrun eta bi txiki
puzgarri) eramateko gaitasuna du, baita
helikoptero batentzako tokia ere.
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2013an egin zuen bezala, ontzi mitikoa
Itsasmuseumen nasetan porturatu zen,
Ozeano Artikotik etorrita, ibilbidearen
erdian; hain zuzen, Polo batetik bestera izeneko espedizioa egiten ari zen,
Greenpeacek ozeanoak babesteko egindako espediziorik handienean. 1996tik,
Arctic Sunrise ontzia itsasoetan barrena dabil hainbat ekintza egiten, legez
kanpoko arrantzaren, produktu toxikoak
eta hondakin erradioaktiboak itsasoetara
isurtzearen eta beste askotariko arriskuen aurka.
Itsasmuseumen nasetan egon zen bitartean, ingurumenaren arloan kontzien
tziatzeko egiten duten lanarekin lotutako
zenbait jarduera egin ziren, baita kon
tzertuak eta ontzia ezagutzeko ate irekien egunak ere.
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2019ko irailaren 16tik
2020ko maiatzera

ATYLA
Ezaugarri teknikoak
Eraikuntza urtea: 1984
Luzera: 31 m.
Zabalera: 7 m.
Zingoa: 3 m.
Itsasmuseum Bilbao museoaren eta
Fundación Barco Atyla fundazioaren artean 2018an hitzarmen bat sinatu ondoren, Atyla eskola-ontziak Bilboko portuan
ezarri zuen bere basea eta atrakalekua,
neguko hilabeteetarako. Aldi horretan,
Atyla Museoaren hezkuntza-eskaintzaren barruan sartu zen eta Itsasmuseum
en eskola-programako jardueretan parte
hartu zuen, bela-nabigazioaren sekretuak azalduz.
Lekeition eraikitako gabiatxodun goleta bat da, artisautzako teknikak erabiliz

egina. Haritz-egurrezko kroskoa gorri
biziz margotuta dago, XIX. mendeko goleten antzera. Bi masta eta 400 m2-ko
gainazala ditu eta instalazio modernoak
ditu, 24 bidaiari, 5 profesional, zaintzako
3 buruzagi eta 16 ikastun jasotzeko tokiarekin.
Gaur egun, Atyla ontziak Europa osoan
zehar nabigatzen du, prestakuntzako
belan jardunez. Hezkuntzako jarduera
horretan, bela-nabigazioa erabiltzen da
zenbait oinarrizko gaitasun garatzeko,
esaterako, kemena, komunikazioa eta
taldeko lana. Halaber, ontzi klasikoen askotariko ekitaldi eta estropadetan hartu
du parte.
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Abuztuaren 14tik 16ra

ALEXANDER VON
HUMBOLDT II
Ezaugarri teknikoak
Eraikuntza urtea: 2011
Luzera: 65,05 m.
Zabalera: 10,6 m.
Zingoa: 5 m.
Jatorri-portua Bremerhavenen duen eskola-ontzi honek 2015ean egin zigun bisita, haren aurreko Alexander von Humboldt
I ontziak bezala (1906an eraikia), zeina
Itsasmuseumen porturatu zen bi aldiz,
2006an eta 2009an. Ate irekien egunean,
bisitariek belaontzi handi horri eta nabigazio tradizionalari buruzko xehetasun
guztiak ezagutu ahal izan zituzten.
Alexander von Humboldt II itsasontzia
brik ontzien aparailuekin eraikita dago,
altzairuzko kroskoa eta hiru masta ditu,
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24 bela guztira eta belen gainazala 1.360
m2-koa da. Karrakak eta masta nagusiak
bela karratuak dituzte, eta mesanan, berriz, tapikua eta tapikugaina irteten dira;
hala, 14 korapiloko abiadura hartzen du.
Gainera, nabigazioan segurtasuna bermatzen duten gaur egungo aurrerapen
teknologiko guztiak ditu, besteak beste,
749 ZP-ko diesel motor bat. Belen kolore berdea du bereizgarri, ez baita oso
ohikoa ezaugarri horiek dituzten tallship
motako ontzietan.
German Sail Training Foundation (DSST)
fundazioarena da. Irabazi-asmorik gabeko fundazio horren helburua da bela bidezko nabigazio tradizionalaren ezagu
tzak helaraztea nahi duen guztiari, adina
gorabehera, nahiz eta ikasle gehienek
15 eta 25 urte artean dituzten. Halaber,
Alexander Von Humboldt II ontziak askotan parte hartzen du Tall Ships Races izeneko nazioarteko estropada ospetsuetan.
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Abuztuaren 6tik 9ra

HERMITAGE
Ezaugarri teknikoak
Eraikuntza urtea: 2011
Luzera: 68 m.
Zabalera: 12 m.
Zingoa: 3,7 m.
Yate pribatu honek Kaiman Uharteen
banderarekin nabigatzen du eta mundu
osoan luxu handiena duen ontzietako bat
dela esaten da. Alemanian eraiki zuen
Espen Oeino itsas arkitekto norvegiarrak,
eta altzairuzko kroskoa eta aluminiozko
gainegitura jarri zizkion. Luxuzko on
tzietan espezializatutako Andrew Winch
estudio britainiarrak diseinatu zuen Hermitage ontziaren barrualdea. Bederatzi
kabina ditu 18 pertsonako tripulazioari
ostatu emateko, eta 12 bidaiari har di
tzake, sei suitetan banatuta.

7
Identitate korporatibo berria

M

useoaren Patronatuak 2017an
onartutako Plan Estrategikotik
abiatuta, Museoak berrikuntzako
prozesu bat abiarazi zuen, gaur egun
gizarteak eskatzen dituen kulturako eta
aisiako parametro berrietara egokitzeko.

Aldaketa horiez gain, Museoak identitate korporatibo berri bat bereganatu du,
erakargarria, berritzailea eta proiektuaren ezaugarriekiko egokiagoa, Museoa
itsas munduari buruzko erreferentziazko
proiektu batekin lotzeko asmoz, Bilbon,
Bizkaian eta Euskadin.
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MARKA ETA IZEN BERRIA
MUSEOARENTZAT
Itsasmuseum Bilbao izena jaso du Bilboko Itsas Museoak 15 urteko historiaren
ondoren; izen laburragoa, identifikagarria, berezia eta bakarra da, nazioartean
ezagutzeko modukoa.
Markaren irudi berria isotopo batek eta
logotipo batek osatzen dute. Lehenak sabel handiko ontzi baten branka irudika
tzen du, Museoa Euskalduna Ontziolaren
garai bateko dikeetan dagolako. Bigarrenak sinboloa edo izena jasotzen du, hots,
Itsasmuseum, bi hitz generiko konbinatuta: «itsas» eta «museum»; azkena latinetik dator etimologikoki eta nazioartean
ezagutzeko modukoa da. Bi elementuek
Itsasmuseum izen berezia sortzen dute
eta marka garbi, erakargarri, berritzaile,
koherente eta benetakoa osatzen dute;
berezko nortasuna du, erakundearen balio bereziak barne hartzen ditu eta auke-
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ra ematen dio bere ingurune naturalean
bizitzeko.
Itsasmuseum Bilbao izenak Bilboko eta
Bizkaiko itsas unibertsoa biltzen du.
Batetik, «Itsasmuseum» hitzak agerian
jartzen du Bizkaiak eta bertako jendeak
lotura estua dutela itsasoarekin; hain
zuzen ere, errealitate horrek tokiko identitatea eta tradizioa osatzen lagundu du
eta itsas arloko kontakizuna ahalbidetu
du. Bestetik, «Bilbao» marka sortu da,
Museoa kokatzeko eta identitate korporatiboa indartzeko, nazioartean ezagu
tzen den eta kalitate- eta bikaintasun-balioekin lotuta dagoen izena baita.
Era berean, gidaliburu korporatibo berri
bat prestatu eta komunikazio-euskarri
guztietan aplikatu da, berezko irudi ezaguterraz eta koherentea osatzeko. Euskarri eta bide hauetan ezarri da aldaketa: webgunea, sare sozialak, buletina,
kanpoko seinaleak, informazio-liburux
kak, merchandisinga, etab.

7
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Fatxada nagusia - Museoaren izena ezarri da gorpuzdun letra distiratsuekin.

Leihatila eta auditoriuma - izenak gorpuzdun letratan, guneak identifikatzeko.
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Informazio-taulak - Museorako eta bulegoetarako sarbidea adierazten duten
komunikazio-euskarriak.

Sustapeneko kanpoko olana - ikusteko
eta erraz aldatzeko moduko lona handi
bat, zeinak programazioari buruzko informazio eguneratua ematen duen.
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Liburuxkak - irudi korporatibo berrira
egokitutako informazio-liburuxka berriak.

Kuboak - komunikazio-euskarriak kan
poaldean.
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Merchandisinga – Produktu pertsonalizatu berriak.

KOMUNITATEA COMUNIDAD

Itsasmuseum komunitateko kideentzako
txartel berriak.

Itsasmuseum Bilbao 2019

Jardueren memoria

Papergintzako produktu berriak: gutun-azal eta txartel korporatiboak taldeko
kideentzat, irudi korporatibo berriarekin

Prentsako iragarkiak: Deia, El Correo,
Txikiplan, La Ría del Ocio, AVCMM elkarteko aldizkaria
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www.itsasmuseum.eus

WEBGUNE BERRIA

Museoak bereganatutako posizionamendu estrategiko berriaren ildoari jarraikiz, agerian jarri zen web-orri berri
bat behar zela, gaur egungo teknologiak
ematen dituen aukerez baliatuz, komunikazio-bide eraginkorra eta tresna
egokia izan dadin Museoaren kudeaketa
errazteko. Web-orri berriak kalitate handiko eta atzitzeko moduko eduki erakargarriak izan behar zituen, eta dauden
plataforma guztietan erraz erabiltzeko
modukoa izan behar zuen.
Museoak abiarazitako baldintza-agiriaren eta aurkeztutako proiektuen ebaluazioaren ondoren, Itsasmuseumen
webgune berria martxan dago, Bilboko
FRIKITEK enpresa esleipendunaren eta
Museoaren arteko lankidetzari esker.

Nabarmentzekoa da webgune berriak
diseinu erakargarria duela, Museoaren
gidaliburu korporatiboan oinarrituta, eta
erabiltzaileak erraz nabigatzeko moduan egin dela. Kudeatzaile sinple bat
erabiltzen du, webgune dinamiko eta
eskalagarri bat lortzeko, zeina iraunkortasuna arriskuan jartzen ez duen programazio-lengoaia batekin garatu den,
SEO posizionamendu on bat izateko eta
edukiak modu arinean kargatzeko. Webgunea erraz moldatu eta egokitzen da
mota guztietako bereizmen eta gailuetara, eta indarreko araudi eta legediari
egokitutako irisgarritasun-maila dauka.
Helburua da webgunea Museoaren bisitaldi birtual bat izatea, hots, Museoari
buruzko informazio guztia duen eta bisitariari zuzenduta dagoen tresna bat izatea, erraz maneiatzeko moduko komunikazio-tresna eraginkorra izan dadin.
Horregatik, eleanitza da. Hizkuntzak hiru
mailatan daude egituratuta. Webgunea
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bi hizkuntzatan dago (euskara eta gaztelania). Ingelesez oinarrizko informazioa
eta erakusketen edukia agertzen da. Eta
Museoari buruzko informazio orokorra
(ordutegiak, tarifak, nola iritsi, sarreren
erosketa eta beste batzuk) zenbait hiz
kuntzatan aurki daiteke (frantsesa, alemana, txinera, italiera, portugesa, etab.).
Webguneko programazioa hizkuntza nagusiak eta informazio orokorra soilik dutenak zabaltzeko prestatuta dago.
Halaber, webgunea Museoko barne-prozesuekin integratuta dago eta,
hala, museoaren funtzionamendua eraginkorragoa izatea lortzen da. Horregatik, garatzailea Museoaren negozio-ereduarekin bat etorriz sortu da, zeina
EUROMUS softwarearekin integratuta
dagoen (CCALCIR enpresaren softwarea, Museoen kudeaketan espezializatua) eta zeinak bisitariari aukera ematen
dion hainbat arloren inguruan informazioa eskatzeko (ekitaldiak egiteko guneak, haur-hezkuntzako programa...)
eta zuzeneko ohar edo iradokizunak egiteko; hala, Museoaren eta bisitariaren
elkarrizketa hobetu eta, ondorioz, etengabeko hobekuntza lortzen da.
Webgunerako proposatutako irtenbidea
ardatz hauetan oinarritzen da:
Edukien kudeatzailea (Content Management System) - WordPress
WordPress kudeatzailea aukeratu da
webgunea garatzeko, ezaugarri hauek
dituelako:
• Merkatuko eduki-kudeatzaile nagusia
da (Munduko webguneen % 34 Word
Press kudeatzailearekin eginda dago).
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• Backend delakoa erraz maneiatu dezakete garatzaile eta erabiltzaileek.
• Erregulartasunez eguneratzen da
segurtasunaren eta funtzionalitateen
arloan.
• Software librea da.
• Edukien kudeatzaile guztiz eskalagarria da.
• Hizkuntza anitzeko euskarrirako
aukera ematen du.
• Beste software batzuekin askotariko
integrazioak egin daitezke.
• Askotariko erabiltzaile-rolak.
• Garatzaile-komunitate handia.
First Mobile eta Responsive Design
Webgunea diseinatzean, kontuan hartu da gailu mugikorretan erabat erabilgarria izateko helburua, eta responsive
design teknologia erabili da, gailuaren
pantaila edozein tamainatakoa izanik ere
ondo ikus dadin web-orria.
SSL ziurtagiria
Webguneko trafikoa SSL ziurtagiriak zifratuko du, HTTPS protokoloaz.
Kargatzeko denbora
Webgunearen garapena optimizatu da,
orrialdea kargatzeko denbora minimizatzeko; horretarako, jarduketa hauek
gauzatu dira:
• Edukiaren cachean sartzea.
• CSS minimizatzea.
• JS minimizatzea.
• Dei-kopurua murriztea.
• Irudien tamaina txikiagotzea
Erabilgarritasuna
Web-erabilgarritasuna da web-orri bat
erabiltzeko erraztasuna, bisitariak hartara sartu eta hura erabiltzeko orduan.
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Erabilgarritasun ona duen webgune batean, erabiltzaileek elkarrekintza erraz,
intuitiboa, atsegina eta segurua izaten
dute. Beraz, horretarako gaur egungo
diseinu-estandarrak erabili dira, bai eta
informazio-arkitektura sinplifikatua eta
azken erabiltzaileari zuzendua ere (Museoko bisitari izan daitekeena). Horretarako, menuen egitura asko murrizten da
eta edukiak arlotan multzokatzen dira, bisitariek informazioa modu intuitiboagoan
eta azkarrago atzitu dezaten, eta egitura
eduki-arkitektura horizontalago batera
egokitzen da, edozein eduki gehienez ere
3 kliketan atzitzeko.
Nazioartekotzea
Webguneak edozein hizkuntza jasan dezake. Hasiera batean, webgune osoa euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez dago.
Gainera, informazio nagusi guztia zenbait
hizkuntzatan jarri da: frantsesez, alemanez, italieraz eta portugesez. Edozein
hizkuntza jasateko, webgunea modu
eskalagarrian diseinatu da, eta aukera
ematen du hizkuntza-kopurua oso erraz
handitzeko.
Segurtasuna
Webgunean, askotariko segurtasun-osagaiak integratu dira, bai eta firewall indartsu bat ere (WAF), edukien kudea
tzailearen parametrizazio ugariekin
batera, segurtasun-mailarik handiena
lortzeko. Egunero webgunearen bi segurtasun-kopia egiten dira. Aldi berean,
zenbait neurri hartu dira webguneari
eraso egitea zailagoa izan dadin: backend
atalera sartzeko ahaleginak mugatu dira,
.htaccess fitxategia babestu da, fitxategien baimenak kontrolatzen dira eta informazio-fitxategiak ezabatzen dira.
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Heziketa-programa

B

ilboko Itsasmuseumen helburua da
itsas kultura eta ondarea haurrengana hurbiltzea, modu ludiko eta
dibertigarrian
Herritarrengana zabaldutako museoa
izateko eta inguratzen duen gizartearen
premiei erantzuteko, Museoak jarduera-aukera zabala eskaintzen die ikaste-

txe eta kultura-elkarteei, hezkuntza-ziklo
bakoitzera eta bisitarien ezaugarrietara
egokituta.
Hezkuntza Programan, teknika kognitiboak eta gizarte-trebetasunak helarazi eta,
aldi berean, sormena, talde-lana eta elkartasuna sustatu nahi dira, besteak beste.
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Egunero, tailerretan eta beste jarduera
batzuetan parte hartu dutenen iritzi eta
iradokizunak jasotzen dira, eskaintza publikoaren premietara eta itxaropenera
egokitu eta egunero hazten jarraitzeko.

