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SARRERA  

  
BOSTEKO erakusketa koordinatu ibiltaria da, eta helburu nagusitzat du 
aurkezten den Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietan euskal artista 
plastiko ezagunen obra ezagutarazi eta zabaltzea. 
 
Arte garaikidea herritarrei, oro har, irisgarri suertatuko zaien eran 
ezagutarazteko asmoa dauka. 
 
Bizkaiko Lurralde Historikoko bost udalerritako (Amorebieta-
Etxano, Arrigorriaga, Basauri, Getxo eta Leioa) kultura zerbitzu edo 
sailek antolatzen dute BOSTEKO.  Bosteko erakusketa ibiltariarekin hiru 
artistaren lana erakusten da, partaide bakoitzaren estiloa islatzeko 
gutxienez lau obra jartzen direlarik. 
 
Erakusketako obren artean lotura ildo nagusi bat egon daiteke, edo ez. 
Joan berri den 2020. urtean, lanen ildoa izan zen sortzaileetako 
bakoitzaren perspektiba dibergentea. Hala, shakkei kontzeptu 
japoniarraren inguruko berrirakurketa bat sortu zen, lorategi baten 
existentzia propiorako enmarkazio baldintza saihestezin gisa ulertua. 
Halaber, termino japoniar hori mailegatutako paisaia gisa ere ulertzen da, 
non lorategi txikiak proiektatzen diren, lorategiaren espaziora soilik 
mugatzen ez diren funtzioak integratzea ahalbidetzen dutenak, bere eginez 
tenpluak bezalako elementu mugakideak eta inguruko naturaren bestelako 
ezaugarriak. Parte hartu zuten artistak izan ziren Javier Landeras, Lausa 
San Juan eta Mikel Lertxundi. 

 

 

 
ERAKUSKETA IBILTARIAREN HAUTAKETA: KOMISARIOA ETA ARTISTAK 

Erakusketa komisariotzeko hautagaiek Bostekoren Batzordeari (5 aretoetako 
arduradunek osatua) proiektu artistikoa aurkeztu beharko diote. Bertan zehaztu 
beharko dira zeintzuk izango diren artistak eta erakutsiko diren obrak, hainbat 
alternatibarekin, kontsentsu bidez egin ahal izateko artisten eta obren hautaketa. 
  
Bostekoren ibilbidearekin jarraituz, proposatutako pertsonak autonomia erkidegoko 
artistak izan behar dira, edo bertan bizi direnak. Eta proposatzen duten obra 
eguneratuta egon beharko da, indarrean, eta antolatzen duten aretoen 
ezaugarrietara egokitutako tamaina izan beharko du. 
 
Artistak Bizkaikoak izatea baloratuko da (hala joko dira Bizkaian erroldatutako edo 
jaiotako pertsonak). Halaber, proposamenak aukeratzean baloratuko da artistak 
arte bisualen Ertibil-Bizkaia erakusketa ibiltarian sarituak izatea. 
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Ildo horretatik, proposatutako diziplinen heterogeneotasuna eta areto bakoitzaren 
erakusketa espazioen erabilera orekatua ere aintzat hartuko dira. 
 
• Komisariotzaren proposamenak areto antolatzaileen zuzendaritzetara 

bidali beharko dira 2021eko martxoaren 23a baino lehen. Horrekin batera, 
hautagaien curriculum artistikoa eta akademikoa bidali beharko da, eta edizio 
honetarako erakusketa proposamena, bai eta proposamen horren balorazioa 
aberasteko behar beste euskarri edo eduki ere (bisita gidatuetarako 
dossierra....). Posta elektroniko bidez bidaliko dira hona: 

 
o BASAURIKO UDAL KULTUR ETXEA. Hilario Mozo. hmozo@basauri.eus 
o GETXOKO KULTUR ETXEA. Luzia Martin. lmartin@getxo.eus  
o KULTUR LEIOA. Alberto Garcia. agarcia@leioa.net 
o AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA. ZELAIETA. Miriam Arriaga 

marriaga@amorebieta.eus 
o ARRIGORRIAGA. Amagoia Garaizabal. agaraizabal@arrigorriaga.eus 

 
• Izendatutako proposamena Bosteko antolatzen duten udalerrien batzordeak 

egingo du, eta horretarako beharrezko adarretako profesionalen aholkularitza 
izango du. 

