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2021. urtea oso berezia izan da Itsasmuseumentzat; izan ere, 18. urte-
muga ospatu da, programazio bereziarekin, parte-hartze handiarekin, eta 
begirunez begiratu diogu egindako bideari.

Itsasadarra eta itsasoa maite dituzten eta Bilbon eta Bizkaia osoan oso 
errotuta dauden pertsona-, enpresa- eta erakunde-talde baten ideiatik 
abiatu zen museoaren historia. Pertsona horiek proiektu honen alde egitea 
erabaki zuten, eta eskerrak eman behar dizkiegu beren ahaleginagatik eta 
konpromisoagatik. Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Fundazioa 1996an 
sortu zen eta museoak 2003an ireki zituen ateak. Museoaren historian une 
garrantzitsuak daude, baina orain, 2017an, Plan Estrategiko bat onartu da, 
jarduera-eremu guztietan jauzi kualitatiboa egitea proposatzen duena, 
eta itsas posizionamendu zabalagoa, Bizkaiko kostaldera irekiagoa, finka
tzea, Bilboko eta Bizkaiko museo-mapan dagokion lekua hartzeko eremu 
bereiz le nagusia zabalduz. Alde horretatik, Itsasmuseum abiapuntu natu-
rala da Bilboren, hiri baino lehen portu izan zen hiriaren, eta Bizkaiaren, 
itsasoari estu lotutako lurraldearen historia eta idiosinkrasia ezagutzeko.

Azken urteotan, erronka handiak izan ditu Itsasmuseumek teknologia be-
rrietara egokitzeko, publiko-segmentu berriak lortzeko edo bisita-espe-
rientzia eta erakusketa iraunkorra hobetzeko. 50.000 lagunek baino gehia-
gok bisitatzen dute urtero museoa modu egonkorrean, eta 10.000 haur 
inguruk hartzen dute parte eskola-programan.

18 urte hauetan zehar, museoak aurrera egin du Bizkaiko eta Euskadiko 
itsas esparruan erreferentziazko leku gisa finkatzeko, eta aldi baterako 
119 erakusketa egin ditu; horien artean, honako hauek nabarmendu be-
har dira, besteak beste: “Itsasadarra, izateko arrazoi bat”, “Izotzean harrapa-
tuak”, “Itsasoa artean, artea itsasoan”, “Montserrat. Askatasunaren bila” eta 
“Elkano. Aztarnaren bila”.
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Azken urteotan hainbat proiektu estrategiko jarri dira abian, hala nola  
Erain, XX. mendeko Bizkaiko erriberako arotzeriaren ezagutza-poloa; Ka-
rolaren Arima, argiaren eta soinuaren bidez Karola garabia ikusarazi eta 
gure industria-ondarea balioan jarri nahi duen arte-instalazioa; “Obra Gon-
bidatua” programa, Bilboko Arte Ederren Museoarekin lankidetzan; “Rabba  
Rabba Girl!”, emakumea protagonista duen zuzeneko musika-zikloa; eta 
Port Center, Bilboko Portuko interpretazio-zentroa, besteak beste.

Belaontzi Handiak programaren bidez, ontzi klasiko asko etorri dira mu-
seora, herritarrek haiekin gozatzeko: 2003an, museoa ireki zenean, Master 
and Commander filmeko Endeavour ontziak egin zigun bisita, baina horren 
ondoren beste asko etorri dira: Cuauhtémoc, Itsasadarrean bertan Asti-
lleros Celaya ontziolan (Erandio) eraikitako Mexikoko eskola-ontzia, Sea 
Shepard eta Greenpeace ontziak, Aita Guria eta beste asko.

Etengabe hobetzeko prozesuan, Bilboko Kontsulatuko Audientzia Are-
toa egokitu da beheko solairuan. Areto hori Euskal Museoan egon da  
hainbat hamarkadatan, eta erakusketa iraunkorraren kalitate-jauzia da, 
bai ondare- eta historia-aldetik duen balioagatik, bai Itsasmuseumeko 
erakusketa-diskurtsoarekin duen koherentziagatik.

Era berean, 2021ean hobekuntza garrantzitsuak aurkeztu dira, surfari es-
kainitako eremu berria sortu da eta dohaintza pribatu garrantzitsuak jaso 
dira, hala nola Daniel Zuloagaren mural bat, 1900ekoa.

Urtea amaitzeko, etorkizunari ausardiaz begiratzen diogu, ahaleginarekin 
eta dedikazioarekin lan egiteko konpromisoa duen talde batekin, eztabai-
darako, ezagutzarako eta gizarte-berrikuntzarako gune ireki bat eraikitze-
ko, hirian topaleku izango den plaza ireki bat, genero-berdintasuna, jasan-
garritasuna, gizarte-irisgarritasuna, komunitatea erdigunean jartzea eta 
halako balioekin.

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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Leipzigeko Kirchner markako burdinur-
tuzko eta altzairuzko lodiera-makina, 
100cm x 148cm x 105 cm neurrikoa. XX. 
mendeko lehen hamarkadetakoa da.

Marrazketa teknikoko mahaia, Certex 
markakoa, 102 modeloa. Metalezko 
bastidorea eta burdinurtuzko oina di-
tuen taula bat du, XX. mendeko 60ko ha-
markadakoa.

LODIERA-MAKINA ETA MARRAZKETA-MAHAIA

DOHAINTZAK 2021

2

Lodiera-makina zaharra da, oso erabilia 
zurgintzan, baita erriberako arotzerian 
ere, ontzietako kroskoak osatuko zituz-
ten zurezko oholak prestatzeko. Makina 
hau Erain XX. mendeko Bizkaiko erribe-
rako arotzeriako proiektuaren erakus-
ketako tresnen eta makinen bildumako 
parte da. Marrazketa teknikoko mahaia 
ontzioletako ohiko elementu bereiz-
garria izan zen. Horretan, itsasontzien 
planoak, piezak eta zatiak trazatzen eta 
marrazten ziren.
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Neurriak: 84 x 65 cm. 
Egilea: Pablo Ugartetxea

Lan hau Itsasmuseumek antolatutako 
“Itsasadar Handia” aldi baterako erakus-
ketaren parte izan zen; erakusketa hori 
fantasiaren, umorearen eta kolorearen 
bidez Bilboko itsas eta industria-inguru-
nearen errealitatea islatzen zuten obrek 
osatu zuten.

BILBAO SKYLINE I
Olioa eta teknika mistoa paperean

Dohaintzan emandako lanak, Bilbao 
Skyline I-ek, itsasadarra du protagonis-
ta, Bilboko gaur egungo hirigintza-ga-
rapenaren ardatz nagusietako bat. 
Ugartetxearen obran, itsasadarra kale 
nabigagarri gisa igarotzen da, Venezian 
eta Istanbulen dauden ur-bide handien 
antzera. Lanak teknika misto bat erabil-
tzen du, argazkigintza, tinta eta olio-pin-
tura konbinatzen dituena, hiria modu 
poetiko eta oso pertsonalean erakusteko 
autorearen ikuspegi ironikotik, munduko 
beste leku batzuetako oroitzapen eta iru-
di idealizatuekin nahastuta.
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Kableak egiteko bi makina eta erresis-
tentzia-probak egiteko hirugarren ma-
kina bat, Sociedad Franco – Española de 
Alambres, Cables y Transportes Aéreos 
SA. fabrikakoak. Halaber sortan zurezko 
txantiloi eta bobina batzuk daude, non 
kableak biltzen diren, katalogoak eta eti-
ketetako tako batzuk, eta baita alanbre 
grafilatuen lagin bat ere.

SOCIEDAD FRANCO – ESPAÑOLA DE ALAMBRES, CABLES Y TRANS-
PORTES AÉREOS SA. FABRIKAKO MAKINA ETA TRESNEN SORTA.

Egileak: Hermanos Rey
Data: c. 1955
Neurriak: 117,4cm x 40,5cm x 27,3cm

Ontzi-modeloak Monte Arucas ontzia iru-
dikatzen du, 1953an Euskalduna ontzio-
lan Naviera Aznar ontzi-enpresarentzat 
eraikia. Ontziolaren 136. eraikuntza izan 
zen, eta Kanariar Uharteetako eta Erre-
suma Batuko linea fruta-saltzailearen-
tzat eraikitako lehen ontzia. 108,20 m-ko 
luzera zuen, 16 m-ko erruna.

MONTE ARUCAS ONTZIA
Ontzi-modeloa

2

Sociedad Franco – Española de Alambres, 
Cables y Transportes Aéreos fabrika Eran-
dion sortu zen 1898. urtean. Bertan, al-
tzairuzko kableak fabrikatzen ziren Biz-
kaiko eta Estatuko industria hornitzeko, 
batez ere industriako, armadore-enpre-
setako eta meatzaritzako sozietateak.
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KARTA NAUTIKOEN ERAMAILE METALIKOA, HONAKO KARTA NAUTIKO 
HAUEK DITUENA:

1. Carte Générale L’Ocean Atlantique 
Septentrional. Robiquet Hydrographie. 
París, 1875. 
2. Chart of South, West and North Coasts 
of Ireland. Extending from Waterford 
Harbour to Lough Foyle. London, 1853. 
3. East Coast of England (From 
Harwich to Kingston Upan Hull and 
Scarborough Drawb by Hobbs, FRGS 
Hydrographer. Published by Charles 
Wilson. London, 1865. 
4. Carta esférica de la parte meridional 
del mar del Norte que comprende el 
paso de Calais con la correspondiente 
costa de Francia, la de Bélgica y una 
parte de la de Holanda, como tam-
bién una sección de la costa oriental 
de Inglaterra, inclusas las bocas del 
río Támesis. Dirección de Hidrografía. 
Madril, 1856. 

5. Méditerranée. Côtes d’Espagne. Du 
Cap de Palos ou Cap de Creux. Iles 
Baleares et partie de la c*ote de L’Al-
gérie. Dêpot des Cartes et Plans de La 
Marine, 1870. 
6. East Coast of North America. US Coast 
Survey. Sheet IV, 1870.
7. Mar de las Antillas Hoja II Carta de las 
Islas de Santo Domingo y Puerto Rico, 
con parte de las Lucayas y Caribe. Direc-
ción de Hidrografía, Madril, 1865
8. Carta esférica del gran banco de Ba-
hama, Parte de la Isla de Cuba y Costa 
de La Florida. 
Dirección de Hidrografía. Madril, 1858. 
9. Indian and Pacific, Oceans, with pla-
nes of Islands, &, in The Indian Ocean. 
James IMRAY & Son. London, 1878.
10. Indian Ocean 82 & 102 minories. 
James IMRAY & Son. London, 1878.
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Gasolino-motako txalupa da, arrantza-
rako erabilia, eta dohaintza-emaile eta 
jabe den berak egina, 1978an, Santur-
tziko Astondoa ontziolan, 7 BI.3.179.93 
matrikularekin. Motorrik gabe eman da 
ontzia, baina ardatza eta helizea ditu. 
Neurriak: luzera -5,65 m, erruna -1,66 m 
eta garaiera -0,84 m. Itsasmuseumeko 
Erain lantegietan berrituko eta osatuko 
da ontzia, erriberako arotzeria berresku-
ratzeko egiten dituen jardueren barruan.

ZIERBENA
Ontzia

2

Neurriak: 95,5cm x 20cm x 34,5cm

Ontzi-modeloak Sota Sir Ramón de la Sota 
motorrontzia, Naviera Sota Cantábrico 
ontzi-enpresakoa, irudikatzen du, Zu-
maian 1977an Balenciaga ontziolan erai-
kitakoa. Karga orokorrerako ontzi mota 
bat zen, upategia eta edukiontzi-eramai-
lea zituena. Neurriak: luzera – 78,36 m, 
erruna – 13,22 m eta garaiera – 6,30 m. 
Naviera Sota Cantábrico ontzi-enpresa 
1975ean sortu zen, Naviera Sota Poveda 
ontzi-enpresaren ontziak bereganatuta.

SOTA SIR RAMÓN SOTA ONTZIA
Ontzi-modeloa
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José Luis González ontzigile eta erribe-
rako arotzarenak izandako liburuen bil-
duma.

Copa América ontziei, Belaontzi Handiei 
eta Eskola Ontziei buruzko liburu-sorta 
bat da, eta badira José Luis Gonzálezek 
bere bizitzan zehar egin zituen ontzi-mo-
deloak eraikitzeko prozesuan erabili 
zuen ontzi-modelismoari buruzkoak ere. 
Haren lan ugarien artean dago Itsasmu-
seumeko Kontsulatuaren Falua eraiki-
tzea, 2003an egina eta museoaren bildu-
ma iraunkorraren parte dena.

LIBURU BILDUMA I

Francisco Garay Unibasoren liburutegiko 
eta artxibo pertsonaleko liburuen bildu-
ma. Askotariko gai nautikoei buruzko li-
buru horiek Francisco Garayren artxibo 
dokumentala osatzen dute, eta horren 
zati bat 2012. eta 2016. urteetan eman 
zen dohaintzan.

LIBURU BILDUMA II
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Itsasmuseumeko zabalgunea
Jesús Lizaso 
Data: 6 julio 2021 – (…)

Ozeanoaren sustraiak eskultura monu-
mental ikusgarria da, 2010ean Jesús Li-
zasok (Barakaldo, 1961) corten altzairuz 
egina. Sei metroko garaiera eta bi me-
troko oinarria du, eta jarrera hieratikoa 
duten bi irudi antropomorfiko irudika
tzen ditu, arraunari eutsiz bi marinel iru-
dikatzen dituztenak. Herritarrek aisial-
dian biziki estimatu eta asko erabilitako 
Bilboko gune publiko batean, artea ahalik 
eta pertsona gehienengana hurbiltzeko 
helburua lortzen laguntzen du.

OZEANOAREN SUSTRAIAK
Komodatua

Bilboko Itsasadarraren ondoko leku pri-
bilegiatu batean ikusgai dagoen obra 
hau, Euskalduna ontziolako dikeen eta 
barruko ontzi historikoen, ponpen etxea-
ren eta Karola garabi ikonikoaren on-
doan, lehen mailako ondare-multzo ba-
ten parte izatera igaro da.

Jesús Lizaso gaur egungo euskal artea-
ren erreferente nagusietako bat da, eta 
begirada berezia eta hizkuntza propioa 
ditu. 

2
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2

ERAKUSKETA IRAUNKORRA

Plan Estrategikotik abiatuta erakuske-
ta iraunkorra berritzeko hasitako lanei 
jarraituz, 2021. urtean Itsasmuseumek 
aldaketa garrantzitsuak egin ditu le-
hen solairuko erakusketa iraunkorreko 
ibilbidearen eraketan. Aldaketa espazial 
garran tzitsu horren arrazoia Bilboko 
Kon tsulatuaren erakusketa hartzeko 
eremu berri bat ireki beharra izan da.

2021ean, Itsasmuseumek balio sinboliko, 
historiko eta ondare-balio izugarria duen 
ondare bat jaso du gordailuan, Bilboko 
Euskal Museotik datorrena, Bilboko Kon-
tsulatu ohiarekin lotuta. Gaur egun, Bil-
boko Euskal Museoa birmoldaketa inte-
graleko prozesuan murgilduta dago, eta 
proiektu arkitektoniko eta museografiko 
berri bat biltzen du. Proiektu horrek na-
barmen aldatuko ditu bere erakusketen 
konfigurazioa, edukiak eta orain arte are-
toetan jendaurrean jartzen ziren piezak.

Aldaketa horien ondorioz, Euskal Mu-
seoak, bere Patronatua osatzen duten 
erakundeen adostasunez, erabaki du on-
darea herritarrentzat eskuragarri izatea, 
instalazio berrietan, edo, hala badagokio, 
inguruko beste museo batzuetan, hala 
nola Itsasmuseumen. Hala, bada, Kon-
tsulatuko Audientzia Aretoa eta erakus-
keta horretan parte hartu duten pieza 
batzuk Itsasmuseumen gorde dira, mu-
seoko funtsen balioa,  erakargarritasuna 
eta bere ibilide narratiboa areagotuz. 

Horrekin guztiarekin, Itsasmuseumek 
beste erakusketa-proiektu bat prestatu 
du, Itsasmuseumen unibertso tematiko 
eta kontzeptuala osatzeko.
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XVI. mendearen hasieran, Bilbok sen-
dotu egin zuen Kantauriko portu nagusi 
gisa zuen posizioa, hurrengo mendeetan 
funtsezko eginkizun ekonomikoa izango 
zuen erakunde berri bat sortuz: Bilboko 
Kontsulatua. Kontsulatua izan zen Bil-
boko merkataritza-administrazioaren 
giltz arria.

Maketa honek Brujasko (Belgika) Bizkai-
ko Kontratazio Etxea hartu zuen eraikina, 
1489an sortua, erreproduzitzen du. Erai-
kina hiriko merkataritza barrutiaren er-
dian zegoen, bizkaitarren izenari eusten 
dion plaza batean: "Viscayens Plaetse".

BILBOKO KONTSULATUA

XVI. mendeko Bilboren maketa
Egilea: Jaime Laita (2009)
Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco Gordailua, 2021.

Euskal Herriko portuen eta Ipar Euro-
pako portuen arteko itsas zirkulazioa 
bete-beteko goraldian zegoen. Garapen 
horren lekuko, 1489an eratu zen Brujas-
en (Belgika) Bizkaiko Kontratazio Etxea. 
Ordurako, Bilbo zen Kantauriko itsaser-
tzeko itsas plaza nagusia. 

Egilea: Jaime Laita (2009)
Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco Gordailua, 2021.

Posizio hori indartzeko, merkatariek eta 
marinelek Koroari presioa egin zioten 
bere agintea eta jurisdikzioa berreste-
ko merkataritza-gaien gainean. 1511ko 
ekainaren 22an, Gaztelako Juana erre-
ginak emandako pribilegio-gutunaren 
bidez, Kontsulatua, Kontratazio Etxea, 
Itsasoko eta Lurreko Negozioen Gizonen 
Epaitegia eta Bilboko Unibertsitatea sortu 
zen. Hurrengo hiru mendeetan, erakunde 
berriak funtsezko zeregina izan zuen Bil-
boren eta haren Itsas adarraren garape-
nean.
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Bilboko Kontsulatuaren egoitza San An-
ton elizaren ondoan egon zen, eta men-
deetan zehar herriaren erdigune nagusia  
izan zena osatu zuen: Plaza Zaharra edo  
Plaza Nagusia. Bertan garatzen zen 
herri ko bizitza urbanoa, politikoa, ekono-
mikoa eta soziala. Salgaien zamalaneta-
rako eta merkataritzako jardueretarako 
lekua zen. Azoka gisa ez ezik, herriko 
festak, zezenketak eta beste ekitaldi 
sozial batzuk ere egiten ziren Plazan. 
1895ean eraitsi zuten eraikina, Kontsula-
tua desager tu eta Udalaren gaur egungo 
egoitza eraiki ondoren.

Kontsulatuaren egoitza

San Anton, Kontsulatua eta Bilboko Udala 
Egilea: Jaime Laita (2010)
Euskal Museoa – Bilbao –  
Museo Vasco Gordailua, 2021.
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Kontsulatuak hiriko merkatari, garraio-
lari eta itsas maisu guztiak biltzen zi-
tuen, eta Bilboko itsas merkataritza-tra-
fiko guztia kontrolatzen zuen, jurisdikzio 
pribatiboarekin eta bere ordenantzetan 
jasotako lege-multzo propioarekin. Bere 
gaiak ordenatu, legeztatu eta kudea-
tzeko aginpidea zuen, baita salgaiak 
trafikatzekoa eta merkataritzaflotak 
osa tzekoa ere. Esan dezakegu sortu ze-
nean, sendotu egin zela Bilboko portua-
ren hegemonia. 

Hiru mendez, Kontsulatuak arautu zuen 
Bilboko eta itsasadarreko merkatari tza- 
eta portu-jarduera. Bilboko eta itsas-
adarreko nabigazioari eta merkataritzari 
buruzko guztia arautzen eta kontrola-
tzen zuen.

Bilboko Kontsulatuak Merkataritzako 
Auzitegi Judizial gisa jokatzen zuen: he-
rriko merkatarien eta Bilbon tratua zu-
ten saltzaileen auzi guztien berri zuen. 
Lehen auzialdiko epaitegia izan zen 
merkataritzako auziak edo itsasoko jen-
dearen artekoak ebazteko. Bereziki ga-
rrantzitsua izan zen merkataritza-harre-
manak arautzeko lana, kanbio-letrak, 
aseguru-polizak eta gisako gaietan, Bilbo 
merkataritza-plaza seguru eta erakar-
garri bihurtzeko nazioarteko itsas mer-
kataritzaren barruan.

Haren betebeharren artean itsasadarra-
ren nabigagarritasuna eta kanalizazioa 
bermatzea ere bazegoen. Horretarako, 
ibaia bideratzeko, garbitzeko edo drai-

Kontsulatuaren eginkizunak

natzeko obrak proiektatu eta egin zituen 
etengabe. Pilotu lemanak –portuko pilo-
tuak– gaitzeko eta aztertzeko kontrola 
ere egin zuen, Portugaleteko barra bel-
durgarriaren bidez portura sartzeko edo 
handik irteteko maniobretan on tziak gi-
datzeko ardura baitzuten. Azkenik, Kont-
sulatuak paper nabarmena jokatu zuen 
nautikaren irakaskuntzan, eta XVIII. men-
dearen erdialdeko lehen eskola haren 
babespean sortu zen.

Priore bat eta bi kontsul buru zirela, 
merkatarien eta averíaren ekarpenekin 
finantzatzen zen Kontsulatua; portuan 
egindako transakzio komertzialen gai-
neko zerga zen avería. XVIII. mendetik 
aurrera, prebostad errege-zergaren es-
kubideari esker, Kontsulatuak herri lan 
handiak egin ahal izan zituen, hala nola 
Gaztelarako bidea Urduñatik eta pilotuen 
eskola bat.
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Bilboko Kontsulatuaren Artxiboa

Dokumentuetan ageri denez, Kontsula-
tuak 1761ean enkargatu zuen armairuen 
multzoa. Bilboko Kontsulatuaren artxiboa 
osatzen zuten armairu horietan mendee-
tan zehar gorde ahal izan zen erakunde 
horren historia. Gaur egun, Kontsulatuko 
funtsak Bizkaiko Foru Aldundiaren Artxi-
bo Historikoan daude gordeta.

Joaquín de Echeverria maisu mihizta-
tzaile bilbotarrak eraiki zituen, eta de-
korazioaz Ramón Villalón pintore eta 
urregilea arduratu zen, bilbotarra hura 
ere. Tiraderak barrualdetik berunezko 
xaflekin estali ziren, barruan edukiko 
zituzten paper-sortak hezetasunetik ba-
besteko. Tiraderetan liburuen edo doku-
mentazioaren generoaren berri ematen 
da: averíen kontuak, pribilegioak, hor-
nidurak, eskriturak, jabetza-tituluak, 
ordenan tzak, jurisdikzio-egintzak eta 

abar. Haren diseinu bikainak eta dekora-
zio-aberastasunak agerian uzten digute 
Kontsulatuak Bilbo eta Bizkaiarentzat 
izan zuen garrantzia.

Bilboko Udala – Ayuntamiento de Bilbao 
Gordailua, 2021.
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Armairuen multzo bikain horretaz gain, 
erakusketako ondare higigarrien artean, 
Kontsulatuko Audientzia Aretoko altzari 
multzoaren parte izan ziren bankuak na-
barmentzen dira. XVIII. mendean eraikiak; 
ikerketa batzuek diote egilea Luis Paret y 
Alcázar izan zela, 1779 eta 1785 artean 
Bilbon bizi izan zen gorteko pintorea, bai-
na horri buruzko zalantzak daude.

Kontsulatuko Audientzia Aretoko bankuak
Euskal Museoa – Bilbao – Museo Vasco Gordailua, 2021.

Manuel Losada (Bilbo, 1865 - 1949)
Kontsulatuko zutabe-korridorea
Urtea: c. 1920
Teknika: Pastela paper gainean
Neurriak: 48 x 70cm
Komodatua: Euskal Museoa – Bilbao – 
Museo Vasco Gordailua, 2021.