GELA DIDAKTIKOA
Museoak ikastetxeetako bisitarientzat
bereziki diseinatutako gune bat dauka,
gutxi gorabehera 100 m2-koa, zeinetan
Hezkuntza Programako jarduera nagusiak gauzatzen diren.
Itsasmuseum 2003ko azaro amaieran
zabaldu zenetik, dozenaka jarduera didaktiko egin ditu Hezkuntza Programaren barruan, haur eta gazteentzat.
Azken urteotan, batez beste 10.000 ikasle inguruk hartu dute parte tailerretan,
eta goranzko joera mantendu da.
Oro har, jarduerak Museoaren barruan
egiten dira, baina, batzuetan, jarduera
batzuk dikeetan edo kanpoaldeko eremuan egiten dira, esaterako, kaian porturatzen diren ontzi historikoetara egiten
diren bisitaldiak.
Itsasmuseumek prestatutako Hezkuntza
Programaren helburua da Museoaren
jarduera dinamizatzea, itsas ondarea eta
historia hedatuz, eskaintza didaktiko zabalarekin eta askotariko gai eta formatuetako kultura-jarduerekin, ahalik eta
herritar-sektore zabalenari zuzenduta,
bereziki, eskoletako haur eta gazteei eta
premia bereziak dituzten pertsonei.

Itsasmuseum Bilbao 2019

Jarraian, Itsasmuseum Bilbao museoaren 2019ko Hezkuntza Programaren
zenbait jarduera didaktiko daude jasota;
jarduerok ikastetxeentzat, elkarteentzat,
familientzat, premia bereziak dituzten
taldeentzat eta publiko orokorrarentzat
daude pentsatuta.

IKASTETXEENTZAKO
PROGRAMA
Erreferentziatzat hartuta Eusko Jaurlaritzaren eskola-curriculuma, Museoak
programa zabal bat prestatu du, ikasleen
maila eta gaitasunetara egokitutako jarduera eta tailerrak bilduta.
• Pirata-ikastuna
• Carola, garabi indartsua
• Itsasontzia
• Ikasi pirata onen antzera nabigatzen
• Bilboko portuko langile, egun batez
• Itsasoak garbi zeudela amestu dut
• Marinel-korapiloak
• Ezagutu Bilbo itsasadarretik
• Izarrak: marinelen GPSa
• Erriberako arotz, egun batez
• Bisita gidatuak
Jarduera horiek asteartetik ostiralera
egiten dira eta gutxi gorabehera bi orduko iraupena izaten dute. Eskuarki,
Museoaren barruan egiten dira, baina,
batzuetan, aldi baterako erakusketen
edo beste jarduera batzuen programazioaren arabera, eta nolako eguraldia
dagoen, kanpoan egiten dira: eskola-on
tzi diren itsasontzi historikoak bisitatzea,
kanpoko dikeak ikustea, etab.

8
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Talde bakoitzeko ikasle-kopurua: gutxienez 15 eta gehienez 25. Gehienez ere 3
talde batera (gutxi gorabehera 75).
Halaber, Itsasmuseum Bilbao museoak
aukera ematen du bisitaldi gidatu bat
egiteko edo, osterantzean, bisitaldia norberaren kontutik egiteko. Azken aukera
horretarako audiogidak daude, zenbait
hizkuntzatan: euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez.
Audiogidak. Museoak doako audiogida-zerbitzua eskaintzen die ikastetxeei.
Norberak bere smartphonean deskargatu dezake aplikazioa, hala Android
nola iOS sistemetan. Bisitarako aukera
hauek daude: publiko orokorrarentzako
bisita, zeinetan erabiltzaileak edukien
eta erakusketaren informazioa jasotzen
duen, eta publiko gaztearentzako bisita
gidatua, zeinetan bisitaldia «ginkana pirata» moduan egiten den.
Bisita gidatuak. Museoak ordu eta erdi
inguruko bisita gidatuak eskaintzen ditu,
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko
ikasleentzat. Bisita gidatu horien bidez,
ikasleek Museoko bilduma iraunkorra
eta aldi baterako erakusketak ezagutuko
dituzte.
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Jarduera didaktikoak
Pirata-ikastuna
Jarduera honen bidez, ume txikiak pirata
bihurtzen dira eta nabigazioaren mundu
liluragarrian sartzen dira. Pirateria baliabide erakargarria da haurren interesa
eta errespetua lortzeko, museo batera
lehen aldiz joaten direnean. Jarduera honetarako diseinatutako Pirata-ikastuna
ipuinak testu ulergarri eta errazak ditu,
baita ilustrazio erakargarriak ere; horregatik, tresna oso erabilgarria bihurtu da
haurren artean irakurketarako interesa
sustatzeko eta, ondorioz, beren hizkun
tza aberasten eta gogoeta, irudimena eta
memoria garatzen joan daitezen.
Helburuak
Haur Hezkuntzako haurrentzat (4-6 urte).
Jarduera honen bidez, haurrei nabigazioaren mundu ederra hurbildu nahi
zaie, museo batera egiten duten lehen
bisitaldi izan daitekeen horretan; aldi berean, ondarearekiko errespetua sustatu
eta ondarea kontserbatzearen garran
tzia helarazi nahi zaie.
Jardueraren deskribapena
Pista-joko erraz baten bidez, Museoko
erakusketan ezkutatuta dauden altxorrak aurkituko dituzte, «altxorraren bila»
jolasean bezala. Pista-jokoaren ondoren,
«Pirata-ikastuna» irakurri eta antzezten
da, eta berdintasunaren, lankidetzaren

eta adiskidetasunaren gaiak jorratzen
dira. Istorioaren protagonista Anne Bonnie izeneko neskato bat da. Neskatoak
Asier eta haren maskotak ezagutzen ditu,
Craig papagaia eta Iratxo tximinoa, eta
haien lagun egiten da. Jarduera amai
tzeko, ipuineko protagonistei buruzko
eskulan bat egiten da eta ikasleek etxera
eramaten dute.

8
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Carola, garabi indartsua
Carola garabia Bilboren iragan industrialaren sinboloetako bat eta Itsasmuseum Bilbao museoaren ikurra da. Euskalduna Ontziolan ontziak eraikitzeko
erabiltzen zuten eta, bere garaian, Espainian egindako ahalmen handienekoa
zen, bai eta blokeak aurrefabrikatu eta
harmailetan muntatzeko lanak egiten
lehena ere, Bilbon. 1900etik 1985era,
Euskalduna ontzioletan 300 itsasontzi
handi baino gehiago eraiki ziren. Horietako batzuk Euskadin eraikitako lehen
engo altzairuzko eta lurrunezko ontziak
izan ziren. Gaur egun, Carola garabia
garai bateko ontziola bizien lekuko fisiko gutxietako bat da, dikeekin eta ponpa
etxearekin batera.
Helburuak
Jarduera hau Haur Hezkuntzako (4-6
urte) eta Lehen Hezkuntzako (6-8 urte)
haurrentzat da.
Tailer didaktikoarekin ondarearekiko
eta ingurunearekiko errespetua sustatu
nahi da. Ikasleek garabiaren jatorria eta
eginkizunak ezagutuko dituzte, baita hari
buruzko bitxikeria batzuk ere; esaterako,
izenaren jatorria, eta azalduko zaie gaur
egun Itsasmuseumen zaindaria eta gure
ingurunearen ontzigintzako eta industriako iraganaren lekuko bihurtu dela.
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Jardueraren deskribapena
Jarduera hasteko, Museoaren kanpoaldea bisitatzen da, garabiaren tamaina eta
dikeen eremua behatuko dira, zeinetan
Museoko ontzien bilduma dagoen. Era
berean, pista-joko erraz bat egiten da Museoko erakusketa iraunkor osoan zehar
eta, jarduera amaitzeko, Carola garabiari buruzko eskulan bat egiten dute Haur
Hezkuntzako haurrek, eta Euskalduna
Ontziolan ontzi bat uretaratzeari buruzko
maketa bat, Lehen Hezkuntzako haurrek.
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Itsasontzia
Jardueraren helburua da haurrengan
itsas
oarekiko interesa piztea, itsason
tzien bidez. Garraiobideek eta, bereziki,
itsasontziek eguneroko bizitzan duten
garrantzia ulertzea funtsezkoa da haur
rek beren ingurunea ezagutzeko eta inguratzen dituen munduari buruzko ezagutza zabaltzeko. Ontzien bilaka
erak
gizarteen premietan eta garapenean
gertatutako aldaketak erakusten dizkie.
Helburuak
Haur Hezkuntzako haurrentzat da (5-6
urte). Jardueraren asmoa da haur txikienek beren ingurunea ezagutzea, itsas
unibertsora hurbilduta. Marinel bihurtuta, haurrek ezkutuko igarkizun bat asmatu behar dute, Museoan gordetako altxorrak aurkitzen dituzten bitartean.
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Jardueraren deskribapena
Zenbait jardueraren bidez, haurrek on
tzien oinarrizko alderdiak ikasten dituzte,
esaterako, ontzia higiarazteko moduak.
Marinel bihurtuta, Museoko erakusketa
iraunkorrean barrena doazen bitartean,
ikasleek ezkutuko altxorra bilatu beharko
dute, pista-joko erraz baten bidez. Amai
tzeko, ipuin baten bidez Juan Sebastian
Elkano euskal itsasgizon famatuaren
historia ezagutu ondoren, belaontzi bat
eraikitzen dute txantiloi bat erabiliz, eta
ontzien eta marinelen berezko hiztegi
txiki bat bereganatzen dute.

8
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Ikasi pirata onen antzera
nabigatzen

kin lotutako hainbat alderdi ezagutuko
dituzte, eta piraten historia ezagutuko
dute, bereziki, euskal piratena.

Topikoetan eta fantasian erori gabe,
Itsasmuseumek ontziei eta nabigazioari
buruzko lehenengo ikasgaiak eman
nahi dizkie haurrei. Askotariko baliabide didaktikoen bidez, marinel on batek
ontziratu aurretik ezagutu behar dituen
oinarrizko alderdiak ezagutzen dituzte
haurrek: lema nola gidatu, belak nola
jaso, ontziaren zatiak, itsasontzi barruko
bizimodua, etab. Haurrei helarazten zaie
pirata bat ez dela inoiz ona izango ez baditu gauza horiek guztiak ezagutzen.

Jardueraren deskribapena

Helburuak
Jarduera hau Haur Hezkuntzako lehen
engo zikloko haurrentzat da (6-8 urte),
eta txikienak itsasoaren abentura erakargarrian sartu nahi ditu. Jolasaren bidez,
haurrek itsasontziekin eta nabigazioare-

Piratak oso marinela onak zirela kontuan
hartuta, pista-joko baten bidez (piraten
altxorraren bila), ikasleek modu didaktiko eta dibertigarrian ezagutuko dute Museoko erakusketa iraunkorra. Amaitzeko,
belaontzi pirata baten maketa eraikiko
dute, horren oinarrizko zatiak ikasten dituzten bitartean: kroskoa, mastak, belak,
banderak, etab. Halaber, nabigazioaren
inguruko beste kontzeptu garrantzitsu
asko ikasiko dituzte: branka, popa, istriborra, ababorra, etab.
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Bilboko portuko langile,
egun batez
Bilboko portua Atlantikoko porturik garrantzitsuenetako bat da Europan. Izan
ere, jakina denez, Bilbo portua izan zen,
hiri baino lehenago. Alabaina, gaur egungo portua Santurtzin, Abanto-Zierbenan
eta Getxon dago eta ez du zerikusi handirik lehengoarekin, zeina Bilbo erdian
zegoen. Bilboko portua gure eguneroko
bizitzan dauden produktu gehienak sar
tzeko eta ateratzeko bidea da: elikagaiak
eta lehengaiak, produktu manufakturatuak eta puntako teknologiaz eginak,
eta abar. Era berean, urtero bisitatzen
gaituzten milaka turisten sarbidea da.
Azken batean, Bilboko portua mundua
rekin komunikatzen gaituen atea da.
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Helburuak
Jarduera hau Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko eta Bigarren Hezkuntzako
ikasleentzat da, eta haien ulermen-mailaren arabera bereizten dira edukiak.
Jarduera honen bidez, ikasleei galdera
hauek jorratzeko eskatzen zaie: zer da
portu bat? Zer eginkizun dauka? Nolako
ontziak aurki daitezke? Zer zeregin dituzte portuko langileek? Zer produktu inportatu eta esportatzen dira gaur egun? Eta
Lehen? Eta abar.
Jardueraren deskribapena
Galdera horiei guztiei eta beste askori
erantzuteko, lehenik, Museoko erakusketa iraunkorra eta, bereziki, Port Center
zentroa (Bilboko gaur egungo portuan
dagoen interpretazio-zentroa) bisitatuko
dituzte, pista-joko baten bidez eta Port
Center zentroak berak dituen baliabideak erabiliz (ikus-entzunezkoak eta
interaktiboak). Jarduera amaitzeko, eskulan bat egiten da: merkantzia-ontzi baten (kontainer-ontzia) edo Auntz atoion
tziaren maketa. Auntz atoiontzia 1928an
eraiki zuten Euskalduna Ontziolan eta
Museoaren bildumaren barruan dago,
Museoaren dike lehorrean.

