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B
Bilbo hiritarren bultzada da, bere 
portuan, Alde Zaharreko kaleetan 
eta bere kanpo-merkataritzan 
islatzen dena; siderurgia eta 

industrian; bere izaera ekintzaile eta alaiean; 
bere identitate propio eta irekian; barnean 
daramagun itsasadarrean, zeinek mundura 
begira jartzen gaituen.

Itsasadarrari esker, Bilbok portua izan du, 
hiribildua fundatzeko hiri-gutuna jaso aurretik 
ere. Bere inguruan merkataritza garatu 
izanak, itsasotik mundura zabalduta egoteak 
eta industriak, Bizkaia osoan etengabeko 
progresua ahalbidetu duen izaera eraiki du. 

Ondare kultural hau zaintzapean dago 
duela 11 urtetik hona, itsasoa eta itsasadarra 
maite zuten pertsona talde batek beren 
ametsa egi bihurtu zutenean: Euskalduna 
ontziola zaharra Itsas Museo bilakatzea. 
Gure betebeharra da gizon emakume hauei, 
eta proiektua babestu duten enpresa eta 
erakunde guztiei gure esker ona adieraztea, 
Museoak 2003ko azaroaren 20an bere 
ateak ireki zitzan gogor lan egin zutenak. 

Hamar urteren buruan, Museoa itsasoa, 
itsasadarra, merkataritza, portua eta 
industriari lotutako gaietan erreferentziazko 

erakunde kultural bilakatu da. Krisi garai 
honetan industria aberastasun eta 
lanpostuen sortzaile gisa ageri denean, 
are garrantzitsuagoa da titanioaren distira 
ezagutu duten gazteei, gure handitasuna 
artileak (itsas ibilbideak), burdinak (siderurgia) 
eta itsasoak (ontzigintza) ere eragin zutela 
erakustea. Hauek denak etorkizuneko 
garapenak gailendu beharreko balioak 
dituzte.

Museoak ateak zabaldu zituenetik, 
erakusketa iraunkorra hobetzeko esfortzua 
etengabea izan da, hainbat objektu berri 
eskuzabaltasunez dohaintzan jasoaz. 
Aldibaterako 40 erakusketetatik gora 
antolatu dira, Museoko kaietan dozenaka 
itsasontzik atrakatu dute eta milaka eskola 
umek Museoko hezkuntza programan parte 
hartu dute, itsasoa, itsasontzi, itsasadarra 
eta guzti hoien kulturarekiko pasioa 
heleraziz. Izaera estrategikoarekin, Museoak 
kolaboratzaileak aurkitu ditu, hainbat kultur 
eta itsas gaien inguruko sareetan lan eginez. 

Hamarkada berrirako bidaia hastera goaz, 
proiektu sendo batekin, ilusioz beteta eta 
itsasadarra inoiz baino gehiago gogoan 
dugula, metropoli handi baten etorkizuna 
egituratuz, non ezagutza eta kultura izango 
diren paradigma berriak.

Itsasadarra geure Museoa da; geure 
identitatearen memoria eta etorkizuna. 

Jon Ruigómez Matxin
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa.

Bilbo ez da kotxearen leiho gainean erortzen den euri fina. Bilbo ez da bere 
kaietan kokatutako garabi multzoa. Bilbo ez da eraikitzen ari den ontzia 
edo kargatzen ari diren metakalontzien portua. Bilbo ez da Athletic, ez eta 
Guggenheim ere. Bilbo ez da hori guztia bakarrik. 

“Nerbioi zeu zara, 
hiribilduaren historia. Zeu, 
bere iragana eta etorkizuna”, 
1907an Unamunok Begoñatik 
esana.
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Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoaren kokapena

2

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

B
ilboko Itsasadarra Itsas Museoa 
1996. urtean sortu eta izen bera 
duen, irabazi asmorik gabeko, 
Fundazio pribatuak egindako 

lanaren emaitza da. Erakundea itsasoa 
eta Bilboko Itsasadarrarekin lotura estua 
zuten pertsona talde baten ahaleginaren 
ondorioz sortu zen. Fundazioa eta 
etorkizuneko museoaren xedea historian 
zehar Itsasadarrean, Bilboko Portu eta 
Bizkaiko itsas-jarduerek pilatutako kultura-
ondarearen inguruan ikerketa, kontserbazioa 
eta hedapena sustatzea izan zen.