Manuel Losada bilbotarrak 1920 alde-
ra margotutako koadro honek Bilboko 
Kon tsulatuaren egoitzaren barrualdea 
irudikatzen du; zehazki, etxeko zutabe-
korri dorea. Seguruenik, Kontsulatuaren 
barruko irudi bakarra da.
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Estilo neoklasikoko ispilu-mota horri 
Bilbao Mirror deitzen zaio zaharkinen 
nazioarteko merkatuetan. Izen hori Bil-
bo hiriari dagokio, antza denez bertan 
ekoiz ten edo merkaturatzen baitziren, 
eta Bilbon lehorreratzen ziren atzerrita-
rrek erosten zituztela uste baita. Hainbat 
ale ezagutzen dira bilduma partikularre-
tan Ingalaterra Berrian, AEBetan, baita 
Minneapolis Institute of Arts delakoan 
ere. 

2

Bilbao Mirror
XVIII. mendearen amaiera
Komodatua: Euskal Museoa – Bilbao – 
Museo Vasco Gordailua, 2021.
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Kontsulatuaren Ordenantzak

Kontsulatuak bere ordenantzak idazteko 
pribilegioa izan zuen. Erregeak onartu 
ondoren, nahitaez bete beharrekoak zi-
ren haren jurisdikziopean zeuden guz-
tientzat. Haietan arautzen ziren haren 
eskumeneko alderdi guztiak: merkatari-
tza, nabigazioa, justizia, karguen hau-
taketa eta abar. Arau-multzo hori aldatuz 
eta hobetuz joan zen denborak aurrera 
egin ahala.

1737ko Ordenantza Berriak dira prozesu 
horren puntu gorena. 1829ko Espainiako 
Merkataritza Kodea onartu arte inda-
rrean egon ziren ordenantza horiek, eta 
eragin handia izan zuten garaiko merka-
taritza-zuzenbidean, baita indargabetu 
ondoren ere. Askotan berrinprimatu on-
doren, Latinoamerikako herrialde askok 
berenganatu zituzten XIX. mendean ze-
har, eta gaur egungo Espainiako Merka-
taritza Koderako inspirazio-iturria izan 
ziren.

Bilbo Hiri Txit Noble eta Leialeko Uniber-
tsitate eta Kontratazio Etxe Ospetsuaren 
1737ko Ordenantzak
1796an berrinprimatuak
De Sancha inprimategia (Madril)
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Bilboko Kontsulatuaren kapera San Antonen

Kontsulatuko beste leku adierazgarri 
bat San Anton elizako kapera izan zen. 
1644an, Bilbo Hiriak kapera hori eman 
zion Kontsulatuari, Kontsolazioko edo 
Kontsulatuko Gure Ama izena hartuta. 
Udalbatzan, urteko ostiral guztietan eta 
beste jai batzuetan, ospakizun erlijiosoak 
egitera joaten ziren, baita nabigatzai-
leen eta nabigazioan hildakoen aldeko 
zenbait meza ere. Kontsulatuko karguak 
aukeratzeko hauteskundeetan, Espiritu 
Santuaren meza ospatzen zen.

San Antondik atera ondoren arrastoa 
galduta, 1960ko hamarkadan irudia bil-
duma partikular batean agertu zen berri-
ro. Bilboko Merkataritza Ganberak erosi 
zuen, eta gordailuan utzi zioten Bilboko 
Euskal Museoari, Itsasmuseumera lekuz 
aldatu arte.

Kontsolazioko Ama Birjinaren tailua
Egilea: Pedro Alonso de los Ríos  
(Valladolid, 1641 – Madril, 1702)
Urtea: 1699
Materiala eta teknika: zura / taillaketa - 
polikromatua
Dimentsioak: 167cm-ko garaiera eta
65 x 54cm-ko oinarria
Komodatua: Merkataritza, Industria eta 
Nabigazio Ganbera, 2021.
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Kontsulatuaren falua

Kontsulatuaren boterea Bilboko ekitaldi 
ofizialetan eta jaietan agertzen zen, eta 
haietan faluak hartzen zuen protago-
nismoa, agintarien segizioa eramaten 
baitzuen itsasadarrean zehar. Tokiko bo-
terearen eta botere kontsularraren sin-
boloak nabariak ziren haren apainketan, 
estandarteen, armarrien, danborren eta 
abarren irudikapen piktorikoaren bidez.

Bilbok, bere Kontsulatuaren bidez, 
itsasa darraren gaineko jurisdikzio-es-
kubideari eutsi zion, eta hura zaindu eta 
kontserbatzeaz arduratu zen. Bere itsas  
lurraldea berresteko, Kontsulatuak 
prozesio bat egiten zuen urtero Itsasada-
rrean zehar. Prioiak eta kontsulak Portu-
galeteko barraraino joaten ziren faluan, 
eta han botatzen zuten teila jurisdik-
zionala. Ekitaldi berean, barrako pilotu  
berria aukeratzen zen, ontziak Bilboko 
Portura sartzeko modua zaindu eta gau-
zatu behar zuena. 

Portugaleteko herriak bere jurisdikzio-es-
kubideen alde Bilboren aurka auziei bide 
eman arren, bisita horiek XVIII. mendea-
ren bukaera arte iraun zuten. 

1999an, Bilboko Itsasadarra Itsas Mu-
seoa Fundazioa falua hau eraikitzen hasi 
zen. Jatorrizko planorik ez zegoenez, An-
tón Cortázar itsas proiektugileak planoak 
egin zituen, Francisco Bustríni esleitu-
tako olio-pintura batetik abiatuta.

José Luis González itsasontzi-mode-
listak eta erriberako arotzak egin zuen 
eraikina, mota bat baino gehiagoko zu-
rak erabilita: Hondurasko kaoba, haritz 
frantsesa, Oregongo pinua, irokoa eta 
Birmaniako teka. 
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Portugalete eta bertako barra
Egilea: ezezaguna
Urtea: c. 1740
Bilboko Portu Agintaritza 
(Olabarri jauregia)

Koadroan Portugaleteko barra ageri da: 
ontzi bat barra zeharkatzen ari da, zen-
bait txalupak atoian daramatela. Aldi be-
rean, falua ikusten da, itsasadarrean ze-
har egiten duen ibilbidean. Faluaren garai 
horretako irudikapen bakarretakoa da. 

Bilboko Kontsulatua 1829an desagertu 
zen, baina faluak bizirik iraun zuen. XIX. 
mendearen amaiera arte, Bilboko eta 
itsas adarreko bizitza publikoan jarraitu 
zuen. Agintarien harreretan eta hiriko 
beste ekitaldi ofizial batzuetan erabiltzen 
zuten.
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Bederatzi pieza, kasetoi deiturikoak, Bil-
boko Arana Jauregitik (Bilboko Kontsu-
latuaren garaikidea) datoz. Tabikak dira, 
gaztaina-zurezko taulak, angeluzuze-
nak, itsasoari eta itsas merkataritzari 
lotutako eszenak irudikatzen dituzten 
tenple-pinturaz polikromatuak (naoak, 
itsas borrokak, ontzi-eraikitzaileak eta 
abar). Hemen aurkezten dugun multzo 
horretaz gain, Arana Jauregiko kasetoien 
bilduma osoak musikarekin, dantzare-
kin, ehizarekin eta abarrekin lotutako 
eguneroko bizitzako eszenak biltzen ditu, 
eta horiek jatorrizko etxeko familiaren 
leinuaren armarriekin txandakatzen dira.

Apaingarri zeregina osatuz, kasetoi ho-
riek solairu noblearen sabaiko kasetoi-
duraren eta jauregiko bigarren solairuko 
ganbera batzuen zati ziren. Arana fami-
liaren egoitza, Bilboko Alde Zaharrean 
eraiki zuten etxebizitza, XVI. mendearen 
bukaeraren eta XVII. mendearen hasiera-
ren arteko tartean, gaur egungo Belosti-
kalera sarrera zuela eta fatxada Erribera 
kalearen aldera, seguruenik aurretik ze-
goen dorre sendo baten orubean.

Arana Jauregia hiriaren ernamuinean 
zegoen, Plaza Zaharretik edo Plaza Na-
gusitik gertu, San Anton elizaren eta Bil-
boko Kontsulatuaren ondoan.

Arana Jauregiko KASETOIAK edo TABIKAK

Bilboko Kontsulatuaren falua

Erakutsitako tabika edo kasetoien mul-
tzoan aipamen berezia merezi du Kon-
tsulatuaren falua erakusten duen taulak. 
Irudi hori faluaren irudikapen zaharre-
netakotzat har daiteke, kontserbatu dire-
nen artean.
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Bilbao petrolio-ontzirako murala

Formatu handiko lan hau Bilbao pe-
trolioontziaren Ofizialen Ganbararako 
enkargua izan zen, 1962an uretaratua. 
Baina ez zen inoiz ontzian jarri. Naviera 
Vizcaína ontzi-enpresaren egoitza izan 
zuen helmuga, hau da, petrolio-ontziaren 
jabearena. Bilbao ontzia eta haren homo-
nimo Guernica, Ferroleko ontziolan erai-
kiak, garai hartako handienak izan ziren, 
lurrun-turbinen propultsioarekin.

Lanaren gai nagusia Bilboko nabiga-
zioaren historia da, eta zenbait eszena 
irudikatzen ditu: pleitatzaileak, konkis-
tatzaileak, marinelak, Kontsulatua, on-
tziola eta abar, atzealdean Ibaizabal age-
ri dela.

José María de Ucelay  
(Bermeo, 1903 - Bilbo, 1979)
Urtea: 1962
Teknika: Olioa mihisean 
Neurriak: 540 x 132cm 
Komodatua: Bizkaiko Foru Aldundia –  
Diputación Foral Bizkaia, 2021.
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Kontsulatuaren armarria erakundea-
rentzat garrantzi berezia duten doku-
mentuen goiburuan agertzen da. Bere 
testuen lehen edizioetan Bilboko ar-
marria erabiltzen du eta 1669an Kontsu-
latuaren lehen armarri ofiziala agertzen 
da Ordenantzen azalean. Hortik aurrera, 
hainbat bertsio agertu dira Kontsulatua-
ren liburuak apainduz. 

Kontsulatuaren armarria

Kontsulatuaren armarria
XVII-XVIII. mendeak
Brodatua lihozko oihalean
Komodatua: Bilboko Udala –  
Ayuntamiento de Bilbao, 2021

Kontsulatuaren armarria
Kontsulatuko eraikinetik ekarritako 
armarri baten erreprodukzioa gresean, 
gaur egun Bilboko Udaletxean kontser-
batua.
Komodatua: Euskal Museoa - Bilbao -  
Museo Vasco, 2021

Kontsulatuaren ikurrak belak zabalduta 
dituen ontzi bat du motibo nagusi. Gai 
hori une bakoitzean nagusi diren ar-
te-estiloetara egokitu da, eta banderak, 
armak eta nabigazio-elementuak bere-
ganatu ditu.
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BILDUMAKO PIEZEN ZAHARBERRITZEA

2021. urtean zenbait zaharberritze-lan 
egin dira Itsasmuseum bildumako pieza 
batzuetan. Lan horietako asko erakus-
ketan bertan egin dira, bisitariei onda-
re-piezak zaharberritu eta kontserbatze-
ko prozesuen berri emanez, museoetan 
oinarrizkoak eta funtsezkoak diren bai-
na herritarrek gutxi ezagutzen dituzten 
lanak. Zaharberritze-tratamenduetan, 
museoak beti betetzen du esku-har tze 
minimoaren, bereizgarritasunaren eta 
itzul garritasunaren irizpidea. Erabiliko 
diren metodo, teknika eta materialak 
behar bezala probatu dira eta denbo-
raren joanean itzulgarriak eta kaltega-
beak izango dira. Prozesu guztiek aldez 
aurre ko azterketa bat eskatzen dute, eta 
horretan zehaztuko dira egin beharreko 
lanak: garbiketak, itzultze bolumetriko 
eta kromatikoak, elementuak lehenera-

tzea eta abar. Zaharberritze prozesu 
guztiak txosten zehatz batean jasotzen 
dira beti. Txosten horretan, egindako lan 
guztiak zehazten eta argazkiak ateratzen 
dira, eta piezaren aurreko eta ondorengo 
egoeraren berri ematen da. 

- Infanta María Teresa modeloa: Infanta 
Maria Teresa gurutzaontzi korazatuaren 
modeloa; 1893an eraiki zuten korazatu 
hori, Astillero del Nervión ontziolan. Biz-
kaian eraikitako altzairuzko lehen ontzia 
da. Modeloari garbiketa-tratamendu bat 
aplikatu zaio.

- Erripako Ontziolako modeloa: XIX. men-
dean Bilboko itsasadarreko ontzioletan 
egindako zurezko zamaontzien modelo 
bakarretakoa da. Zehazki, ikerketa-lanak 
egiten jarraitzen dugun arren, Erripako 
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Ontziolatik etorria izan liteke. Modelo hori 
Zazpi Kaleetako taberna batean egon zen 
urte askoan, eta museora iritsi zenean 
zikinkeria-geruza bat zuen, ia ezinezkoa 
egiten zuena piezaren benetako kontser-
bazio-egoera ezagutzea. Esku hartzeko 
prozesua garbiketa sakoneko tratamen-
dua izan da, eta, horri esker, pilatutako 
zikinkeria ugari eta gainjarritako ber-
niz-geruzak kendu ahal izan dira. Pieza 
garbitu ondoren, askatutako elementuak 
finkatu dira, txertaketen bidez, eta puska-
tutako piezak birkokatu dira. Metakrila-
tozko indargarriak jarri dira, piezari erre-
sistentzia emateko, eta, azkenik, berniz 
satinatua, babes gisa.

- Blas de Lezo modeloa: lineako ontzi 
modeloa, fragatako aparailuarekin. Na-
barmentzekoa da zura lantzeko lan bi-
kaina, edertasun handiko xehetasunekin 
eta akabera perfektuarekin. Modeloko 
zur-oinarrian organismo-jarduera txiki 
bat hauteman zen, eta, horregatik, xilofa-
goen aurkako tratamendua eta garbike-
ta-prozesua egin dira. 

- Mineral-kargalekuak: Trianako Mea-
tzeetako Trenbideko mineral-kargale-
kuak irudikatzen dituzten bi maketa dira, 
1865ean Bizkaian trazatutako aurrena.
Ez dakigu noiz eraiki ziren maketa horiek, 
ezta zergatik ere, nahiz eta XIX. mendea-
ren amaieran eginak izan daitezkeela 
uste den. Piezak garbitzeko eta optimi-
zatzeko tratamendua egin zaie maketei.

- Bilboko Kontsulatuko armairuak: Bil-
boko Kontsulatuko Artxiboko armairuen 
multzoa Euskal Museoaren egoitzatik 
Itsasmuseumera garraiatzea oso lan 
konplexua izan zen. Eraikinaren bera-

ren ezaugarriak eta armairuek zehar-
katu behar zituzten espazioen garaiera 
zirela eta, sekzioetan banatu eta zen-
bait pieza desmuntatu beste erreme-
diorik ez zen izan, hala nola, kopeteak, 
pinakuluak eta hankak, horrek zekarren 
konplikazioarekin, kontuan izanik armai-
ruak XVIII. mendekoak direla eta egoe-
ra delikatuan zeudela, hain zuzen ere, 
azkenik 1974an Euskal Museora eraman 
zituzten arte izandako etengabeko le-
kualdatzeengatik. Armairuen polikromia 
mugimendu eta hausturetatik babestu 
behar izan zen, eta egonkortu, horreta-
rako paper japoniarra eta untxi kola era-
biliz. Behin Itsasmuseum en, muntatu eta 
finkatu egin dira armairuak, egonkorta-
suna eta sendotasuna bermatuz eta be-
reizgarritasunaren eta itzulgarritasuna-
ren oinarrizko prin tzipioei eutsiz. Gaur 
egun, piezak eta polikromia garbitzeko 
eta finkatzeko lanak egiten ari dira. La-
nek aurrera jarraitzen dute obrengatik 
irekita moduko batean, eta erakusketara 
joaten diren pertsonei zaharberritzearen 
mundu liluragarria zuzenean ezagutzeko 
gonbita egiten zaie.
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Aldi baterako erakusketak
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IBARROLA ITSASADARREAN, URA, BURDINA, SUA ETA AIREA 
Patrick de la Sota Aretoa

3

Formatu handiko 17 olio-pintura eta ho-
gei marrazki biltzen ditu erakusketa ho-
nek; Agustín Ibarrolak itsasadarraren in-
guruko itsas eta industria-gaiak jorratzen 
ditu horietan. Artistak 1970eko hamarka-
dan egindako obra-sail bat da; Ibarrolaren 
ibilbidean etapa bat esanguratsua izan 
zen hura, produktibitate eta eferbeszen-
tzia handikoa, eta haren ezaugarri nagu-
si paisaia horien estetika industrialagatik 
sentitzen zuen lilura izan zen.

Ibarrolak ez zuen, zentzu hertsian, itsasoa  
margotu, baina, ozeanoaren sakonera 
inoiz islatu ez zuen arren, harekin hitz 
egin du bere ibilbide artistikoan zehar, 
bere erara, Bilboko Itsasadarrarekin 
egiten duen bezala, siderurgia- eta on-
tzi-fabriketan zehar egindako ibilbidean. 
Mineral-kargalekuek, eraikitzen ari diren 
ontziek, fabrikek, ontziolek, arraunek, di-
keek, galdategiek, tximiniek, langileek 
beren lanean edo beren familiekin, in-

Komisarioa: Irrintzi Ibarrola
2021eko maiatzaren 11tik aurrera
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dustria-pabiloiek edo nabigazio kolekti-
boak Bilboko Itsasadarrean bizi izan diren 
pertsonen indarra sinbolizatu dute; hain 
zuzen ere, Ibarrolak gaztaroan estetikoki 
gehien maite izan zuen mundua da, eta 
haren espazioetan kokatzen dira erakus-
keta honetako koadroak, Itsasmuseumen 
erakusketa-diskurtsoaren lerro nagusi-
etako baten ordezkari. Suari eta burdinari 
omenaldia, baina urari eta aireari ere bai.

“Beharbada, langileen seme izateagatik eta 
langile ere izan naizelako, beti interesatu 
izan zait gizakiak bere lanarekin sortzen 
duen guztia. Gaztetatik sartu da nire pin-
turan fabriken, erreminten, artisau-formen 
mundua, testurak, materialtasuna, kolo-
reak”, Agustín Ibarrola (Basauri, 1930).

Baina iraganeko oroimen estetikoa 
berres kuratzeko ariketa izatetik harago, 
protagonisten kezketan oinarrituta ber-
dintasuna eta justizia lortu nahi dituen 
sortzaile konprometitu baten sustrai hu-
manista eta sozialak aldarrikatzen ditu 
Ibarrolak. Nahiz eta erakusketan osagai 
figuratiboa nagusi izan, ez dira falta kon
tzeptu linguistikoak; horiek garrantzi han-
diagoa hartu zuten gero haren lanean.
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ZURA ETA URA proiektu fotografikoli-
terarioa da, eta gure arrantza-portuek 
ontziak egiteko zura material sintetikoez 
ordezkatzearen ondorioz galdu duten 
nortasunari buruz gogoeta egiteko es-
katzen digu. Gainera, proiektuak ome-
naldia egin nahi die Bizkaiko erriberako 
azken arotzei. Ontziak egiteko zuraren 
ordez beste material batzuk erabiltzea-
ren ondorio nagusiak bi dira: kolorea eta 
nortasuna galtzea, eta erriberako arotze-
riaren sektorea desagertzea.

ZURA ETA URA
II. Nabea

Portuetako polikromiaren desagerpena 
ikusmen-aberastasuna eta arrantza-por-
tuen berezitasuna murrizten ari da; izan 
ere, leku horiek oso bereizgarriak eta go-
gorarazleak dira munduko hainbat leku-
tan. Euskadiko arrantza-portuetan, urdi-
na, gorria eta berdea izan dira historikoki 
kolore nagusiak. Kolore-konbinazio hori, 
neurri batean, denboran zehar finkatu 
den bizitza ulertzeko modu baten isla da, 
nortasun-adierazpen izan arte, eta, hain 
zuzen, nortasun horren galera islatu nahi 
du ZURA ETA URA-k.

2021eko irailaren 26ra arte

3



44 Jardueren memoriaItsasmuseum Bilbao 2021

Ontzi-eraikuntzaren joera-aldaketa horren  
beste ondorioetako bat da pixkanaka 
desagertzea erriberako arotzeria, arti-
sau-ontziola txikiak eta zurezko on tziak 
eraikitzeari, konpontzeari eta manten-
tzeari lotutako industria guztia.

Proiektu honek erakusketa ibiltari bat 
eta argitalpen bat ditu, eta Konrado Mu-
gertzak zuzendu du. Bizkaiko Foru Al-
dundiak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, La-
boral Kutxak eta Baskegurrek finantzatu 
dute, eta Itsasmuseumek eta Donostiako 
Aquariumak koproduzitu.

Erakusketa hainbat argazkik osatzen 
dute, artistikoak eta dokumentalak, ko-
lorea zurez, burdinaz eta harriz adieraz-
ten dutenak, guztiak Konrado Mugertza 
artista eta erakusketa ugaritako komi-
sarioak eginak, ospe handiko autoreen 
saiakera laburren eta literatura-testuen 
aukeraketa batekin batera, hala nola Lei-
re Bilbao, Unai Elorriaga, Itxaro Borda, 
Kirmen Uribe, Anjel Lertxundi, Arantxa 
Urretabizkaia, Miren Agur Meabe eta Jo-
kin de Pedro, Jesus Mari Lazkano artista 
plastikoaz, Humberto Astibia irakasleaz, 
Jon Ruigomez Matxin Itsasmuseumeko 
zuzendariaz eta Julián Murelaga Lekei-
tioko erriberako arotzaz gain.

Bestalde, argitalpenak erakusketako iru-
di eta testu guztiak biltzen ditu. Liburuan, 
testu nagusiak euskaraz daude garatuta, 
eta ondoren gaztelaniara, frantsesera eta 
ingelesera egindako itzulpenak ageri dira.

Sinaval 2021 – Zura eta Ura
Zura eta Ura erakusketak 2021 Sinaval 
Nazioarteko Ferian hasi zuen bere ibilbi-
dea, BECen (Bilbao Exhibition Centre), 
2021eko urriaren 5etik 7ra. Nazioarteko 
azoka hori, bi urtean behin egiten dena, 
nazioarteko itsas sektorearen errefe-
rentzia global bihurtu da. 
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ITSASADAR HANDIA
Carol Iglesias Espazioa

2021eko maiatzaren 7tik ekainaren 29ra arte

3

Pablo Ugartetxea artista bilbotarraren 
umorez, kolorez eta fantasiaz betetako 
proposamena da “Itsasadar Handia”. Bil-
boko itsas eta industria-ingurunearen 
errealitatea islatzen duten zenbait obra 
biltzen ditu artistak, eta horiek munduan 
zehar bidaiatzera gonbidatzen dute ikus-
lea. Erakusketaren protagonista nagusia 
itsasadarra da, Venezia, Istanbul eta gi-
sako leku gogoangarrietan dauden ur-bi-
de handien itxura hartuz kale nabiga-
garri gisa igarotzen dena.

Pinturak teknika mistoa erabilita egin 
dira, argazkigintza, tinta eta olio-pintura 
konbinatuta. Hiria modu poetiko eta oso 
pertsonalean erakusten dute autorearen 

begirada ironikotik, munduko beste leku 
batzuetako oroitzapen eta irudi idealiza-
tuekin nahastuta. Izan ere, erakusketa ez 
da Abran amaitzen, mundura irekitzen 
da, ikusleok Paris, Erroma, Venezia edo 
New Yorkera eramanez.

Erakusketa hau parentesi bat da artista-
ren beste lan batzuen katastrofismoan, 
eta alde egiten du aurri arkitektonikoe-
tatik edo olatu erraldoiek edo lurrikarek 
suntsitutako hirietatik, edertasunera eta 
dotoreziara irekitzeko, Picassok II. Mun-
du Gerraren izugarrikeriaren ondoren, 
bere arte-garai ludikoenean, “bizitzearen 
poza” birsortuz egin zuen bezala.