8
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Itsasoak garbi zeudela
amestu dut
Munduko ozeano eta itsasoen gaur
egungo egoera oso kezkagarria da. Tonaka plastiko-zati pilatzen dira itsaso eta
ozeanoetan. Greenpeace erakundearen
datuen arabera, segundo bakoitzeko 200
kilogramo plastiko baino gehiago bota
tzen dira munduko ozeano eta itsasoetara, eta urtean 8 milioi tona baino gehiago
heltzen dira. Ozeano Barearen erdian,
plastikoz eta zabor flotatzailez osatutako
kontinente berri bat sortu da. Ez badiogu konponbiderik aurkitzen, 2050erako
itsasoetan arrainak baino plastiko gehiago egongo da.
Helburuak
Iraunkortasunean hezteko helburua duen
Agenda 21 ingurumen-programarekin
lotuta, Museoak jarduera hau dauka martxan, Lehen Hezkuntzako haurrentzat (612 urte). Jarduera honen helburua da publiko gaztean itsas ingurunearekiko eta
itsasoko ekosistemekiko errespetua eta
sentikortasuna sustatzea.
Jardueraren deskribapena
Ekoginkana bat da eta proba dibertigarriak gainditu behar dira, talde-lanaren
bidez. Helburua izango da murriztu, berrerabili eta birziklatzea. Aldi berean,
hausnarketa sakona egingo da zaborrak
eta hondakinak itsasora botatzearen arazoari buruz eta galdera hau egingo diogu
geure buruari: ozeano eta itsaso garbiekin
egiten duzue amets? Egin dezagun zerbait,
hori lortzeko.
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Marinel-korapiloak
Marinel-korapiloak eta sokak ezinbesteko elementuak dira belaontzietan, baita
motordun ontzietan ere. Askotariko korapiloak erabiltzen dira itsasontzietako
jarduera eta eragiketa oso arruntak egiteko, esaterako, portu batean amarra
tzeko, objektuak mugi ez daitezen estuki
lotzeko, etab. Belaontzietan, are gehiago
erabiltzen dira soka eta korapiloak. Horregatik, marinelek oso ondo ezagutu behar dituzte, ontziratu aurretik. Korapiloak
ondo ezagutzea baliabide oso interesgarria da marinelek ustekabeko eta, sarritan, kontrako egoerei aurre egin behar
dietenerako.
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Helburuak
Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko
eta Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat
da, eta gazteek itsasontzietan gehien
erabiltzen diren marinel-korapiloak egiten ikastea du helburu, baita korapiloen
jatorria eta erabilgarritasuna jakinaraztea ere: zortzia, txiripa, branka-buelta,
lastegia, etab.
Jardueraren deskribapena
Jarduera honen bidez, Lehen Hezkun
tzako 3. zikloko ikasleek (10-12 urte)
ontzietan gehien erabiltzen diren marinel-korapiloetako batzuk egiten ikasten
dute: zortzia, txiripa, lastegia, etab. Halaber, zertarako erabiltzen diren ikasiko
dute eta beren eskuen koordinazio, trebetasun eta kontrol handiagoa lortuko
dute. Korapilo errazok ulertu eta egiteko
gai badira, erraza egingo zaie korapilo eta
begizta espezializatuagoak egitea.

8
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Ezagutu Bilbo,
itsasadarretik
Itsasadarreko paisaia asko aldatu da XX.
mendearen lehenengo hamarkadetan
abialdi industriala gertatu zenetik. Portu txiki bat izatetik, merkataritza- eta
industria-gune nagusietako bat bihurtu zen Estatuan eta Europan. Alabaina,
70eko eta 80ko hamarkadetan mundu
osoan gertatutako krisi siderurgikoaren
ondorioz, gure inguruneak kalte larria jasan zuen. Nazioarteko aitorpen eta ospea
zuten fabrika eta ontziola handi ugari itxi
behar izan zituzten. Gaur egun, bestelako
jarduera eta instalazioak nabarmentzen
dira itsasadarrean: Guggenheim Museoa,
Euskalduna Jauregia, Itsasmuseum,
etab. Aldaketa horiek guztiek Bilbo eta
Bilboren ingurunea nazioarteko helmuga
turistiko bilakatu dituzte.
Itsasmuseumek gauzatzen du jarduera
hau, Bilbobenturaren laguntzarekin, gazteenei Itsasadarrak izandako bilakaera
erakusteko eta, aldi berean, jarduera fisikoa eta ingurunearen ezagutza lantzeko.
Helburuak
Bereziki Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloko eta Bigarren Hezkuntzako
ikasleentzat (10-16 urte) den jarduera
honen bidez, gaztetxoak beren inguruneko errealitatera hurbildu nahi ditugu,
Bilboko itsasadarrak izandako bilakaera
erakutsiz eta eraikinen historia azalduz,
bai eta kaietako jarduera ere, zeinak herritarren aisiarako eta gozamenerako
leheneratu diren, gaur egun. Aldi berean,
gazteen artean jarduera fisikoa eta ohitura osasungarriak sustatu nahi dira.

Jardueren memoria

Jardueraren deskribapena
Itsasmuseumen kasua bera sarrerako
elementutzat hartzen da Bilboko itsas
adarrean gertatutako aldaketak azal
tzeko. Itsasmuseum Euskalduna On
tziola zegoen tokian dago. Ontziola 1900.
urtean eraiki zuten eta, zenbait urtetako
arrakasta eta krisiaren ondoren, 1987an
itxi zuten. Ontziolaren eremua utzita zegoen, ia erortzeko zorian; gaur egun, aldiz, itsas museo bihurtu da. Lehen itsas
ontziak eraikitzen ziren tokian, gaur egun
ontziak eta maketak erakusten dira,
ontzigintzarekin lotutako iraganaren lekuko gisa. Museoko erakusketa bisitatu ondoren, gazteek ibilbide bat egingo
dute itsasadarrean zehar, piraguak edo
SUP (stand up paddle) taulak erabiliz, eta
haiekin doan gidari batek Itsasadarreko
eraikin eta elementu bereziak (eraikinak,
fabrikak, nasak, etab.) eta jasan dituzten
aldaketak azaldu eta erakutsiko dizkie.
Nahi dutenek ibilbidea bizikletaz egin dezakete, bestela.
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Belaontzi handi bateko
marinelak
Itsasmuseumen erakusketa-programazioaren barruan, belaontzi handien eta
itsasontzi ospetsuen bisitaldiak toki nabarmena dauka. Belaontzi handiak antzina gure portu eta kostaldeak bete zituzten ontzien lekuko bizidunak dira. Soka
eta bela artean, euskal marinela, merkatari eta arrantzale asko sendotu ziren.
Geroago, aurrerapen teknologikoek belak
uztea eta horien ordez makinak eta motorrak jartzea ekarri zuten. Makinaz eta
motorrez bultzatutako luzera eta edukiera handiagoko ontziek belaontzi handien txanda hartu zuten. Eta garai batean
Bilboko itsasadarrean ugari ziren masta
handien ordez ere, kea botatzen zuten tximiniadun ontziak agertu ziren. Belaontzi
handi horietako gehienak gure uretatik desagertu diren arren, oraindik gutxi
batzuk kontserbatzen dira. Beste batzuk
duela gutxi eraiki dira, ontzi historikoen
antzera. Horixe da ATYLA ontziaren kasua. Itsasmuseumen eta armadorearen
arteko hitzarmenaren ondoren, ATYLA
ontziak Museoan ezarri zuen bere eragiketetarako basea eta, ondorioz, Museoko
jarduera didaktikoetan parte hartzen du.
ATYLA goleta duela 30 urte eraiki zuten
Lekeition, artisautzako teknikak erabiliz.
Bi mastako ontzi klasikoa da, 31 metroko
luzera eta 7 metroko zabalera ditu. Gaur
ontziak Europa osoan zehar nabiga
tzen du, prestakuntzako belan jardunez.
Hezkuntzako jarduera horretan, bela-nabigazioa erabiltzen da zenbait oinarrizko
gaitasun garatzeko, esaterako, kemena,
komunikazioa eta taldeko lana.
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Helburuak
Tailer honen helburua da haur eta gazteei
belaontziak nolakoak diren eta haietan
bizitza nolakoa den irakastea, nabigazioa
haizearen eta marinelen trebetasunaren
baitan zegoen garai batera hurbilduz.
Baina, gaur egun, itsasontziotan nabigazio-elementu modernoagoak erabiltzen
dira eta, beraz, nabigazio modernora ere
hurbilduko dira gaztetxoak.
Jardueraren deskribapena
Haurrek, Museoko begiraleez lagunduta, ontziko gela guztiak ikusiko dituzte,
marinelen bizitzari buruz ikasten eta
esperimentatzen duten bitartean. ATYLA
ontziaren historia eta nola eraiki zuten
ezagutuko dute. Gainera, belaontzi baten
errutinan parte hartuko dute: belak goratu eta biltzen, lema gidatzen, etab.

8
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Izarrak: marinelen GPSa
Nola orientatzen ziren garai bateko marinelak itsaso zabalean? Nola mantentzen
zuten norabidea ozeanoak zeharkatzeko
itsasaldi handietan? Horrelako galderak
egiten dizkiogu geure buruari denboran
atzera bidaiatzen dugunean. Erronka horiei aurre egin eta itsasoan orientatzeko, garai batean izarretan jartzen zuten
arreta. Izarrak hartzen zituzten erreferentzia moduan, zenbait tresna erabiliz:
koadrantea, astrolabioa eta sestantea,
besteak beste. Ipar hemisferioan, Polaris
iparrizarrak iparraldea non zegoen adierazten zuen beti; aldiz, hego hemisferioan, Hegoaldeko Gurutzea bilatu behar
zuten. Kostaldetik urrun eta erreferen
tziarik gabe, izarrak lehengo marinelen
GPSa ziren.
Helburuak
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko
ikasleentzako jarduera honetan, astronomiaren oinarrizko printzipioak irakatsi
nahi dira, eta ezagutzera eman nahi dira
marinelek beren norabidea ezagutzeko
eta helmugara heltzeko erabiltzen zituzten lehenengo tresnak.
Jardueraren deskribapena
Jarduera hasteko, Museoan bisitaldi gidatu bat egiten da; horretan, nabigazioaren
mugarri handiak eta hori ahalbidetu zuten aurrerapen zientifikoak nabarmen
tzen dira. Geroago, tailerrean, marinelek
latitudea kalkulatzeko erabiltzen zituzten
tresna zaharretako batzuen funtziona-
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mendua ikasiko dute ikasleek; azkenik,
beren astrolabioa, nocturlabium delakoa
eta eguzki-ordularia eraiki eta martxan
jarriko dituzte, ariketa-koaderno batzuen
laguntzaz.
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ELKARTEAK

8

Bisitarien taldeen artean, aisialdiko
elkarteek toki nabarmena dute, batez
ere, oporraldietan. Hori dela eta, Itsasmuseumek haientzako jarduerak eskaintzen ditu, itsas kulturaz modu ludiko
eta dibertigarrian goza dezaten. Haien
esku bisitaldi gidatuen zerbitzua, audiogidak, tailerrak eta abar jartzen ditu
Itsasmuseumek; horrez gain, udan zehar, aisialdiko elkarte eta udako hiri-udalekuentzako jarduera bat antolatzen du.
2019ko udan, «Itsasadarrean bizi naiz»
jarduera abiarazi zen, 4-12 urte arteko
haurrentzat. Jarduera horren bidez, gazteenek Itsasadarreko ingurunea lehengoratzeko prozesua ezagutu zuten; hain
zuzen ere, itsasadar kutsatu eta bizigabea izatetik bere uretan 50 espezietik
gora izatera igaro da.
«Museoak Barrutik» programa. Bizkaiko
Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak
adinekoen artean kultura eta aisialdia

sustatzeko politika bat bultzatu du azken
urteotan, haien ongizate fisiko, sozial eta
intelektualerako aukerak optimizatuz.
Ildo horretan, Foru Aldundiak, Lurralde
Historikoko museoekin lankidetzan, Museoak Barrutik programa sustatzen jarraitzen du, Bizkaiko Adinekoen Elkarteei
Bizkaiko museo eta interesgune gehienetarako doako bisitaldi gidatuak egiteko aukera emanez; horien artean dago
Itsasmuseum.
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FAMILIENTZAKO
JARDUERAK
Museoak familiako bisitaldiak egitea erraztu eta sustatzen du, bilduma
iraunkorraren bisitaldia osatzen duten
zenbait baliabide jarriz haien eskura.
Baliabideok elkarrekin gozatzeko daude
eginak, hots, helduak haurrekin joateko.
Zalantzarik gabe, Museoa arakatzeko
modu dibertigarri, didaktiko eta familiartekoa da.

Guiaventuras (familien
tzako ginkana, online)
Itsasmuseumek familientzako ginkana
digital bat sortu du, eta edozein smart
phone edo tabletatatik parte har daiteke.
Tresna digital berri hau guztiz doakoa da,
eta hasi aurretik ez da ezer deskargatu
behar, ezta konturik sortu ere. Jokora hel
tzeko, www.guiaventura.com webgunean
sartu edo Museoan dagoen QR kodea
erabil daiteke. Familiarekin une atsegin
bat igaro bitartean Museoa ezagutzeko
modu didaktiko eta dibertigarria da.
Jokoan, zenbait probaren bidez, Museoaren bisitaldi entretenigarri bat eskaintzen zaie familiei. Hasteko, kanpoaldeko zelaigunean dauden bildumako
objektu guztiak identifikatzen dira eta,
gero, barrura sartzean, erriberako Erain
arotzerian amaitzen da. Itsasmuseum
eko ibilbidearen une bakoitzean, familiek
erantzuna eman beharko diote asmakizun bati, hurrengo urratsera igarotzeko.
Proba guztiak gainditzen badituzte, beren abenturaren amaieran zer dagoen
jakingo dute.

Museo Txiki: Museoa
Playmobil panpinen
ikuspegitik
Itsasmuseumek gela didaktikoaren kon
tzeptua aldatu du. Orain arte ikastetxeentzat soilik zabaltzen zen, baina, orain,
gela didaktikoa pertsona guztientzat zabaldu da. Ezarritako beirate handiak gela
bisitatzera eta horren diseinu erakar
garriaz gozatzera gonbidatzen ditu bisitariak. Gainera, beste ezaugarri interesgarri bat dauka. Playmobilen dioramak
gela didaktikora eraman dira eta, hala,
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haurrentzako erakusketa-espazio bihurtu da. Dioramak ikuskatu ostean, Amaia
Ballesterosek egindako ilustrazioak jarri
zaizkie atzealdean, errealismo handiagoa emateko. Diorama bakoitzak zenbaki
bat dauka, zeinak Museoaren erakusketa
iraunkorreko eremu jakin batekin lotzen
duen; halaber, zurezko aldizkaritegi bat
daramate, eszena 4 hizkuntzatan (euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa)
deskribatzen duten panelak gordetzeko.
Gainera, familiek «ezkutuko altxorraren
bila» motako zenbait jolas dituzte beren
eskura, bisitaldia dinamikoa eta dibertigarria izan dadin.