Urtebete pasa ondoren, 1997. urtean, 
Patronatua eratu zen, gobernu organo 
gorena, Bilboko esparru publiko eta pribatu 
nagusietako ordezkariek osatutakoa. 
1998an, “Itsasadarra, gure jatorria” 
erakusketa antolatu zuen Fundazioak. 
Erakusketak izandako bisitari kopuru 
izugarriak, fundazioari “bere izaera” berretsi 
zion. Hiritarren interesak argi eta garbi 
adierazi zuen hartutako norabidea zuzena 
zela. 1999an zehar Museoaren Babes eta 
Mezenasgo Egitasmoa jarri zen martxan; 
Fundazioaren Patronatuko kide ziren 
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enpresa eta erakundeak jadanik programan  
sartuta zeuden. Piskanaka, beste batzuk ere 
gehitu zitzaizkien. 

Lan, esfortzu eta ilusio askoren ondoren, 
Itsas Museoak bere ateak 2003ko azaroaren 
20an zabaldu zituen. Ordutik hona, Museoak 
hainbat jarduera eta ekintza antolatu ditu, 
publikoaren aldetik  harrera ona lortuz. 

Euskalduna ontziola ohiaren kaietan kokatua 
dago, Bilboko Itsasadarrean bertan eta 
Abandoibarrako pasealekuan, Guggenheim 
Museoa eta Euskalduna Jauregiaren ondoan. 
Museoa eremu bitxi eta paregabean aurkitzen 
da, sinbolismoz betetako gune batean. 

Itsas Museoaren azalera 27.000m²-koa da. 
7.000m²-tako eraikina, bi solairutan banatuta 
eta 20.000m²-tako kanpoko eremua. 
Kanpoaldean, 3 dike, itsasontziak, Carola 
garabia eta Bonba Etxeak itsasora zabalik 
dagoen ekipamendu kultural bilakatzen du 
Museoa. Erakusketa bi eremutan banatzen 
da, eraikinaren kanpoaldea eta barrualdea. 

Museoaren eraikinak arkitektura berezia 
du oso. Euskalduna zubiko biribilgunea 
eta Euskalduna Zubiaren azpian kokatua, 
ingurunera egokitu beharra izan du. Bertan 
ikus ditzakezun zutabeak eraikin bitxiaren 
sabaia osatzen duen errepidea eta bi ibai 
ertzak lotzen dituen zubiari eusten diote, 
egunero milaka ibilgailuk zeharkatzen duen 
zubia.

Kanpoaldeko eremuak 
Museoa itsasora 
zabaldutako ekipamendu 
kultural bilakatu du
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3

Itsas Museoko Erakusketa  
Iraunkorra

B
arruko erakusketa iraunkorra trilogia 
batetan oinarriturik dago: lurraldea, 
bertan finkatutako giza taldea eta 
historian zehar metatutako ondare 

natural eta kulturala. Lurrraldea, identitatea 
edo kultura eta giza memoria, ondare 
kultural edo naturalaren kontzeptuaren 
barne daude, eta honek Museo gisa ondare 
hori berreskuratu, kontserbatu, ikertu eta 
zabaltzera garamatza.  

Osagai guzti horiek erakusketan zehar 
garatzen dira, eta hiru gai edo gune 
handitan antolatuta daude. Era berean, gune 
bakoitza atal monografikoetan banaturik, 
itsasontzietako kroskoen itxura duten 
eremuetan biltzen dira. Eremu horiek Ontzi 
izenaz bataiatu ditugu.   
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Andarivel Sistema, Arriluzeko (Getxo) 
Salbamendu Estazioak dohaintzan emana

I GUNEA. Itsasadarra, itsas portua.  

Bilboko Itsasadarra hainbat gertaeraren 
agertokia izan da. Itsasadarrean barrena 
burdinoletako burdina, Gaztelako artilea, 
Europa iparraldeko manufaktura, XIX. 
mendeko mea eta inguruko biztanleentzako 
premiazko produktuak ibili izan dira. 
Itsasadarraren morfologian, bertatik zehar 
hobeto nabigatu ahal izateko eta garaietako 
premietara egokitzeko lan asko burutu 
zituzten, bere ezaugarri natural onak izan 
arren, Itsasadarra oztopoz betea bait  zegoen.   