46 Jardueren memoriaItsasmuseum Bilbao 2021

Ormaiztegiko Zumalakarregi Museoak 
ekoitzitako erakusketa ibiltari honek mi-
grazioaren iraganari eta orainari buruzko 
hausnarketa proposatzen du. Lehen 
pertsonan kontatuta, erakusketak mi-
grazio-fenomenoaren ikuspegi bikoi-
tza ematen du: XIX. mendekoa eta gaur 
egungoa. Elkarrekin topo egiten duten bi 
begirada, elkarrekiko kontrastea egiten 
dutenak eta pertsonek etorkizun hobea 
lortzeko duten desioan bat datozenak, 
baita leku ezezagunetara jota ere, ziur-
tasunik gabe eta jatorrizko herrialdeetan 
bizitzeari uko egitera behartuta. Askotan 
apustu ausartei edo ustekabeko egoerei 
erantzuten dien prozesu konplexua. Itzu-
lerako txartelik gabeko bidaia horien zati-
rik gizati arrena azaltzen du erakusketak, 
lokuzioen bidez XIX. mendeari dagoki-
onez, eta ikus-entzunezko piezen bidez 
oraingo testigantzetan.

XIX. mendea Leopoldina Rosa ontziaren 
espedizioaren bidez aztertzen da; 1842an 
Baionatik Uruguaira abiatu ondoren hon-
doratu zen, eta 200 euskal migratzaile 
hil ziren hondoratze hartan. Gaur egun-
goa, berriz, latinoamerikarren Euskadiko 
etorkin-komunitatearen parte diren per-
tsonen testigantzekin kontatzen da.

Zumalakarregi Museoak ekoitzitako Mi-
grazioak proiektuaren parte da. Proiektu 

LEOPOLDINA ROSA: GAUR EGUNGO ISTORIO BAT
Carol Iglesias Espazioa

horrek gai oso konplexu batean sakon-
tzera dei egiten du. Gai hori historikoki 
presente izan da Euskadin beti, bi no-
ranzkoetan, alde egin behar izan duten 
pertsonena eta bizitza hobea bilatzera 
etorritakoena, eta itsasoak zeregin era-
bakigarria izan du bietan.

Zumalakarregi Museoa, Ormaiztegi
Komisarioa: Mikel Alberdi
2021eko uztailaren 22tik irailaren 19ra arte
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Iñaki Oñatek egindako itsasargien argazki 
gogorarazle batzuk ditu erakusketak, eta 
nabigazioan berebiziko garrantzia izan du-
ten azpiegitura horiek onartzearen aldeko 
apustua egin du. Gaur egun, beren hasie-
rako funtziotik aldendu dira, teknologia 
berri ak sartu baitira. Proiektuak itsasar-
gien ondare industrialaren balioa nabar-
mendu nahi du, haien babesa aldarrikatu 
eta espazio horietarako erabilera berriak 
bilatzeko gogoeta kolektiborako bidea ireki.

Iñaki Oñatek, argazkien egile eta diseinua-
ren munduan esperientzia handia duen 
profesionalak, omenaldi pertsonala egin 
nahi izan dio “hainbeste bizitza salbatu 
dituzten labarretako ezkutuko paraje ho-
riei, zor handia baitugu haiekin”, eta haien 

ITSASARGIA, GAUEKO IZARRA
Carol Iglesias Espazioa

aintzatespena eta babesa aldarrikatu nahi 
izan ditu, izan ditzaketen erabilera berriei 
buruzko hausnarketa kolektiboa bultzatuz.

Erakutsitako argazkiek era askotako itsas-
argiak erakusten dituzte, bakoitzak bere 
magia baitu eta bere tokia hartzen baitu 
historian eta paisaian, Iñakik berak bere li-
buruan idatzi bezala: “Nire bizitzan ikusi di-
tut harroak, boteretsuak diren itsasargiak, ia 
iraindu ere egiten dutenak beren presentzia 
handinahiarekin, eta ikusi ditut beren sinple-
tasunari esker argiaren dorre direnak.”

Irudi guztiak Itsasargia, gaueko izarra li-
buruan jaso dira, museoko dendan esku-
ragai.

Iñaki Oñate
2021eko irailaren 30etik azaroaren 28ra arte

3
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CVCEPHOTO 
Auditoriuma

BBK MENDI FILM FESTIVAL BILBAO BIZKAIA

2021eko abenduaren 1etik 2022ko urtarrilaren 9ra arte

Mendi Film mendiko eta abenturako nazioarteko zinemaldiaren 14. edizioaren progra-
mazioaren barruan, Itsasmuseumek aldi baterako bi erakusketa antolatu zituen:

ATXARTE
Carol Iglesias Espazioa

Argazki-erakusketa hau Urkiolako Parke 
Naturalean dagoen Atxarte paraje natu-
ralari buruzkoa da. Subjektibotasunetik 
sortutako den erakusketa da, Arantza 
Sáez de Lafuente autorearen bizipen 
pertsonaletik abiatuta. Atxarten oraindik 
ere antzinako harrobien hondakinek di-
raute; Atxarteko Eskalada Eskola dagoen 
eremu harritsua hainbat hamarkadatan 
ustiatu zuten harrobi haiek. Leku natural 
horretan, duela 70 urte baino gehiago, 
eskalatzaileek lehenengo bideak ireki zi-
tuzten, eta gaur egun, adin eta baldintza 
guztietako jendeak naturan bertan go-
zatzen du paisaia hori.

Erakusketa honek CVCEPHOTO mendi-
ko jardueren nazioarteko 7. argazki-le-
hiaketan saritutako 20 lanak biltzen 
ditu. Erakusketa osatzen duten lanen 
artean daude Jan Zahula argazkilari txe-
kiarraren The Edge of Guillotine, BBK Men-
di Film Bilbao Bizkaiaren 14. edizioaren 
irudi izateko hautatua, eta Marcin Ciepie-
lewski poloniarraren The X, CVCEPHOTO 
2021ko lehen saria 
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Aurreko urteetan bezala, Bizkaiko Be-
lenzaleen Elkarteak Itsas Jaiotza anto-
latu zuen 2021eko Gabonetan. Oraingo 
honetan, Luis Pareten (Madril, 1746-
1799) Bilboko Arenalaren bista (Bilboko 
Arte Ederren Museoaren bildumarena) 
lanaren birsorkuntza ederra egin zen.

ITSAS JAIOTZA
Behatoki Aretoa

2021eko abendua

3

Ekimen horren barruan, Itsasmuseum 
ibilbide zabalago baten partaide da, Bil-
boko hainbat zentro eta leku enblemati-
ko biltzen dituena, eta, aldi berean, Biz-
kaiko Belenzaleen Elkarteak sortutako 
jaiotzak hartzen dituena.
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Martin Ibarrola idazleak eta David Quin-
tas argazkilariak osatutako literatu-
ra-erakusketa bat da. Amerikar konti-
nentean murgilduta, itzulerako txartelik 
gabe hara joan ziren euskaldunen testi-
gantza harrigarri eta zirraragarriak be-
rreskuratzen ditu erakusketak. Hamabi 
istorio dira, 9 herrialdetako errepide-gel-
dialdien gisara antolatuak, ikusleari 
abentura bat bizitzeko eta gure historia-
ren kapitulu berriak ezagutzeko aukera 
ematen diotenak.

BASQUE WAY
Kanpoaldea

Martín Ibarrola eta David Quintas
2021eko uztailaren 2tik 16ra arte



51Jardueren memoria Itsasmuseum Bilbao 2021

IZENA DAUKAGU/TENEMOS NOMBRE
Kanpoaldea

3

Idoia Leache artistaren lana izan da 
EHUko Arte Ederren Fakultateko ikasleei 
zuzendutako lehiaketa honen VIII. ekital-
diaren proposamen irabazlea; pintura-
ren, eskulturaren, ikus-entzunezkoaren, 
performancearen edo beste diziplina 
artistiko batzuen bidez, salgaiak garraia-
tzeko erabili ohi diren edukiontzi indus-
trialekin esku-hartze artistikoa egitean 
oinarritzen da lehiaketa.

Portuko Edukiontzietako Instalazio Artistikoen Lehiaketaren VIII. ekitaldia.
Itsasmuseum, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Aurtenetxea
Egilea: Idoia Leache 
2021eko irailaren 24tik aurrera

Leacheren lana morez margotutako bi 
edukiontzi handik osatzen dute, gurutze 
bat osatuz, bata bestearen gainean, bes-
te batekin batera, azken hori txikiagoa, 
zuria, diagonalean jarria, beste bietatik 
metro gutxira. Instalazio horren bidez, 
itsasontzien historian zehar emakumeek 
egindako lana ikusarazi nahi du artistak, 
egitura ikusgarri horien gainean itsas 
sektoreko emakume nabarmenen izenak 
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idatziz, haien ekarpena aitortzeko. Idoia 
Leachek bere lanean hautatutako hama-
bi emakumeak nor bere garaian aitzinda-
riak izan ziren oso maskulinizatutako ere-
mu profesionalean, eta, ahal eginaren eta 
ausardiaren bidez, hurrengo belaunal-
dientzako bidea irekitzen lagundu zuten: 
Anna Ivanova Schetinina, 1935. urtean 
merkataritza ontziko lehen emakume 
kapitaina; Victoria Drummond, 1922an 
makinetako lehen emakume ofiziala eta 
1959. urtetik aurrera makinetako burua; 
Lena Ringbon, 1931n lehen aldiz ontzi-
ratua, 16 urte zituela, ontzigaineko lehen 
emakume marinela; Mary Lacy, 1759an, 
19 urte zituela, arotz-ikastun gisa ari-
tutakoa, emakumea zela ezkutatuz eta 
William Chandler izena hartuta; Conchi 
Rodríguez Rodríguez, Marina Zibilean 
doktorea, zortzi urte daramatzana kapi-
tain agintean bidaiari-ontzietan, ibilgai-
lu-kargetan eta petrolio-ontzietan; Idoia 
Ibáñez Ozores bilbotarra, 1994an ontzi 
bateko kapitain izatea lortu zuen lehen 
emakumea; Remedios Hinojosa, “Reme”, 
lehen emakume kapitaina Transmedite-
rránean; Ángeles Rodríguez Bernabeu, 
merkataritza nabigazioko lehen emaku-
me ofiziala 1984an; Yolanda Balleste-
ros, makinetako lehen emakume ofiziala 
2001ean; Paula Vázquez Carrera, maki-
netako titulu ofiziala lortutako emakume 
ofizialik gazteena; María Ángeles Cam-
pos, merkataritza nabigazioko kapitain 
izandako lehen emakume galiziarra 
2012an, eta Sonia Cabado Sánchez, ma-
kinetako buru izandako lehen emakume 
galiziarra 2007an.

GERMAN ELORZA  
ARGAZKI BILDUMA
Kanpoaldea

Abenduaren 18tik aurrera

Bigarren urtez jarraian, Itsasmuseumek 
Germán Elorza Arrietaren (1910-1983) 
bildumako argazki-erakusketa hartu du, 
1932 eta 1974 artean datatutako argaz-
kiez osatua. Argazkietan, Itsas adarreko 
zenbait eremutako portu-jarduera 
erakusten da, herritarrentzat berres-
kuratu direnak, baita garai hartako Bi-
zkaiko eguneroko bizitzako eszenak ere 
(Bilbo, Erandio, Santurtzi, Sestao eta Por-
tugalete).

Germán Elorza Arrieta (1910-1983) 
prentsarako erreportajeetan espezializa-
tutako fotokazetaria izan zen, eta gutxik 
bezala jaso zuen bere garaiko Bizkaiko 
tokiko eta eskualdeko bizitza. Haren ar-
gazki artxiboa, Euskadiko Artxibo Histo-
rikoan gordetzen diren 100.000 argazkik 
baino gehiagok osatua, bere garaiko Biz-
kaiko historiaren ikusizko kronika onene-
tako bat da seguruenik. 

Ekimen hau Bilboko Portu Agintaritzak 
eta Euskadiko Artxibo Historikoak sus-
tatu dute, eta Bilboko Portu Agintaritzak 
2022rako argitaratutako egutegian isla-
tzen da, Itsasmuseumeko dendan salgai.
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Itsasmuseumek eta Bilboko Arte Ederren  
Museoak lankidetza-hitzarmen egonkor 
eta aldian behinekoa ezarri zuten 
2019an: Obra Gonbidatua programa. 
Helburua da Bilboko Arte Ederren Mu-
seoaren funts zabaletatik aukeratutako 
obra adierazgarri bat aurkeztea Itsas-
museumen, zenbait hilabetez. 

OBRA GONBIDATUA

Akordio horrek dinamikoagoa egiten du 
Itsasmuseumen erakusketa-proposa-
mena, eta ehun urtetik gorako erakunde 
honen balio artistiko eta historiko eza-
guneko lanak ikustera gonbidatzen du, 
ohikoa ez den leku batean, beste tes-
tuinguru tematiko batean, aldi baterako 
emandako lanen eta erakusketa osatzen 
duten gainerako piezen artean elkarriz-
keta berritzaile eta koherentea sortuz. 3
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c. 1913
Brontzea. 199 x 110 x 136 cm 
Vilallonga de la Sota familiaren dohaintza 1975ean 
Inb. zbkia. 82/199

LEMAZAINA 
Quintín de Torre (Bilbo, 1877-1966)

Lemazainak Quintín de Torreren lanaren 
alderdi sozialena ordezkatzen du. Bere 
ontziko lema zuzentzen ari den marinel 
gazte bat irudikatzen du, itsasoari eta 
eguraldi txarrari aurre egiten.

QUINTÍN DE TORRE proiekzio handien-
eko euskal eskultoreetako bat izan zen 
XX. mendearen lehen herenean. Bilboko 
Arte eta Lanbide Eskolan ikasi zuen, eta 
Parisen osatu zituen ikasketak, Bilboko 
Udalaren (1901-1902) eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren (1902-1906) pentsiodun 
gisa. Produkzio zabala egin zuen, batez 
ere brontze, zur eta harri polikroma-
tuan, eta erretratuan, kostunbrismoan 

eta arlo sozialean, irudigintza erlijiosoan 
eta oroitzapenezko eta hileta-eskulturan 
jarri zuen arreta. Arte Ederren Erakuske-
ta Nazionaletan maiz parte hartu zuen, 
Londresen, Parisen eta Venezian ere 
aurkeztu zituen lanak, eta hainbat aldiz 
saritu zituzten. Halaber, Euskal Artisten 
Elkartearen bultzatzaile eta lehendakari 
izateagatik eta artearen sustapen irmoa-
gatik nabarmendu zen.
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Lemazaina, Quintín de Torrerena

3
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c. 1922-1924
Olio-pintura kartoi gainean
Bilboko Arte Ederren Museoa
1928an eskuratua

TXO ZURIA
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa, 
1884 - Lima, 1957)

Marinelen munduaren irudikapenaren-
gako interesa XX. mendearen hasieran 
berpiztu zen euskal pinturaren barruan. 
Espiritu novecentistak elikatuta, zeinak 
sentimentalismotik ihesi eta irakurke-
ta sinple eta anekdotikoetatik urrun-
tzen zen arte autoktonoa aldarrikatzen 
baitzuen, euskal artistek ingurune ezin 
hobea aurkitu zuten itsasoan beren kul-
tura-ondareko arketipo sinbolikoak iru-
dikatzeko. Horien guztien artean, Julián 
de Tellaeche nabarmendu zen, zeinak 
bere ekoizpen ia osoa Euskal Herriko 
portu nagusietan zeuden lanbide, per-
tsonaia eta itsasontzien unibertsoari 
eman baitzion.

Madrilen mende amaierako Espainiako 
eskolan nagusi zen akademizismoan 
hezia, Tellaechek berehala baztertu 
zuen eragin hori, eta 1902an Parisera 
joan zen, Frantziako hiriburuan bizi zen 
modernitateak liluratuta. Han, Cézanne, 
Gauguin eta gisako artisten plastiketatik 
eratorritako estetika postinpresionisten 
eragina jaso zuen, eta artista horiek be-
rek Nonell, Sunyer, Arteta eta gisako pin-
tore katalan eta euskal herritarrengan 
izandako eraginak bildu zituen. Itsas oa 
gai bakarra izanik, Tellaechek, bera ere 
marinel izana, haren izaera hiru gai na-
gusitan laburbildu zuen: itsasoko jen-
dea, kostako emakumeak eta portuetan 

sortutako argierreflexuak. Margolariak 
bere bizitzan zehar berrinterpretatu zi-
tuen irudikapen horiek, konposizio-sen-
dotasun baten, silueta definitu baten 
eta paleta murritz baten bidez ebatzita. 
Bestalde, haren ekoizpenaren barruan, 
aurrean ageri diren gorputz erdiko irudi 
batzuen presentzia monumentala na-
barmentzen da; irudi horien lasaitasuna 
enkoadraketen bat-batekotasunaren 
bidez dinamizatzen da, baita pintzelka-
da dardarkari eta lehorraren bidez ere. 
Adierazkortasun eutsi bat, zeinari lagun-
du egiten dion Tellaechek bere lanetan 
euskarri gisa behin eta berriz kartoia 
erabiltzeak, eta hori azken emaitzan ere 
igartzen da.
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Txo zuria, Julián de Tellaecherena

3
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Akriliko mihise gainean
125 x 720 cm

Bilbo MMX, 2010
Jesus Mari Lazkano (Bergara, 1960)

Bilbo MMX formatu handiko lan panora-
mikoa da, Jesus Mari Lazkanok sortua 
2010eko Shangaiko Erakusketa Uniber-
tsalerako. Bilboko iraganeko, orainaldiko 
eta etorkizuneko mugarri arkitektoniko 
nagusiak irudikatzen ditu, eta itsasa-
darra da eraldaketa horren ardatz na-
gusia. Lan horren parean, artistaren 10 
zirriborro edo marrazkik aurretiazko 
sormen-prozesua erakusten dute.

Pintura hiperrealista horretan, Lazkanok 
xehetasun guztiak zaintzen ditu hiriaren 
irudimenezko ikuspegi ia fotografikoa 
emateko, Artxanda eta Arangoiti arteko 
leku batetik. Bertan, Bilboko arkitektura 
garaikidearen ikur adierazgarrienetako 
batzuk nabarmentzen dira, hala nola 
Iberdrola Dorrea eta Guggenheim Mu-
seoa, baita beste leku enblematiko ba-
tzuk ere, Begoñako Basilika eta San Ma-
mes estadioa, esaterako.
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erakusketa iraunkorra aberasteko, ez 
soilik balio artistikoagatik, baita mu-
seoaren diskurtsoarekin duen koheren-
tziagatik ere. Bilboko Kontsulatuaren fa-
luaren erreplikaren ondoan dago ikusgai 
lana –1511n sortu zen erakunde hori, 
eta agintariek Bilboko Itsasadarrean 
nabigatzeko erabiltzen zuten haren ont-
zia–, baita Argizko larruazala obraren on-
doan ere –Esther Pizarro eskultorearen 
instalazio artistikoa, hiriaren eraldaketa 
modu bisualean hurbiltzen duena eta 
Jesus Mari Lazkanoren obrarekin batera 
joana Shanghaira–.

Itsasmuseumek Bilboko Itsasadarraren 
garrantzi historiko, sozial eta ekonomi-
koa azaltzen du, bai Bizkaiko kostaldea-
rekin lotzen gaituen elementu moduan, 
bai Bilboren jaiotzaren lekuko moduan, 
lehenik portu gisa eta gero hiri gisa. Jauzi 
horretan, itsasadarraren nabigagarri-
tasuna bereziki erabakigarria izan zen 
itsasoaren bidez merkataritza bultza-
tzeko eta mundurako ateak zabaltzeko, 
eta horrek lurraldean aurrekaririk gabe-
ko aurrerapena eta garapena ahalbidetu 
zituen. Etapa hori 1980ko hamarkadan 
amaitu zen aurrekaririk gabeko indus-
tria-krisiarekin, eta hiri-kontzeptu berri 
bat ekarri zuen, abangoardistagoa eta 
zerbitzuetan, kulturan eta ezagutzan oi-
narritutako ekonomia duena, lan hone-
tan maisutasunez interpretatua.





4
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Erain XX. mendeko Bizkaiko erribe-
rako arotzeria zaharberritzeko gunea 
da. Proiektu estrategiko horrek modu 
integralean heltzen dio erriberako aro-
tzeriaren lanbidearen ezagutza berres-
kuratzeari, Bilboko itsasadarrean eta 
Bizkaiko kostalde osoan oso presente 
egona aurreko mendean.

1.- DIKE LEHORREKO ONTZIAK ZAINDU 
ETA MANTENTZEKO PLANA

2021. urtean, Erain osatzen duten per-
tsonek hainbat alditan esku hartu dute 
museoko dike lehorrean dauden ontzi-
etan, mantentze- eta garbitze-lanetan, 
kroskoak eta ontzigainak pintatzen, eta 
hondatutako piezak eta elementuak le-
heneratzen. Zehazki, honako hauetan 
egin dira lanak: Auntz atoiontzia, Bizkaia 
I salbamendu-ontzia, Europa-Euskadi 93 
belaontzia, Portu gangila, Athleticen ga-
barra, Kataka txalupa eta portu-pilotuen 
txalupa.

2.- NUEVO ANCHÚSTEGUI KONTSERBA-
ZIOA - ZAHARBERRITZEA

2021ean, Itsasmuseumek 2016. urtean 
abiarazitako Itsasontzien Mantentze Pla-
nari jarraituz, Erainek Nuevo An chústegui 
arrantza-ontzia zaharberri tzen jarrai-
tu du. Berreskuratze-prozesu horrek 
obrengatik irekita ideiari jarraitzen dio, 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren lagun tzari esker gauza-
tzen ari den proiektu baten aurrerapenak 
bisitatzera, parte hartzera eta denbora 
errealean ezagutzera gonbidatzen ditu 
herritarrak.

Zaharberritze zientifikoko proiektu  
horrek diziplina anitzeko talde tekniko 
bat du, sukaldaritzako, museoetako, on-
dareko, unibertsitateko eta etnografiako 
profesionalek osatua, eta, horrez gain, 
lankidetza estrategiko estua du Otxarki 
Lanbide Heziketako Eskolarekin, bai eta 
EHUko Arte Ederren Fakultatearekin eta 
euskal zuraren basogintza-sek torea or-
dezkatzen duen Baskegur elkarte profe-
sionalarekin ere.

Bestalde, Antxustegi familia, ontzia do-
haintzan eman ondoren, zaharberritze 
prozesuan oso inplikatuta dago, eta haren 
dokumentazioari laguntzen dioten datuak, 
argazkiak eta informazioa eman ditu.

Aurten, funtsean, brankako lehen here-
na jatorrizko diseinuari jarraituz forratu 
da, eta, horretarako, beharrezkoa izan 
da azken urteetan zaharberritze zientifi-
ko eta zainduaren estandarrak betetzen 
ez zituzten esku-hartzeak zuzentzea eta 
arteztea. Horrez gain, ontzigaina zahar-
berritzen jarraitu da, trankanil berriak, 
istriborreko zintoia eta popan karel bi-
koitza jarriz. Zubian, eskora zuzentzeko 
maniobrak egin dira, metalezko pikade-
ro berriak jarri dira egurrezkoen ordez, 
on tziaren formen kontserbazioa ber-
matzeko; horrez gain, forruan masilla 
jarri da eta lixatu egin da, babeserako 
pintaketarako.

3.-ERAINEN SUSTATZE EKIMENAK

Sortu zenetik, Erainek erriberako aro-
tzeria sustatzeko jarduerak egin ditu, 
honako helburu hauek lortzeko: oraindik 
existitzen den itsasoko zurezko ondarea 
kontserbatzea, XX. mendean gure kostal-
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dean garrantzi handia izan zuen eta gaur 
egun ia desagertuta dagoen lanbide bati 
balioa ematea, eta aitzindari izan zen 
zura lantzeko modu bat berreskuratzea.

2021ean, Itsasmuseumek sustapen- eta 
hedapen-jarduerak eskaintzen jarraitu 
du; esaterako, familientzako bisita gi-
datuak erakusketara, tailerrera edo di-
keetara, eta horiek modu erregularrean 
mantendu dira asteburu guztietan.

4.- UPV/EHU-REN UDAKO IKASTAROA

Itsasmuseumek, UPV/EHUrekin bate-
ra, bi eguneko udako ikastaroa antolatu 
zuen irailean, Praktika onak euskal ontzi 
tradizionalen eta itsas ondarearen zahar-
berritze zientifikoan. Ikastaroa aurrez  
aurre eman zen, baina online ere jarraitu 
ahal izan zen.