Diorametan, 8 eszena hauek irudikatzen
dira:
• Museoaren ikuspegi orokorra
• Urperatze bat eta erreskatea Galean
• Kontsulatuaren falua
• Piraten erasoa Portugaleteko
hiribilduari
• Zorrotzako Errege Ontziola
• Ontzi baten uretaratzea ontziola
moderno batean
• Merkataritza-ontzi bat Bilboko
portuan sartzen
• Titanic itsasontziaren urperatzea

Itsasmuseum Bilbao 2019

Gabonetako eta Aste
Santuko haur-udalekuak
Museoak haurrentzako zenbait jarduera
antolatzen ditu, haurren oporraldiekin
bat etorriz: Aste Santua eta Gabonak.
Ekimen honen helburuetako bat da gurasoei familia-bizitza eta lana bateragarri
egiten laguntzea; halaber, haurrek ondo
pasatzeaz gain, jaiegunak beren kultura-ingurunea ezagutzeko erabil ditzaten
lortu nahi da.
Haur-udaleku hauek 4 eta 10 urte arteko
haurrentzat dira. Jarduera-programazio
zabal horrekin, Museoak haurrentzako
gune bihurtu nahi du, hots, modu ludikoan itsas kulturaren ezaugarriak ikasten dituzten bitartean lagunak egiteko
toki bat izan nahi du. Tailerrotan berdintasuna, sormena, irudimena eta eskuzko
trebetasunak lantzen dira, integrazioa,
adiskidetasuna eta haurren arteko bizikidetza sustatzeko. Hogei pertsonako taldeetan antolatuta, goizez, haurrek itsas
unibertso zirraragarrian sartzeko aukera
dute, jarduera ludiko, jolas eta tailerren
bidez.
Gabonetako udalekuak, 2019. Egun ba
koitzean eduki eta sorpresa berriak
• 1. eguna, abenduak 26:
«Itsasadarrean bizi naiz»
• 2. eguna, abenduak 27:
«Itsasontzi bat eraikitzen»
• 3. eguna, abenduak 28:
«Euskal kostaldeko itsasargiak»
• 4. eguna, urtarrilak 2:
«Itsas dortokak ezagutzen»
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• 5. eguna, urtarrilak 3:
«Itsasoko musika»
• 6. eguna, urtarrilak 4:
«Pirata-ikastuna»
Aste Santuetako udalekuak, 2019. Egun
bakoitzean eduki eta sorpresa berriak
• 1. eguna, apirilak 23:
«Koloretako itsaso bat»
• 2. eguna, apirilak 24:
«Burdintxoren bidaia: meategietatik
Bilboko itsasadarrera»
• 3. eguna, apirilak 25:
«J.S. Elkano, marinel handia»
• 4. eguna, apirilak 26:
«Itsas zaldiak ezagutzen»
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Itsas igandeak
/ Sea sundays
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Urtebetetze-jaiak

8

Itsasmuseumek 4 eta 10 urte arteko
haur
rentzako ekimen hau dauka martxan. Igandeetan egiten diren jarduerak
dira, eta hizkuntzak ikasi eta praktikatzea
sustatzen dute. Batetik, hilabete bakoi
tzeko bigarren igandean, bi hizkuntzatan
egiten dira, euskaraz eta gaztelaniaz; aldiz, ingelesa hirugarren iganderako uzten da. Tailerrotan haurren partaidetza
bultzatu eta euskararen eta ingelesaren
erabilera sustatzen da.
2019ko jarduerak
• 2019ko urtarrila:
«Itsas mandalak»
• 2019ko otsaila:
«Burdintxoren bidaia»
• 2019ko martxoa:
«Koloretako itsaso bat»
• 2019ko apirila:
«Bilboko itsasadarreko zubiak»
• 2019ko urria:
“Lego Robotix”.

Museoak urtebetetze-jaiak antolatzen
ditu 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat.
Haurrentzako jaien kontzeptu berri bat
da. Jarduerak bi atal ditu. Haurrei harrera egiteko, «Altxorraren bila» jolasarekin hasten da jaia; pista-joko horretan,
erakusketa iraunkorrean zehar ibiliko
dira, altxor ezkutura eramango dituen
asmakizuna asmatu arte. Bigarren zatia
aukerakoa da: ohiko askaria egin daiteke
Museoaren instalazioetan.
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PREMIA BEREZIKO
BISITARIAK
Itsasmuseum Bilbao museoak sentikortasun berezia du premia bereziak dituzten pertsonekin. Aurrez aurre dituzten
eragozpenez jabeturik, Museoak ahalegin
handia egin du bere jarduera eta bisitaldiak desgaitasun fisikoa eta intelektuala
duten pertsonen taldeetara egokitzeko.
Eskaintza hobetzen joateko eta pertsona horien premien inguruan ikasteko,
Itsasmuseum lankidetza estuan aritzen
da Bizkaiko GORABIDE elkartearekin,
pertsona guztien irisgarritasuna susta
tzen duten gaitasun tekniko eta afektibo
etan eta jarreraren ingurukoetan aurrera
egite aldera. Gorabide elkartea familiaz
osatuta dago, eta adimen-desgaitasuna
duten Bizkaiko pertsonei eta haien familia edo tutoreei laguntza ematea du
helburu, haien bizi-kalitatea hobetu eta
haien eskubideak defendatzeko.
Ildo horretan, nabarmendu behar da
Itsasmuseumek Gorabidek ematen duen
GORAKIDE 2019 intsignia jaso duela, adimen-desgaitasuna duten pertsonekiko
duen konpromisoagatik.
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Hezkuntzako beste jarduera batzuk
EDUCAIXA PLANETARIOA
(La Caixako Gizarte Ekintza)

ZIENTZIA ASTEA 2019

8

Aste Santuko oporretan, apirilaren 16tik
maiatzaren 2ra, Itsasmuseumek bere
hezkuntza-eskaintza zabaldu zuen, La
Caixako Gizarte Ekintzaren Educaixa Planetarioaren bidez. Planetario mugikorra
aldi baterako erakusketen «Patrick de la
Sota» aretoan egon zen. Bereziki familiei zuzendutako 30 minutuko proiekzio
batzuen bidez, bertaratutakoek astronomiaren sekretuez gozatu ahal izan zuten.
Konstelazioz, izarrez eta planetaz betetako zerua proiektatu zen planetario mugikorraren kupulan.

Zientzia Astea da Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen duen Zientziaren,
Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astea,
zeinetan haur, nerabe, gazte eta heldu
guztiek aukera izango duten zientzia ikusi, entzun, sentitu eta zientziaren arloan
lan egiten duten pertsonekin hitz egiteko.
Programazioa oso zabala da: tailerrak,
txoko zientifikoak, ibilbide didaktikoak,
erakusketak, lehiaketak, txangoak, bisitaldi gidatuak... Guztia, zientzia guztien
eskura jarri eta gizarteari hurbiltzeko.
Itsasmuseumek jarduera hauekin hartu
zuen parte ekitaldian:
• SOS: itsasoko laguntza helikoptero bidez
• Itsasoko kutsadura ikusezina
• Elkano: mitoak eta egia
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SOS: itsasoko laguntza helikoptero bidez
Tailer honetan, 6 eta 9 urte arteko haur
rek, binaka eta LEGO EducationWeDo 2.0
(Robotix) metodologia erabiliz, helikoptero bat eraiki zuten eta itsasoko laguntzan
nola erabili ikasi zuten. Jarduera honek
erronka dauka oinarri: 6-9 urteko umeek
helikopteroa egin behar dute jarraibide
batzuei jarraikiz, eta pertsonak modu
seguruan eta eraginkortasunez lekualdatzeko gailu bat sortu eta programatu
behar dute. Ekintza horretatik ondorioak
atera ondoren, itsasontziko pertsonei
laguntza-materiala helarazteko gailuak
diseinatu, sortu eta probatu zituzten, jardueraren lehen zatian ikasitakoa praktikan jartzen zuten bitartean.
Itsasoko kutsadura ikusezina
Ba al zenekien gure itsaso eta ozeano
etara heltzen den zaborraren % 60-80
inguru plastikoak direla? Jarduera hau
EHUren Plentziako Itsas Estazioak eta
Itsasmuseumek prestatu zuten elkarrekin, eta 12 urtetik aurrerako haurrak
dituzten familientzat izan zen. Zien
tzia-esperimentu batzuen bidez eta
lan-koaderno baten laguntzarekin, egunero erabiltzen ditugun mikroplastiko
eta makroplastikoetako batzuk aztertu
zituzten, eta itsasora nola heltzen diren
jakin zuten. Halaber, gogoeta egin zuten
horrek dituen ondorioei eta gure itsaso
eta ozeanoak mehatxatzen dituen kutsaduraz jabetzeko beharrari buruz.
Elkano: mitoak eta egia
Familiako bisitaldi gidatua, 12 urtetik
aurrerako haurrekin. J.S. Elkano. Aztar-
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naren Bila aldi baterako erakusketaren
bisitaldi gidatuan, Juan Sebastian Elkanok egindako abentura handiaren mito
eta egietako batzuk aztertu ziren, eta
lehenengoz munduari buelta eman zioten itsasgizonen balentria epikoari buruz
dagoen kontakizun osatugabe eta desegokia zuzendu zen.
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BFA-REN ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK
Beste urte batez, Bizkaiko Foru Aldundiak Ondarearen Europako Jardunaldien
edizio berri bat abiarazi du. Europako
Kontseiluak sustatutako programa honek Europar Batasunaren laguntza du,
eta kultura-ondarearen inguruan sentikortzea du helburu. Ekimenak ibilbide luzea du Europan eta aurrekaririk
gabeko arrakasta lortu du, gaur egun
50 estatuk hartzen baitute parte. Ateak
zabaltzeko jardunaldiak dira, zeinetan,
salbuespenez eta zenbait egunez soilik,
publikoak aukera izango duen ondarearekin eta historiarekin lotutako baliabide
ugari atzitu eta ezagutzeko.
2019rako «Ondarea plazara» lema aukeratu zen eta, ohikoa den moduan, askotariko kultura-proposamenak antolatu
ziren Bizkaiko lurralde osoan zehar. Jardunaldi horien esparruan, Itsasmuseum
ek jarduera hauek gauzatu zituen:
• Elkarlaneko horma-irudia. Urriak 5.
Elkarlaneko jarduera horrekin geure portu-identitatea berreskuratu nahi dugu,
portuko jarduerekin lotutako lanbideak
gogora ekarri eta herritarrei gure jarduerak erakustearekin batera. Esteban Bermejo margolari eta itsas modelistak egin
ditu horma-irudiaren diseinua eta zirriborroak; hala, erriberako arotzeriarekin
eta pertsonekin lotutako horma-irudia
egin da jendearen laguntzarekin.
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• «LanBikaina - Buen Trabajo» eduki
ontziari buruzko ikus-entzunezko eskuhartzea, Laura Martínezekin. Urriak 17.
#buentrabajo #lanbikaina obraren egile Laura Martínezek egin du ikus-en
tzunezko esku-hartze hau, Museoko
kanpoko eremura hurbiltzen direnak
bere obraren edukira hurbil daitezen.
Instalazio honek irabazi zuen Portuetako
edukiontziei buruzko esku-hartzeen 7.
edizioa eta Ibaizabal-Nerbioiko itsasadarreko ontzioletan egindako lanaren garrantzia azpimarratu nahi du.
• Sonidos del agua kontzertua, EHUren
abesbatza. Urriak 24.
Euskal Herriko Unibertsitatearen abesbatza 1977an sortu zen eta, ordutik,
kultura zabaltzeko lan handia egin du.
A capella polifonia, euskal musikagileen
musika eta musikagile garaikideen musika izan dituzte xede. Oraingo honetan,
abesbatzak Sonidos del agua kontzertua
eman zuen, uraren gaia erdigunean duten abesti koralerako askotariko obrekin.

8
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MUSEOEN NAZIOARTEKO
EGUNA, 2019

EUSKAL KOSTALDEKO
MUSEOEN SAREA

Maiatzaren 18an, Museoen Nazioarteko
Eguna ospatu zen Itsasmuseumen, zenbait jardueraren bidez. Edizio honetarako aukeratutako «Museoak kulturaren
ardatz gisa: tradizioen etorkizuna» lelopean, maiatzaren 18a (larunbata) eta
19a (igandea) ate irekien egunak izan
ziren. Museora bertaratutako bisitariei
ontzi-enpresa zaharren posterrak oparitu zitzaizkien. Gainera, jarduera hauek
antolatu ziren:

Euskal Kostaldeko Museoen Sarea museoak, interpretazio-zentroak eta beste baliabide batzuk biltzen dituen lankidetzako agertoki modura sortu zen.
Helburua da turismo-eskaintza osatzea,
bai eta kostaldeko kultura-eskaintzaren
garrantzia azpimarratu eta berori zabal
tzea ere.

• Quintín de Torre. Tradizioa eta modernitatea hitzaldia, Miriam Alzuriren eskutik. Alzuri Bilboko Arte Ederren Museoko Erakusketa Saileko teknikaria eta
Quintín de Torre eskultore bilbotarrean
aditua da. Hain zuzen ere, euskal artean
tradizioa hobekien irudikatzen duen egileetako bat da Torre.
• Edukiontzietako Instalazio Artistikoen
Lehiaketaren VII. edizioaren irabazle
Laura Martínez Martínen instalazio artistikoaren aurkezpena. Itsasmuseumek
antolatzen du lehiaketa hori EHUrekin
lankidetzan, eta Aurtenetxea Containers enpresaren eta Bilboko Udalaren
laguntzarekin, Bilbao Art District Arteen
Astearen esparruan.

Martxoan Euskal Kostaldeko Museoen
Hilabetearen edizio berri bat antolatzen
da. Aurten, Euskal Kostaldeko Museoen
Sarea osatzen duten 43 museo eta interpretazio-zentroetan 100 jarduera,
abantaila eta deskontutik gora eskaini
dira. Itsasmuseum lankidetza aktiboan
aritzen da ekimen horrekin, kostaldeko
kultura-eskaintzaren garrantzia azpimarratu eta berori zabaltzeko, museoetako
produktu komunak, proiektu partekatuak eta komunikazioko eta sustapeneko
ekintzak garatuz.
Aurreko urteetan bezala, martxoan,
Itsasmuseum Bilbao partaide duen Euskal Kostaldeko Museoen Sareak jarduera-programa bat antolatu du, gure
kostaldeko itsas ondarea ezagutzera
emateko.
Aurten, Museoak jarduera hauetan hartu
du parte:
Martxoak 8 eta 9
Nazioarteko SAIL IN Jaialdiaren barruan,
bi masterclass antolatu ziren:
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Martxoak 23 eta 31
1362 km euri antzerkia, Goizalde Landabaso eta Garazi Goia idazleekin eta Nerea
Alberdi biolin-jotzailearekin, euskal kulturaren LORALDIA jaialdiaren esparruan.
Martxoak 10, 17, 24 eta 31
Mini Concerts. Bizkaiko zenbait musika-eskolatako taldeek zuzenean jo zuten
auditoriumean. Mini Concerts jardueraren
helburua da Bizkaiko musika-eskolak
sustatzea, lehiaketa dibertigarri baten
bidez. Gogoratu: garrantzitsuena parte-hartzea da. Eñutt Comunicación eta
RadioVinilo Fm enpresek antolatua.

- Leer el mar, el viento y las nubes. Meteorología fundamental para el navegante,
Didac Costaren (ozeanoetako itsasgizona) eta Gabi Pérezen (metereologoa eta
ingeniaria) eskutik.
- Evolución en el diseño de barcos con foils
desde el concepto inicial hasta la Copa
América actual, Gonzalo Redondoren eskutik (D3 Applied Technologies enpresaren sortzaile eta zuzendari nagusia).
Martxoaren 9tik 16ra
Poesia-errezitala: Munduko Poesia Kaierak. SUSA argitaletxeak antolatua, euskal
kulturaren LORALDIA jaialdiaren esparruan.