Nabigazioak eginiko aurrerapenak eta 
Itsasadarraren egokitze lanak, itsasontziak 
eurak ere berrizta zitezen lagundu zuen. Era 
berean, lanbideen arteko bereizketak ere, 
nabigagarritasuna seguruagoa izan zedin 
eragin zuen: pilotuak, makinariak, portuko 
gidariak, amarratzaileak, kapitainak, marinelak, 
sokagileak, arrantzaleak, zamaketariak, urpe- 
kariak eta piratak ere, Itsasadarreko histo-
riaren zenbait protagonista izan dira.

II GUNEA. Itsasadarra, merkatua 
eta lantegia. 

Itsasadarra, merkatua eta lantegia. Erdi 
Arotik aurrera, itsas portuan barrena garatu 
zen Bizkaiko merkataritza-jarduera. XVI. 
mendetik aurrera, Penintsularen barne aldetik 
eta nazioarteko portuetatik joan-etorrian 
zebiltzan merkantziak garraiatzeko bide 
bihurtu zen Itsasadarra. Ontzi honetan, lehen 
pribilegio eta libertateen sorrera ageri da. 
Eurei esker, Bilbok eta Portugaletek Bizkaiko 
merkataritzaren monopolioaz gozatu zuten. 

Eurek arautzen zituzten bertatik irten eta 
bertara iristen ziren merkantziak, nahiz lurrez, 
nahiz itsasoz. 

Zenbait mendeetan zehar garatutako merka-
taritza-jarduera handiarekin metatutako 
kapitalei esker, Itsasadarreko beste osagai 
nagusi izango ziren sektoreetarantz bide-
ratuko zituzten inbertsioak; esate baterako, 
meatzaritza, burdingintza eta metalgintza 
eta nola ez, itsas garraioa. Burdin baliabide 
aberatsak ustiatzeko, portuko azpiegitura 
eta itsasontzi egokiak beharrezkoak ziren. 
Burdingintza eta metalgintza hasiberriek, 
beren funtzionamendurako, ontzi-enpresek 
Ingalaterratik garraiatzen zuten ikatza 
ezinbestekoa zuten. Bilboko Itsasadarreko 
ontzi-enpresariek metatutako mozkinek eta 
kapitalek behin betirako garatuko zituzten 
Bilboko eta Bizkaia osoko ekonomia eta 
industria.

Areatzako kaien berregitea

Lanbideen arteko bereizketak 
ere, Itsasadarraren 
nabigagarritasuna seguruagoa 
izan zedin eragin zuen
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III GUNEA. Itsasadarra, ontziola. 

Bilboko Itsasadarreko industria-jardueraren 
barne, ontzigintzari eremu berezia eskaintzea 
pena merezi du, bere garrantzia kontutan 
hartuz, eta are gehiago, itsas museo batean 
gaudela kontutan hartzen badugu. Egurrezko 
aterpeetan eraikitzen ziren hasierako ontzi 
haiek egurrez egiten zituzten, eta hauxe bera 
da eremu honetan gogoraztea nahi duguna.

Bizkaiaren baliabide natural eta 
kokapen geografikoari esker, egurrezko 
ontzigintzarako oinarri bilakatuko zen 
artisau esparrua eratu zen. XIII. mendetik 
aurrera, ontziolak finkatu ziren Itsasadarreko 
bazterretan. Itsasontziaren eraikuntza,  

mantenua, tresneriaren fabrikazioaz eta 
kroskoaren hornitzeaz arduratzen ziren. 
1615ean, Jaurerriak eskatuta, Koroak Errege 
Ontziola jarri zuen Zorrotzan, gerraontziak, 
galeoiak eta Indietarako posta eta 
mandatuen itsasontziak eraikitzeko. XVIII. 
mendean, jarduera ezberdinak garatzen 
zituzten eraikinen multzo bat osatzen zuen. 