 
 

KOMISARIOTZAREN ZEREGINAK  

Bostekoren XXIV. edizioko komisariotzak gauzatu beharreko lanak honako 
hauek izango dira: 
 

• Erakusketan parte hartuko duten 3 artisten eta obra zehatzen 
hautaketa. Erakusketaren kudeaketa integrala: obren hautaketa, 
erakusketara egokitzea, garraiorako prestatzea, artistekin koordinatzea... 
 

 
• Erakusketa 5 aretoetako bakoitzera egokitzea: erakutsiko diren obren 

kopurua eta mota, erakutsitako obren iraunkortasunarekin eta 
segurtasunarekin lotutako arrazoiak lehenetsiz. Horretarako, nahitaezkoa da 
aurrez areto bakoitza bisitatzea, areto bakoitzean obren antolaketa 
planifikatzeko, nahiz eta espazioa bera jada ezaguna izan. 
 

• Foru Aldundirako dirulaguntza eskaera aurkezteko dossierra egitea, 
dekretuan definitu ostean eta, betiere, 2021ean amaitu baino 15 egun 
lehenago; bai eta, horren ostean, 2022ko justifikazioaren azken dossierra 
ere. 
 

• Katalogorako testuak egitea eta argazkiak hautatzea, bai eta egiten 
diren zabalpen materialak berrikustea ere, udal sustatzaileekin koordinatuta. 
Katalogoa, postalak eta zabalkunderako erabiliko den beste edozein elementu 
maketatu eta inprimatzeko lanak koordinatu eta gainbegiratzea. 
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• Erakusketa espazio bakoitzean erakusketa muntatzea eta desmuntatzea. 

Komisarioaren lana izango da instalazioa, koordinazioa eta muntatzeko eta 
desmuntatzeko garian zuzenean gainbegiratzea komisariotzak bost espazioetan 
jarritako langile teknikoak. Erakusketak behar bezala muntatzeko beharrezko 
materialak (obra bakoitza identifikatzeko kartolak, torlojuak, euskarriak, etab.) 
eta giza baliabideak ere aurreikusi beharko ditu. 

 
• Testuak (elebidunak) idaztea eta erakusketa osorako erabilitako 

euskarrien aurkezpen publikoak koordinatzea (prentsaurrekoak - 
prentsa oharrak), zuzenean koordinatuta Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura 
Saileko prentsa departamenduarekin eta 5 udalekin. 
 

•    Azken memoria dossierra ematea koordinatzaile den udalari, deialdia 
aurkezteko epeetara egokituta eta dokumentazio lagungarria erantsita (2022ko 
urtarrilaren amaiera baino lehen). 
 

•   Enpresa hornitzailearen kontrola eta koordinazioa eta fakturen 
jarraipena proiektu osoan zehar, bai eta horiek udal bakoitzari bidaltzearen 
kontrola, bat etorriz teknikariek edo arduradunek aurrez ezarritako gastuen 
banaketarekin. Udal bakoitzari dagokion fakturazioaren banaketa hautatutako 
proiektua berretsi ostean emango da. Fakturak udal bakoitzari bidali beharko 
zaizkio 2021eko abenduaren 10a baino lehen. 
 

• Bisita gidatuak. Komisariotzaren zeregina izango da udalerri bakoitzean 
erakusketaren bisita gidatuak egitea (euskaraz eta gaztelaniaz). Horretarako: 

o Bisita gidatuetarako dossier/fitxa didaktikoa egin beharko du lehenik, 
eta hori proposamen orokorrarekin batera aurkeztuko da, baloratzeko. 

o Bere ardura izango da udalekin koordinatzea udalerri bakoitzeko bisitak. 
Bisita gidatu kopurua: gutxienez 2 (bi) bisita egingo dira udalerri 
bakoitzean. 

o Bisitak egiteko unean dauden aforo mugaketen eta horien eskariaren 
arabera, gehienez ere 4 (lau) bisita egin ahal izango dira udalerri 
bakoitzeko, komisarioak ezarritako prezioaren barruan. Hori berariaz 
agerrarazi beharko da amaierako proposamen ekonomikoan. 

o Halaber, ildo hori irekita gelditzen da erakusketa proposamenarekin 
lotutako bestelako ekintza didaktikoetarako, bisita gidatuen osagarri edo 
horien ordezko: tailerrak, hitzaldiak/konferentziak... 

 
• BOSTEKO 2021 edizio honen zabalkundea sareetan edo datu-baseetan. 