8
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ERAIN

E

RAIN tailerrak martxan jarraitzen du,
proiektu berriak eginez eta horren
inguruan sortu den lagun- eta boluntario-komunitatea sendotuz. Itsas
ontziak zaharberritu, kontserbatu eta
eraikitzeko lanek eta hedapeneko, di-

namizazioko eta ikerketako jarduerek
helburu bat dute: erriberako arotzeria
tradizionalarekin lotutako itsas ondarea
leheneratu eta kontserbatzea.
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2019an egindako
jarduerak
Ontziak zaharberritu,
kontserbatu, gorde eta
eraikitzeko tailerra.
1. Itsasontziak eta dikea kontserbatzeko plana.
Oinarrizko mantentze-lanen artean, nabarmentzekoa da dike lehorrean dauden
itsasontziak garbitzen direla astero, eta
udako hilabeteetan margotu egiten direla. Era berean, dike lehorra garbitzeko
lanak mantendu dira eta astero kentzen
dira hiri- eta landare-hondakinak.
2. Ontzioletako itsasontziak eta elementu osagarriak zaharberritzea
- Star motako As de Copa belaontzia: As
de Copa erakusketa iraunkorrera eraman
da, itsas kirolen ataleko pieza nabarmen
moduan jartzeko. Lekualdatu aurretik,
itsasontzia sakon garbitu da ontzigaina
eta urgaineko aldeko berniza eta urpeko
aldeko pintura berritu dira. Gainera, metalezko euskarri bat eraiki da, piezaren
eszenaratzea eta segurtasuna hobetzeko.
- Erriberako arotzeriako elementu osagarriak zaharberritzea. Itsasmuseumen bildumatik, XX. mendearen erditik aurrera
euskal ontzioletan berezkoak ziren zenbait makina eta tresna zaharberritu dira,
esku-hartze minimoko irizpideari jarrai-

kiz. Gero, XX. mendeko Bizkaiko Erriberako Arotzeriari buruzko erakusketan eta
ERAIN tailerrean jarri dira. Hauek nabarmentzen dira: arrabotatzeko makina konbinatua (c. 1930), arrabotatzeko makina
(c. 1910), 1. ingudea eta Kortazar ontzi
olako bildumako beste batzuk; 2. ingudea,
arrabotaren hortzen zorrozkailua, zerra
bertikalaren zinten zorrozkailua (Gedec),
zerra horizontalaren zinten zorrozkailua,
zulatzeko makina zutabeduna, zutabe
gaineko esmerila eta esmerila.
3. EUSKADI 1903 txaluparen eraikuntza
2019an, ERAIN proiektuak Euskadi lurrun-txalupa eraikitzeko aurretiko lanak
hasi ditu. Euskalduna Ontziolak 1903an
eraiki zuen ontzi horri buruzko dokumentazio-lan sakona egin da. Era berean, formaren eta banaketa orokorraren
planoak marraztu dira. Planoak marrazteko, ontziolaren jatorrizko planoak erabili dira eta metodo tradizionalari jarraitu
zaio, eredu erdi bat oinarritzat hartuta.

9
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Dokumentazioa
eta ikerketa
Erriberako arotzeriarekin eta zurezko
ontziekin lotutako ikerketaren aurrerapen hauek aipa daitezke:
- ANCHÚSTEGUI itsasontziari buruzko
ikerketa eta dokumentazioa: Nuevo An
chústegui arrantza-ontziari buruzko ikerketa-lana aurrera doa. Itsasmuseum-
Erain proiektua, Juan Antonio Apraiz
laguntzailearen bidez, zaharberritze-bidean den Nuevo Anchústegui arrantzaontziari buruzko ikerketa sakona egiten
ari da; horretarako, ontziaren jabe den
familiari elkarrizketak egin eta ontziari
eta familiari buruzko dokumentazio asko
bildu da. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako ikerketa horren emaitzak 2020an
argitaratuko dira.

Jardueren memoria

- Astillero Mendieta ontziolarekin lankidetza: Erain parte hartzen ari da Lekeitioko Mendieta ontziola kontserbatzeko
aurreproiektuan, ontziolaren etorkizuneko erabileren oinarri-dokumentu bat
prestatzen.
- Ontzien irudien ilustrazio digitala: Carlos Pueyo Itsasmuseumeko boluntarioa
da eta XX. mendean euskal portuetako
flota izandakoaren adierazgarri diren
zenbait itsasontzi ilustratu ditu. Lan zehatza da eta egilea jatorrizko plano eta
argazkietan oinarritu da.
- Nuevo Anchústegui koadroa: Esteban
Bermejo Itsasmuseumeko boluntarioa
da eta Nuevo Anchústegui itsasontziko
barnealdea akrilikoz egindako ilustrazio
eder batean islatzen ari da, ontziaren eta
haren funtzionaltasunaren beste ikuspegi bat emateko.
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Bizkaiko erriberako
arotzeriaren artxiboa
eta zurezko ontziak
Itsasontzien planoak: datu-basea sortzea
eta planoak eskaneatzea. 2019an, Itsasmuseumeko plano-bildumaren funtsen
zati bat eskaneatu da.

Hedapena
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funtsetan dauden modeloen erabilera
eta kontserbazioari buruzko esperien
tziak trukatu zituzten.
- ICOMOS International Symposium bisitaldia: ICOMOS International Wood Committee batzordeko kideen bisitaldia zurezko
ondarea kontserbatzeari buruzko IIWC nazioarteko 22. Sinposioaren esparruan.
Beste batzuk:

ERAIN proiektuaren hedatze-planaren
barruan, ekimen hauek antolatu dira:

- Bizkaiko XX. mendeko itsasontziei
buruz Carlos Pueyok egindako laminak
eta triptikoak argitaratzea.

- Itsasontzi historikoak kontserbatzeari
buruzko saioa: saio honetan Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
zenbait ordezkarik eta zenbait elkartetako
eta ICOMOSeko kideek hartu zuten parte.

- «Bizkaiko arrantza-ontziak, XX. mendean» erakusketa. Formatu handiko 16
irudi, Carlos Pueyok eginak. Zierbenako
eta Portugaleteko itsas jaialdietan jarri
ziren ikusgai.

- Iberiar Penintsulako Itsas Museoen
bilera Seixalen (Portugal): ERAINek eta
Bartzelonako Museum Maritim museoak
Itsasontzien modelo historikoak zahar
berritzeko Dekalogoa aurkeztu zuten, lankidetzan egindako lanaren ondorioz.

- Panel bat instalatzea kaian, Nuevo Anchústegui ontzia zaharberritzeko lanak
deskribatzeko.

- Itsasontzi historikoei buruzko saio tek
nikoa: itsasontzi historikoen inguruan
itsas legerian egin diren aldaketei
buruzko saio teknikoan parte hartu eta
erakusketa egitea, Getxoko Real Club
Marítimo del Abra – Real Sporting Club
klubean.
- Modeloak zaharberritzeari buruzko
topaketa teknikoa: Bartzelonako Museu
Maritim museoko eta Itsasmuseumeko
modelismoko teknikari eta boluntarioen
arteko topaketa, zeinetan museoetako

Dinamizazioa
Erainek itsas ondarearekin lotutako ekitaldi hauetan hartu du parte:
- KANTAURI FEST, Zierbenan.
- Portugaleteko itsas jaialdia.
- Elkarlaneko horma-irudia: Bizkaiko
Foru Aldundiaren Ondareari buruzko Europako Jardunaldien esparruan, ERAIN
ek horma-irudi handi bat egiten hartu
zuen parte.

9

Itsasmuseum Bilbao 2019

Itsasmuseumeko beste
arlo batzuei laguntza
Beste lan zehatz batzuez gain, ERAINek
parte-hartze aktiboa du Itsasmuseumen
gainerako arloetan eta Museoan egiten
diren jardueretan, eta bereziki nabarmentzen da erakusketak muntatzen egiten duen lana. 2019an egindako lanen
artean, honako hauek nabarmendu di
tzakegu:
- La Naval ontziolako funtsak lekualdatu
eta gordetzea.
- Museoko harrera-eremua eta erakusketa-eremurako sarbidea egokitzea.
- Aldi baterako erakusketen muntaketa:
J.S. Elkano. Aztarnaren Bila eta Gyotaku.
- Balea-ontziak eta Portu ontzi osagarria erakusketa-eremura eramatea.
- Ponpen etxea: egoeraren aurretiko
ikuskapena.
- Caisson edo dikearen uhatea: egoeraren aurretiko ikuskapena eta kontserbatzeko proposamena.
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NUEVO ANCHÚSTEGUI
ontzia zaharberritzeko
lanak
2019an, Nuevo Anchústegui arran
tzaontzia zaharberritzeko lanetan aurrera
egin da. Lehengoratze-prozesuak «Obretan eta irekita» ideiari erantzuten dio:
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren laguntzari esker gauza
tzen ari den proiektu zientifikoa honen
aurrerapenak ikusi, horietan parte hartu
eta denbora errealean ezagutzera gonbidatzen zaie herritarrei. Zaharberritze
zientifiko eta integraleko proiektua da
eta zaharberritzearen, ondarearen eta
etnografiaren arloetako eta museo eta
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unibertsitateetako profesionalek osatutako diziplina anitzeko talde tekniko bat
du atzean. Gainera, Lanbide Heziketako
Otxarki ikastetxearen eta zuraren euskal
basogintza-sektoreko Baskegur elkarte
profesionalaren laguntza estua jaso du.
Egiten ari diren lan eta esku-hartze guztiek gutxieneko esku-hartzearen irizpidea betetzen dute eta ahalik eta gehien
mantendu nahi da jatorrizko ontzia; horretarako, jatorrizko formak errespetatu
dira, eta erriberako arotzeriako eraikun
tza-teknika tradizionalak erabili dira.
Jarraian, 2019an egin diren lanetako
batzuk zehaztuko ditugu:

9
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1. BRANKAKO ARRANTXOA instalatzea
Brankako arrantxoa instalatu da; hor
daude tripulazioaren oheak eta haien
gauzak. Horretarako, honako lan hauek
egin dira:
- Sasizubia jartzea aurretiaz tratatu eta
margotutako habeen gainean.
- Alboetako zurezko oholak jarri eta
margotzea.
- Brankako arrantxoa osatzen duen zur
guztia jartzea.
- Xilofagoen eta onddoen aurkako
prebentzio-tratamendua aplikatzea eta
margo oso diluituko geruza bat ematea,
ahalik eta gehien sar dadin egurrean.
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2. Ontziaren kanpoaldeko esku-hartzea
Azalean:
Alboko eta ontzi gaineko azalak garrantzi
handia du egiturari dagokionez, eta kroskoaren estankotasuna mantentzen du.
Egindako lan batzuk:
- Ababorreko azaleko ilara batzuk kendu
eta gero jartzea.
- Ilara batzuk konpontzea, zurezko txertaketen bidez.
- Folioan esku hartzea, trintxaz berriz
inguratu, landutako eremuetan formak
alakatuz eta berriz margotuz.
- Beren forman zailtasunen bat duten
ilarentzako txantiloiak fabrikatzea.
Karelean:
Karela da ontzi osoaren ertz osoa inguratzen duen elementu bat, zurezko zenbait piezaz osatua. Egindako lan batzuk:
- Egoera txarrean zeuden zurak kendu eta
garbitzea eta xilofagoen eta onddoen aurkako prebentzio-tratamendua aplikatzea.
- Zurezko zenbait txertaketa jartzea
Resorcinolezko itsasgarria erabiliz.
- Lixatzea eta zenbait pintura-geruza
ematea, babesteko.
Ontzigainean:
Jatorrizko ontzigaina ontziaren azala baino lodiagoa zen, eta aritzezko habeetan
iltzatuta zegoen punta galbanizatuen bidez. Alabaina, gero ontziari egin zitzaizki
on konponketa akastunen ondorioz, ia
ontzigain osoa kendu da. Ontzigain berria pixkanaka jarriko da, egindako lanen
arabera eta aurkitutako jatorrizko ontzigainaren hondakinak erreferentzia gisa
hartuta. Bitartean, eta behin-behinean,
okumezko pasabideak jarri dira, gainean
segurtasunez ibiltzeko, eta erraz kendu
daitezke edozein unetan.
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Kroskoaren alboen barrualdeko oholtxoak, txarrantxak eta trankanila:
Kroskoaren alboen barrualdeko oholtxo
ak oso egoera txarrean zeudenez, kendu
egin dira.
Beste lan batzuk:
- Txarrantxak eta zurezko trankanilean
onddoen eraginez hondatuta zeuden
zatiak garbitu eta atera dira, eta poliuretano-aparraren, mastikaren eta silikonaren hondakinak kendu dira.
- Xilofagoen eta onddoen aurkako babesa eta margoa aplikatu dira.

9

Aldamioen egitura:
Apirilean brankako aldamioak kentzen
hasi ziren eta popara eraman ziren, zaharberritze-lanekin jarraitzeko.
3. Gilagaina
Gilagaina erabat finkatzen amaitu ondoren, horren hiru aldeak lixatu ziren eta:
- Xilofagoen eta onddoen aurkako babesa aplikatu eta berriz jarri ziren metalezko sendogarriak eta alderik aldeko
elementuak.
- Hiru pintura-geruza eman ziren.
- Honetarako egindako sendogarri
osagarriak kentzea, dagoeneko beharrezkoak ez zirelako.
4. Armazoiak: zuakerrak, jobaltak eta
horien loturak
Zeharkako egituraren pieza nagusiak dira
armazoiak; kasu honetan, bikoitzak dira,
eta zuakerrak, jobaltak eta horien loturek
osatzen dute. Gehienetan, zuaker-jokoak
egiten dira, elkarren artean beren lodierako tartea soilik utzita. Egindako lan nabarmen batzuk:
- Zuaker berriak jartzea edo txertaketak

egitea, pixka bat hondatuta zeudenetan.
Urte honetan, brankako arrantxotik biberoraino 6 zuaker berri jarri dira istriborren eta 9 ababorren.
5. Habeetarako materialak prestatzea
Aurretik egindako txantiloi batetik abiatuta, tailerrean haritz-egurra prestatzen
da, brankako habeak egiteko. Txantiloia
zurezko piezen gainean jartzen da eta,
duen makurdura naturala aprobetxatuz,
markatu eta ebaki, eskuilatu eta ontziak
zituen jatorrizko habeen lodiera ematen
zaie.
Pieza bakoitzak 5.95 metroko luzera,
0,18 metroko garaiera eta 0,14 metroko
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sakonera du, eta gutxi gorabehera 80100 kg pisatzen ditu; horregatik, ez da
erraza maniobratu eta ontzira eramatea. Habe guztiei xilofagoen eta onddoen
aurkako tratamendua aplikatzen zaie eta
inprimazioz margotzen dira.
6. Habeak - eskuairak
Habeek zutabe-lanak egiten dituzte eta
ontzigainari heltzeaz gain, ontziaren bi
aldeak lotzen dituzte miru-buztan erdiko
ahokadura bitartez. Egoera txarrean zeudenez, brankako habeak ordezkatu eta
berriak jarri dira. Beste lan batzuk:
- Xilofagoen eta onddoen aurkako tratamendua aplikatu eta pintura inprimaketa eman da.
- Egurrean pitzadurak aurkitu direnean,
pinturaz eta igeltsuz egindako mastika batez bete eta pintura-inprimazioa
eman da.
- Eskuairak fabrikatu dira haritz-egurraz, jatorrizkoak kopiatuz, eta xilofa-
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goen eta onddoen aurkako tratamendua
aplikatu eta margotu dira.
7. Trenkadak
Trenkada berriak eraiki dira, jatorrizko
trenkadetako bat erreferentzia gisa hartuta. Trenkadek zeharkako egiturazko
funtzioa dute eta ontziaren eremuak
bereizten dituzte; halaber, irekidurak
izaten dituzte pasabidea eta aireztapena errazteko, baina arrantza-ontzietan
itxiak izaten dira, makina-gelakoa izan
ezik, zeinak popako arrantxorako sarbidea ematen duen.
8. Bagrak, bragera, goiko bragera
Tamaina jakin bateko ontzietan, binaka
jarritako bagrak hiru altueratan jartzen
dira. Kroskoaren barrualdea zeharka
tzen dute, zuaker guztiak lotuz. Guztietan
iltzatzen dira eta alde batetik besterako
torlojuz finkatzen dira; gure kasuan, lau
zuakerretik behin.
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Egindako lanak:
- Egoera txarrean zeuden goiko bragerak kendu eta ordezkatzea.
- Bragerak indartu eta zikinkeria ken
tzea eta ustelduta dauden eremuak
ateratzea.
- Xilofagoen eta onddoen aurkako prebentzio-tratamendu aplikatzea.
- Txantiloiak egitea brageran txertaketak
egiteko.
- Bagrak sendotzea txertaketen bidez.
9. Izoztegiko lurzorua
Izoztegiko lurzorua jarri da. Oholak tailerrean moztu eta dagokien lodiera eman
ondoren, xilofagoen eta onddoen aurkako
tratamendua eman zaie eta lehenengo
habeak kokatu dira izoztegia egongo den
lekuan. Egitura osoa jarri ondoren, bi pintura-geruza aplikatu dira.
10. Lemaren ardatza
Metxa eta bernoetan geruzak banatu
direnean mekanikoki garbitu dira eta
herdoilaren aurkako likido pasibatzailea
aplikatu zaie. Bestalde, metalei babes
berezia emateko pintura aplikatu da lema-besoan eta tinteroan.
11. Popako arrantxoa
Barnealde guztia garbitu eta xilofagoen
eta onddoen aurkako tratamendu prebentiboa eman da, bai eta zenbait pintura-geruza ere egurra babesteko, arrantxo osoa eta dagozkion oheak berreraiki
ahal izan arte.
12. Pintura
Aurten, brankako eremuaren bi aldeak
margotzen amaitu da eta popara aurrera
egin da istriborreko aldetik, azalaren ilarak jartzen joan diren neurrian. Halaber,
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trankanilaren eremu osoa, txarrantxak
eta karela margotu dira. Barru
aldean,
brankako arrantxoa, zuakerrak eta bagrak margotu dira, baita bragera eta goiko bragera ere. Izoztegia jarri aurretik,
ontziaren sentina eta brankako arrantxoa ere margotu dira.