Aldaketa handia XIX. mendeko bigarren 
zatian gertatu zen, belen ordez lurruna 
eta egurraren ordez, aurrena burdina 
eta ondoren, altzairua erabiltzen hasi 
zirenean. Itsasontzi egonkorrago eta 
azkarragoak, doitasun handiagoz gidatu 
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Erakusketa iraunkorra 
dikeetako erakusketarekin 
osatzen da

eta material arriskutsuagoak garraiatzeko 
beharra, erronka nagusia izan da ikerketa 
eta ontzigintza modernoari aplikatutako 
aurrerapen teknologikoak aurkitzeko. Era 
berean, ahalmen handiagoko itsasontziak 
eraikitze nahiak, eta orientazio sistema eta 
kokapen geografikoa lortzeko beharrak ere 
bultzatuko zuten.

Museoko erakusketa iraunkorra kanpoaldean 
kokatuta dauden dike eta kai eremuarekin 
osatzen da. 20.000m²-tako eremu honek 
Euskalduna ontziola izandakoaren dikeak 
hartzen ditu, non ontziak, Ponpa Etxola eta 
Carola garabi bitxia aurki daitezkeen.
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Euskalduna ontziola, Ramón de la Sota 
y Llano eta Eduardo Aznar de la Sotaren 
ekimenaren ondorioz eratua izan zen, 
1900eko martxoan. Aurretik itsasontzietan 
beharrezkoak ziren konponketak burutzeko, 
eta Lloyd´s ikuskapenak gainditzeko, 
britainiar ontzioletara eramaten zituzten 
itsasontziak, gastu handiak eraginez 
konpaniari. Honen irtenbidea, ontzio- 
laren eraketarekin batera etorriko zen, 
horretarako, 1868an sortutako Sociedad 
de Diques Secos de Bilbao eskuratuz. 
Ontziolaren sorrerarekin batera, 
Euskaldunak bere negozioa segituan 
hasteko aukera izan zuen, prest eta martxan 
zeuden instalazioak bait zituen. Era honetan, 
1900eko apirilak 1ean, Sir Ramón de la 
Sotaren yate pribatua zen Goizeko Izarra- 
ren konponketak, Euskaldunako aktibitateari 
hasiera eman zion.. 

DIKEAK

Euskaldunaren lehendabiziko eginkizuna 
dike zaharren berritze lanak izan ziren, 
lehenengo eta bigarren dikeak berrituz eta 
handituz. Lehenengo dikea, 1868an eraikia, 
2.dikearekin batera Diques Secos de Bilbao 
bezala izendatua, ontzien eraikuntzarako 
erabilia izan zen. 100,75 metroko luzera 

eta 16,45 metroko zabalera zituen. 2. dikea 
ontzien konponketa sakonak egiteko 
erabiltzen zen, eta 103,95 metroko luzera 
eta 28,00 metroko zabalera zituen.
 
1902an, beste dike berri bat eraiki zuten, 3. 
dikea, eta dikeetatik ura ateratzeko ponpak 
gordeko zituen eraikina ere egin zuten. 
3. dikeak, tona askoko itsasontzietan lan 
egiteko aukera eskaintzen zuen, aintzinako 
instalazioek zituzten zailtasunak gaindituz. 
Horretaz gain, 2 caisson edo ate zituen: 
bata sarrerakoa eta bestea dikea bi zatitan 
banatzen zuena.

Bi harmailen eraikuntza, ontziolarentzat 
aurrerapauso haundia izan zen. Dikeetan 
ontziak konpontzen ziren bitartean, 
harmailak ontziak eraikitzeko erabiltzen 
ziren, neurri handiagoko ontzien eraikuntza 
ahalbidetuz.

DIKEAK GAUR EGUN

2002an Museoak 1go eta 2. dikeak lehortu 
eta berreskuratu zituen, horretarako, 
ahalik eta gehien euren jatorrizko itxura 
errespetatuz. Horrela, balio handiko ondare 
den erakustokia dugu, 1. dikea Espainiako 
ontzigintzako dike zibil zaharrena dela 
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kontuan hartuz gero. Dike hauek ontziolako 
jardueraren testigantza bi-zia eta gizarte 
baten bizimoduaren islada dira.