Gure gizartea itsas ondarearen balioa ai-
tortzen hasi da, eta ondare hori berres-
kuratzea eta babestea eskatzen; beraz, 
beharrezkoa da ondare hori kontserba-
tzeko oinarri zientifikoa ezartzea.

Itsas ondarea gure itsas kulturaren par-
te da, batez ere ontziek eta ontziolek 
ordezkatua, bai eta immaterialak ere, 
muntatzeko arotzeriari zein erriberako 
arotzeriari buruzko ezagutzen bidez, 
mendeetan zehar belaunaldiz belaunaldi 
transmitituak.

Itsasmuseumek, Bizkaiko itsas onda-
rea eta kultura babestu eta zabaltzeko 
xedean, etengabeko elkarrizketa du gai 
horretan diharduten zenbait diziplina-
tako pertsonekin, ondare hori berres-
kuratzeak ekarriko duenaren ikuspegi 

orokorra lortzeko (merkataritza-nabiga-
zioa, arotzeria, zaharberritzea, arkitektu-
ra, arkeologia eta abar). Horrek guztiak 
ahalbidetzen du prozesu tradizionale-
tako ezagutzak egungo kontserbazio- 
eta zaharberritzeteknika zientifikoekin 
bateratzea, teknologia berriek dituzten 
baliabideak bereganatuz. Horrela, Ontzi 
Tradizionalak Erosteko, Kontserbatzeko 
eta Zaharberritzeko Praktika Egokien 
Eskuliburua prestatzeko oinarri zientifi-
koa ezarri ahal izango da, betiere aldez 
aurreko ikerketa zorrotz batetik abiatuta.

Udako Ikastaroa batez ere praktikoa 
izan zen, osagai teorikoa alde batera utzi 
gabe, eta zenbait teoria azaldu, trukatu 
eta eztabaidatzeko foruma sustatu zuen, 
esku hartzeko prozesu, metodologia eta 
teknikak barne.

Birtualtasunaren aroan, Itsasmuseumek 
piezen materialtasunaren garrantziaren 
aldeko apustua egiten du, eta, horregatik, 
bisitak proposatzen ditu in situ, museoa 
parez pare irekiz, tailerretik hasita eta 
Nuevo Anchústeguirekin jarraituz. Zahar-
berritze zientifikoa egiten ari zaion on
tzira igotzea balio handiko esperien tzia 
izan zen ikastaroan parte hartu zuten 
pertsonentzat, eta “paregabea” izan zela 
adierazi zuten.

Udako Ikastaroa jende guztiarentzat izan 
zen, oro har, aurretik inolako esperien-
tziarik izan ez eta itsas ondarearekin 
lehen harremana izan zuten pertsona 
interesatuengandik hasi eta gaia hainbat 
espezializazio-mailatan ezagutzen duten 
pertsonenganaino.

Lau helburu izan zituen ikastaroak: itsas 
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Kubiertako tirafondoetako zuloak estaltzeko 
ziritxoak jartzea

Estalkia lixatzea

Brankako baoak prestatzea Kubiertaren brankako gunea, bikeztatu gabe 
Enbono zaharra kendu behar izan zen  

kubierta berregiteko

Estalkijunturak zigilatzea eta lixatzea Sikaflex 290 Dc Prorekin

Brankako enbonoa egitea Trankanil-estalkiaren eta kubiertaren arteko 
juntura kotoiarekin bikeztatzea

Popako aldearen ikuspegia kubierta  
bernizatu ondoren

Brankako aldearen ikuspegia kubierta  
bernizatu ondoren

Ontziaren ikuspegia, popa, kubiertako lana amaitu ondoren
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ondarearen inguruko ezagutza tradizio-
nalak eta gaur egungo babes-teknikak 
zabaltzea; ontzi tradizionaletan lan egi-
ten duten pertsonak eta taldeak teknika 
zientifikoetan prestatzea; kasu bakoi
tzean aplikatu beharreko irizpideak par-
tekatu, entzun, eztabaidatu eta adostea; 
eta itsas ondarearen kudeaketan dizipli-
na anitzeko ezagutza sustatzea.

5.- KULIXKA

Eraingo taldeak, Bizkaiko itsas ondarea 
babesteko xedearekin, Kulixka ontzia le-
hengoratu eta prestatu du, premiaz. On-
tzia Isuntza Arraun Elkartearena da, eta, 
lankidetza-esparruan, museoak konpro-
misoa hartu du ontzia zahar berritzeko, 
Bizkaian jardunean mantentzen diren 
neurri jakin bateko zurezko ontzi urrie-
tako bat baita, eta, gainera, ontzia noiz-
behinka erabil dezake. Prozesua, era 
berean, Erain osatzen duen diziplina 
anitzeko taldearentzako ikaskuntza eta 
prestakuntza praktikorako aukera gisa 
planteatzen da.

Lekeitioko Viuda de Murelaga Ontziolan 
eraiki zuten 1980an, gure kostaldeko 
ohiko kroskoarekin, garai hartako arran-
tza-ontzietakoen antzekoa, brankan 
“abaniko” zabala, traineru-motako popa 
eta arrufadura nabarmena zituela; lan 
nagusia on tzigaina konpontzea izan zen, 
trankanileko tapetan esku hartu gabe. 
Konponketarako, jatorrizkoen antzeko 
materialak erabili ziren, hau da, 32 mi-
limetroko lodierako iroko-oholak. Bes-
talde, ontzigaineko oholak baoei batu zi-
tzaizkien, A-2 kalitateko 80 milimetroko 
tirafondo herdoilgaitzak erabiliz, eta on-
tzigaina zigilatzeko Sikaflex 290 DC Pro 

erabili zen. Esku-hartze horien ondorioz, 
brankako enbonoa, popako enbonoa eta 
haren bankua berreraiki behar izan ziren; 
behealdetik ireki zen, garbiketa handia-
goa egiteko, eta, ondorioz, hobeto kon-
tserbatzeko. Gainera, kabinako gune ba-
tzuk konpondu eta bertako bankua berritu 
zen, desmuntatu egin behar izan baitzu-
ten, azpian zeuden taulak aldatzeko.

Proiektu honek Itsasmuseumen eta Le-
keitioren arteko sintonia ona berresten 
du, bai eta bien arteko lotura estua ere, 
duela urte batzuetatik honako zenbait 
proiektu komun eta askotariko lankide-
tzen bidezkoa.

6.- RASPAS KLUBAREN BATELA

Esku-hartze orokorra eta pintaketa.

7.- GABARRA

2021ean, halaber, Erainek parte hartu 
zuen, martxoan, museoaren dikean lan 
egiten duten enpresak prestatzeko eta 
laguntzeko lanetan, gabarraren flota
garritasun-probetarako, ontzia pres-
tatzeko prozesua amaitu eta gero, mu-
seoak eta Athleticek 2020an sinatutako 
lankide tza-hitzarmen baten bidez.

8.- KOMUNITATEA

Gaur egun, gero eta ohikoagoa da onda-
re-piezak kontserbatu eta zaharberritze-
ko orduan lantaldeak edo jakintza-alor 
anitzeko taldeak sortzea, kontserba-
zioaren, ikerketaren, zaharberritzearen 
eta elkarren osagarri diren beste profil 
batzuetako sektoreko pertsonek osatuak, 
zaharberritze zientifikoaren irizpideak 
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betetzeko eskatzen diren jakintza-arloe-
tara egokitzeko. Hala, zaharberritu be-
harreko piezamotaren arabera, profilak 
batzuk edo besteak dira, eta, zalantza-
rik gabe, itsas ondarea zaharberritu eta 
zaintzeari dagokionez, oso garrantzitsua 
da erriberako arotzeriaren lanbidea eza-
gutzea.

Berrikuntza soziala funtsezko faktorea 
da Erain osatzen duten pertsonen ko-
munitatean. Museoak koordinatutako 
belaunaldien arteko eta kulturen arteko 
taldea, non prestakuntza eta talde-lana 
ezinbesteko ezaugarriak baitira. Erain-
ek prestakuntza-bide bat eskaintzen 
die Otxarki lanbide heziketako eskolako 
ikasleei, gizartean baztertuak izateko 
arriskuan dauden gazteei lan-munduan 
sartzen laguntzeko; urte askoko ibilbide 
profesionala duten boluntarioengandik 
esperientzia eta ezagutza teknikoak ja-
sotzen dituzte, eta, jarduera-eremuetako 
profesionalengandik, proiektuan modu 
zientifiko eta dokumentatuan aurrera 
egiteko behar diren profesionaltasuna 
eta koordinazioa.

Zurezko ontzien zaharberritze zientifiko 
tradizionalean, beharrezkoa da ikerketa 
egitea, batetik, babes berezia merezi du-
ten ontziak identifikatzeko, eta, bestetik, 
adostasun-arau batzuk edo irizpide ko-
mun batzuk ezartzeko, ezagutza hurren-
go belaunaldiei modu argi eta ordena-
tuan transmititzeko.

Beste enpresa eta erakunde batzuek ere 
parte hartzen dute Erainen: Baskegur, 
zuraren hornitzaile, eta Pinturas Juno, 
pintura ematen.

4
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Itsasmuseum Bilbaoren helburua da itsas  
kultura eta ondarea modu ludiko eta di-
bertigarrian hurbiltzea biztanleria-sek-
tore zabalenetara, eta arreta berezia 
ematea eskolako publikoari, haur eta 
gazteei. Herritarrentzako museo irekia 
izateko, eta dagokion gizartearen be-
harrei erantzuteko gai izateko, hezkun-
tza-ziklo bakoitzari eta bisitarien ezau-
garriei egokitutako gaiak eta formatuak 
eskaintzen dizkie ikastetxeei eta elkar-
teei. Programa didaktikoaren helburua 
da teknika kognitiboak eta trebetasun 
sozialak transmititzea, eta, aldi berean, 
sormena, talde-lana, elkartasuna eta gi-
sako balio garrantzitsuak sustatzea.

Azken ekitaldietan, Itsasmuseumek Haur 
Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bi-
garren Hezkuntzako eta Batxilergoko zi-
kloetako 10.000 ikasle inguru hartu ditu 
urtero, baita prestakuntza-moduluetako 
ikasleak ere.

Aurten, museoko 2021/22 hezkun tza-
programaren gida orokorra eguneratu 
da, tailer guztien laburpen-koadro bat 
diseinatu da eta bitakora-koaderno bat 
edo hezkuntza-etapa desberdinetara 
egokitutako lan-eskuliburu praktiko bat 
argitaratu da, Haur Hezkuntzatik hasita 
Batxilergoraino.

Material didaktiko guztiak doan eta bi 
bertsiotan daude eskuragarri, euska-
raz eta gaztelaniaz, Itsasmuseumen 
webgunean, ikastetxeek museoan ikusi  
aurretik, bisitan zehar eta ondoren erabil 
ditzaten.

IKASTETXEETARAKO DISEINATUTAKO 
JARDUERAK

Eskolako curriculuma oinarritzat har-
tuta, ikasleen maila eta gaitasunetara 
egokitutako hezkuntza-programa za-
bala garatzen ari da museoa. Museoko 
erakusketa iraunkorrean bisita gidatua 
egiten da; Haur Hezkuntzako eta Le-
hen Hezkuntzako ikasleen kasuan, az-
tarna-jolas baten bidez egiten da, eta,  
horren osagarri, eskulan bat egiten da.

AUDIOGIDAK

Itsasmuseum Bilbaok museoa modu li-
brean edo gidatuan bisitatzeko aukera 
ere ematen du, eta, horretarako, audiogi-
da bat dago eskuragarri euskaraz, gazte-
laniaz, ingelesez eta frantsesez.

Audiogida doan deskargatu daiteke, bai 
Androiderako bai IOSerako.

5
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ESKOLA PROGRAMA

PIRATA HASIBERRIA 
Haur Hezkuntza (4-6 urte)

Haur Hezkuntzako ikasleek nabiga-
zioaren mundu liluragarriaz goza de-
zakete pista jolas erraz honekin, mu-
seoan ezkutatutako altxorrak aurkituz. 
Ondoren, “Pirata-ikaslea” ipuina irakurri 
eta antzezten jarraitzen da, eta berdin-
tasunaren, lankidetzaren eta adiskideta-
sunaren gaiak jorratzen dira. Protagonis-
ta Anne Bonnie izeneko neskatila bat da, 
Asier izeneko Bilboko mutiko baten lagun 
egiten dena, baita haren maskotena ere, 
Craig papagaia eta Iratxo tximinoare-
na. Jarduera amaitzeko, ipuineko prota-
gonistei buruzko eskulana egiten dute.  
Museoak proposatzen du ikasgelan pira-
teriaren gaia lantzea eta ikasgelan egin-
dako pirata-mozorro erraz batekin joa-
tea bisitara.

ITSASOAREN SOINUAK 
Haur Hezkuntza (4-6 urte) eta  
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)

Itsaso eta ozeanoetan soinu asko en tzun 
ditzakegu. Horietako batzuk naturalak 
dira, itsasoko olatuak edo animalia ba-
tzuek igortzen dituztenak, eta beste ba-
tzuk artifizialak, hala nola motorrak, itsas
ontzien bozinak edo itsas bizitzari kalte 
egiten dioten petrolio-esplorazioen leher-
ketak. Itsasmuseumek tailer sen tsorial 
bat proposatzen du; horretan, pista jolas 
baten bidez, soinu horietako batzuk iden-
tifikatu eta imitatuko ditugu, eta, ondoren, 
soinu-balea bat sortuko dugu.

KAROLA, GARABI INDARTSUA
Haur Hezkuntza (4-6 urte)

Karola garabia Euskalduna ontziola za-
harraren ikurra da; 300 ontzi baino gehia-
go egin baitziren ontziola hartan. Baina... 
zergatik du izena Karola? Tailer didaktiko 
honen bidez, Haur Hezkuntzako ikasleek 
garabi gorri ezagun eta indartsu horren 
izenaren jatorria ezagutuko dute; gaur 
egun, Itsasmuseumeko itsasargia eta 
zaindaria bilakatu dena.

Museoko erakusketa iraunkorrean pista 
jolas dibertigarri batekin hasiko da jar-
duera, eta eskulan batekin amaitu. 
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ITSASONTZIA 
Haur Hezkuntza (5-6 urte)

Jarduera honen helburu nagusia da 
Haur Hezkuntzako ikasleak itsason-
tzien bidez itsas mundura hurbiltzea, 
garraiobideek eguneroko bizitzan du-
ten garrantzia uler dezaten eta beren 
ingurunea aurkitu dezaten eta inguruko 
munduaz kontzientzia har dezaten. Be-
netako altxor ezkutua aurkitu behar 
dute pista jolas erraz baten bidez, mu-
seoko erakusketa iraunkorra ezagutzen 
duten bitartean. Amaitzeko, belaon-
tzi bat egingo dute txantiloi baten gai-
nean, oinarrizko zatiak ikasiz: kroskoa, 
branka, popa, luzera, erruna, mastak, 
belak, ontzigaina eta abar.

ITSASADARREAN BIZI NAIZ 
Haur Hezkuntza (5-6 urte) eta  
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)

Bazenekiten gaur egun 60 espeziek 
baino gehiagok osatzen dutela Bilboko 
Itsas adarreko fauna eta flora? 
Tailer honetan ekosistema horretaz eta 
ingurumenaren aldetik izan duen apar-
teko berreskuratzeaz hitz egingo dugu. 
pista jolas batekin hasten da jardue-
ra, eta, amaieran, zarboa, gure itsasa-
darrean bizi den arrain txiki bat, protago-
nista bihurtzen da.

PIRATA AKADEMIA: IKASI NABIGATZEN 
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)

Piratak nabigatzaile onak zirelako ideia-
tik abiatuta, ikasleek museoko erakuske-
ta iraunkorra ezagutuko dute pista jolas 
baten bidez, altxor pirataren bila, modu 
didaktiko eta dibertigarrian. Amaitzeko, 

belaontzi pirata baten maketa egingo 
dute, haren oinarrizko zatiak ikasten di-
tuzten bitartean (kroskoa, mastak, belak 
eta banderak), baita nabigazioaren mun-
duko beste kontzeptu garrantzitsu asko 
ere (branka, popa, istriborra, ababorra 
eta abar). Museoak irakasleei proposa-
tzen die museoa bisitatu aurretik ikasge-
lan pirateriari eta nabigazioari buruzko 
oinarrizko ezagutza batzuk lantzea.

BILBOKO PORTUKO LANGILE EGUN BATEZ
Lehen Hezkuntza (8-12 urte) eta  
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa  
(12-18 urte)

Bilboko Portua Europako portu atlanti-
ko garrantzitsuenetako bat da, eta gure 
bizitzako produktu gehienen sarbideko 
atea. Izan ere, dakigun bezala, Bilbo hiri 
baino lehen portua izan zen. Gaur egun-
go portuak, ordea, ez du zerikusirik le-
hengoarekin.
Pista jolas baten bidez, ikasleek gure por-
tuari buruzko galdera guztiei eran tzun 
ahal izango diete Port Center, bilduma 
iraunkorreko Bilboko Portuari buruzko 
interpretazio-zentroa bisitatuz.

Lehen Hezkuntzako ikasleek merkata-
ritza-ontzi baten edo Auntz ontziaren 
maketa eginez amaituko dute jarduera; 
Euskalduna ontziolan 1928an eraikitako 
atoiontzia, kanpoko bilduma iraunkorra-
ren parte dena.

Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 
ikasleek, berriz, hiru itsas korapilo egi-
ten ikasiko dute: xildrea, korapizta eta 
lastegia.
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ITSASOAK GARBI ZEUDELA AMETS 
EGIN DUT 
Lehen Hezkuntza (6-12 urte)

Agenda 21 ingurumen-programarekin 
bat etorriz eta taldean lan eginez, par-
te-hartzaileek ekoginkana baten probak 
gainditu beharko dituzte, eta plastikoak 
gure itsaso eta ozeanoetan dituen ondo-
rio larriez jabetu.

MARINEL KORAPILOAK
Lehen Hezkuntza (10-12 urte) eta  
Bigarren Hezkuntza (12-16 urte)

Tailer honetan, marinel korapiloen mun-
du liluragarrian murgilduko gara. Tekni-
ka hori beharrezkoa da nabigazioan oso 
ohikoak diren jarduera eta eragiketetan.

Belaontzietan, soken eta korapiloen era-
bilera are handiagoa da; beraz, marinelek 
teknika menderatu behar dute ontziratu 
aurretik. Kontuan hartu behar da bizitza 
profesionalean zehar nabigatzaileek us-
tekabeko egoera askori egin behar die-
tela aurre, eta teknika hori zenbat eta 
hobeto menderatu, orduan eta aukera 
gehiago izango dutela arrakasta izateko.

Jarduera honen bidez, ikasleek, 3 itsas 
korapilo (xildrea, korapizta eta laste-
gia) egiten ez ezik, haien aplikazioak ere 
ikasi ko dituzte, eta koordinazio, trebeta-
sun eta kontrol dinamiko handiagoa lor-
tuko dute beren eskuekin.

Tailer hori osatzeko, bisita gidatua egin 
daiteke museoan.

KAROLA, EUSKALDUNA ONTZIOLAKO 
GARABI INDARTSUA
Lehen Hezkuntza (6-10 urte)

Tailer hau Haur Hezkuntzan ere ematen 
da, eta etapa bakoitzerako diskurtso eta 
helburu jakin batzuk ditu.

1900etik 1985era bitartean, Euskalduna 
ontziolan 300 ontzi handi baino gehia-
go eraiki ziren. Horietako batzuk Euskal 
Herrian eraiki ziren lehen altzairu- eta  
lurrun-ontziak izan ziren. Ontziola horrek 
90.000 m²-ko azalera zuen, eta Bilboko 
hirigunetik oso gertu zegoen, gaur egun 
Itsasmuseum dagoen tokian. Gaur egun, 
Karola garabia, dikeekin eta ponpa-gela-
rekin batera, bizitzaz betetako ontziola-
ren azken testigantza fisikoetako bat da. 
Ontziola horretan 2.000 pertsona baino 
gehiago aritzen ziren lanean. Tailer di-
daktiko honen bidez, lehen hezkuntzako 
ikasleek gai hauek landuko dituzte: zer-
gatik deitzen zaio Karola museoaren 
kanpoko garabi gorriari?, zer koloretakoa 
zen gorria izan aurretik?, zer lan egiten 
zituen?, zenbat pisu jaso zezakeen?, zer 
da ontziola bat?, zer da uretaratze bat?, 
zenbat ontzi eta zer motatakoak eraiki 
ziren Euskalduna ontziolan?, eta abar. 
Galdera horiei eta beste batzuei eran-
tzun ahal izateko, pista jolas bat egingo 
dute museoko bilduma iraunkor osoan, 
eta, amaitzeko, Euskalduna ontziolan 
uretaratzeko itsasontzi baten maketa bat 
egingo da eskulan gisa.
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EZAGUTU BILBO ITSASADARRETIK
Lehen Hezkuntza (10-12 urte)

Itsasmuseumek eta Bilbobenturak 
elkarrekin apiriletik urrira bitartean 
lankidetzan egindako jarduera honek 
Bilboko mugarri historiko eta arkitekto-
niko batzuez bestelako ikuspegi batetik 
gozatzeko aukera ematen digu. Bisi-
ta museoan hasiko dugu, eta, ondoren, 
itsas adarrean sartuko gara piraguekin, 
SUParekin, edo bizikletaz, Bilbo eraldatu 
duten aldaketak in situ ikusteko.

IZARRAK: MARINELEN GPS-A
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa  
(14-18 urte)

Izarrak ziren marinelen antzinako GPSa, 
eta koadrantearekin, astrolabioarekin, 
sestantearekin eta gisako tresnekin 
orientatzen ziren. Ipar-hemisferioan, 
iparrizarrak, Polarisek, beti iparra adi-
erazten zien, eta hego-hemisferioan na-
bigatzen ari zirela, Crux edo Hegoaldeko 
Gurutzea aurkitu behar zuten. Bigarren 
Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei 
zuzendutako jarduera honetan, bisita 
gidatua egingo dugu museoan zehar, 
gero geure astrolabioa, nokturlabioa eta 
eguzki-erlojua sortuko ditugu, eta, azke-
nik, horiek erabiltzen ikasiko dugu jar-
duera-koaderno baten laguntzaz.

ERRIBERAKO AROTZ EGUN BATEZ
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa  
(12-18 urte)

Jarduera honetan ikasleek Erain eza-
gutuko dute, XX. mendeko Bizkaiko erri-
berako arotzeriako proiektua, eta tradi-
zioz egurrezko ontziak nola egiten ziren. 

Erakusketan eta tailerrean sartu ondo-
ren, ikasitakoa praktikan jarri, eta txalupa 
baten modelo gisako bat eraikiko dute.

BIZITZAZ BETETAKO ITSASADARRA
Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa  
(12-18 urte)

Gaur egun, 60 espezie baino gehiago bizi 
dira Bilboko Itsasadarrean, eta horietako 
asko berreskuratu dira azken urteotan. 
Bisita gidatua egingo dugu museoan, 
itsas adarraren ingurumen-leheneratzea 
aztertuz eta egungo ekosistema nolakoa 
den ezagutuz. Amaitzeko, uraren kalita-
tearen analisi kimikoa egingo dugu, Bil-
boko Itsasadarreko lagin bat hartuz.

5
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IBARROLA ITSASADARREAN, URA, BUR-
DINA, SUA ETA AIREA ALDI BATERAKO 
ERAKUSKETARI BURUZKO MATERIAL 
DIDAKTIKOA
12 urtetik aurrera

Artea sortzeko, behatzeko, gozatzeko 
eta interpretatzeko modu asko daude. 
2021eko maiatzaren erdialdean, Ibarrola  
itsasadarrean, ura, burdina, sua eta ai-
rea erakusketa inauguratu zen, eta mu-
seoaren edukiak bisitaririk gazteenei 
egokitzeko eta esperientzia gogoetatsua, 
entretenigarria eta aberasgarria eskain-
tzeko asmoz, Itsasmuseumen webgune-
tik deskargatu daitekeen material didak-
tikoa sortu zen, doan, Agustin Ibarro laren 
erakusketarako bisitaldian erabiltzeko.