9

10
Bisitaldien programa

I

tsasmuseumek bisitaldi gidatuak eskaintzen ditu, hala erakusketa iraunkorra nola aldi baterako erakusketak
ikusteko, ikasleentzat, elkarteentzat eta
nahi duten pertsona guztientzat.
Museoak bi ordutegi ditu urtean zehar:
- Neguko ordutegia:
Lanegunak: 10:00etatik 18:00etara.
Asteburuak: 10:00etatik 20:00etara.

- Udako ordutegia:
Lanegunak eta asteburuak: 10:00etatik
20:00etara.
Erakusketaren bisitaldi gidatuak eta
ERAIN tailerra: larunbatak eta igandeak.
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ASTEARTEAK DOAN
2013ko urtarriletik, Itsasmuseumek herritar eta bisitari guztiei bere instalazio
etarako doako sarbidea eskaintzen die
ikasturteko astearte guztietan (irailetik
ekainera).

IKASLEENTZAKO
BISITALDI GIDATUAK
Hezkuntza Programaren esparruan, Museoak antolatzen dituen jarduera didaktikoetako bat aukera dezake ikastetxeek,
eskaintza oso zabala baitago. Jarduera
guztien helburua da itsas ondarea eta
kultura hurbiltzea, partaidetzako modu
ludiko batean.
Oro har, bisitaldi gidatuak erakusketa
iraunkorrean hasten dira. Haur Hezkun
tzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleen
kasuan, pista-joko baten bitartez ezagu
tzen dute erakusketa eta eskulan bat egiteko tailer batean amaitzen dute.
Tailerrak asteartetik ostiralera egiten
dira, 10:00ak eta 14:00ak bitartean, eta
gutxi gorabehera 2 ordu irauten dute. Eskuarki, Museoaren barruan egiten dira,
baina, batzuetan, aldi baterako erakusketen edo beste jarduera batzuen programazioaren arabera, nolako eguraldia
dagoen, kanpoan egiten dira.
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BISITALDI GIDATUAK
TALDEENTZAT
Museoak mota guztietako bisitari taldeentzat egiten ditu bisitaldi gidatuak:
elkarteak, aisialdiko taldeak, udalekuak,
akademiak, etab. Helburua da itsas ondarea eta kultura hurbiltzea, partaide
tzako modu ludiko batean.
Jarduera taldeak berak aukeratzen duen
tailer didaktiko batean datza, eta Museoan bisitaldi gidatu bat ere egiten da
(erakusketa iraunkorra eta/edo aldi baterako erakusketak). Era berean, Museoak
premia bereziak dituztenentzako bisitaldi gidatuak eta tailerrak egiten ditu.
Taldeek gutxienez 15 partaide eta gehienez 25 izan behar dituzte (premia
bereziak dituzten bisitarien kasuan izan
ezik). Bisitaldiak gutxi gorabehera ordu
eta erdi edo bi ordu irauten du.

BISITALDI LIBREA
Hala talde batekin nola banaka etorriz
gero, Museoaren bisitaldi librea egin daiteke, audiogiden doako zerbitzua erabiliz.
Gainera, txikienek ginkana pirata dibertigarri batez eta erakusketa iraunkorra
argi eta erraz azaltzen duten Playmobil
dioramez gozatu dezakete.

10

11
Jarduerak

I

tsasmuseum erakunde dinamikoa
eta garaikidea denez, urtero kultura-jarduera osagarri asko progra-

matzen ditu, guztiak itsasoaren gaia
abiapuntuan izanik.
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Martxoak 10

«Evolución en el diseño de barcos con foils desde el
concepto inicial hasta la Copa América actual». Eskola
magistrala, SAIL IN jaialdiaren esparruan. D3 Applied
Technologies enpresaren sortzaile eta zuzendari nagusi
Gonzalo Redondok emana.

API

«Leer el mar, el viento y las nubes. Meteorología
fundamental para el navegante». Eskola magistrala,
SAIL IN jaialdiaren esparruan. Didac Costa ozeanoetako
itsasgizonak eta Gabi Pérez meteorologo eta
ingeniariak emana.

Apirilak 9

Zuk dokumentalaren emanaldia eta hitzaldia, Iñigo
Mijangosekin (SMH gobernuz kanpoko erakundearen
presidentea eta Aita Mari salbamendu-ontziko
patroia) eta Victor Pozasekin (Ongi Etorri Errefuxiatuak
plataformako kidea eta EHUko Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultateko irakaslea).

MAI

Martxoak 9

Maiatzak 16

«Quintín de Torre. Tradizioa eta modernitatea» hitzaldia,
Miriam Alzuriren eskutik. Alzuri Bilboko Arte Ederren
Museoko Erakusketa Saileko teknikaria eta Quintín de
Torre eskultore bilbotarrean aditua da.

EKA

MAR

HITZALDIAK

Ekainak 4

«Ernesto Anastasio Pascual. Más allá del horizonte
marino», izen bereko liburuaren egile Juan Zamoraren
eskutik. Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina
Mercante (AVCCMM) elkarteak antolatua.

11
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URR

IRA

UZT

CONFERENCIAS

Uztailak 2

«Navegando el océano. Vida y muerte en la mar en s. XVI»,
Dolores Higueras amerikanistak eta Artearen Historiako
katedradunak emana. Club Marítimo del Abra klubak
antolatua, Horizonte Elcano proiektuaren esparruan.

Uztailak 16

«Dibucartas a grumetillo». Liburuaren aurkezpena,
egileekin: Javier Brizuela eta Alvaro González.

Irailak 24

«Nacimiento, vida e historia de nuestro ilustre marino
Juan Sebastián Elkano», Euskadiko Artxibo Historikoaren
zuzendari Borja Aguinagalderen eskutik. AVCCMM
elkarteak antolatua, Lehen Mundu Biraren V.
Mendeurrena ospatzeko programaren esparruan.

Urriak 15

«Los marinos del Territorio Histórico de Bizkaia, que se
enrolaron para realizar la primera vuelta al mundo, en
las distintas naves de la expedición», Daniel Zulaika
adituaren eskutik. AVCCMM elkarteak antolatua, Lehen
Mundu Biraren V. Mendeurrena ospatzeko programaren
esparruan.

Urriak 30

«Hydrografía de Andrés de Poza (1585)», izen bereko
liburuaren egile eta Salamancako Unibertsitateko
irakasle Guillermo Herráez Cubinoren eskutik.
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AZA

CONFERENCIAS

Azaroak 13

«Las características de las tripulaciones en el siglo XVI»,
Ramón Baroja aditu eta kapitainak emana. AVCCMM
elkarteak antolatua, Lehen Mundu Biraren V.
Mendeurrena ospatzeko programaren esparruan.

Azaroak 19

«Faros del Mar Cantábrico», izen bereko liburuaren egile
eta argazkilari Félix González Múñizen eskutik.

Azaroak 30

Juan Sebastián Elkanoren biografia, Julián Diaz Alonsoren eskutik. Diaz erakusketaren komisario eta J.S.
Elkano. Tras la huella liburuaren egilea da.

11
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API

MAR

BESTE JARDUERAK

Martxoak 12

Irakurketa-tailerra. LECTURA FÁCIL EUSKADI taldeak
antolatua.

Martxoak 10, 17,
24 eta 31

Mini Concerts. Bizkaiko zenbait musika-eskolatako
taldeen lehiaketa. Eñutt Comunicación eta
RadioVinilo Fm enpresek antolatua.

Martxoak 22

«Mundubira: Elkano, Primus». Antzerkia, euskal
kulturaren LORALDIA jaialdiaren esparruan.

Martxoak 23

«Munduko Poesia Kaia». Poesia-errezitala.
SUSA argitaletxeak antolatua, euskal kulturaren
LORALDIA jaialdiaren esparruan.

Martxoak 24

Zuzeneko musika-kontzertua MUSHKUM taldearekin,
Rabba Rabba Girl musika-zikloaren esparruan. Zuzeneko
musika-zikloa, tokiko eta nazioarteko emakumezkoen
taldeek antolatua. NAVE 9 guneak antolatua.

Martxoak 26

Ingeniariak / Deustu estropada-desafioa.
EHUko Ingeniaritzako Eskolaren eta Deustuko Uniber
tsitatearen arteko tripulazioen desafio tradizionala.

Martxoak 3

1362 km euri antzerkia Goizalde Landabaso eta Garazi
Goia idazleekin eta Nerea Alberdi biolin-jotzailearekin,
euskal kulturaren LORALDIA jaialdiaren esparruan.

Apirilak 18

Zuzeneko musika-kontzertua Bronco Bullfrog
taldearekin, Music for your ears jaialdiaren esparruan.
NAVE 9 guneak antolatua.

11
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EKA

MAI

BESTE JARDUERAK

Apirilak 19

Zuzeneko musika-kontzertua The Peawees taldearekin,
Music for your ears jaialdiaren esparruan.
NAVE 9 guneak antolatua.

Apirilaren 17tik 21era

BASQUE FEST 2019, euskal kulturaren jaialdia.
Erainen erakusketaren bisitaldi gidatu bereziak:
«Erriberako arotzeria Bizkaian, XX. mendean».

Maiatzak 12

Zuzeneko musika-kontzertua Sophie Auster abeslari
newyorktarrarekin. NAVE 9 guneak antolatua,
bere bigarren urteurrena ospatzeko.

Maiatzak 24

Zuzeneko musika-kontzertua Shawn James musikaria eta
Moonshine Wagon taldearekin. NAVE 9 guneak antolatua,
bere bigarren urteurrena ospatzeko.

Maiatzak 25

Zuzeneko musika-kontzertua Marcos Sendarrubias
musikariarekin. NAVE 9 guneak antolatua, bere bigarren
urteurrena ospatzeko.

Maiatzak 31 eta
ekainak 1

BBK KAYAK. Piraguismo-jaia.
El Correo egunkariak antolatua.

Ekainak 14 eta 15

«Feria de los inventos», jolas eta asmakizunen azalpen
zientifikoen antzezpenekin, Gau Zuriaren esparruan.
Bilboko Udalak antolatua.

Ekainak 16

ESTROPATADA WOP (THE WALK IN PROJECT).
VII. EDIZIOA. Gaixotasun neurodegeneratiboak ikertzeko
dirua lortzeko jarduera solidarioa.

178

179

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2019

ABU

Irailak 15

Musika-kontzertua Itsasmuseumen kanpoko eremuan,
Koko Jean & The Tonic soul-taldeekin eta Rock&Choir
abesbatza jendetsuarekin, Rabba Rabba Girl musikazikloaren esparruan. NAVE 9 guneak antolatua.

Irailak 28 eta 29

Haurrentzako tailer didaktikoak eta bisitaldi gidatuak,
arreta Musoearen arkitekturan eta Bizkaiko erriberako
ERAIN arotzeria-tailerrean, Open House Bilbao jaialdiaren
esparruan. Jaialdi hori da Bizkaiko arkitektura- eta hirigintza-jaialdirik handiena. OUT elkarteak antolatua.

URR

Erdi Aroko portua Itsasmuseumen nasetan: haurrentzako
tailerrak, azoka, erakusketak, etab.
AVCCMM elkarteak antolatua, Lehen Mundu Biraren V.
Mendeurrena ospatzeko programaren esparruan.

Urriak 13

Musika-kontzertua Rosebud, Kim Lenz eta Liza Colby Sound
taldeekin, Rabba Rabba Girl musika-zikloaren esparruan.
NAVE 9 guneak antolatua.

AZA

Abuztuak 9, 10 eta 11

IRA

BESTE JARDUERAK

Azaroak 30

Emakumea, artea eta kultura ardatz dituzten tailer,
antzerki eta emanaldiak, FAIR SATURDAY ekitaldiaren
esparruan. Gizarte-Unesco Etxea sareak antolatua.

11
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OTS

Otsailak 22

«Zorrotzaurre, Ribera de Deusto y las orillas de la Ribera.
Transformación del espacio urbano-marítimo en Bilbao».
Hausnarketako jardunaldi zientifikoa. COAVN elkargoaren
eta EHUren laguntzarekin antolatua.

EKA

Ekainak 7

«Itsasontzi historikoen kontserbazioa eta zaharberritzea».
Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
zenbait ordezkarik eta zenbait elkartetako eta ICOMOSeko
kideek parte hartu zuten jardunaldi teknikoa.

IRA

Irailak 10 eta 11

EHUko udako ikastaroa.
«Arqueología intermareal. Descubriendo lo que la marea
oculta», José Manuel Matés Luque arkeologoaren eskutik.

AZA

HEZIKETA

Azaroak 9

Gyotaku. Tailer artistikoa, «Gyotaku zuzenean» obren eta
erakusketaren komisario eta egile José Mari Ferariosen
eta José Abelen eskutik. Japoniako milaka urteko gyotaku
teknika erabiltzen ikasteko tailer artistikoa.

Azaroak 16 eta 17

Gyotaku. Tailer artistikoa, «Gyotaku zuzenean» obren eta
erakusketaren komisario eta egile José Mari Ferariosen
eta José Abelen eskutik. Japoniako milaka urteko gyotaku
teknika erabiltzen ikasteko tailer artistikoa. Euskalduna
Jauregian, Paper Arte eta Grabatuaren Nazioarteko
Jaialdiaren (FIG) esparruan.

11

12
Argitalpenak
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J.S. Elkano. Tras la huella
Julián Díaz Alonso
Itsasmuseumek ekoiztutako erakusketa
sortzeko Julián Díaz Alonsok buruturiko ikerketa-proiektuan du bere jatorria
liburu honek. Horretarako, erakusketan
zegoen dokumentazioa xehetasun handiz aztertu behar izan du Díazek, Juan
Sebastian Elkanori buruz jakiteko.
Juan Sebastian Elkano zuhurra ala ausarta zen? Apala edo nabarmena? Fida
tzeko modukoa al zen? Agintzea atsegin
zuen? Konkistatzailea al zen? Argitalpen
honek, besteak beste, galdera hauek aztertu nahi ditu: zer hizkuntza hitz egiten
zituen, lurrari bira ematea berak erabaki zuen, bidaia izugarri horrek harengan eragina izan ote zuen eta zer asmo
zuen espedizio arrakastatsuaren ondoren egiteko.
Haren bizitzaren kontaketak, hots, Elkanoren mitoak, itzalpean utzi ohi du El
kano maisua, gizona, benetako Juan
Sebastián. Argitalpenaren helburua
Elkanoren bizitzaren pausoei jarraitzea
da, espedizioa egin baino lehen eta, batez ere, horren ondoren izandako bizitza
ezagutzeko.