CAROLA garabia

Carola garabia Euskalduna ontziolan 
itsasontziak eraikitzeko erabili zuten. 30 
tonako zikoina-garabiak, 60 metroko 
altuera du, eta 1957an irten zen Talleres 
de Erandio, S.A.  tailerretatik. Bere garaian, 
Espainian eraikitako indartsuena, eta Bilbon 
harmailako blokeak aurrefabrikatu eta 
muntatzeko asmoz jarri zuten lehenengoa 
izan zen. 

Nahiz eta jatorrizko kokapena 1.eraikuntzarako 
maila izan, gaur egun Ponpa Etxetik hurbil 
jarrita dagoen mugarria da. Carola garabia 
Euskalduna ontziolak itxi arte jardunean 
jarraitu zuen, eta ontzingintzan erabilitako 
zutik dirauen garabi bakarra da Bilbon.

Deustuan bizi eta egunero lanera bidean 
Itsasadarra zeharkatzen zuen emakume 
bati zor dio izena. Oso emakume 

ederra zenez, bertatik igarotzen zenean, 
langileek lan egiteari utzi egiten omen 
zioten, emakumeari begira. Ema- 
 
 
kumeak sortutako algara eta atzerapena 
hain handia zenez, ontziolako zuzendaritzak 
autoa eskaini zion Itsasadarra gurutzatzeko, 
baina berak ez zuen onartu eta Itsasadarra 
beti bezala zeharkatzen jarraitu zuen.

Ponpa Etxea

Ponpa Etxea Euskalduna ontzioletatik zutik 
geratzen den azken eraikina da. Ribera eta 
Uhagón arkitektoek eraiki zuten 1903an. 
Bere garaian eraikin aitzindaria izan zen, 
izan ere, hormigoi armatuzko habeak erabili 
zituzten, eta horri esker espazio zabala lortu 
zen barnean, inongo zutaberen oztoporik 
gabe. Eginkizuna dikeak urez hustu eta 
lehor mantentze aldera xukatzeko ponpak 
gordetzea zen. Hasiera batean, ponpa 
hauek lurrinezkoak baziren ere, ondoren 
motor elektrikoez ordezkatuak izan ziren.
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Dikeetan ikusgai dauden zenbait itsasontzi: 

`AUNTZ´ atoiontzia `PORTU´ gangila

1928an eraiki zuten Euskalduna ontziolan 
Auntz Mendi izenarekin, Bilboko portuan 
itsasontziak atoian eramateko eta 
itsasontziak urez hornitzeko. Atoi-ontzi 
honek portuetan ezinbestekoak diren 
zerbitzuak burutzen zituen. Ur-tanga 
ere bazenez, edateko ura edo ur gezaz 
hornitzen zituen itsasontziak, ezinbesteko 
baliabidea lurrinezko motorrentzat. Gerra 
Zibilean, patruila-ontzi moduan erabilia 
izan zen, hiritar zibilak kanpora ateratzen 
lagundu zuelarik. Gerra Zibilaren ostean, 
Auntz izena jarri zioten Auntz Mendi 
atoiontziari. 60ko hamarkada ondoren, 
ur-tanga moduan baino ez zuten erabili. 
Horretarako, 100 tonako 5 ur-andel zituen.

Gangilak itsasontzi bereziak dira, portuan 
bertan ibili ohi dira eta batez ere, hondakinak 
biltzeko erabiliak izaten dira. Barrukaldean 
gordailu nagusia dute, eta hormak isolatuta 
daude kroskotik. Atea edo tranpola dute 
beheko aldean, eta bizkarretik ireki daiteke. 
Horrela, gordailua zaborrez edo sarraz 
beteta zutenean, gangilak Itsasadarretik 
aldentzen ziren eta itsasoan husten zuten 
gordailua, uhatea ireki ondoren. 

Portu Euskalduna ontziolan eraiki zuten 
lehenengo itsasontzia izan zen. 1902an 
eraiki zuten Bizkaiko Labe Garaiak 
konpainiarentzat. Harrezkero, Euskalduna 
Bilboko Itsasadarreko ontziola handian 
bilakatu zen. Horrez gain, ontzigintzaren 
erreferentea izan zen eta bere ekoizpenak 
onespen handia izan zuen nazioartean. 