Era berean, Rekalde Aretoak, aldi berean, 
Itsasmuseumen erakusketako sorkun-
tza-etaparen ondorengo Ibarrolaren arte 
lanak biltzen zituen erakusketa eskain-

tzen zuela aprobetxatuz, bi erakundeen 
material didaktikoak partekatu ziren bi 
egoitzetan, eta batak bestearen bisita 
sustatu zuten. Hala, eduki didaktikoak 
edo Rekalde Aretoko orria aurkezten zi-
tuztenek edo Rekaldeko erakusketako 
argazki bat sare sozialetara igotzen zu-
tenek, @maritimemuseumbilbao eta @
rekaldearetoa aipatuz, Itsasmuseumen 
doan sartzeko aukera eduki zuten.

Aldi berean, ekimen digital bat jarri zen 
abian, erakusketari buruzko ezagutza 
bultzatzeko eta jendearen sormena eta 
parte-hartzea sustatzeko. “Nola uste 
duzue pintatuko lukeela Agustin Ibarro-
lak Karola garabia?” deiarekin, bisitarien 
“KarolArt” museoaren sare sozialetan 
(#Itsasmuseum) partekatzeko eta hain-
bat sariren zozketan parte hartzeko gon-
bita egin zen.
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Elkarteek bisita egiteko gida kualifika-
tuak dituzte eskura, bisita librea aukera-
tu dezakete edo, bestela, tailerren bate-
kin konbinatuta.

UDAKO TAILERRA
(4-12 urte)

Urtero bezala, ekainaren 22tik uztai-
laren 30era bitartean, Itsasmuseumek 
haurren tzako itsas tailer berri bat eskaini 
zuen, Itsasoaren soinuak deitua, elkarte, 
udaleku, aisialdi klub eta akademientzat 
zuzendua. Aurreko urteetan bezala, Bil-
boko Koralarekin lankidetzan aritu gara.

ELKARTE, UDALEKU, AISIALDIKO KLUB, AKADEMIA ETA 
BESTELAKO TALDEEI ZUZENDUTAKO JARDUERAK

5
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Itsasmuseumek familiako esperien-
tziak erraztu eta sustatzen ditu, bildu-
ma iraunkorraren bisita osatzen duten 
baliabide batzuk haien eskura jarriz. 
Baliabide horiek batera erabiltzeko di-
seinatuta daude, museoa modu diber-
tigarri, pedagogiko eta familiarrean es-
ploratzeko.

2021. urtean, arlo didaktikotik, familien-
tzako bisitaren esperientzia hobetzeko 
zenbait proiektu amaitu eta jarri ditugu 
abian: pop-up mapa bat, familiek bisi-
ta autogidatua egin dezaten museoaren 
kanpo- eta barne-erakusketa iraunko-
rraren bidez, eta mahai-jolas bat, Kolo-
retako ur-tantak, familientzat eta Lehen 
Hezkuntzako ikasleentzat (6-10 urte).

Gainera, Basquetour Turismoaren Euskal 
Agentzia buru duen ekimen batean parte 
hartzen ari da Itsasmuseum, Euskadiko 
museo eta kultura-eragile ugarik parte 
hartuko duten familia-turismoko klub 
bat abian jartzeko.

FAMILIENTZAKO JARDUERAK
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POP-UP MAPA (BISITA AUTOGIDATUA)

2022ko urtarriletik aurrera, familia bisi-
tariek pop-up gida sortzailea eta zabal-
garria izango dute, euskaraz edo gaztela-
niaz, bisitaldian museoko “altxor” batzuk 
modu autogidatuan, dibertigarrian eta 
didaktikoan aurkitzeko.

5

MAHAI-JOLASA 
KOLORETAKO UR-TANTAK 

Elkarlaneko mahai-jolas dibertigarria eta 
didaktikoa; 6 eta 10 urte bitarteko haurrak 
koloretako ur-tanta bihurtzen dira, eta 
Bilboko Itsasadarrean nabigatzen dute, 
itsasora, itsasadarraren bokalera, Abrara 
iristeko. Bidean, proba eta zailtasun uga-
ri gainditu beharko dituzte Itsasmuseum 
ezagutzen duten bitartean. Jolas hau doan 
deskargatu daiteke, euskaraz edo gazte-
laniaz, ondoren inprimatu eta etxean edo 
ikastetxeetan jolastu ahal izateko.

AUDIOGIDA

Museoak audiogida-zerbitzua eskaintzen 
die familiei doan. Aplikazio hori norbe-
raren telefono adimendunean deskarga 
daiteke, bai Android-en bai IOSen, mu-
seora egindako bisitaldia esperientzia 
handia izan dadin bere tourrak eta ginka-
na pirata gisa egindako haurren bisital-
diak direla bide. 

IKASGELA DIDAKTIKOA

Ikasgela honetan eskaintzen diren ba-
liabide eta jolas didaktikoen bidez, 
ikastetxeen, familien eta haur taldeen 
bisita-esperientzia hobetzen da. Ikasge-
la didaktikoan eskuragarri dauden ba-
liabideen artean, Playmobileko klikekin 
egindako zazpi eszena nabarmen tzen 
dira. Horiek haurren tzat erakargarri 
eta erraza den moduan erakusten dute 
museoaren erakusketa iraunkorra. Gai-
nera, ikastetxeen, familien eta aisialdiko 
taldeen esperientzia indartzeko, Itsas-
museumek hainbat erronka ditu eszena 
horietako bakoi tzean, haurrek bisitan 
jasotako informazioa hobeto beregana-
tzeko.
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Ohi bezala, Itsasmuseumek haurren-
tzako jarduerak eskaini ditu eskolako 
oporraldietan: Aste Santuan eta Gabo-
netan. Ekimen honen helburuetako bat 
gurasoei familia eta lana uztartzen la-
guntzea da, eta beren seme-alabek, ondo 
pasatzeaz gain, jaiegunak beren kultu-
ra-ingurunea ezagutzeko aprobetxatzea.

Hala, 4 eta 11 urte bitarteko haurren-
tzako tailer eta jolasen programazio za-
bala diseinatu da, gazteenek museoa be-
ren espaziotzat hartzeko, lagun berriak 
egiteko topalekutzat, modu ludikoan, 
itsas kulturaren hainbat alderdi ikasten 
dituzten bitartean. Berdintasuna, sorme-
na, irudimena eta eskuzko trebetasunak 
lantzen dira lantegi horietan, integrazioa, 
adiskidetasuna eta bizikidetza sustatuz. 
Goizetan taldeka antolatuta, haurrek 
aukera izan dute itsas unibertso lilura-
garrian barneratzeko, honako jarduera 
hauen bidez:

GABONETAKO ETA ASTE SANTUKO  
HAURRENTZAKO UDALEKUAK 

ASTE SANTUKO TAILERRAK
Apirilak 6: Itsasadarrean bizi naiz
Apirilak 7: Itsas zaldiak ezagutzen
Apirilak 8: Elkanoren bidaia
Apirilak 9: Piratarena da bizitzarik onena

GABONETAKO TAILERRAK
Abenduak 28: Abordatzera, piratak!
Abenduak 29: Baleak ezagutzen
Abenduak 30: Euskal kostaldean bizi naiz
Urtarrilak 4: Itsas munstroak
Urtarrilak 5: Itsasontziak eraikitzen Eus-
kalduna ontziolan
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ASTEBURUETAKO ITSAS JARDUERAK

HAURRENTZAKO ITSAS TAILERRAK. 
Itsas oari buruzko tailer didaktikoak eta 
sortzaileak dira, 4 eta 11 urte bitarteko 
haurrentzat. 2021. urte osoan egin dira, 
larunbatetan ingelesez, eta igandeetan 
elebitan, euskaraz eta gaztelaniaz. Ordu-
tegia: 12:00-13:30.

URTARRILA
9-10: S.O.S. Titanic
16-17: Bilboko Itsasadarrean bizi naiz / 
Vivo en la Ría de Bilbao / I live in the Ría 
de Bilbao
23-24: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
30-31: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy

OTSAILA
6-7: Euskal kostaldeko itsasargiak eza-
gutzen / Conociendo los faros de la costa 
vasca / Knowing basque coast’s lighthou-
ses
13-14: Itsas dordokak ezagutzen / Cono-
ciendo a las tortugas marinas / Knowing 
the sea turtles
20-21: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
27-28: Drakkar itsasontzi bikingoak / 
Los barcos vikingos Drakkar / The viking 
ships Drakkar

MARTXOA
6-7: Karola, garabi indartsua / Carola, la 
grúa forzuda / Carola, the strong crane
13-14: Bilboko Itsasadarraren zubiak / 
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges 
over the Ría de Bilbao

20-21: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
27-28: Itsaslaminen kantua / El canto de 
las sirenas / The singing of the sirens

APIRILA
3-4: Izurdeak ezagutzen / Conociendo a 
los delfines / Knowing the dolphins
10-11: Itsas munstroak / Monstruos ma-
rinos / Sea monsters
17-18: Elkanoren bidaia / El viaje de Elka-
no / Elkano’s trip
24-25: Poloetan bizi naiz / Vivo en los 
Polos / I live in the Poles

MAIATZA
1-2: Olagarroak ezagutzen / Conociendo a 
los pulpos / Knowing the octopus
8-9: Itsas komiki binetak / Un mar de 
viñetas / Maritime comic sketches
15-16: Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo 
en el Golfo de Bizkaia / I live in the Bay of 
Biscay
22-23: Atlantidaren altxorrak / Los te-
soros de la Atlántida / The treasures of 
Atlantis
29-30: Marrazoak ezagutzen / Conocien-
do a los tiburones / Knowing the sharks

EKAINA
5-6: Baleen kantua / El canto de las balle-
nas / The singing of the whales
12-13: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy
19-20: S.O.S. Titanic
26-27: Karola, garabi indartsua / Carola, 
la grúa forzuda / Carola, the strong crane
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UZTAILA ETA ABUZTUA
Hilaren 1. eta 3. igandea: Akademia pira-
ta / Academia pirata / Pirate academy. 
Hilaren 2. eta 4. igandea: Itsasoaren 
soinuak / Los sonidos del mar / The 
sounds of the sea.

IRAILA
4-5: Itsasoaren soinuak / Los sonidos del 
mar / The sounds of the sea 
11-12: Karola, garabi indartsua / Carola, 
la grúa forzuda / Carola, the strong crane
18-19: Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo en 
el Golfo de Bizkaia / I live in Bay of Biscay
25-26: Akademia pirata / Academia pirata 
/ Pirate academy

URRIA
2-3: Drakkar itsasontzi bikingoak / Los 
barcos vikingos Drakkar / The viking 
ships Drakkar
9-10: Itsasoaren soinuak / Los sonidos 
del mar / The sounds of the sea
16-17: Bilboko Itsasadarraren zubiak / 
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges 
over Ría de Bilbao 
23-24: SOS Titanic
30-31: Olagarroak ezagutzen / Conocien-
do a los pulpos / Knowing octopus

AZAROA
6-7: Itsas komiki binetak / Un mar de 
viñetas / Maritime comic sketches
13-14: Itsasoaren soinuak / Los sonidos 
del mar / The sounds of the sea
20-21: Bilboko Itsasadarrean bizi naiz / 
Vivo en la Ría de Bilbao / I live in the Ría 
de Bilbao
27-28: Itsas zaldiak ezagutzen / Cono-
ciendo a los caballitos de mar / Knowing 
sea horses 

ABENDUA
4-5: Itsasoaren soinuak / Los sonidos del 
mar / The sounds of the sea 
11-12: Izurdeak ezagutzen / Conociendo a 
los delfines / Knowing dolphins
18-19: Gabonetako itsas txartelak / 
Tarjetas marítimas de Navidad / Maritime 
Christmas cards
26: Gabonetako itsas txartelak / Tarjetas 
marítimas de Navidad / Maritime Christ-
mas cards

BISITA GIDATUAK. Helduentzat eta 12 
urtetik gorako adingabeentzat, gutxienez 
heldu arduradun batekin. 2021eko aste-
buru guztietan bisita gidatuak egin dira, 
larunbatetan gaztelaniaz eta igandeetan 
euskaraz, 17:00etatik 18:00etara.
Urtarriletik abuztura bitartean, honako 
hauek izan dira gaiak:

Hileko lehen asteburua:  
Bilboren eraldaketa:  
Bilbo portu hiri baino lehen.

Hileko bigarren asteburua:  
Euskalduna ontziola

Hileko hirugarren asteburua:  
Bizkaiko Golkoa

Hileko laugarren asteburua:   
Erain. Erriberako arotzeria Bizkaian XX. 
mendean

Hileko bosgarren asteburua:  
Bisita gidatua Eraineko erakusketara.

Irailetik aurrera, bisita gidatu bereziak 
egin dira erakusketara, Erain erriberako 
arotzeriako tailerrera eta kanpoko dike-
etara, ponpen etxera eta Karola garabi-
ra. Erreserba egitean, ingelesez ere eska 
daitezke, bisitariek hala nahi badute. 
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Lehen Hezkuntzako (6-9 urte) haurren 
urtebetetzea ospatzeko jarduera bat es-
kaintzen du Itsasmuseumek. Itsas tailer 
didaktikoa da, eta aztarna-jolas batek, Al-
txorraren bila, eta eskulan batek, drakkar 
edo belaontzi bikingo baten maketak, 
osatzen dute. Orain arte, museoko kafe-
tegian askari bat egiteko aukera ematen 
zuen museoak, baina COVID-19ak era-
gindako pandemia hasi zenetik askaria 
emateari utzi zitzaion, jarduera baino ez 
da garatzen, Itsasmuseumek pandemia-
ren aurrean duen kontingentzia-planari 
jarraituz.

URTEBETETZEAK

5

BEHAR BEREZIAK DITUZTEN 
PERTSONAK

Itsasmuseumen helburua pertsona guz-
tientzat irisgarria izatea da. Hori dela 
eta, berariazko programa bat du behar 
bereziak dituzten pertsonentzat, hala 
nola ezgaitasun fisikoa edo kognitiboa 
dutenentzat, eta bisita gidatuak eta be-
ren beharretara egokitutako tailerrak 
eskaintzen dizkie. Horretarako, museoak 
lankide ditu Gorabide, Zentzumen Guz-
tiekin, Euskal Gorrak, Down Sindromea-
ren Fundazioa eta ONCE Fundazioa. 

Ildo berean, museoak gizarteratze-pro-
grama zabala ere badu, museoa doan 
ezagutzeko eta haren jardueretan parte 
hartzeko aukera ematen duena, “la Caixa” 
Fundazioak “ItsasCaixa” programan 
duen laguntza bereziari esker. Programa 
horren bidez, gizarteratzean espezializa-
tutako elkarteak bisitatzen ditugu urtero: 
Cáritas, Bakuva, Gazteleku, Itaka Esco-
lapios, Bidesari eta Aita Manuel Harrera 
Zentroa (Deustu), besteak beste.

Azkenik, museoak Otxarki eta Peñas-
cal fundazioekin lan egiten du, gazteen 
inklusioan buru-belarri murgilduak biak.

Apiriletik urrira bitartean, familia-plan 
erakargarri bat proposatzen dugu, Ezagu-
tu Bilbo Itsasadarretik, museoak eta Bilbo-
benturak elkarrekin antolatutako jarduera 
bat, Bilboko mugarri historiko eta arkitek-
toniko garrantzitsuenetariko batzuk ikus-
pegi desberdinetik familian gozatzeko 
aukera ematen duena.

Hasteko, bisita librea egingo da museoan, 
eta, gero, itsasadarrean piraguan edo 
SUP ean nabigatuko da, edo ibaiertzak bi-
zikletaz zeharkatuko dira, Bilbo eraldatu 
duten mugarri batzuk in situ miretsiz.

EZAGUTU BILBO  
ITSASADARRETIK 
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Museoa familian ikusteko modu diber-
tigarria eta didaktikoa ematen du www.
guiaventuras.com webguneak. Doako on-
line plataforma bat da, eta ez dago apli-
kaziorik deskargatu beharrik ez konturik 
sortu beharrik.

Itsasmuseumeko ibilbideko puntu bakoi-
tzean, familiek asmakizun bati erantzun 
beharko diote, eta hurrengo puntuari 
emango diote bide. Ibilbide hau ginkana 
gisa osatuz gero, familiek museoaren on-
dareaz eta historiaz gozatuko dute. Proba 
guztiak gaindituta, abenturaren amaieran 
zer dagoen jakingo dute. 

GIDABENTURAK (FAMILIA-
KO GINKANA ONLINE)

Museoko mezuak publiko berrira era-
mateko eta zabaldegian erakutsitako 
ondare-multzoari balioa emateko, Itsas-
museum altxorraren bila familien tzako  
jolas edo gamifikazio digitala da, Itsas
museum en kanpoaldean garatzen dena.

Edukia hiru hizkuntzatan dago eskuraga-
rri (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez) 
www.playvisit.com online plataforman. 
Guztiz doakoa da, eta ez dago aplika-
ziorik deskargatu beharrik, plataforman 
bertan jokatzen da.

Museoko sarreran informazio-kartel bat 
dago, jolasera zuzenean eramaten zai-
tuen estekarekin. Zenbait erronka (quiz 
motako galderak eta puzzle bat) gainditu 
behar dira "altxorrera" iristeko. Edukia 
didaktikoa da, proba bakoitzak testu bat 
baitu, informazioarekin edo azalpen-bi-
deoarekin. Helburu nagusia da Itsasmu-
seumen kanpoko bilduma iraunkorraren 
ondare-balioa modu didaktiko eta diber-
tigarrian ezagutaraztea, bitxikeriak kon-
tatuz: Euskalduna ontziola, Karola gara-
bia, ponpa-etxea eta 150 urtetik gorako 
dikeak, dike lehorreko ontziak, eskultu-
rak eta bestelako artelanak, hala nola 
edukiontzien instalazioa.

ONLINE GAMIFIKAZIOA. 
ITSASMUSEUM ALTXORRA-
REN BILA
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Erlojupeko bilaketa interaktibo eta errea-
la da, eta jokalariek denboran zehar XIX. 
mendearen hasierako hirira bidaiatzen 
dute, museografiak, musikak eta efektu 
bereziek sortutako atmosferaren bidez.

Escape rooma talde-lanean oinarritu-
tako murgiltze-jokoa da. Jokalari-talde 
bat gela edo gune batean giltzaperatzen 
da, eta horretan pistak aurkitu beharko 
dituzte, enigmak eta buru-hausgarriak 
ebatzi, eta taldearen zentzumenak, sor-
mena, azkartasuna, zehaztasuna eta 
koordinazioa proban jarriko dituzte, isto-
rioa argitzen joateko eta denbora amaitu 
baino lehen ihes egiteko.

Esperientzia ludikoaz gain, Itsasmuseu-
mek erabili nahi duen baliabide didaktiko 
berri eta erakargarria da, parte-hartzai-
leei museoaren bilduma iraunkorra eta 
edukiak hurbiltzeko.

2021eko abenduan, Itsasmuseumen 18. 
urteurrena ospatzeko programazioare-
kin batera, proiektu estrategiko bat aur-
keztu zen, museoko taldea aspalditik 
lantzen ari zena, Escape Room jolas bat.

1803ko abuztuaren 15ean, ontzi bateko 
kapitainari kontrabandoa egitea lepora-
tu zioten Portugaleteko emakume au-
sart batzuek. Zuen laguntza behar duen 
ikerketa hasi da. Kapitainak ez dezala 
ihes egin!

Azaroaren 20an, Itsasmuseumen 18. 
urteurrenaren egunean, Bilbo 1803 es-
cape rooma jarri zen martxan: gertaera 
historikoetan oinarritutako ihesbide-jo-
lasa, gazte eta helduentzat, museoaren 
barruan.

BILBO 1803 
ESCAPE ROOMA





6
Belaontzi handien programa
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Itsasmuseumeko Belaontzi Handien 
Programa ekimen aitzindaria da, eta,  
horren bidez, museoak hainbat garai 
eta tipologiatako eskola-ontziak eta be-
laontzi handiak ekartzen ditu Bilbora, 
gizarteari itsas kultura hurbiltzeko. Pro-
grama didaktikoa, ludikoa eta dinamikoa 
da, adin guztietako jendearentzat egina. 
2000ko ekainean hasi zen, Sagres esko-
la-ontzi portugaldarraren bisitarekin.

Harrezkero, 70 ontzi enblematiko in-
guru lehorreratu dira Bilbon; nabarmen-
tzekoak dira, besteak beste, belaontzi 
klasikoak, hala nola Oosterschelde, En-
deavour, Cuauhtémoc (Astilleros Celaya 
ontzi olan eraikitako Mexikoko eskola-
on tzia), Esperanza, Mercedes, Alexander 
von Humboldt, Belem eta Creoula, bai 
eta funtzio didaktikoa, ingurumenekoa 
edo iraunkortasunekoa duten ontziak 
ere, hala nola Artic Sunrise, Aita Mari eta 
Rainbow Warrior, baita tamaina handiko 
yate ikusgarriak ere.

Nahiz eta 2021ean osasun-krisiak on-
tzi-mota horien lehorreratzea murriztu 
zuen, museoak hiru ontzi nabarmendu 
ditu berrikuntzaren, jasangarritasunaren 
eta dibulgazioaren arloetan. Eco Museo 
Mater, Ortze eta Atyla eskola-ontzia dira.

6
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Eraikuntza-urtea: 1996
Luzera: 19 m.
Erruna: 6 m.
Kalatua: 2,8 m.

ORTZE
PROIEKTUAREN AURKEZPENA

Haren egonaldian, urriaren 7an, 8an, 
9an eta 10ean, informazio-jardunaldi bat 
egin zen museoan, proiektuaren emai-
tzei buruz sektoreko enpresekin; 3Dn 
muntatzeko ontziaren inpresioak banatu 
ziren; QR kodea zuten panfletoak banatu 
ziren, ontziaren barrualdea 360 gradutan 
ikusteko, bai eta errealitate birtualeko 
betaurrekoak ere, murgiltze-esperien-
tzia baterako; bisita gidatuak egin ziren 
publikoarekin; eta ontzia aurkezteko 
ekitaldi instituzionala egin zuen Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak.

Gaur egungo Ortze eskola-ontziak pro-
pultsio bat dauka muntatuta, motor elek-
trikoarekin, ahalmen handiko litio-ioi ba-
teriak, talde osagarria, automatizazioa 
eta kontrola, maiztasun-bihurgailuak 
hainbat kontrol-modutan, DC sarearen 
bidezko banaketa, eta beste berrikun-
tza batzuk; horiei esker, ontzi berezi eta 
aitzindaria da, ontzigintzako puntako 
teknologien erakusle. 2021eko otsailaz 
geroztik dago martxan ontzia, Pasaiako 
Blas de Lezo Lanbide Heziketako Esko-
lako ikasle eta irakasleentzat.

Ortze proiektua urrian aurkeztu zen 
Itsas museum Bilbaon, Eusko Jaurlari-
tzako Hezkuntza Sailaren, Ingeteam-en 
eta sektoreko beste enpresa batzuen 
partaidetzarekin.

2021eko urrian Ortze ontziak bisitatu 
gintuen, lehen ontzi elektriko-hibridoa, 
eta, gainera, oso-osorik Euskadin eraikia. 
Ontzi aitzindari horrek, Ingeteam enpresa 
buru duen eta 2020an amaitu den I+G+B 
proiektu baten ondorioz, Eusko Jaurlari-
tzaren Ortze eskola-ontzia lehen arran-
tza-ontzi elektriko bihurtu du. Ontzi hori 
zero emisiorekin hamabi milia nabigatze-
ko gai da, eta, gainera, instalazio elektriko 
bat du, distantzia handiagoak modu hibri-
doan nabigatzeko aukera ematen diona.
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6

MATER Museo Ontzi Ekoaktiboa, ur gai-
neko museo bihurtutako atunontzi klasi-
koa, Itsasmuseumen lehorreratu zen uz-
tailaren 14tik 18ra, “Zero Zabor Uretan” 
kanpainarekin bat eginda Euskal Kostal-
dean zehar egin zuen ibilaldian. Kanpai-
na horren helburua da itsaso eta ozea-
noetako zabor-kopuru handiak sortzen 

MATER

Eraikuntza-urtea: 1990
Luzera: 33 m.
Erruna: 7 m.
Kalatua: 3,95 m.

duen egoera jasanezinari buruz sentsibi-
lizatzea. Itsasmuseumen egon zen bitar-
tean, Materek bisita gidatuak egin zituen 
itsasontzira, bere ingurumen-jarduerari 
buruzko erakusketa bat egin zuen kaian 
bertan, eta “Plastifikatuak” ekimena 
burutu zuen, zientzia, gizartea eta kon-
tsumoaren arteko topaketa, Ana Urru-
tiak aurkeztua. Horretan parte-hartzaile 
izan zen PiE-UPV/EHU, in situ aztertuz 
garbiketa-produktuen laginetan zeuden 
mikroplastikoak eta horiek itsasoko or-
ganismoetan zuten eragina, bai eta Sin 
Plástico ere, eguneroko produktuetan 
plastikoaren alternatibak aurkeztu zi-
tuen denda.
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Eraikuntza-urtea: 1984
Luzera: 31 m.
Erruna: 7 m.
Kalatua: 3 m.