Itsasmuseum Bilbao 2019

Bilbao, ciudad y mar.
Paseos etnográficos y
retazos patrimoniales de
carácter transmoderno.
Juan Antonio Rubio-Ardanaz
eta Iratxe Rubio
2019an Maritimidades bildumaren 6. liburukia argitaratu da, itsas ikasketetan
espezializatutako bilduma. Liburu honetan, Itsasadarreko zenbait gune jakinetan gauzatu diren ekintzen esparrua
aurkezten da, portu historikoa zegoen
tokitik hasi eta itsasadarra Abran itsasoratzen den arte.

12

13
Ekitaldien antolamendua

M

useoaren kultura-programazioa
osatzeko, zenbait enpresa, era
kunde eta partikularrek ekitaldi
batzuk antolatu dituzte Museoan.

tzen laguntzen diote, hasierako diseinutik
hasita amaitu arte, xehetasun txikienak
zainduz eta zerbitzuaren bikaintasuna
bilatuz.

Museoak 27.000 m2 ditu eta abangoardiako estetika baten bidez kultura eta tradizioa batzen dituen kokaleku berezia da.

Museoko guneetako bakoitzak ezaugarri
bereziak ditu askotariko ekitaldiak antolatzeko: biltzarrak, gizarte-arloko ekitaldiak, merkataritzako aurkezpenak, etab.

Museoko taldeak eta laguntzaileek bezeroari aholku eman eta ekitaldia antola

191

Jardueren memoria

Itsasmuseum Bilbao 2019

Ataria
Eraikinaren erdiko gunea da, areto guzti
etarako sarbidea ematen duena. Atariak
305 m2 ditu eta ezin hobea da Auditorium

ean antolatutako ekitaldi baten koktela
edo coffee break etenaldia egiteko.

13

Auditoriuma
Auditoriumak 157 m2 ditu eta megafoniasistema, pantaila bat eta biltzarrak,
hitzaldiak eta abar egiteko behar
den guztia dauka. Halaber, 41 m2-ko
anfiteatro bat dauka. Aulkiak finkoak
ez direnez, edozein motatako ekitaldiak
antola daitezke.

Antzokia:
Eskola:
Koktela:
Oturuntza:

190 pax.
90 pax.
200 pax.
120 pax.
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Beirate Aretoa
Museoko erakusketa iraunkorraren ibil
bidean dagoenez, gune nagusia da koktel esklusiboak, galako afariak, sari-banaketak eta abar egiteko.

Koktela:
Oturuntza:

300 pax.
150 pax.

Behatoki Aretoa
Duen antolaera bereziari esker, askotariko erabilerak ditu: bilerak, ikastaroak,
prentsaurrekoak, koktelak eta galako
otorduak, esaterako. Halaber, Bilboko
I
tsas
adarraren bista zoragarriak ditu.
Aldi baterako erakusketak egiteko ezin

hobea da, 89 m2 dituelako. Gainera, 117
m2-ko beste areto batekin lotuta dago.
Antzokia:
Koktela:
Oturuntza:

45 pax.
70 pax.
50 pax.
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Port Center
Areto hau Bilboko Portuko Port Center
interpretazio-zentroa dagoen erakusketa-eremuan dago; gainera, merkataritza-ontzi baten barnealdearen itxura
du eta puntako elementu teknologikoz
hornituta dago.

Antzokia:
Koktela:

60 pax.
80 pax.
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Erabilera anitzeko aretoa
Atariaren ondoan dagoen areto honek
104 m2 eta kanpoaldeko bista pribilegiatuak ditu: dikeak, artelana, objektu historikoak eta itsasontziak. Gainera, kanpoaldeko zuzeneko sarbidea dauka.

Antzokia:
Koktela:

60 pax.
80 pax.
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Museoaren kanpoko eremua
Itsasmuseumeko nasek kokapen ezin
hobea dute Itsasadarraren ondoan eta
Bilboko erdigunean. Askotariko ekitaldiak egin daitezke 20.000 m2 horietan:
azokak, road show direlakoak, kontzertuak, produktuen aurkezpenak, etab.

Kafetegia
Ezin hobea da 80 pertsona arteko jai pribatuak eta ekitaldiak egiteko, kaietara
eta Bilboko itsasadarrera ematen duten
bistekin.
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API

MAR

OTS

URT

EKITALDI NABARITUAK

Urtarrilak 18

Telemark etxeak antolatutako prestakuntzako saioa

Urtarrilak 31

Emakume Enpresarien Elkartearen bilera

Otsailak 6

Paloalto Networks enpresak antolatutako
informazio-saioa

Otsailak 15

Seguros Bilbao aseguru-etxeak antolatutako
barne-prestakuntzako saioa

Otsailak 27

Life IP Intermares topaketa nazionala, Fundación
Biodiversidad fundazioak antolatua

Martxoak 1

Cadena Ser irrati-kateak antolatutako
barne-prestakuntzako saioa

Martxoak 6

Korrika 2019 aurkezteko prentsaurrekoa

Martxoak 23

Booking España enpresaren ekitaldia

Apirilak 3

General Electrics enpresaren ekitaldi korporatiboa

Apirilak 8

Asociación del Progreso para la Dirección (APD)
erakundearen jardunaldia

Apirilak 14

Mitin politikoa

Apirilak 26 eta 27

Women International Shipping & Trading Association.
WISTA Spain elkartearen urteroko biltzarra

Apirilak 27 eta 29

World Camp Bilbao biltzarra
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EKA

MAI

EKITALDI NABARITUAK

Maiatzak 5

Menditrail, Innevento enpresak antolatua

Maiatzak 7

Menorca Destino Turístico jardunaldia,
Menorcako Turismo Sailak antolatua

Maiatzak 9

Seguros Bilbao etxeak antolatutako prestakuntzako saioa

Maiatzak 11

Zumba IV. Maratoi solidarioa, fibrosi kistikoaren aurka
borrokatzeko. Itsasmuseumen kanpoko eremuan
Fibrosi Kistikoaren Bizkaiko Elkarteak antolatua

Maiatzak 23

Produktu kosmetiko baten aurkezpena,
Pierre Fabre enpresak antolatua

Maiatzak 24

Urteurrena ospatzeko ekitaldi korporatiboa,
Fluidex enpresak antolatua

Maiatzak 29

Novonordisk konpainiak antolatutako ekitaldia

Maiatzak 30

Euskal Herriko Itsas Foroaren bilera

Maiatzak 31

GoBasquing agentziak antolatutako ekitaldi turistikoa

Ekainak 1

BBK Kayak

Ekainak 9

Enpresen lasterketa. El Correo egunkariak antolatua

Ekainak 11

Aurrerantz sozietate kooperatiboak antolatutako ekitaldia

Ekainak 14

Estropatada WOP

Ekainak 19

Europa Hegoaldeko Basoginen Batasunak (USSE)
antolatutako jardunaldia
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AZA

URR IRA

UZT

EKITALDI NABARITUAK

Ekainak 20 eta 21

Bilboko Portu Agintaritzak antolatutako biltzarra

Ekainak 26

Produktu bat aurkezteko jardunaldia,
Shamir Ophtalmic enpresak antolatua

Uztailak 5

Baskegur konpainiak antolatutako ekitaldia

Uztailak 22

Bermeo Tuna World Capital topaketa

Irailak 14

Bizkaiko Fisioterapeuten Elkargoak antolatutako ekitaldia

Urriak 1

Erandio Bidaiak agentziak antolatutako ekitaldia

Urriak 2, 3 eta 4

GOZO, Elikadura Osasungarri eta Iraunkorraren Biltzarra

Urriak 10

Erresuma Batuko kontsulatuak antolatutako ekitaldi
informatiboa

Urriak 15

Olitum taldeak antolatutako ekitaldia

Urriak 15

Seguros Bilbao etxeak antolatutako prestakuntzako saioa

Urriak 17

Turistopia 2019. «Pesca donde hay peces» topaketa.
Profesionalik berritzaileenen inspirazioa jaso nahi
duten sektore turistikoko profesionalak elkartzeko gunea.
Turiskopio enpresak antolatua

Urriak 23

Barne-jardunaldia, Bizkaiko Zuzendarien Elkarteak
antolatua

Azaroak 5

Zorrozaurre: de la Ribera a la Isla jardunaldia. Eraikune,
Euskadiko Eraikuntzaren Klusterrak antolatua, Euskadiko
Nazioarteko II. Arkitektura Bienalaren (MUGAK) esparruan
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ABE

EKITALDI NABARITUAK

Azaroak 7

FEVAS erakundeak antolatua. FEVAS gizarte-ekimeneko
erakunde bat da eta adimen- edo garapen-desgaitasuna
duten pertsonen eta familien eskubideak sustatzen ditu.

Azaroak 8

El Correo egunkariak antolatutako ekitaldia

Azaroak 11

Euskal Herriko Itsas Foroko Zuzendaritza Batzordearen
eta Aholku Batzordearen bilera

Azaroak 15

Ondoan elkarteak antolatutako mantentze-saioa

Azaroak 18

Seguros Bilbao etxeak antolatutako prestakuntzako saioa

Azaroak 25

2019ko topaketa digitalak. «Innovación, talento y
gamificación». Deia egunkariak antolatua

Azaroak 26

Uniport enpresak antolatutako ekitaldia

Azaroak 26

Funeuskadi taldeak antolatutako gizarte-ekitaldia

Azaroak 27

Bermeo Tuna World Capital prentsaurrekoa

Azaroak 28

Funeuskadi taldeak antolatutako ekitaldi korporatiboa

Abenduak 12

Bajoelagua konpainiak antolatutako ekitaldia.
Konpainiaren helburua itsasoaren arloko
enpresa-proiektuak egitea da