Zehazki, artearen munduan erreferentziazkotzat jotako espazio eta 
komunikabideetan, esku artean dugun proiektua ahalik eta gehien hedatze 
aldera. 
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AURREKONTUA  
 

• Lan horiek guztiak egiteagatik, erakusketaren komisarioak 4.000,00€ jasoko 
ditu, zergak barne. Zenbateko hori hainbanatuta fakturatu beharko die udal 
sustatzaileei. 

• Materialak argitaratzeko, grabatzeko, garraiatzeko, lekualdaketen asegururako 
eta artistei ordaintzeko lanak komisariotzarako zehaztutako zenbateko horretatik 
at geldituko dira. 

 
 

 
PROPOSATUTAKO DATAK (ALDAKETA TXIKIEI LOTUAK) 

 
Arrigorriaga  Basauri  Getxo  Zornotza  Leioa   

Aldia: Irailaren 
13tik urriaren 
3ra.  

• Muntatzea: 8 
• Inaugurazioa: 

Astelehena, 13 
• Desmuntatzea: 

urriaren 4 
 

Aldia: Urriaren 
6tik 27ra   

• Muntatzea: urriak 
4  

 
• Desmuntatzea: 

urriaren 28 
 

Aldia: Urriaren 
30etik azaroaren 
20ra    

 
• Muntatzea: urriak 29-

31  
• Desmuntatzea: 

Larunbata, 21  
 

Aldia: Azaroaren 
23tik abenduaren 
23ra    

 
• Muntatzea: azaroak 

22   
• Desmuntatzea: 

Abenduak 14  
 

Aldia: abenduaren 
15etik urtarrilaren 
8ra. 
 

• Muntatzea: abenduak 
14   

• Desmuntatzea: 
Urtarrilak 9  

 
• …21 egun  •  …22 egun  • …22 egun • …21 egun • …25 egun 

 
  
   

ZABALKUNDEA  

 
• Doako eta hautatutako zabalkunderako katalogoa argitaratzea (200 katalogo + 30 

prentsa dossier), erakusketako obren koloretako argazkiekin eta artisten biografiekin. 
 

•   Kartel digitalizatua argitaratzea, Bostekoren edizio honetako irudiarekin eta 
erakusketen data eta lekuekin. 
 

•    Artisten obren postalak argitaratzea, Bizkaiko Coolcards zirkuituko espazio guztietan 
banatuko direnak. 
 

•   Artistak aurkezteko bideo spota 
 
•   Bosteko proiektuaren aurkezpen orokorraren sustapen bideoa, berariaz aipatuta 

proiektuaren helburua, datak eta parte hartzen duten erakundeak. 
 

•   Datu-baseak. Proiektuaren hainbat zabalkunde espazio islatuko dituen memoria 
xehatua. 
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BOSTEKOREN BILAKAERA 

 
Urte hauetan zehar izandako komisariotzek gainbegiratu eta hautatuta, berrogeita hamar 
artista euskaldun baino gehiagok parte hartu dute orain arte. Sortzaileen kolektiboak 
ekoiztuta, oraingo artearen historiaren ibilbidearen errepaso eta berrikuspen mardula 
dakar horrek. 
 

ALICIA FERNÁNDEZEK KOMISARIOTUA  
 
1998. I. edizioa “bosteko 98”. EHUko Arte Ederretako irakasleak 
ALFONSO GORTAZAR, ALBERTO REMENTERIA, DANIEL TAMAYO, ANGEL GARRAZA 
eta JOSÉ ANGEL LASA 
 
1999. II. edizioa “bosteko 99”. Lenguajes figurados 
MARI PURI HERRERO, MERCHE OLABE, PEDRO TXILLIDA, KOLDOBIKA JAUREGI eta 
VICENTE & FERNANDO ROSCUBAS 
 
2000. III. edizioa “bosteko 00”. Abstracciones 
MARTA CÁRDENAS, GABRIEL RAMOS URANGA, JOSÉ LUIS ZUMETA, VICENTE 
LARREA eta JOSÉ ZUGASTI 
 
2001. IV. edizioa “bosteko 01”. Sitios y lugares 
XABIER AGIRRE, ADRIÁN FERREÑO, RICARDO TOJA, ISABEL GARAY eta BAROJA 
COLLET 
 