Itsasmuseum Bilbaok eta Barco Atyla 
Fundazioak 2018an sinatutako akordio 
dela medio, Atyla eskola-ontziak bere oi-
narri-portua eta atrakalekua museoaren 
kaian ezarri zituen neguko hilabeteetan. 
Denboraldi horretan, Atyla museoaren 
eskaintza didaktikoaren parte izatera 
igaro zen, eta eskola-programako jardue-
retan parte hartu zuen eskola-taldeen-
tzako bisita gidatuen eta tailerren bidez, 
bela-nabigazioaren sekretuak ikasteko, 
eta familientzako bisita libreak progra-
matuz. Zoritxarrez, eten egin behar izan 
zuten 2021ean, osasun-krisiaren ondo-
rioz hartutako neurriak zirela eta.

ATYLA Hala ere, Aste Santutik aurrera, Itsasmu-
seumeko kaietatik irteerak egiten hasi 
zen, itsasadarra eta Abra ezagutzeko, 
segurtasun-neurri guztiak zehatz-me-
hatz betez.

Atyla goleta gabiatxoduna da, 31 metroko 
luzerakoa, 7 metroko errunekoa eta bi 
mastakoa, 1980tik 1984ra eraikia Lekei-
tion.

Kroskoa haritz-egurrezkoa da. Bere aza-
lera 400 m²-koa da, instalazio moder-
noak ditu eta 24 bidaiari, 5 profesional, 
3 guardia buru eta 16 ikastun hartzeko 
tokia du.

Gaur egun, Atyla eskola-ontziak Europa 
osoan nabigatzen du, eta belako pres-
takuntzan dihardu. Horretarako, aben-
turazko eta garapen pertsonaleko es-
perientziak eskaintzen ditu, eta ontzi 
klasikoen hainbat ekitaldi eta estropada-
tan parte hartzen du.
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7
Hedapen kulturala eta ezagutza
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Pentsamendu kritikoaren, ezagutza-
ren eta ideia-trukearen aldeko apustua 
egiten duen gunea da Itsasmuseum, 
eta, alde horretatik, aldian-aldian kultu-
ra-jarduerak antolatzen ditu, hala nola 
hitzaldiak, mahai-inguruak edo itsaso-
ari, kulturari edo gizarteari buruzko ez-
tabaidak, eta argitalpen espezializatuak 
aurkezten ditu.

Teknologiak garrantzi handia izan du 
formatu hibrido edo misto berri hori 
sortu eta abian jartzeko orduan. For-
matu horrek pertsona kopuru mugatu 
baten zuzeneko laguntza eta streaming 
bidezko laguntza birtuala konbinatzen 
ditu. Modalitate berriak abantaila ugari 
ditu, eta kasu askotan haren inplementa-
zioa pandemiaren segurtasun- neurriak 
betetzeko azkartzen den arren, aspal-
ditik zegoen aurreikusita museoaren 
jardueretan sartzea, irismena eta bis-
taratzeak zabaltzeko aukera ematen 
duelako, pertsona gehiagori zuzenean, 
denbora errealean parte hartzera dei-
tzen dituelako. Itsasmuseumek formatu 
mistoa erabili du, batez ere hitzaldietan, 
mahai-inguruetan, eztabaidetan eta li-
buruen edo proiektuen aurkezpenetan, 
eta, segur aski, gero eta gehiago erabili-
ko da hurrengo hilabeteetan.

Zuzeneko emankizun digitaletako gra-
bazio guztiak YouTubeko kanalera igo-
tzen dira. Kanal horretan daude beti es-
kuragarri. 

7
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HITZALDI-ZIKLOAK

Museoak hitzaldiak antolatu ohi ditu, eta 
horien ezaugarri komuna itsasoa da. Hi-
tzaldiak, publiko orokorrari zuzenduak, 
doakoak dira eta hainbat arlotako adituek 
ematen dituzte, hala nola, itsasokoak, ki-
roletakoak, historiakoak, arkeologiakoak 
edo abenturakoak. Topaketa horietan, 
pertsona horiek beren bizipen, espe-
rientzia profesional, proiektu edo iker-
keten berri ematen dute, giro lasaian, 
elkarrizketa eta eztabaida sustatuz.

Itsasmuseumen, Merkataritza Nabiga-
zioko Kapitainen Elkarteak antolatutako 
Munduko Lehen Itzuliaren 500. urteurrena 
zikloaren barruan, emandako hitzaldiak.

Urtarrilak 19 
Munduari emandako Lehen Itzulia 
Globalizazioaren hasiera izan zen?
Pablo Baroja Gómez-Tejedor 
Martxoak 23 
Fernando Magallaes: Nortasuna, 
Kontaktuak eta eraginak espedizioa 
antolatzeko
Jesús Varela Marcos
Irailak 14

Gastronomia XV-XVI. mendeetan.  
Espezien garrantzia
Fernando Canales
Irailak 28
Juan de Arratiari omenaldia
Ginés Grauk 1963an idatzitako 
Botxito, Victoria naoko itsasmutil 
txikia liburuaren berrargitalpenaren 
aurkezpena eta hari buruzko hitzaldia. 
Bi bertsio, bata gaztelaniaz eta bestea 
euskaraz.
Urriak 19
Eritasuna, heriotza eta osasun laguntza 
munduari lehen itzulia egindako naoetan
D. Javier Angel Almazán Altuzarra

Itsasmuseumen BBK Mendi Film Fes-
tival Bilbao Bizkaia jaialdiaren barruan 
emandako hitzaldiak.
2021ean, mendiko jaialdiaren baitan 
lau hitzaldi antolatu ziren Itsasmuseu-
men, bi aurkez pen-formatuan eta beste 
bi mahai-inguru formatuan, Atxarte eta  
CVCEPHOTO erakusketekin batera. To-
paketa horietan honako gai hauek landu 
ziren, besteak beste: mendiko jarduera-
ren argazkia, soinu-banden garrantzia 
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mendiko zineman, Atxarteko eskalada-
ren tradizioa eta harrobiak sortutako 
eragina, eta zinema digitalaren merka-
tuaren bilakaera eta gaur egungo azter-
keta.

Abenduak 4
PANEL TALK: CVCEPHOTO Contest
Rafa Elorza, Jan Zahula,  
Sandi Bertoncelj, José Allende eta  
Javier Urbón
Abenduak 5
MENDI TALK: Pasioa Vs Algoritmoa 
Jaume Ripoll (Filmin)
Abenduak 6
PANEL TALK: Mendi Zinemarako Musika 
Paula Olaz - Joaquín Gómez
Abenduak 7
MENDI TALK: Atxarteko lagunak
Arantza Saez de la Fuente

Azaroaren 15etik 21era, museoaren 18. 
urteurrena zela eta, kultur astea antolatu 
zen, programazio bereziarekin, zenbait 
arlotan: literatura, ezagutza, zuzeneko  
musika eta tailer bereziak.

Azaroak 16
Ibarrola: itsasadarretik itsasora. Arte 
solidarioa eta paisaia industrialak 
Juan Ángel Vela del Campok emandako 

hitzaldia; Ibarrola itsasadarrean, ura, 
burdina, sua eta airea erakusketaren 
katalogoko testuen egilea da.
Abenduak 9
Daniel Zuloaga eta Bilbo. Tomás 
Allenderen etxeko murala.  
Maite Palizak emandako hitzaldia; 
Artearen Historiako katedraduna eta 
Daniel Zuloagari buruzko ikertzailea da. 
Azaroaren 18rako aurreikusita zegoen 
arren, atzeratu egin behar izan zen, 
Itsasmuseumekin zerikusirik ez zuten 
arrazoiengatik, eta, azkenik, abenduan 
egin zen.
Azaroak 17 
Gauza bat gauza bat da eta beste gauza 
bat beste gauza bat da. 
Poesia errezitaldia, Isabel Martín 
idazlearen eskutik; Itsasmuseumen 
erakusketaren parte den eta Carol 
Iglesias Espazioan euskaraz eta 
gaztelaniaz entzun daitekeen Normala 
dena poemaren egilea da.

7
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Itsasmuseumek Maritimotasunak bildu-
maren argitalpena bultzatzen jarraitzen 
du. Itsas azterketetan espezializatua, Ma-
ritimotasunak bildumak itsas gizartearen 
eta kulturaren alderdiei buruzko adieraz-
pen eta ikerketak zabaldu nahi ditu,  
horretarako argitalpen zientifikoaren pa-
rametroak erabiliz. 2021ean, bildumako 
8. liburua argitaratu zen.

URBANISMO EN TORNO A LA RÍA DEL 
NERVIÓN. EL GRAN BILBAO 1945-1975 
(IBAIZABAL ITSASADARRAREN  
INGURUKO HIRIGINTZA.  
BILBO HANDIA 1945-1975)

Ikerketa honen bidez, Luis Bilbao Larron-
dok erregimen frankistako buruzagien 
artean –tokiko zein estatuko buruza-
gien artean– zer pentsamendu sortu 
zen ulertzea baino ez du nahi izan, haiek 
proiektu jakin bati eutsi ziotenean, Ibai-
zabalen itsasadarraren inguruko herrien 
garapen era berean konplikaturako. 
Itsas adarra ez zen ardatz ekonomikoa 
soilik izan, Bilbo Handiaren ideiaren ar-
datz egituratzailea ere izan zen –Pedro 
Bidagorrek zioen moduan–. Horretarako, 
besteak beste, honako hauek aztertzen 
ditu: zein gogoeta sustatu ziren, zein ez-
tabaida egin ziren eta zein proiektu plan-
teatu ziren diktadura-aldi osoan (1945 
eta 1975), Bilbok eta haren eragin-ere-
muko udalerriek zituzten hirigintza-ara-
zo larriak konpontzen saiatzeko.

ARGITALPENAK
Maritimotasunak bilduma

Egilea: LUIS BILBAO ARRONDO
Argitaletxea: Itsasmuseum Bilbao, lehen argitalpena 
2021eko urrian.
(Maritimotasunak, 8. liburua)
Lege gordailua: 978-84-09-25683-9
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KATALOGOA

IBARROLA ITSASADARREAN, URA,  
BURDINA, SUA ETA AIREA,  
JUAN ÁNGEL VELA

2021ean, izen bereko aldi baterako 
erakusketa dela eta, Ibarrola itsas-
adarrean, ura, burdina, sua eta airea kata-
logoa argitaratu zen.

Erakusketako formatu handiko 17 
olio-pinturak eta hogei marrazkiak bil-
tzen ditu katalogoak. Artistak 70eko 
hamarkadan itsasadarraren inguruan 
egindako itsasoko eta industriako gaiak 
lantzen ditu. Artistaren etapa hau aise 
ezagutzeko modukoa da, eta paisaia ho-
rien estetika industrialak eragindako li-
lura du ezaugarrien artean.

Ibarrolak ez zuen itsasoa zentzu hertsian 
margotu, baina harekin hitz egin du, bere 
erara, bere ibilbide artistikoan zehar, Bil-
boko Itsasadarrak egiten duen bezala, 
lantegi siderurgiko eta ontzioletan zehar 
egindako ibilbidean.

Mineral-kargalekuek, eraikitzen ari diren 
ontziek, fabrikek, ontziolek, arraunek, 
dikeek, galdategiek, tximiniek, langi-
leek beren lanean edo beren familiekin, 
industria-nabeek edo nabigazio kolek-
tiboak Bilboko Itsasadarrean bizi izan 
ziren pertsonen indarra sinbolizatzen 
zuten, Ibarrolak gaztaroan estetikoki ge-
hien maite zuen mundua. Suari eta bur-
dinari omenaldia, baina baita urari eta 
aireari ere.

Egilea: Agustín Ibarrola
Testua: Juan Ángel Vela del Campo
Antolakuntza eta ekoizpena: Itsasmuseum
Komisarioa: Irrintzi Ibarrola
Babeslea: Laboral Kutxa
ISBN: 978-84-09-29286-8

7
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LIBURU-AURKEZPENAK

ECO EN LA ISLA (OIHARTZUNA  
UHARTEAN), JOSÉ MARÍA ARRIOLA

Itsasmuseumek José María Arriola Bil-
boko notario ospetsuak idatzitako lehen 
eleberriaren aurkezpena hartu eta anto-
latu zuen. Obra Ediciones Betak argitara-
tu du eta diseinua eta maketazioa Alex 
Oviedo idazleak egin ditu.

Lanak Lekeitio hiriaren eta bertako biz-
tanleen inguruko kondaira, fantasia eta 
gertakari errealak biltzen ditu, batez ere 
itsasoari lotutako pertsonenak. Azken 
laurogeita hamar urteetan izandako al-
daketa handiak islatzen ditu istorioak, 
eta iraganeko arketipo diren pertsonen 
edo pertsonaien oroitzapenak dira. Lana-
ren egile-eskubideengatik bildutako diru 
guztia Lekeitioko Jasokundeko Andre 
Maria parrokiako zaharberritze-laneta-
rako erabiliko da.

LA HISTORIA DEL SURF A TRAVÉS DE 
TRES60 (SURFAREN HISTORIA  
TRES60-REN BIDEZ), JAVIER AMEZAGA

Abenduaren 9an Javier Amezagaren La 
Historia del Surf a través de Tres60 liburua 
aurkeztu zen Itsasmuseumen.

Surfak zer irudikatzen duen erakusten 
duen liburua, Javier Amezagak 3sesenta 
aldizkari enblematikoan egindako lanean 
izandako eraginen bidez jasota: historia, 
protagonistak, irudia eta publizitatea, 
kontakizunak, surf-tripak, uneko tekno-
logiak, argazkiaren bilakaera, laguntzai-
leak, artea, moda, albisteak eta abar.

Museoan egin zen ekitaldia, museoak 
surfaren erakusketa historikoari eskaini-
tako espazioan.
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ITSASOAREN SEME-ALABAK

Ekainaren 25ean, Itsasoaren seme-ala-
bak liburua aurkeztu zen, Álvaro Ber-
mejok idatzia eta Joseba Urretabizkaiak 
ilustratua. Bizikizunen itsasaldi bat plan-
teatzen du, kabotaje-nabigazio baten 
eran, gure portuak, horietako jendea eta 
horien historia zeharkatuz, Iparraldetik 
Bizkaiko azken mugaraino.

7
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Hirugarren urtez jarraian, 2021ean, Rab-
ba Rabba Girl! Zikloa egiten jarraitu dute 
Nave 9k eta Itsasmuseumek! Proiektu 
honek Bizkaiko Foru Aldundiaren lagun-
tza du, eta zuzeneko musikaren pano-
raman emakumeek egiten duten ekar-
pena ikusarazi eta aitortu nahi du, bai 
auditoriumean bai kanpoko zabalgunean 
eskainitako saioekin, eguraldiak aukera 
ematen duenean.

Azaroaren 21ean, igandearekin, Afrika 
Bibang kantariak urrezko amaiera eman 
zien Itsasmuseumen adin-nagusitasu-
neko ospakizunei, musika-proposamen 
ausart eta berritzailearekin, publiko gaz-
te bati zuzendua, bere burua ahalduntze-
ra eta sinestera gonbidatu baitzuen, mu-
sika, emakumeak eta euskara bateratuz.

Azaroaren 28an, La Perra Blanco rocka-
billy elektrikoko hirukote andaluziarrak 
kontzertu zirraragarria eman zuen audi-
toriumean, sarrera guztiak agortuta.

VINYL SESSIONS

RABBA RABBA GIRL!

Urritik abendura bitartean, Nave 9ko 
terra zan musika-saioak egin ziren, soinu 
inguratzaileen erritmoan, soul, jazz, funk, 
latinsoul, afrobeat eta abarrekin, tokiko 
artista berrien parte-hartzearekin, eta 
giro kulturaniztun eta askotarikoa sortu 
zuten musikaren eremuan.
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LANKIDETZAK

Herritarren parte-hartzeari irekitako 
gunea da Itsasmuseum, eta erakunde-
ekiko, enpresekiko, gizarte- eta kultura-
taldeekiko eta tokiko komunitateko 
pertsonekiko konpromisoa du. 

ALIANTZA ESTRATEGIKOAK

ITSAS LAGUN. Itsasmuseumeko La-
gun Elkartea - Asociación de Amigos de 
Itsas museum. Batez ere boluntarioek 
osatzen dute, eta hainbat ataletan finka-
tu da –modelismoa, erriberako arotzeria 
eta artxiboa–, eta parte-hartze aktiboa 
eta erabakigarria izan du hainbat proiek-
tutan.

2021ean, Itsasmuseumek egutegi bat 
argitaratu zuen 12 marrazkirekin, Itsas 
Lagun elkarteko kide Carlos Pueyok egi-
nak, Bizkaiko ontzi historikoen modeloen 
xehetasun handiko erreprodukzioak.

ORTZADAR. 2021eko apirilera arte, Or-
tzadar izan zen jendeari harrera egiteko 
zerbitzuaren eta museoaren programa 
didaktikoaren arduraduna.

SEDENA. 2021eko apirilean, Sedena 
enpresa jendeari arreta emateko zer-
bitzuaz eta programa didaktikoaz ardu-
ratzen hasi zen, baina giza talde osoak 
lehengo bera izaten jarraitu zuen.

OTXARKI LANBIDE HEZIKETAKO ESKOLA. 
Itsasmuseumek eta Otxarkik lankidetza 
bizia eta etengabea dute, batez ere Zura-
ren Moduluarekin. Modulu horren bidez, 
ikasleek prestakuntza praktikoa egin de-
zakete Erainen, museoaren erriberako 
arotzerian, eta Nuevo Anchústegui arran-
tza-ontzia zaharberritzeko lanetan parte 
hartu.

BILBOBENTURA. Ezagutu Bilbo itsas-
adarretik jarduerak hamabi urtetik go-
rako adingabeak dituzten familientzako 
plana eskaintzen du asteburuetan. Plan 
horretan sartzen dira museoa bisitatzea 
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bela-nabigazioaren sekretuak hurbilduz. 
Gainera, Atylak museoa ordezkatzen du 
udako bere nabigazioetan.

LABORAL KUTXA. Laboral Kutxak Zura 
eta Ura eta Ibarrola itsasadarrean, ura, 
burdina, sua eta airea aldi baterako 
erakusketen katalogoa finantzatzen la-
gundu du.

BASKEGUR, EUSKADIKO EGURRAREN 
ELKARTEA. Baskegurrekin ezarritako 
lankidetza-esparrua faktore garrantzi-
tsua bihurtu da Nuevo Anchústegui ontzia 
zientifikoki zaharberritzeko prozesuan, 
tokiko zuraren hornidurarekin, eta, hala, 
material iraunkorrak sustatu dira.

PINTURAS JUNO. Pinturas Junorekin si-
natutako lankidetza-hitzarmena eta hark 
Karolaren Arima proiektuan parte hartu 

eta piraguaz ibiltzea itsasadarrean zehar 
edo bizikletaz ibaiertzetan barrena.

NAVE 9. Nave 9k eta Itsasmuseumek 
musika-programazio zabala eta askota-
rikoa garatu dute.

ATYLA SHIP FOUNDATION. Atyla esko-
la-ontziarekin egindako lankidetza-hi-
tzarmenaren ondoren, Itsasmuseum 
ontzi horren oinarri-portu eta atrakaleku 
bihurtu da neguan. Denbora-tarte horre-
tan, Atyla Itsasmuseumen hezkuntza-es-
kaintzan sartzen da, eta bere eskola-pro-
gramako jardueretan parte hartzen du, 
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kaintzen ditu hainbat gunetan. 2021ean, 
“Ondare irisgarria eta inklusiboa” izan da 
gaia, eta Itsasmuseumek, Gorabiderekin 
batera, bisita gidatu irisgarriak eta inklu-
sioa sustatzen duten beste proposamen 
batzuk antolatu ditu.

Bilbao 700 Fundazioa. 2021eko urrian 
egindako Gau Zurian, programazioan argi 
eta soinuzko instalazio artistiko bat sar-
tu zen, museoaren kanpoaldean kokatua 
eta fatxada pantaila gisa erabili zuena.

Azaroan, fundazioaren bidez, piano-kon-
tzertu bat antolatu zen museoan, Hun-
gariako Kontsulatuak Bilbon sustatua, 
Hungariako musika eta talentua pro-
mozionatzeko hirian.

izana oso onuragarri gertatu dira Itsas-
museumentzat. 

“LA CAIXA” FUNDAZIOA. Itsasmuseumek, 
“la Caixa” Gizarte Ekintzarekin batera, 
kultura sustatzen du gizarteratzeko ele-
mentu gisa, eta talde behartsuenei doako 
bisitak eskaintzen dizkie.

LANKIDETZAK ETA PROGRAMAZIO BA-
TERATUEN SORRERA

Itsasmuseumek hainbat kultura-ekimen-
ekin, enpresarekin, erakunderekin eta 
pertsonarekin egiten du lan, kalitatezko 
kultura-edukia eta askotariko programa-
zioa sortzeko.

Merkataritza Nabigazioko Kapitainen Bi-
zkaiko Elkartea (AVCMM). Itsasmuseum-
ek, AVCMMrekin batera, hitzaldi-zikloa 
antolatu du, munduari lehen bira ematea 
lortu zuen espedizioaren 500. urteurrena 
ospatzeko.

AZTI. Erakusketa iraunkorrean inguru-
menari buruzko gune bat sortzeko lan-
kidetza. Jasangarritasuna, mikroplas-
tikoen arriskua, itsasoen kutsadura 
ikusezina eta gisako kontzeptuak lantzen 
dituen gunea.

Bizkaikoa. Itsasmuseumek Bizkaiko mu-
seoen sarearekin lankidetzan dihardu, 
gainerako erakundeekin batera, maiatza-
ren 18an Museoen Nazioarteko Egunean 
programa berezi bat egiten laguntzeko. 
Gainera, Bizkaikoak antolatzen dituen 
Ondareari buruzko Europako Jardunal-
dietan parte hartzen du, besteak beste, 
eta urriko hilabete guztietan Bizkaiko 
ondareari balioa emateko jarduerak es-
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tza-prozesua jasotzen duten zirriborro 
batzuekin batera erakutsia; Bilboko Uda-
larena da, baina Bilboko Arte Ederren 
Museoak gordailuan dauka.

Aldi berean, Pareten obra bat instalatu 
da Itsasmuseumeko dikearen amaie-
ran, Olabeagako bista obraren errepro-
dukzioarekin, hiriko zenbait lekutan ga-
ratutako proiektu baten barruan.

Bartzelonako Itsas Museoa. Itsasmu-
seum Bilbaok eta Bartzelonako Itsas Mu-
seoak lankidetza-loturak ezarri dituzte 
beren jarduera-eremuetan: museistika, 
modelismoa, erriberako arotzeria eta 
abar. Era berean, Penintsulako Itsas Mu-
seoen Sarea sortzen lagundu dute, Bar-
tzelonan, Bilbon eta Portugalen hainbat 
bilera antolatuz.

Euskal Herriko Itsas Foroa. Euskal Herri-
ko itsas industriaren klusterra eta itsas 
sektoreko eragile guztien elkargunea. 
Itsasmuseumek, Foroko eta Aholku Ba-
tzordeko kide den aldetik, aktiboki parte 
hartzen du erakunde horrek egiten di-
tuen jarduera eta proiektuetan. Gainera, 
bi museoek bi leialtze-programak osa-
tzen dituzten pertsonei abantailak es-
kaintzeko akordioa dute.

Aquarium Donostia. J.S. Elkano. Aztarna-
ren bila erakusketaren eta izenburu be-
reko liburuaren ekoizpena lankidetzan, 
bai eta Zura eta Ura erakusketa-proiek-
tuarena eta liburuarena ere.