Portu gangila 65 urtez egon zen jardunean, 
harik eta 1968an Naviera Peninsular 
konpainiari saldu zioten arte. Erosi eta Julio 
izena hartu ondoren, zenbait urtez aritu zen 
jardunean. 

Gaur egun Peñascal eskola-tailer 
Fundazioarekin eratutako lankidetza 
hitzarmenari esker, Portu berreskuratze 
lanetan dihardu.
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`NUEVO ANTXUSTEGUI´`BIZKAIA I´

Nuevo Antxustegui arrantz ontzia 1958an 
eraikia izan zen Ondarroako Arriola 
ontziolan. Itsasbazterreko arrantzarako 
ohiko itsasontzia da. Arrantza-mota honen 
bitartez, gainazaleko espezieak harrapatzen 
dira. Gehienak migratzaileak izaten dira, 
hau da, urtaroz urtaro lekuz aldatzen dira 
arrain-sarda handietan; esate baterako, 
antxoa, sardina eta tunidoak. Inguraketa-
arrantza da antxoa harrapatzeko sistema. 
Horretarako, arrain-sardak inguratzen 
dituzten sareak erabiltzen dira. Alboetatik 
eta azpitik inguratzen dituzte, arrainek 
sakonera handiagora ihes egin ez dezaten. 
Harrapatutakoan haztegietan sartzen 
dituzte. Tunidoak harrapatzeko, beita  
biziaren sistema erabiltzen dute, beita 
bizia duten aparailuen bidez. Hori dela 
eta, haztegiak jarri behar izan zituzten 
itsasontzietan. Hasiera batean, kroskoaren 
barruan kokatuak izan ziren, makina-gelaren 
brankan eta txopan, hain zuzen ere. Arraina 
harrapatutakoan, bizkarrean maneiatu 
eta egurrezko kutxetan edo soltean 
eramaten dute sotora. Arraina sotoetan 
kontserbatzeko, birrindutako eta hoztutako 
izotza erabiltzen dute.

Bizkaia I salbamendurako itsasontzia 
Bermeoko portuan aritu zen lanean. 1960. 
hamarkadan, Celaya ontziolan eraikia 
izan zen. Itsas zabaleko eta kostaldeetako 
erreskateetarako erabilia izan zen, itsasoaren 
eta eguraldiaren baldintza zakarrenei aurre 
egiteko gai bait zen. Pierre Loti modelu  
hau, iraul eta urpera ezina, esperientzia 
handiko patroiak eta hiru laguntzaileen 
artean gidatzen zuten. Itsasontzi mota 
gogorra zen, kabinaz hornituta, azelerazio 
erantzun onaz eta maniobrak erraztasunez 
burutzeko prestatua zegoen.  
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Portuko gidarien ontzia `bbk Euskadi Europa´ 

Ontzi hau 1968an eraiki zuten Portugaleteko 
Astondoa ontziolan. Bere kroskoa 
egurrezkoa da; zubia, ordea, zuntzez 
estalitako taulazkoa da. Diesel-motorra du, 
eta bere funtzioa portuko gidariak portura 
sartu edo atera behar zuten itsasontzietara 
hurbiltzea zen. 

Portuko gidaritzarako ontziek ezaugarri 
bereziak bete behar izaten dituzte, bere 
jarduera zehatza gauzatzeko. Krosko 
indartua, eta itsasontzietara hurbiltzeko 
maniobrak egiteko erraztasuna izan behar 
dute, Bilboko eta antzeko portuetan, batez 
ere, itsaso gogorra izaten den lekuetan. 
Portuko gidariek portuaren ezagutza 
sakona izatea nahitaezkoa da. Horretaz 
gain, itsasontziari, zamari eta lehorreratzeko 
kaiari buruzko informazio guztia jakitea ere 
beharrezkoa izaten dute.

José Luis Ugarte nabigatzaile getxotarrak 
belaontzi horrekin hartu zuen parte 
1993ko Vendée Globe estropadan: kanpo 
laguntzarik eta eskalarik gabeko bakarkako 
mundu biran, hain zuzen ere. 