Abenduak 13

Bilbao Ekintzak antolatutako ekitaldia

Abenduak 18

Deloitte enpresak antolatutako ekitaldia

Abenduak 20

Elecnor enpresak antolatutako ekitaldi korporatiboa
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LANKIDETZA
Herritarrentzat eta gizartearentzat za
baldutako kultura-etxe izateko hel
buru
nagusia duen aldetik, 2019an, Itsas
museumek lankidetza-hitzarmenak si
natu eta baterako jarduerak egin zituen
askotariko erakunde, enpresa eta gi
zarte-antolakundeekin, 2003an sortu
zenetik egindako lankidetzez gain.
2019ko lankidetza bereziak:
• Bilboko Arte Ederren Museoa: Itsasmuseumek eta Bilboko Arte Ederren Museoak lankidetza-hitzarmen bat sinatu
dute, zeinetan Obra gonbidatua programa
ezarri duten. Horren bidez, aldian behin,
pinakotekak obra adierazgarri bat lagako
du, Itsasmuseumen aurkeztu izan dadin.
• Donostiako Aquariuma: Itsasmuseum
en eta Aquarium Donostia akuarioaren
arteko lankidetzaren ondorioz, J.S. Elkano. Aztarnaren Bila aldi baterako erakusketa sortu da.
• ITSAS LAGUN, Itsasmuseumeko Lagun Elkartea - Asociación de Amigos
de Itsasmuseum. Nagusiki boluntarioz
osatutako elkarte hau zenbait ataletan
dago banatuta (modelismoa, erriberako
arotzeria eta artxiboa) eta partaidetza
aktiboa du Itsasmuseumek egiten dituen
proiektuetan.
• Bartzelonako Itsas Museoa: Itsasmuseum eta Bartzelonako Itsas Museoa
lankidetzan aritu dira beren jarduketa-eremuetan; museoak, modelismoa,
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erriberako arotzeria, etab. Gainera,
elkarlanean aritu dira Penintsulako Itsas
Museoen Sarea sortzeko eta zenbait bilera egin dituzte Bartzelonan, Bilbon eta
Portugalen.
• Bizkaikoa da Bizkaiko Foru Aldundiaren
Kudeaketa Unitatea eta Aldundiarenak
diren edo Aldundiaren partaidetza duten museoentzat egiten du lan. Itsasmuseumek sarritan hartu du parte Bizkaiko
kultura-ondarea sustatu eta hedatzeko
Bizkaikoak martxan jarritako askotariko ekimenetan: Ondarearen Europako
Jardunaldiak, bilerak eta saio teknikoak,
etab.
• Euskal Herriko Itsas Foroa, Euskadiko
itsas industriaren klusterra eta itsaso
aren sektoreko eragile guztien topagunea. Itsasmuseum Foroko eta horren
Aholku Batzordeko kide da eta aktiboki
parte hartzen du Itsas Foroak gauzatzen
dituen jarduera eta proiektuetan.
• Asociación Vizcaína de Capitanes de la
Marina Mercante (AVCMM). AVCMM elkartearekiko lankidetza are hertsiagoa izan
da 2019tik, Juan Sebastian Elkanok lehen mundu bira egin zuen espedizioaren
hasieraren 500. urteurrena zela eta. Izan
ere, urteurrena ospatzeko jarduera asko
egin ziren, esaterako, hitzaldien zikloak
eta oroitzapenezko ekintzak (irteeraren
antzezpena, erakusketa, munduko bola
bat jartzea, etab.).
• Nave 9. Itsasmuseumek eta Nave 9 guneak, lankidetzan, musika-programazio
oso zabal eta askotarikoa prestatu dute,
zeinetan bereziki nabarmentzen den
Rabba Rabba Girl musika-zikloa; ziklo
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horretan emakumeak buru dituzten eta
emakumez osatuta dauden rock-taldeek
hartu dute parte, musikaren gaur egungo
egoeran egin duten ekarpena aitortu eta
agerian jartzeko.
• Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun
Saila: Bizkaiko Foru Aldundiaren Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Sailarekin lortutako lankidetzari
esker jarri da martxan Rabba Rabba Girl
musika-zikloa, eta ekimen honen bidez
emakumeak bizitza publikoaren alderdi
guztietan agerian jartzeko eta ahaldun
tzeko apustuari eusten zaio. Musika-zikloa egiteaz gain, Berdintasun Sailak
WomenBI aldi baterako erakusketaren
ekoizpenean lagundu du.
• Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU).
Itsasmuseumek lankidetza-esparruak
ezarri ditu Unibertsitateko zenbait ekimen, sail eta zentrorekin:
- EHUren Nautikako Eskola. Itsasmuseumek lankidetza-esparrua ezarri du
EHUren Nautika Eskolarekin, bere bildumako baleontziak gorde, kontserbatu eta erakusteko.
- Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren astea. EHUren Garapen
Zientifikoaren eta Transferentziaren
arloko errektoreordetzak antolatua,
Ikerketa Gizartean Zabaltzeko Zuzendaritzaren bidez. Itsasmuseum beste
urte batez lankidetzan aritu da zientzia
hedatzeko ekitaldi honetan, zenbait
ekimen eta jardueraren bidez.
- PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Estación Marina de Plentzia. Itsasmuseum
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ek eta PIEk itsas ingurunea babesteko
eta horri buruz kontzientziatzeko zenbait tailer antolatu dituzte elkarrekin.
Era berean, bi zentroak lanean ari dira
Museoaren erakusketaren ibilbidean
itsasoen iraunkortasunari, mikroplastikoen arriskuari eta itsasoetan dagoen kutsadura ikusezinari buruzko
modulu iraunkor bat sortzeko.
- Arte Ederren Fakultatea. Itsasmuseumek, EHUko Arte Ederren Fakultatearekin, Aurtenetxea Containers
enpresarekin eta Bilboko Udalarekin
batera, Portuko Edukiontzietako Instalazio Artistikoen Lehiaketa antolatzen
du urtero, Bilbao Art District programaren esparruan. 2019an 7. edizioa
egin zen. Bestalde, lankidetza hori
ikasleentzako praktiken programa batera zabaldu da.
- Itsasmuseumek inguruko beste
museo batzuekin batera prestakun
tzako proiektu batean hartzen du parte. Proiektuaren gidari dira EHU eta
Deustuko unibertsitatea, eta Museoak
sortutako gizarte-balioaren monetizazioari buruzkoa da.
• Bizkaiko Emakume Enpresari eta
Zuzendarien Elkartea (AED). Itsasmuseum lankidetzan aritu da AED elkartearekin WomenBI aldi baterako erakusketa
ekoitzi eta sustatzen; erakusketa hori fotografikoa da eta emakume profesionalak ikusgai jartzea, haien talentua aitor
tzea eta ahotsa ematea du helburu.
• WISTA, Women’s International Shipping
& Trading Association. WISTA elkarteak
nagusiki garraioaren arloan (itsasokoa,
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lurrekoa zein airekoa) lan egiten duten
emakume profesionalen sektore bat bil
tzen du. Museoaren eta elkartearen arteko lankidetzari esker, WISTA elkartearen
urteko biltzarra Itsasmuseumen instalazioetan egin da.
• Basquetour, Turismoaren Euskal
Agentzia. Itsasmuseumek aktiboki parte hartzen du zenbait arlotan sustatzen
dituen lantaldeetan, eta 2019an bereziki
nabarmentzen da Familia Turismoaren
Mahaian izandako partaidetza.
• Euskal Kostaldeko Museoen Sarea.
Itsas
museum Euskal Kostaldeko Museoen Sarean dago. Sare horretan, kostaldeari buruzko askotariko museo,
interpretazio-zentro eta bestelako instalazioak biltzen dira. Deskontuak eta abantailak dakartzan baterako txartel bat eta
sustapen materialak egiteaz gain, urtero
Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea
antolatzen dute; horretan, jarduera-programa zabal bat prestatzen da, zeinetan
Itsasmuseumek parte hartzen duen.
• BASKEGUR, Euskadiko Egurraren
Elkartea Baskegurrekin hasitako lankidetza-esparrua faktore garrantzitsu
bihurtu da Nuevo Anchústegui ontzia
zaharberritzeko lanetan; tokiko egurraz
hornitzen denez, tokiko material iraunkorrak sustatzen dira.
• IKEA. IKEA enpresarekin egindako lankidetzaren ondorioz, fluxu-ikerketa bat
egin da eta dendaren kokapen berria
proposatu da, lay out ikerketa batekin eta
altzarien proposamen eta hornidurarekin, bisitariarentzako kultura- eta erosketa-esperientzia hobea sortze aldera.
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• Euskaraldia. Itsasmuseumek parte-hartze aktiboa izan du Euskaraldiarekin, 2018an sortu zenetik, euskara hedatu eta sustatzen eta prentsaurrekoen
antolaketan laguntzen.
• Loraldia, Euskal Kulturaren Jaialdia
Itsasmuseum Loraldia jaio zenetik aritu
da jaialdi horrekin lankidetzan, Loraldiaren programazioaren barruko zenbait
ekitaldi egiteko Itsasmuseumen instalazioak erabili baitira.
• ATYLA Fundazioa. Atyla eskola-on
tziarekin egindako lankidetza-hitzarmenaren ondoren, Itsasmuseum horren
jatorri-portu eta atrakaleku bihurtu da
neguko hilabeteetarako. Aldi horretan,
Atyla Museoaren hezkuntza-eskaintzaren barruan sartu da eta Itsasmuseumen
eskola-programako jardueretan parte
hartu du, bela-nabigazioaren sekretuak
azalduz. Gainera, Atyla Museoaren ordezkari da udako bidaldietan.
• Itsas Laguntza Humanitarioa (SHM)
Itsasmuseumek bere laguntza eskaini
dio SHM Gobernuz Kanpoko Erakundeari, zeinaren Aita Mari ontzia Museoaren
nasetan porturatuta egon zen zenbait
astez, Mediterraneora joan eta bere lan
humanitarioa gauzatzeko behar zituen
baimen guztiak lortu arte. Ontziaren
egon
aldian, zenbait bisitaldi antolatu
ziren eta erakusketa txiki bat egin zen
GKEaren lana erakusteko.
• Lanbide Heziketako Otxarki ikastetxea.
Itsasmuseumen eta Otxarki ikastetxearen arteko lankidetza iraunkorrak indarrean jarraitzen du, bereziki, Egurrezko
Moduluarekin, zeinaren bidez zenbait
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ikaslek prestakuntza jasotzen duten
ERAINen eta Nuevo Anchústegui itsason
tzia zaharberritzeko lanetan parte har
tzen duten.
• Lanbide Heziketako Salesianos Deusto
ikastetxea. Lanbide Heziketako Salesianos Deusto ikastetxearekiko lankidetzan,
Carola garabiaren maketa bat eraiki da,
1/20 eskalan, Mekanizazio Moduluko
ikasleen eskutik. Maketak jatorrizko garabiaren mugimendu guztiak egiten ditu
eta Itsasmuseumen dago ikusgai.
• Gorabide. Itsasmuseum Bizkaiko Gorabide elkartearekin lankidetza hertsian
ari da, pertsona guztien irisgarritasuna
sustatzen duten gaitasun tekniko, afektibo eta jarrerazkoetan aurrera egiteko.
Gainera, Gorabidek ematen duen GORAKIDE 2019 intsignia jaso du Itsasmu
seumek, adimen-desgaitasuna duten
pertsonekiko duen konpromisoagatik.
• BAOS. Itsasmuseum Bilboko Akordeoi
Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean ari
da eta horretako ohorezko kide da.
• EÑUTT eta VINILO RADIO. Eñutt agen
tziarekin eta Vinilo Radio irratiarekin
egiten duen lankidetzaren bidez, Miniconcerts ekimena gauzatu zen: Bizkaiko
zenbait musika-eskolatatik datozen musika-talde gazteen rock-kontzertuak.
• PRIDE. Itsasmuseum lankidetzan ari
tzen da PRIDE klubarekin. Klub horrek
sustatzen du 1981etik Bilboko itsasadarrean Ingeniaritzako eta Deustuko Unibertsitateko tripulazioen artean egiten
den estropada. Museoak zenbait ekitalditan eta tripulazioen artean egiten den
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desafioan parte hartzen du, azken hori
Museoaren instalazioetan egiten baita.
• Bermeo Tuna World Capital. Itsasmuseum Bermeo Tuna World Capital alian
tza publiko eta pribatuko kide da; aliantza
horren helburua da Bermeon, Euskadin
eta nazioartean atunaren balio-katean
funtsezkoak diren eragile guztiak tartean
sartzea. Proiektu horren zenbait alderditan hartzen du parte Itsasmuseumek.
• «Tras la ELA en vela» ekimena. «Tras
la ELA en vela» proiektu solidarioarekin
lankidetzan ari da Itsasmuseum Bilbao,
ekimenaren mezuak prentsaurrekoetan hedatuz eta itsasaldian grabatutako
dokumentala aurkeztuz.
• La Caixa fundazioa. La Caixa fundazioarekiko lankidetzaren bidez, Itsasmuseumek Educaixa Planetarioa hartu
zuen berean. Bestalde, La Caixako Gizarte Ekintzarekin batera, kultura sustatzen
du gizarteratzeko elementu gisa, eta
doako bisitaldiak eskaintzen dizkie gizarte-egoera ahulenean dauden taldeei.
• Open House. Itsasmuseum lankide
tzan ari da Bizkaiko arkitektura eta hirigintzako Open House jaialdiarekin.
Open House 2019 jaialdiaren esparruan,
Itsasmuseumek ERAIN ikusteko bisitaldi gidatuak eta tailer didaktikoak antolatu zituen, eta Museoaren pantalanak
itsasadarrean zehar nabigatzeko kai bihurtu ziren.
• FairSaturday. Itsasmuseum lankide
tzan ari da Black Friday delakoaren aurkako Fair Saturday mugimendu kulturalarekin, kultura-jarduera asko antolatuz,
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besteak beste, Unesco Etxearekin lankidetzan aurten antolatu direnak.
• Walk on Project, WOP. Itsasmuseum
lankidetzan ari da WOP enpresarekin,
Estropatada ekimena antolatzeko. WOP
gizarte-arloko enpresa da eta gaixotasun
neurodegeneratiboen aurka borrokatzen
da. Estropatadan, milaka gomazko ahatek lasterketa egiten dute Bilboko Itsas
adarrean. Lehiaketa original hori, gainera,
familiako ospakizun bat da, haurrentzako
jarduerak, tailerrak, zuzeneko musika eta
gastronomia aurki baitaitezke bertan.
Aurten, plastikozko ahate famatuen ordez, pinaburuak erabili dira, iraunkorrak
eta biodegradagarriak direlako.
• Turiskopio: Komunikazio estrategikoko
eta berrikuntzako agentzia, turismoan
espezializatua. Itsasmuseum lankide
tzan aritu da Turiskopiorekin, «Turistopia:
pesca donde hay peces» topaketa antolatzen. Profesionalik berritzaileenen inspirazioa jaso nahi duten sektore turistikoko profesionalak elkartzeko gunea.
• Mendi Film Festival, Mendi eta Abentura Zinemaren Nazioarteko Jaialdia. Itsasmuseum lankidetzan aritu da Mendi Film
Festival jaialdiarekin, inaugurazio-galaren zati bat berean hartuta.
• Sail IN Festival, itsasoari eta bela-kulturari buruzko jaialdia. Aurten, haurren
tzako zenbait jarduera eta master class
batzuk egin dira Itsasmuseumen, jaialdiaren esparruan.
• Enkartur. Itsasmuseumek Kantauri
Fest jaialdian hartu du parte. Jaialdi hori
Zierbenan egiten da eta itsasontzi tra-
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dizionalei buruzkoa da. Itsasmuseumek
bere standa izan du, erakusketa batekin
eta haurren jarduerekin.
• Portugaleteko Udala. Itsasmuseum lankidetzan aritu da Portugaleteko Udalarekin eta horren itsas jaialdian parte hartu
du Portu ontzi osagarriarekin. Itsasontzi
hori ERAINen eraiki izan zen, erriberako
arotzeriako teknika tradizionalak erabiliz.
• Arrigorriagako Lanbide Hezkuntzako
eskola. Lankidetza-hitzarmena egin da
Itsasmuseumen eta Arrigorriagako
Lanbide Hezkuntzako eskolaren artean,
zeinaren bidez ikasleek aukera izango
duten Itsasmuseumen praktikak egiteko, Museoko azpiegiturak mantentzeko
proiektu bat prestatzen.
• ARTIUM museoa. Itsasmuseumek lankidetza-hitzarmena egin du Artium museoarekin, zeinaren bidez bi museoen
lagunen elkarteek abantaila esklusiboak
izango dituzten.
• EL CORREO. Itsasmuseum lankidetzan
aritu da El Correo egunkariarekin Enpresen Lasterketa antolatzen.
• DEIA. Itsasmuseum lankidetzan aritu
da Deia egunkariarekin, Sari Digitalak
antolatzen eta Boisen (AEB) egingo den
2020 Jaialdia sustatzen.
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Mantentzen diren lankidetzak:

Beste lankidetza batzuk:

• Bilbao Ekintza. Bilbao Ekintza erakundearekiko lankidetza, Argizko Larruazala
instalazioa mantentzeko eta erakundearen urteko bilera Museoan egiteko.
• EUSKAL MUSEOA. Euskal Museoarekin
lankidetza, museoaren lagunei deskontuak egiteko.
• BILBOBENTURA. Bilbobentura enpresarekiko lankidetza-hitzarmena, Itsas
adarrean piraguak alokatzeko zerbi
tzurako eta baterako kultura-paketea
eskaintzeko.
• PEÑASCAL FUNDAZIOA. Peñascal Fundazioarekiko lankidetza, zenbait euskarri, oinarri eta egitura eraikitzeko.
• DEUSTUKO UNIBERTSITATEA. Deustu
ko Unibertsitatearekiko lankidetza, praktiken-programarekin.
• UR GARBI. Ur Garbi enpresarekiko lankidetza; Museoaren dikean tokia uzten
zaio Itsasadarrean hondakinak biltzen
dituen gailua bertan lotzeko.
• BILBOATS. Museoko kaietan tokia uzten
zaio ontzia bertan lotzeko.
• ALTEGI eta ASAKEN. Lan bertikalen
eskolarekiko lankidetza (ALTEGI eta
ASAKEN), Carola garabia lan bertikalen
edo soka bidezko sarbideen teknikariak
trebatzeko eta haiei prestakuntza emateko zentro bihurtzeko.
• Bilboko Udalaren Ingurumen Arloa.
Lankidetza Bilboko Udaleko Ingurumen
Arloarekin, bizikletan ibiltzen ikasi eta
perfekzionatzeko tailerrak antolatu eta
sustatzeko.
• Euskadiko Biodibertsitate Zentroa.
Lankidetza Euskadiko Biodibertsitate
Zentroarekin, Madariaga Dorretxean.
• Pakea Bizkaia. Pakea Bizkaia itsason
tziarekiko lankidetza.

• Irakurketa Kluba / Harpidetuak.
• Hirukide. Euskadiko Familia Ugarien
Federazioa.
• Fundación Athletic Club Fundazioa.
• BBK26 (26 urte arte).
• Gazte Txartela (26 urte arte).
• Betizu (4-12 urte).
• Itsasamezten.
• Orza.
• Garbikide. Bizkaiko Foru Aldundia.
• ChildrensLab.
• Suspergintza.
• Bilboko Udala.
• EHU Irakaskuntza
• Deustuko Unibertsitatea.
• Bilbobentura.
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14
Bisitari-kopuruaren bilakaera

I

tsasmuseum Bilbao museoak 2019an
izan dituen bisitarien kopuruak
agerian jartzen du gorako joera
dagoela jasotako bisitaldietan; hain
zuzen ere, bisitaldien kopurua aurreko

urtean baino % 16 handiagoa izan da, eta
2017an baino % 26 handiagoa. Horrek
esan nahi du Itsasmuseum Bilbao
Bilboko eta Bizkaiko kultura-erreferente
moduan finkatzen ari dela.
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Bisitari kopurua

Hezkuntzako edo
haurrentzako jardueretako
parte-hartzaileak

2003

35.296

1.905

2004

49.120

7.846

2005

115.235

9.578

2006

38.958

10.715

2007

53.495

10.342

2008

48.242

10.961

2009

61.502

9.790

2010

28.820

7.713

2011

56.720

9.724

2012

51.426

8.027

2013

56.566

6.278

2014

53.883

7.460

2015

102.142

7.037

2016

51.301

8.061

2017

51.313

8.096

2018

55.880

9.717

2019

64.969

10.194

974.868

111.955

Urtea

GUZTIRA
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Organo kudeatzailea
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Itsasmuseum Bilbao Fundazioaren
Patronatua
Fundazioaren Patronatua Itsasmuseum
en zuzendaritza-organoa da eta erakunde
eta enpresa pribatuek osatzen dute.
Gainera, Museoak babesle pribatuak eta
laguntzaile bereziak ditu.
Berezko kideak:
1.
2.
3.
4.

Bilboko Udala (alkatea).
Bizkaiko Foru Aldundia
(Bizkaiko ahaldun nagusia)
Bilboko Portu Agintaritza 		
(presidentea)
Merkataritza, Industria eta 		
Nabigazio Ganbera (presidentea)

Kide hautatuak:
1.
2.

Compañía de Remolcadores
Ibaizabal SA.
Petróleos del Norte, S.A.

Babeslea:
1.

Seguros Bilbao
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