Euskal Museoa / Museo Vasco. Itsasmu-
seumek harreman estua du bere hasta-
penetatik Euskal Museoarekin. 2021ean, 
Bilboko Kontsulatuko Audientzia Aretoa 
osatzen duten ondare- eta historia-balio 
handiko zenbait pieza lekualdatu ziren, 
Itsasmuseumen erakusketa iraunkor eta 
eperik gabekorako.

Bilboko Arte Ederren Museoa. Itsasmu-
seumek eta Bilboko Arte Ederren Mu-
seoak Obra Gonbidatua programarekin 
jarraitzen dute, eta, horren bidez, aldizka, 
pinakotekak artelan bat uzten du Itsas-
museumen ikusgai jartzeko. 2021ean, 
obra aukeratua Jesus Mari Lazkanoren 
Bilbo, MMX izan da, artistaren sorkun-
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Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun 
Saila. Foru Aldundiko Enplegu, Gizarte-
ratze eta Berdintasun Departamentua-
rekin lankidetzak, batez ere genero-ber-
dintasunaren arloan.

Euskal Herriko Unibertsitatea - Univer-
sidad del País Vasco (UPV/EHU). Itsas-
museumek lankidetza-esparruak ezarri 
ditu Unibertsitateko hainbat ekimen, de-
partamentu eta zentrorekin:

- UPV/EHUko Nautika Eskola. Lankide-
tza-hitzarmena EHUko Nautika Esko-
larekin, haren bildumako baleon tziak 
zaindu, kontserbatu eta erakusteko.

- Zientzia Astea. Zientziaren, Teknologia-
ren eta Berrikuntzaren Astea. Zientzia 
eta Gizarte Garapenaren eta Transfe-
rentziaren arloko errektoreordetzak an-
tolatua, Ikerketaren Gizarte Hedapeneko 
Zuzendaritzaren bitartez. Beste behin 
ere, Itsasmuseumek zientzia-zabalkun-
deko ekitaldi hau antolatzen lagundu du, 
hainbat ekimen eta jarduerarekin.

- UPV/EHUko Udako Ikastaroen Progra-
ma 2021. EHUko Udako Ikastaroen es-
parruan, Itsasmuseumek euskal ontzi 
tradizionalen zaharberritze zientifikoari 
buruzko ikastaroa antolatu du.

- PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Estación 
Marina de Plentzia. Itsasmuseumek eta 
PiEk itsas inguruneaz kontzientziatzeko 
eta hura babesteko hainbat tailer gara-
tu dituzte elkarrekin.

- Arte Ederren Fakultatea. Itsasmuseum-
ek, UPV/EHUko Arte Ederren Fakulta-
tearekin eta Aurtenetxea Containersekin 
lankidetzan, Portuko Edukiontzietako 
Instalazio Artistikoen Lehia keta anto-
latzen du urtero, Bilbao Art District pro-
gramaren barruan. 2021ean 8. edizioa 
egin da. 

Gizarte-kontabilitatea. Euskal Herriko 
Unibertsitatea eta Deustuko Uniber-
tsitatea. Itsasmuseumek, inguruko beste 
museo batzuekin batera, museoak sor-
tutako gizarte-balioaren monetizazioari 
buruzko prestakuntza-proiektuan par-
te hartzen du. Proiektu hori EHUko eta 
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Deustuko unibertsitateek zuzentzen dute.

Deustuko Unibertsitatea. Itsasmuseum-
ek Deustuko Unibertsitateko prakti-
ka-programan parte hartzen du, eta 
hainbat jarduera-arlotako ikasleak har-
tzen ditu. 

Bizkaiko Emakumezko Enpresari eta 
Zuzendarien Elkartea (AED). Itsasmu-
seumek AED elkartearekin lankidetzan 
jardun du zenbait ekitalditan eta Inspiring 
Girls jardunaldian, museoan egina, nes-
katoen interes zientifikoa bultzatzeko.

Asociación Mujer Siglo XIX. Lan-, lanbi-
de- eta prestakuntza-arloan gizonen eta 
emakumeen arteko aukera-berdintasuna 
sustatzeko, museoan hainbat jarduera 
antolatu eta sustatu dituen emakume 
profesionalen kolektiboa.

Basquetour, Turismoaren Euskal Agen-
tzia. Itsasmuseumek aktiboki parte har-
tzen du erakunde horrek hainbat arlotan 
bultzatzen dituen lantaldeetan, hala nola 
Familia Turismoan; programa horretan, 
segmentu horretarako beharrezkoak di-
ren irizpideak eta betekizunak betez ber-
matzen duen ziurtagiria eskuratu da.

Euskal Kostaldeko Museoen Sarea. 
Itsas museum Euskal Kostaldeko Mu-
seoen Sarean dago, eta museo, inter-
pretazio-zentro eta bestelako instalazio 
ugari biltzen ditu. Horien gai nagusia 
kostaldea eta itsasoa dira. Txartel ko-
muna izatez jarraitzeaz gain, eta gune 
horiek bisitatzen dituzten pertsonentzat 
deskontuak eta abantailak izateaz gain, 
2021ean Itsasmuseumek urtero egiten 
duen bezala parte hartu du Euskal Kos-
taldeko Museoen Hilabetean.

Loraldia, Euskal Kulturaren Jaialdia. 
Museoa Loraldiarekin elkarlanean ari 
da, lehenengo ediziotik, eta haren pro-
gramazioaren ikuskizunak eta funtzioak 
hartzen ditu, baita prentsaurrekoak ere

Gorabide. Itsasmuseumek lankidetza 
estua du Gorabiderekin, eta lan bate-
ratua egiten du pertsona guztientzako 
irisgarri tasuna sustatzen duten gaitasun 
teknikoetan, afektiboetan eta jarrerazko-
etan aurrera egiteko. Gainera, 2021ean, 
Ondarearen Europako Jardunaldietan, 
Itsasmuseumek eta Gorabidek elkarre-
kin antolatu zituzten antzerki-bisitak, eta 
harrera oso positiboa izan zuten.
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BILBOATS. Elkarlan honen fruitu, Bil-
boatsek bere ontzia amarratzeko lekua 
Itsasmuseumeko kaietan du. Aldi be-
rean, Kontsulatua ezagutarazteko, bisita 
gidatu tematikoak antolatu dira Itsasa-
darrean eta museoan zehar.

BAOS. Itsasmuseum Bilboko Akordeoi 
Orkestra Sinfonikoarekin lankidetzan 
aritzen da, orkestrako ohorezko kide 

baita. 2021ean orkestrak kontzertu bat 
eman zuen Itsasmuseumen, eta Audito-
riumaren edukiera bete zuen.

PRIDE. Historikoki, Itsasmuseum PRI-
DErekin lankidetzan aritzen da, 1981az 
geroztik antolatzen den Ingeniariak – 
Deustu Estropadaren Klub Sustatzailea-
rekin, hainbat ekitalditan. 2021ean, bi 
erakundeetako tripulazioen arteko ohi-
ko erronka, urtero Auditoriumean egiten 
dena, bertan behera utzi behar izan zen 
pandemia zela-eta, eta beste data bat 
erreserbatu zen ekitaldi horrekin jarrai-
tzeko 2022an.

Bermeo Tuna World Capital. Itsasmu-
seum Bermeo Tuna World Capital alian-
tza publiko-pribatuko kidea da. Aliantza 
horren helburua da Bermeon, Euskadin 
eta nazioartean atunaren balio-kateko 
funtsezko eragile guztiak inplikatzea.

Open House. Itsasmuseumek Open Hou-
se Bilbao Bizkaiko arkitektura- eta hiri-
gintza-jaialdiarekin lankidetzan dihardu. 
2021ean bisita gidatu bereziak antolatu 
ditu museoan eta bere dikeetan.
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Fair Saturday. Itsasmuseumek Fair Sa-
turdayrekin lankidetzan dihardu, Black 
Fridayri kontrajarritako kultura-mugi-
menduarekin, eta kultura-jarduera uga-
ri egiten ditu. 2021ean, antzerkia, zuze-
neko musika eta tailerrak nabarmendu 
dira. Museoaren kanpoalderako aurre-
ikusitako jarduerak –artedesfile bat, to-
kiko diseinatzaileen merkatu bat eta mu-
sika-emanaldiak, besteak beste– bertan 
behera utzi behar izan ziren eguraldia-
ren ondorioz.

Walk on Project, WOP. Itsasmuseum 
WOPekin (neuroendekapenezko gaixota-
sunen aurka borrokatzen duen enpresa 
soziala) lankidetzan ari da Estropatada 
antolatzeko, Bilboko Itsasadarrean mi-
laka gomazko ahate lasterketan oinarri-
tua. 2021ean, ahateen irteera, sarien 
banaketa eta gauean antolatu zen ma-

ratoi berezian parte hartu zuten per-
tsonen irteera eta etorrera hartzeaz gain, 
kontrol-gela bat jarri zen museoaren  
barruan, lasterketa monitorizatzeko.

BBK Mendi Film Festival Bilbao Bizkaia, 
Mendiko eta Abenturako Nazioarteko 
Zinemaldia. Itsasmuseumek Mendi Film 
Festival programaren bi erakusketa har-
tu ditu 2021ean: 

- Arantza Saez de Lafuenteren Atxarte, 
bizipen pertsonalaren subjektibotasu-
netik sortutako erakusketa eta izaera 
nostalgiko nabarmena duena, baina 
baita erreibindikatzailea ere.

- CVCEPHOTO, Donostiako Club Vasco de 
Camping elkarteak antolatutako men-
diko jardueraren nazioarteko 7. argaz-
ki-lehiaketan saritutako 20 irudiak ja-
sotzen dituena.



115Jardueren memoria Itsasmuseum Bilbao 2021

hilabeteetan, Itsasmuseumeko kaian ba-
bestuta dagoen garaian, museoak erabil 
dezan.

Surf Film Festival. 2021eko maiatzean, 
Bilbao Surf Film Festivalen bigarren 
edizioa egin zen museoaren barruan, 
kanpoko zabalgunean eta itsasada-
rrean. Nazioarteko, estatuko eta tokiko 
hainbat sortzaileren surffilmak, azoka 
bat, tailerrak, eta Bilboko Itsasadarreko 
uretako kirol-probak eta erakustaldiak 
eskaini ziren.

Bilboko Korala. Itsasmuseumek eta 
Bilboko Koralak tailer bateratuak ema-
ten dituzte. Tailer horietan, haurrek bi 
erakundeen lana eta proposamen kultu-
rala modu entretenigarrian ezagutu ahal 
izan dituzte, 2020an bien artean sinatu 
eta hazten jarraitu duen  hitzarmen za-
balago baten esparruan.

Hirukide. Kide Ugariko Famili Elkartea. 
2021ean, duela urte batzuk Hirukide-

Zinemaldiko lau hitzaldi eta erakuskete-
tako prentsaurrekoak ere egin dira mu-
seoan.

Bilbao Ekintza. Bilbao Ekintzarekin lanki-
detza Argizko larruazala instalazio artis-
tikoaren mantentze-lanerako.

Bilboko Ur Partzuergoa. Uraren sanea-
menduari buruzko karta-sorta sortzea 
eta inprimatzea.

Lekeitioko Udala eta Isuntza Arraun 
Elkartea. Itsasmuseumen eta Lekeitio-
ren arteko harremanak oso aktibo iza-
ten jarraitu du 2021ean. Batetik, Udala-
rekin, Mendieta ontziola zaharberritzeko 
proiek tuaren bidez; bestetik, Kulixka, Le-
keitioko Arraun Taldearen ontzia prest 
jarri da, eta hitzarmena sinatu, neguko 

7



116 Jardueren memoriaItsasmuseum Bilbao 2021

rekin hasitako harremanarekin jarrai-
tu zen; hori dela eta, elkarteko kideei 
abantaila batzuk eskaini zitzaizkien, 
programazioa eta museoaren irudia za-
baltzearen truke

Fundación Athletic Club Fundazioa. 
Athletic Club Fundazioaren eta mu-
seoaren artean sinatutako hitzarmena, 
Athletic gabarra mantendu, zaindu eta 
prest jartzeko, klubaren kirol ospakizu-
netan erabiltzeko eta museoaren bildu-
maren zati gisa bisitatua izateko.

BBK Fundazioa. Karolaren Arima proiek-
tuaren enpresa babesleetako bat da. 
Instalazio artistiko bat egiten du ostiral, 
larunbat eta igandeetan, argiarekin eta 
soinuarekin. Halaber, Itsasmuseumek 
abantaila esklusiboak eskaintzen dizkie 
Gaztedi Plana osatzen dutenei edo Gazte 
Txartelaren titular direnei.

Gondra Barandiarán Fundazioa. Lankide-
tza-harremana zenbait proiektutan, non 
pertsonak zentroa diren, gizarte-baz-
terketaren aurka borrokatzearen aldeko 
proiektuak.

Inspiring Girls Jardunaldia. Sektore ho-
rietan erreferentzia diren emakumeekin 
egindako bileren bidez neskatoen artean 
zientziarekiko eta enplegu teknikoeneki-
ko interesa sustatu nahi duen ekitaldia, 
Inspiring Girls Fundazioak eta Asocia-
ción Mujer Siglo XXI elkarteak antolatua.

ElektrART. ElektrART diziplina anitzeko 
artisten kolektiboarekin lankidetza, Karo-
laren Arima proiektuan aurrera egiteko; 
proiektu horrek argi- eta soinu-instalazio 
artistiko bat egin du Karola garabian.
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Ternua. Material birziklatuetatik abiatuta 
biserak sortzea. Ekonomia zirkularreko 
prozesu batean oinarritutako proiektua, 
jasangarritasunaren eta berrerabiltzea-
ren aldeko apustua egiten duena, objektu 
berriak sortzeko. Biserak museoko den-
dan daude eskuragai.

Ortze Proiektua. 2021eko urrian, Ortze 
proiektua aurkeztu zen Itsasmuseumen, 
lehen ontzi elektriko-hibridoa, Euskadin 
osorik eraikia, Ingeteam buru duen I+G+B 
proiektu baten ondorioz. Partzuergoko 
enpresak bertan zirela egindako aurkez-
pen teknikoaz gain, ekitaldi instituzional 
bat egin zen, agintariekin eta itsasontzira 
egindako bisitekin.

Bilbao Port. Itsasmuseumen patrona-
tuko kidea da Portua, eta Itsasmuseu-
men eta Bilboko Portuaren arteko harre-
mana handia da beste eremu batzuetan 

ere. 2021ean, bigarren urtez jarraian, bi 
erakundeek, Euskadiko Artxibo Histo-
rikoarekin batera, egutegi bat diseina-
tu eta inprimatu zuten German Elorza 
argazkilari-kazetariaren irudiekin, eta 
erakusketa bat antolatu zuten kanpoko 
zabalgunean, hautatutako argazkiekin, bi 
hilabetez. Portua ere museoan presente 
dago, Port Centerren bidez.

Bizkaiko Belenzaleen Elkartea. Luis Pa-
ret artistaren “Bilboko Arenalaren bista” 
itsas jaiotzaren muntaketa Behatoki Are-
toan, abenduan eta urtarrileko egun ba-
tzuetan erakusteko.

3sesenta aldizkaria. Luis Paret artis-
taren “Bilboko Arenalaren bista” itsas 
jaiotzaren muntaketa Behatoki Aretoan, 
abenduan eta urtarrileko egun batzuetan 
erakusteko.
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Rekalde Aretoa. Agustin Ibarrolaren 
erakusketetan bisita-programa baten 
sorrera, Rekalde Aretoak eta museoak 
elkarrekin eskainia, bi zentroen arteko 
bisitarien zirkulazioa bultzatzeko kartilla 
baten eta jolas txiki baten bidez.

BESTE LANKIDETZA BATZUK

ARTIUM Museoa. Lankidetza-hitzarme-
na, bi erakundeen leialtasun-programak 
osatzen dituzten pertsonek abantaila es-
klusiboak izan ditzaten.

EL CORREO. Itsasmuseum El Correo-re-
kin lankidetzan aritu da Enpresen Laster-
keta eta beste ekitaldi batzuen antolake-
tan, lehendik martxan dagoen lankidetza 
hitzarmenaren baitan; horren ondorioz, 
museoak espazio batzuen erabilera la-
gatzen du publizitatearen truke.

PEÑASCAL FUNDAZIOA. Lankidetza era-
kusketa-eremuko zenbait arlotan.

UR-GARBI. Lankidetza Bilboko Itsasadarra-
rekin lotutako zenbait arlotan.

ASAKEN. Lankidetza hitzarmena, enpre-
sak Karola garabia erabil dezan bere 
tek nikariei praktika eta entrenamenduak 
eskaintzeko lan bertikaletan eta soka 
bidezko sarbidea duten lanetan. Horren 
truke, ASAKEN garabia mantentzeaz eta 
ikuskatzeaz arduratzen da, eta pertso-
nen segurtasuna bermatzeko aholkuak 
ematen ditu. Ildo horretatik, 2021ean, 
ile-apainketako enpresa bateko mode-
loen, argazkilariaren eta estilisten segur-
tasuna bermatzen lagundu eta aholkatu 
du enpresak, bi egun osoko bi saiotan.
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URDAIBAI EKOETXEA (Madariaga Do-
rrea). Euskadiko Biodibertsitate Zen-
troarekin lankidetza zenbait eremu eta 
proiektutan.

Bizkaired: Bizkaiko Sareko Enpresen 
Elkarteari espazioak lagatzea.

Kulturarteko Hirien Sarea (RECI). RE-
CIren 22. jardunaldia egin zen Itsasmu-
seumen, eta 16 hiritako 40 gizarte- eta 
kultura-eragilek eta hirigintza integra-
tzaileko espezialistek hartu zuten parte.

Itsasamezten. Etengabeko harremana, 
nabigazioaren eta itsasoaren arloko za-
balkunde jarduerak eta ikastaro espezia-
lizatuak egiteko.

Orza. Nabigazioarekin, arraunarekin eta 
estropadekin lotutako jarduerak egiteko 
kontaktua.

7
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2021 urte berezia izan zen museoaren tzat, 
18. urtemuga ospatzeko eta bisita-espe-
rientzian eta erakusketa iraunkorrean  
aurrerapen garrantzitsuak aurkezteko.

Pandemiaren hasierak eta aldi baterako 
itxierak markatutako 2020. urtearen on-
doren, 2021ean normaltasun berrira 
egokitutako museoa izan zen nagusiki 
Itsasmuseum, etengabe irekia eta pro-
gramazioarekin aurrera egiten planifika-
tutakoaren arabera.

Denbora horretan guztian, hertsiki bete 
ziren Eusko Jaurlaritzak osasun krisia-
ren bilakaeraren arabera hartutako di-
tuen neurriak, bisita seguru eta atsegina 
eskaintzeko.

Merkataritza Nabigazioko Kapitainen 
Biz kaiko Elkarteak Juan Sebastian Elka-
nori buruz antolatutako hitzaldiarekin 
hasi zen urtea, eta bisita gidatu esklusi-
boak egin ziren Zura eta Ura aldi baterako 
erakusketara, erakusketaren komisario 
Konrado Mugertzaren eskutik.

Otsailean, Tomas Allendek Bilbon zuen 
etxeko atarirako, Daniel Zuloagak  sor-
tu zuen mural apaingarria erakuske-
ta iraunkorrean kokatzeko prozesu 
konplexua abiatu zen. 1900ekoa da eta 
martxoan aurkeztu zen hedabideetan. 
Hilabete horretan bertan aurkeztu zen, 
halaber, Obra Gonbidatua programaren 
barruan, Jesus Mari Lazkanoren Bilbo, 
MMX formatu handiko margolana, Arte 
Ederren Museoak aldi baterako utzitakoa.

Martxoan eta apirilean, hainbat arlotan 
jarduera handia duten proiektu berriak 
aurkeztu ziren Itsasmuseumen: kultura, 
ondarea, ezagutza, ikerketa, hedapena, 
kirola, jasangarritasuna, berrikuntza eta 
komunitatea. Loraldia Festibala 2021ek 
euskarazko jardueraz bete zuen museoa, 
liburu baten aurkezpenarekin, antzerkia-
rekin, poesiarekin eta tailer batekin, eta 
Euskal Kostaldeko Museoen Hilabetea 
ospatu zen, non museoak bere progra-
mazioaren barruan berariazko jarduere-
kin parte hartu baitzuen.

8
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Apirilean Juan de Arratia Aretoa aurkez-
tu zen, erakusketa iraunkorrean kokatua, 
Bilboko Udaleko ordezkari nagusien par-
taidetzarekin. Hilabete horren amaieran 
inauguratu zen Carol Iglesias Espazioan 
Pablo Ugartetxearen Itsasadar Handia 
aldi baterako erakusketa, Bilboko Itsasa-
darra protagonista duen obra hautatuen 
multzoa, itsasadarra kale nabigagarri 
gisa aurkezten duena, Venezia, Istanbul 
eta gisako leku gogorarazleetan dauden 
ur-bide handien antzera.

Maiatzean, Agustin Ibarrolaren Ibarrola 
itsasadarrean, ura, burdina, sua eta airea 
erakusketa iritsi zen Itsasmuseumera. 
Formatu handiko 17 olio-pinturak eta ho-
gei marrazkik osatzen dute erakusketa; 
70eko hamarkadan itsasadarraren in-
guruko itsas eta industria-gaiak lantzen 
dituzte obra horiek. Erakusketa-eremu 
berri bat inauguratu da, surfaren his-
toriari buruzkoa, itsasadarreko Kirolak 
eremuan. Surfa, arraunarekin eta bela-
rekin batera, Bizkaiko kostaldeko eta it-
sasadarreko kirol garrantzitsuenetakoa 
da. Hilabete horretan berean, Laboral 

Kutxa Bilbao Surf Film Festival jaialdia-
ren bigarren edizioa egin zen, nazioarte-
ko eta tokiko proiekzioekin, itsasadarre-
ko kirolekin, kanpoko merkatuarekin eta 
museoaren barruko zein kanpoko beste 
zenbait jarduerarekin.

Artea ahalik eta jende gehienarenga-
na hurbiltzeko, uztailean, Jesus Lizaso-
ren Ozeanoaren sustraiak aurkeztu zen 
zabaldegian, 6 metroko garaierako es-
kultura monumental ikusgarria, jarrera 
hieratikoan dauden bi irudi antropomor-
fiko irudikatzen dituena, arraun bati eus-
ten dioten bi marinel sinbolizatuz, eta 
Leopoldina Rosa. Gaur egungo istorio bat 
erakusketa inauguratu zen Carol Iglesias 
Espazioan, migrazioaren iraganari eta 
orainari buruzko hausnarketa.
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Irailean, Idoia Leacheren Izena Dauka-
gu – Tenemos nombre instalatu zen di-
kearen ondoan, Portuko Edukiontzietako 
Instalazio Artistikoen VIII. Lehiaketaren 
irabaz lea; lan irabazlearen helburua da 
emakumeek ontzigintzaren historian 
egin duten lana agerian uztea, sektorean 
nabarmendu diren emakumeen izenak 
hiru portu-edukiontziren gainean idatziz. 
Eta Carol Iglesias Faro Espazioan Itsasar-
gia, gaueko izarra inauguratu zen, Iñaki 
Oñateren argazkiekin.

Urrian, Atyla eskola-ontzia itzuli zen kai-
ra, eta jarduera bateratuen programa 
aurkeztu zen; jarduera horien artean na-
barmentzekoa da eskola-programan zein 
ate irekien jardunaldietan parte hartu 
izana; horietan, ontzia eta tripulazioaren 
zati bat ezagutu nahi duten pertsona guz-
tiak ontzira igotzera bultzatzen dira.

Azkenik, 2021eko azaroan, museoa ire-
ki zeneko 18. urteurrena zela eta, kul-
tur programazio bizia eta askotarikoa 
izan zen 15etik 21erako astean: hitzal-
diak, ate irekiak, tailer bereziak, zuzene-
ko musika eta Bilbao 1803ren irekiera, 
ekitaldi historiko batean oinarritutako  
Escape Room a; ekitaldi historiko hori 
asteburuko programazio egonkorraren 
parte bihurtu da, eta ostiralero, larunba-
tero eta igandero saioak egiten dira.