2002. V. edizioa. “bosteko 02”. Paisajes encontrados 
CARMELO ORTIZ ELGUEA, RAFAEL RUIZ BALERDI, RAMÓN ZURIARRAIN, ANDRÉS 
NAGEL eta JOSÉ RAMÓN ANDA 
 
2003. VI. edizioa. “bosteko 03”. Formas y Figuras 
ANTÓN HURTADO, PEDRO SALABERRI eta GERARDO ARMESTO 
 
2004. VII. edizioa. “bosteko 04”. Escuela Vasca 
AMABLE ARIAS, JUAN MIEG eta NESTOR BASTERRETXEA 
 
2005. VIII. edizioa. “bosteko 05”. El gesto 
MIKEL DÍEZ ALABA, CARMELO CAMACHO eta IÑAKI OLAZÁBAL 
 
2006. IX. edizioa. “bosteko 06”. Arquitecturas y realidad 
JESÚS MARI LAZKANO, JAVIER RIAÑO eta XABIER MORRÁS 
 
2007. X. edizioa. “bosteko 07”. Pasión y entrega 
BONIFACIO ALFONSO, JUAN LUIS GOENAGA eta FERNANDO BIDERBOST 
 
2008. XI. edizioa. “bosteko 08”. Paisajes y Territorios 
IÑAKI CERRAJERÍA, PATXI COBO eta CARLOS MARCOTE 
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2009. XII. edizioa. “bosteko 09”. La Figura Humana 
JORGE GARCÍA, DORA SALAZAR eta BEGOÑA ZUBERO 
 
ITZIAR MENDILUCEK KOMISARIATUA  
 
2010. XIII. edizioa. “bosteko 10”. El Retrato 
ELENA GOÑI, RAMÓN PÉREZ eta IGNACIO SÁEZ 
 
2011. XIV. edizioa. “bosteko 11”. Miradas Internas 
ELSSIE ANSAREO, MABI REVUELTA eta EDUARDO SOURROUILLE 
 
HILARIO MOZOK KOMISARIOTUA   
 
2012. XV. edizioa. “bosteko 12”. Realidades 
LOURDES VICENTE, JUAN SAGASTIZABAL eta IÑAKI BILBAO 
 
LUIS JAVIER UGARTEK KOMISARIOTUA   
 
2013. XVI. edizioa. “bosteko 13”. Ficciones de la realidad 
SEÑORA POLAROISKA, JUANA GARCÍA POZUELO eta ÁLVARO GIL 
 
ANA LOPEZ ASENSIOK KOMISARIOTUA   
 
2014. XVII. edizioa. “bosteko 14”. Creación, recreación y copia. 
ALBERTO ALBOR, IRANZU ANTONA eta KEPA GARRAZA 
 
AMAGOIA GARAIZABALEK KOMISARIOTUA   
 
2015. XVIII. edizioa. “bosteko 15”. Figuración y figuraciones. 
ANA RIAÑO, ROBERTO AGUIRREZABALA eta IKER SERRANO 
 
HILARIO MOZOK KOMISARIOTUA   
 
2016. XIX. edizioa. “bosteko ” Transterrados 
LAURITA SILES, DAVID HORNBACK, LEIRE URBELTZ 
 
IKER SERRANOK KOMISARIOTUA   
 
2017. XX. edizioa. “bosteko” Espacios en transición, territorios de lo pictórico. 
DAMARIS PAN, USOA FULLAONDO, TAXIO ARDANAZ 
 
IÑIGO SARRIUGARTEK KOMISARIOTUA   
 
2018. XXI. edizioa. “bosteko” Poéticas del silencio, esencias en resonancia. 
LUIS MIGUEL GOMEZ, KOLDO ETXEBARRIA  eta JESUS LIZASO  
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IBON GARAGARZA BERGERREK KOMISARIOTUA    
 
2019. XXII. edizioa. “bosteko” “Más allá del dibujo. Figura y paisaje” “Marrazkitik 
harago. Figura eta paisaia”. GENTZ DEL VALLE, MERCHE PERIZ ETA SONIA RUEDA. 
 
IÑIGO SARRIUGARTEK KOMISARIOTUA   
 
2020. XXIII. edizioa. “bosteko”. Miradas divergentes, una brisa de Shakkei. Begirada 
dibergenteak: Shakkei ukitu bat. JAVIER LANDERAS, MIKEL LERTXUNDI, LAURA SAN 
JUAN.  
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