Proba 1993ko azaroaren 22an hasi zen 
Frantziako Vendéeko departamenduan 
dagoen Les Sables d´Olonnes-en. 
Atlantikoa zeharkatu ondoren, Esperantza 
Oneko lurmuturrera iritsi ziren. Antartikoa 
inguratu ondoren, Hornos lurmuturretik 
igaroz, Ameriketako gunerik australena, 
Atlantikoan zehar berriro Les Sables 
d´Olonnes-era iritsi ziren. 27.000 itsas 
milia zeharkatu zituen 4 hilabetetan. 1994ko 
apirilaren 6ko arratsaldean amaitu zuen 
estropada, 27.000 itsas miliatako eta ehun 
eta hogeita hamabost eguneko itsasaldian 
zehar izugarrizko ekaitz eta olatuei aurre 
eginda.

bbk Euskadi Europa lehiatzeko belaontzia 
da, Jean Marie Finot deseinatzaileak 
garatutakoa. 60 oineko krosko bakarreko 
ontzia da, Open klasekoa, persona bakar 
batek gidatzeko prestatuta.
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2018ko martxoaren 27an, Port Center 
gunea inauguratu zuten Itsas Museoak 
eta Bilboko Portuak. 400 metro 
koadroko erakustoki berri honen xedea 
da Bilboko Portua herritarrei hurbiltzea, 
hezkuntza eta aisia uztartzen dituen 
proposamen hezigarri-erakargarri baten 
bidez. Erakusketa iraunkor berri honek 
edukien eskema biziki interesgarri bat 
planteatzen du, teknologia, diseinua eta 
komunikazioa batuta, errazago ulertzen 
laguntzeko portuaren merkataritza 
eta industria jarduerak, garraiatutako 
salgaiak, nazioarteko merkataritza eta 
portuko lanbideak, besteak beste, publiko 
ororentzat eskuragarri diren baliabideak 
erabiliz.

PORT CENTER
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“Erain” deritzo oholak itsasontziaren formari 
egokitzeko behar duen ebakerari. Berez, 
“eragin” aditzetik dator; alegia, sustatu, 
bultzatu eta erein ere adieraz ditzakeen 
aditz batetik. Eta, hain zuzen ere, hitz horiek 
guztiak egokitzen zaizkio ongi proiektu honi, 
haren xedea baita zurgintzazko ontzigintzari 
historikoki loturiko jakintzak eta tradizioak 
berreskuratzea eta garai hartan erabiltzen 
ziren prozesu teknikoak zorroztasun zientifiko 
erabatekoaz zabaltzea, prozesu horiek dike 
lehorretako ontziak mantentzeko lanetan 
aplikatzeari begira. 

Museoaren proiektu giltzarrietako bat da, haren 
bidez sustatu, zabaldu eta sendotu nahi baita 
erriberako zurgintzaren ezagutza, erriberako 
zurgintza den heinean museo eta lurralde 
gisa dugun nortasun ikur bereizgarrietako bat.

Proiektu aski handinahia da Erain, hiru lan ildo 
hauek osatua: erakusketa, lantegia, eta dike 
lehorrak eta haietan kokatutako itsasontziak.

ERAKUSKETA
• Ekainaren 20an, Dike Lehorren 150. 
urteurrenarekin bat etorrita, Itsas Museoak 
Erain proiektua osatzeko beste urrats bat 
egin zuen, erakusketa iraunkorra inauguratuz. 
Erakusketa honek testuinguruan kokatzen ditu 
Bizkaian XX. mendean erriberako zurgintzak 
izandako garrantzi historiko, ekonomiko eta 
soziala. Eta, erakusketaren bidez, proiektua 
osotasunean hobeki ulertzen lagunduko 
dioten hainbat informazio osagarri jasoko ditu 
bisitariak.

TAILERRA
• Tailerra 2016an jarri zen martxan, dikeetan 
kokatuta dauden eta bildumaren parte diren 
itsasontziak mantentzeko planari zerbitzua 
emateko helburuarekin. Harrezkero, handituz 
joan da lantegia, eta gero eta protagonismo 
eta nagusitasun handiagoa hartzen ari da 
Museoaren jardunean.