2021ean, museoko komunikazio-taldeak 
13 prentsaurreko antolatu ditu, deialdia 
eta prentsa-oharra 130 bat komunikabi-
detara bidalita: prentsa idatzia, telebis-
ta eta irratia. Kanpoko hamaika pren-
tsa-ekitaldi ere egin dira, besteak beste, 
Laboral Kutxa Bilbao Surf Film Festival 
jaialdiaren programa aurkezteko antola-
tutako ekitaldia, Itsasmuseum laguntzai-
le duena, eta BBK Mendi Film Bilbao Bi-
zkaia jaialdiaren prentsaurrekoa; jaialdi 
horretan, museoa egoitzetako bat izan da 
eta bi erakusketa, Atxarte eta CVCEPHOTO,  
eta lau hitzaldi hartu ditu.

2021ean, museoaren eta agendan izena 
emanda dauden pertsonen arteko komu-
nikazioa etengabea izan da; 21 buletin 
bidali dira, hilean bi inguru, bi bertsiotan 
–euskaraz eta gaztelaniaz–, 2019az ge-
roztik nabarmen handitu den datu-base 
batera. 2021ean, 194 pertsonak eman 
dute alta newsletterean; 2020ko aben-
duaren 31n zeuden 552 pertsonetatik 
2021eko abenduaren 31n zeuden 746 
pertsonetara igo da kopurua.

Batez besteko irekiera-indizea bikaina 
da, % 50,98 batez beste, 1.139 pertso-
nak bisitatu dute museoaren webgunea, 
agenda horretako esteka baten bidez, 
eta 2.127 sarrera izan dira guztira web-
gunean.

Lau gutun partekatu dira Itsasmuseum 
Komunitateko pertsonekin eta 48 Port 
Centerreko enpresekin, eta horiei, gai-
nera, Agustin Ibarrolaren erakusketaren 
katalogoa bidali zaie.

8
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2021eko urtarrilean, Marítimas / Itsaso-
koak informazio-buletinaren lehen zenba-
kia aurkeztu zen, aldizkari edo liburuxka  
formatuan, hainbat gai jorratzen dituz-
ten sail finkoekin: bildumako pieza es-
pezifikoak, aldi baterako erakusketak, 
Erain Nuevo Anchústegui arrantza-on-

ITSASOKOAK

01
URT 2021

Zbk.

MARÍTIMAS

02
API 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

03
UZT 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

04
URR 2021

Zbk.

ITSASOKOAK
MARÍTIMAS

tzian egiten ari den zaharberritze zien-
tifikoko prozesuaren aurrerapenak, eta, 
amaitzeko, itsasoko istorioak, artikuluak 
edo itsasoari hertsiki lotutako pertsonei 
egindako elkarrizketak eskaintzen dira, 
txandaka, ikerketa-lan gisa edo hausnar-
ketarako gonbidapen moduan.
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KOMUNIKAZIO DIGITALA

Ahalik eta pertsona gehienengana iris-
teko asmoz, Itsasmuseumek online ko-
munikazioaren aldeko apustuari eusten 
dio, edukiak digitalizatuz eta mezuak xe-
de-publikoaren nitxoetara egokituz.

Etengabeko berrikusketa- eta hobekun-
tza-esparruan, pandemian hasitako 
webgunearen eraldatze-prozesuak au-
rrera egin du. Webgunearen erabilga-
rritasunaren alde lan egin da, eta gaur 
egungo ikus-entzunezko edukiak eta 
eduki erakargarriak eskaini dira, erabilt-
zaileak museoan ikusi aurreko, uneko 
eta ondorengo faseetan duen esperient-
zia hobetzeko.

Ildo horretatik, webgunean ez ezik, edu-
ki esklusiboa sortzen da egunero kanal 
digitaletan ere: Facebook, Twitter, Insta-
gram, LinkedIn, YouTube. Eduki hori ez 
dagokio soilik Itsasmuseumen bilduma-

8
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ri, eta Bilboko eta Bizkaiko itsas uniber-
tsoaren konplexutasuna islatzen duten 
gaiak ere biltzen ditu.

Estrategia horrek fruitua ematen segi-
tzen du, eta jarraitzaile-kopurua han-
dituz doa pixkanaka. Hona hemen gaur 
egungo zifrak:

Facebook 5.476 
Twitter: 4.946
Instagram 2.960
LinkedIn 1.164

HOBEKUNTZAK SEINALEETAN 
ETA KARTELETAN

Aldi berean, kanpoko seinaletika hobe-
tu da, museoko zabaldegiko ondare-bil-
dumaren balioa nabarmentzeko, totem 
ikusgarriagoekin, eta Itsasmuseum en 
ikusizko identitateari egokitutako diseinu 
berrituarekin.

In situ komunikazioa, bereziki kartelak, 
2020an bezala, funtsezkoa izan da une 
bakoitzean indarrean dauden neurriak 
ezagutarazi eta beteko direla bermatzeko.

Museoak dituen ziurtagiriak ere ikusgai 
jarri dira; esperientzia segurua eta kali-
tatezkoa bermatzen dute ziurtagiriok.

Era berean, azpimarratu behar da 
2021ean hasi dela berrikusten museoko 
erakusketaren diskurtso narratiboa ge-
neroaren ikuspegitik, hizkuntza inklusi-
botik hasita. 

ZIURTAGIRIAK

Itsasmuseum, bere prozesu eta zerbi-
tzuetan bikaintasuna etengabe bilatzen 
eta bisitariaren esperientziaren kali-
tatea hobetzeko ahaleginean, helburu 
horiek lortzeko zenbait programatara 
atxikita dago.

SICTED: Helmugan kalitate turistikoko 
sistema integrala ezartzeko inplikazioa-
gatik emandako aitorpena. 
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Horrez gain, pandemia dela eta, Itsas-
museumek Jardunbide Egoki Aurre-
ratuak-SCTE HELMUGA SEGURUA Co-
vid-19 ziurtagiria jaso du 2021ean:

INNOVATION: Euskadiko turismo-sek-
torean informazioaren eta komuni-
kazioaren teknologien (IKT) erabilera 
optimizatzeko enpresei zuzendutako 
ekimena.

KARBONO-AZTARNA: Itsasmuseumek Bil-
boko Udalaren Ingurumenarekin Konpro-
metitutako Enpresa Zigilua jaso du. 

BASQUETOUR ZIGILUAK

Familia-turismoa
Itsasmuseum Euskadiko Familia Turis-
mo produktu-klubaren parte da. Basque-
tour du buru ekimen horrek, eta Euskadi-
ko zenbait museo eta kultura-eragileren 

partaidetza du, familietako ikusleen es-
perientzia hobetzeko.

Kode Etikoa
Itsasmuseumek Euskadiko Turismoaren 
Kode Etikoaren ziurtagiria du. Kode 
horren helburua funtsezko printzipio 
batzuk ezartzea da, Euskadiko turis-
mo-eragile guztiek eguneroko jardunean 
erantzukizuna eta jasangarritasuna bar-
ne har ditzaten, oinarrizko printzipio gisa 
errespetua eta elkarren arteko ulerme-
nerako ekarpena izanik.

8





Eragin soziala eta tokiko  
komunitatearekiko harremana
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9

Gizarteko sektore guztietan gertatu zen 
bezala, pandemiak ere geldiarazi egin 
zuen Itsasmuseumek Euskadiko mu-
seoen ordezkaritza zabal batekin hasi-
tako gizarte-kontabilitatea kalkulatze-
ko sortu zen ikerketa-taldea. Hala ere, 
pixkanaka jarduerari heldu zitzaion be-
rriro, eta laster lantaldeak egindako li-
buru bat argitaratuko da. Gainera, lanean 
jarraitzen dugu, luze gabe azken hiru ur-
teetan lortutako datuak aurkezteko.

Itsasmuseumek Berdintasun Plan bat 
ezarri zuen 2019an, erakundean emaku-
meen eta gizonen benetako berdintasuna 
lortzeko tresna estrategikoa izan nahi 
duena, pertsonak barneratu, manten-
du eta garatzeko neurriak abian jarriz, 
erakundeko maila guztietan emakumeen 
eta gizonen arteko parte-hartze orekatua 
lortzeko. Plan horrek hiru erronka ditu:
• Berdintasunean oinarritutako ku-
deaketa izatea.
• Erakundeak emakumeen eta gizo-
nen arteko berdintasunaren alde duen 
konpromisoa gauzatzea. 
• Proiektu guztietan genero-ikuspegia 
sistematikoki txertatzea. 

2022an, gure Berdintasun Plana legeria 
berrira egokituko dugu.

Museoa aspalditik ari da hausnarke-
ta bat egiten Garapen Jasangarriaren 
Helburuekin bat egiteko: 2030 Agenda. 
Hori gauzatu ahal izateko, erakusketa-
ibil aldiaren barruan gune bat libre utzi 
da iraunkortasunari eta ingurumenari 
buruzko erakusketa iraunkor bat egi-
teko, ozeanoen kutsadurari eta, berezi-
ki, plastikoen arazoari buruzkoa. Alde 
horretatik, museoak aspalditik dihar-
du lanean PiE-rekin, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoarekin, Zientzia Astearekin, 
AZTIrekin eta beste eragile batzuekin, 
gune horri edukia emango dion infor-
mazioa lor tzeko. Bere garaian, Bilboko 
itsas adarraren ingurumen-berreskura-
penari buruzko erakusketa bat egin zuen 
museoak, Itsasadarraren magia izenekoa, 
eta erakusketa hori abiapuntua eta gune 
berri horren eta gaur egun Itsasmuseum 
Bilbao erakusketak oinarri duen gaikako 
unibertsoaren arteko lotura izango da. 

Erakusketa-eremu horrek egoera hori 
ikusarazteko balioko du, eta gizartea 
kontzientziatuko du ekonomia zirku-
larrean oinarritutako neurriak abian 
jartzeko beharraz, plastikoen erabile-
ra murriztuz eta ingurumenean eragin 
txikiagoa duten lehengaiei eta material  
berriei lehentasuna ematearen alde egi-
nez. Gogora dezagun ozeanoak direla 
planetan ekoizten den CO2-aren erregu-
latzaile nagusiak, eta itsasoan gertatzen 
den edozein aldaketak ondorio larriak 
izan ditzakeela guztiontzat. 

GIZARTE-KONTABILITATEA ERAKUSKETA IRAUNKORRA. 
JASANGARRITASUNA  
ETA GJH-AK

BERDINTASUN-PLANA
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Museoak, Itsas Lagun komunitatearen 
bidez –adin, jatorri eta sexu guztietako 
boluntarioek osatua–, bere modelismo-, 
arotzeria-, zaharberritze-, pintura- eta 
artxibo-ataletan, eta Erain proiektuan 
–zeinak galzorian dagoen lanbide tradi-
zional bat berreskuratu nahi duen, erri-
berako arotzeria–, Otxarki Proiektuko 
gazteekin batera –zeinaren helburua 
enplegatze-zailtasunak dituzten per-
tsonei lan-munduan sartzen laguntzea 
den–, belaunaldien eta kulturen arteko 
elkarrizketa sustatzen du. Gizarte-ko-
hesioari laguntzen dion berrikuntza-ari-
keta da.

Aukera gehiago ematen dituen gizarte 
batean sinesten dugunez, modu aktiboan 
parte hartzen dugu mundu bidezkoagoa 
eta, beraz, hobea eratzen laguntzen du-
ten jarduera eta ekitaldi guztietan, hala 
nola, besteak beste, The Walk On Project, 
“la Caixa” Gizarte Ekintza, Fibrosi Kisti-
koaren Elkartea eta Munduko Jendeen 
Jaialdia.

Bere hezkuntza-lanaren barruan, mu-
seoak ezintasun fisikoa edo kognitiboa 
duten edo gizarteratzeko programetan 
dauden pertsonei proposatzen die bildu-
ma iraunkorra eta aldi baterako erakus-

ERAIN, LAN-INKLUSIOA 
ETA BELAUNALDIEN  
ARTEKO ELKARRIZKETA

GIZARTE-LANKIDETZAK
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ketak ezagutzea, bisita gidatuak edo tai-
ler irisgarriak eginez, bisitarien taldearen 
beharretara egokituta. Kolaborazioen ar-
tean honako hauek nabarmentzen dira: 
ONCE (bisita gidatu sentsoriala dute), 
Gorabide, APNABI, Zentzumen Guzti ekin, 
Euskal Gorrak, Down Sindromearen Fun-
dazioa eta abar; baita doako larunbat 
solidarioetan parte hartzen duten iraba-
zi-asmorik gabeko elkarte guztiak ere, 
honako hauen lankidetza bereziari esker 
gauzatuak, besteak beste: "la Caixa" Gi-
zarte Ekintza, Cáritas, Bakuva, Gazteleku, 
Itaka Escolapios, Bidesari eta Aita Manuel 
Harrera Zentroa (Deustu).

Gizarteratzearen aldeko elkarteekin ere 
lankidetzan ari da museoa, Peñascal ekin 
eta Otxarkirekin (Otxarkoagako Pres-
takuntza-zentroa) adibidez, erakusketa 
iraunkorra berritzen, Erain erriberako 
arotzeria tailerrean edo zenbait ekitaldi-
tako catering-zerbitzuetan.

Ekainean, Surf Irekia proiektuaren aur-
kezpena egin zen museoan; surf inklusi-
boa Sopela eta Plentziako hondartzetara 
eramaten du ekimen horrek, dibertsitate 
funtzionala duten pertsonak kirol guzti-
etan integratzeko; enpresa pribatu ardu-
radunek, dibertsitate funtzionaleko elkar-
teek eta kostaldeko bost udalerritako 
ordezkari politikoek hartu zuten parte 
proiektuaren aurkezpenean.

Urtero, Euskal Herriko Unibertsitateko 
(EHU-UPV) Arte Ederren Fakultatearekin 
eta Aurtenetxea Containersen laguntza-
rekin, Portuko Edukiontzietako Instalazio 
Artistikoen Lehiaketa antolatzen ari gara.

Museoa, gainera, Euskal Kostaldeko Mu-

seoen Sarearen parte da; sare horrek 42 
erakunde biltzen ditu, besteak beste, mu-
seoak, interpretazio-zentroak eta Euskal 
Kostaldeko beste baliabide turistiko ba-
tzuk. Museo-sare horren bidez, lan-es-
parru funtzional bat ezarri da; horren hel-
burua da tokiko publikoarentzako nahiz 
bisitarientzako hainbat proiektutan lan-
kidetzan aritzea, eta Euskal Kostaldeko 
ekintza turistikoan protagonista izatea. 
Hala ere, hori ez da oztopo izango beste 
arlo batzuetan lankidetzan aritzeko, hala 
nola ondarearen babesean edo ikerketan. 

Azkenik, azpimarratu behar da Itsasmu-
seum Bilbaok gizartera oro har zuzen-
dutako zenbait proiektu ospetsutan 
parte hartzen duela. Bere xedearekin, 
ikuspegiarekin eta balioekin bat eginda 
hiria eta itsasadarraren ingurua dina-
mizatu nahi duten, edo oro har itsasoa-
rekin lotuta dauden kultur ekimenetan 
parte hartzen du.

Museoak Bilbo, Bizkaia eta Euskadiren 
zerbitzura dagoen kultura-tresna gisa 
finkatu nahi du, bere espazioa eta ba-
liabideak eskainiz ekitaldiak garatzeko, 
hala nola Museoen Nazioarteko Eguna, 
Gau Zuria, Ondareari buruzko Europako 
Jardunaldiak, Loraldia, Open House eta 
abar, baita helburu solidario argia duten 
ekitaldiak ere, hala nola Estropatada, zei-
nak neuroendekapenari buruzko ikerke-
tarako diru-bilketa duen xede.

9
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Itsasmuseumek bisita gidatuak eskain-
tzen dizkie eskola-taldeei, elkarteei, 
familiei eta gure itsas ingurunearenga-
nako interesa duten guztiei, bai erakus-
keta iraunkorrean bai aldi baterako 
erakusketetan.

ASTEARTEAK DOAN

2013ko urtarriletik aurrera, Itsasmuseum-
ek asteartero eskaintzen die sarrera doan 
herritar eta bisitari guztiei, ikasturtean 
zehar (irailetik ekainera).

BISITA GIDATUAK IKASLEENTZAT

Hezkuntza Programaren esparruan, 
ikastetxeek, eskaintza zabal baten  
barruan, museoak antolatzen dituen jar-
duera didaktikoetako edozein aukeratu 
dezakete. Horien guztien helburua itsas 
ondarea eta kultura modu ludiko eta par-
te-hartzailean hurbiltzea da.

Oro har, bisita gidatuak erakusketa 
iraunkorrean hasten dira; Haur Hezkun-
tzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleen 
kasuan, pista jolas baten bidez egiten 
da aurkikuntza, eta, azkenik, parte-har-
tzaileek eskulan bat egiten duten tailer 
batean.

BISITA GIDATUAK TALDEENTZAT

Bisitari-talde guztiei (elkarteak, aisial-
di-elkarteak, udalekuak, akademiak...) 
zuzendutako bisita gidatuak eskaintzen 
ditu museoak, itsas ondarea eta kultura 
era ludiko eta parte-hartzailean hurbil-
tzeko.

BISITA LIBREA

Taldean nahiz bakarka etorrita, museora 
bisita librea egiteko aukera dago, audio-
giden doako zerbitzua erabiliz. Txikienek 
ginkana pirata dibertigarriaz eta Playmo-
bileko dioramez goza dezakete, eta ho-
riek erakusketa iraunkorra argi eta erraz 
azaltzen diete.

BISITEN PROGRAMA
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Urtea 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

2020 22.278 3.337

2021 33.252 2.090

GUZTIRA 1.030.398 117.377
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Ekitaldien antolaketa
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Pandemiaren bigarren urte honetan, 
Itsas museumek aurrera jarraitu du kul-
tura-programazioarekin, eta bertara-
tutakoen segurtasuna bermatu du beti. 
Gainera, enpresek eta erakundeek anto-
latutako ekitaldi pribatuak ere izan dira 
museoan, eta, pixkanaka, gora egin dute 
aurreko urtearekin alderatuta.

Museoko taldeak, bestalde, beti beza-
la, bezeroari orientabideak eta laguntza 
eman dizkio ekitaldia bera diseinatzen, 
planifikatzen eta gauzatzen. Alde horre-
tatik, nabarmentzekoa da auditoriumari 
eman zaion erabilera handia; izan ere, 
haren zabalerari eta aldakortasunari 
esker, mota eta edukiera askotako eki-
taldiak egin ahal izan ditugu. Era berean, 
ikus-entzunezko bitartekoek aukera 
eman digute ekitaldi hibridoak egiteko, 
ekitaldira online joateko aukera emanez, 
etxetik mugitu gabe.

Aurten hartu diren neurrien artean, ho-
nako hauek nabarmentzen dira: mas-
kara nahitaez erabili beharra, segurta-
sun-distantzia, edukiera murriztea Eusko 
Jaurlaritzak une bakoitzean ezarri tako 
araudiaren arabera, eta koktelen bat edo 
beste atzeratzea edo bertan behera uz-
tea, bai neurriek elikagaiak edo edariak 
hartzea debekatzen zutenean, bai ku-
tsatze-indize handieneko garai etan mu-
seoaren beraren ekimenez.
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Auditoriuma

Auditoriumak 157 m2 ditu eta megafonia-
sistema, 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: 190 pax.
Eskola: 90 pax.
Koktela: 200 pax.
Oturuntza: 120 pax.

Ataria

Eraikinaren erdiko gunea da, areto 
guztietarako sarbidea ematen duena. 
Atariak 305 m2 ditu eta ezin hobea da 

Auditorium ean antolatutako ekitaldi ba-
ten koktela edo coffeebreak etenaldia 
egiteko.
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Behatoki Aretoa

Duen antolaera bereziari esker, askota-
riko erabilerak ditu: bilerak, ikastaroak, 
prentsaurrekoak, koktelak eta galako 
otorduak, esaterako. Halaber, Bilboko 
Itsas adarraren bista zoragarriak ditu. 
Aldi baterako erakusketak egiteko ezin 

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

Antzokia: 45 pax.
Koktela: 70 pax.
Oturuntza: 50 pax.

Beirate Aretoa

Museoko erakusketa iraunkorraren ibil-
bidean dagoenez, gune nagusia da kok-
tel esklusiboak, galako afariak, sari-ba-
naketak eta abar egiteko.

Koktela: 300 pax.
Oturuntza: 150 pax.
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Erabilera anitzeko aretoa

Atariaren ondoan dagoen areto honek 
104 m2 eta kanpoaldeko bista pribilegia-
tuak ditu: dikeak, artelana, objektu histo-
rikoak eta itsasontziak. Gainera, kanpoal-
deko zuzeneko sarbidea dauka.

Antzokia: 60 pax.
Koktela: 80 pax.

Port Center

Areto hau Bilboko Portuko Port Center 
interpretazio-zentroa dagoen erakus-
keta-eremuan dago; gainera, merkata-
ritza-ontzi baten barnealdearen itxura 
du eta puntako elementu teknologikoz 

hornituta dago.

Antzokia: 60 pax.
Koktela: 80 pax.



145Jardueren memoria Itsasmuseum Bilbao 2021

10

Museoaren kanpoaldea

Itsasmuseumeko nasek kokapen ezin 
hobea dute itsasadarraren ondoan eta 
Bilboko erdigunean. Askotariko ekital-
diak egin daitezke 20.000 m2 horietan: 
azokak, road show direlakoak, kontzer-
tuak, produktuen aurkezpenak, etab.

Kafetegia

Ezin hobea da 80 pertsona arteko jai pri-
batuak eta ekitaldiak egiteko, kaietara 
eta Bilboko Itsasadarrera ematen duten 
bistekin.
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EKITALDI NABARMENAK 

2021 honetan museoak hartu dituen eki-
taldi guztien artean, ia ehun, nabarmen-
tzekoa da Kulturarteko Hirien Sarea-RE-
CIren X. urteurrena ospatzekoa; azken 
10 urteetako balantzea aurkezteaz gain, 
etorkizuneko erronkei ekin zitzaien. Bil-
boko Udalak antolatutako ekitaldia aza-
roaren 23an egin zen gure museoan, eta 
Juan Mari Aburto alkatea izan zen buru.

Hilabete berean, azaroaren 30ean, Bil-
bao Musika Música jaialdiko piano-ema-
naldia egin zen, Gergely Bogányi pia-
no-jotzaile hungariarraren ekitaldia, 
Hungariako Kontsulatuak antolatuta, 
Katalin Tóth Hungariaren Espainiako en-
baxadorea bertan zela.

Handik gutxira, aditu-talde baten bilera 
egin zuen NBE-Habitat en España Bule-
goak, hiri-berroneratzea berreskuratze 
sozioekonomiko berde baterako tresna 
gisa aztertzeko. Jarduerak bi egun iraun 
zuen (abenduaren 1a eta 2a), eta aukera 
handia izan zen berrikuntzaren eragina 
hainbat testuingurutako hirietan ezta-
baidatzeko, ikuspegi globaletik hasi eta 
Europako, estatuko eta tokiko testuin-
gururaino.

Enpresa-arloari dagokionez, azpima-
rratzekoa da P&E Bilbao Coating Days 
2021, Reconal Ediciones enpresak an-

tolatua, gainazalen tratamendu indus-
trialen sare profesionalari bideratutako 
topaketa; mintegiak, museografian in-
tegratutako kontaktu-puntuak eta pro-
posatutako berrikuntza teknologiko eta 
jasangarrien aplikazio industrialaren 
lekukotasunak hartu zituen bere baitan.

Ekitaldia urriaren 26an eta 27an egin 
zen, hitzordu horren haurride den Milan-
go Ontzi Museoan egin eta gutxira.
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Organo Kudeatzailea
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Itsasmusem Bilbao
Fundazioaren Patronatua

Fundazioaren Patronatua, Itsasmuseum-
eko zuzendaritza-organoa, erakunde eta 
enpresa pribatuek osatzen dute. Horrez 
gain, museoak babesle pribatuen eta 
lankidetza berezien laguntza du.

Berezko kideak:

1. Bilboko Udala (Alkatea)
2. Bizkaiko Foru Aldundia (Bizkaiko 
ahaldun nagusia)
3. Bilboko Portu Agintaritza 
(Presidentea) 
4. Merkataritza, Industria eta Nabigazio 
Ganbera (Presidentea) 

Kide hautatuak:

1. Compañía de Remolcadores 
Ibaizabal, S.A.
2. Petróleos del Norte, S.A.

Babesle nagusia:

Seguros Bilbao

Beste babesle batzuk:

"la Caixa" Fundazioa
Laboral Kutxa

Beste administrazio batzuk:

Eusko Jaularitza
Kultura eta Kirol Ministerioa
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