Espazio bizia da, dinamikoa, parte-hartzeari 
irekia. Hain zuzen ere, denbora eta jakintzak 

ERAIN
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trukatzen dituzte espazio horretan Otxarki 
fundazioko ikasle gazteek eta boluntarioek, 
ikasleek lan munduan sartzeko bidea 
erraztuko dien lanbide bat ikas dezaten. 
Tailerra auzolanean oinarritzen da, eta gizarte 
berrikuntza sustatzen du bere jardunaren 
bidez.

DIKE LEHORRAK
• Erain proiektuaren azken gunea dike 
lehorrak dira: Bizkaiko industria ondareko 
multzo adierazgarrienetakoa eta proiektuaren 
gakoetako bat, haietan jartzen baitira 
praktikan tailerrean landutako trebetasunak 
eta jakintzak.

Dikeetan daude Museoaren bildumako 
ontziak, Museoak xede horrekin berariaz 
sortutako mantentze planaren bidez 
kontserbatu eta zaharberritzekoak.

Horien artean, nabarmentzekoa da Nuevo 
Anchustegui arrantza ontzia, horixe 
zaharberritzea baita Erainen helburu 
nagusietakoa.

Nuevo Anchusteguik izugarrizko ondare 
balioa du; hain zuzen ere, Bizkaian kontserbatu 
den itsasbazterreko arrantzako neurri handiko 
itsasontzi zaharrena da. Ondarroako Arriola 
ontziolan eraiki zuten, 1958an, eta, gerora, 
1997an, Antxustegi familiak dohaintzan eman 
zion Itsas Museoari.

“Obretan eta irekita” ideiari jarraituz antolatu 
da zaharberritze prozesua; hain zuzen ere, 
herritarrei gonbita egiten zaie zaharberritze 
lanetara bisita egiteko, parte hartzeko eta 
proiektu zientifiko honen aurrerapenak 
denbora errealean ezagutzeko. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza 
du proiektuak.
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Museoko erakusketa iraunkorra handituz eta osatuz 
joan da elementu berriekin, erakunde edo partikularrei 
esker dohaintzan jasoak. Erakusketa iraunkorraz gain, 

Itsas Museoak bere eskaintza museografikoa aldizka aldi 
baterako erakusketekin osatzen du, itsas kulturako beste 

arlo batzuetara zabalduz.
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Itsas Museoko aldi baterako  
erakusketak

E
rakusketa iraunkorra osatuz, Itsas 
Museoak aldi baterako erakusketa 
eskaintza zabala du, aldiro berritzen 
joaten direnak. Erakusketa hauen 

bidez, Museoak itsas unibertsoak eskaintzen 
dituen  aukerak aprobetxatu nahi ditu beste 
gai batzuk jorratzeko, esparru geografikoa 
zabalduz eta eduki berriak landuz. 

Aldi baterako erakusketa baten ekoizpenak 
suposatzen duen esfortzuak eraginda, 

Museoak beste erakundeekin elkarlanean 
aritu da zenbait erakusketen elkartrukea 
sustatuz; beste batzuk berriz, Museoak berak 
propioki ekoiztu ditu.  

Duela hamar urte Museoak bere ateak ireki 
zituenetik, 40 erakusketa baino gehiago 
antolatu ditu, Museoa bizitasun eta 
aniztasunez hornituz. Ondoren, aldi baterako 
erakusketak deskribatzen dira:  

Aldi baterako  
erakusketen gela

4
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AHANZTURAREN ISTORIOA 
(Ozeano Barera egindako  
Espedizio Zientifikoa,   
1862 – 1865)
 
Kultura Ministerioko Arte Ederren 
Sustapenerako Azpiordezkaritza Nagusia 
eta Amerika Museoaren artean ekoiztutako 
erakusketa. 
 
Ikerketa sakon batean oinarrituta, XIX. 
mendeko bigarren zatian Ameriketara 

bidalitako azken espedizio zientifikoaren 
lorpen eta historiaren garrantzia erakustea 
izan zuen xede. Espedizio kideak eta 
bilduma etnografiko handia ezagutarazi  
eta bere garaian izan zuen eragina  
aurkezten zuen. Aurrenengo espedizioa 
izan zen non antropologo batek parte  
hartu zuela eta baita XIX. mendeko 
amerikanista handienetakoa bilakatu 
zen Marcos Jiménez de La Espadak ere. 
Ikusgai egon ziren pieza gehienak Amerika 
Museokoak ziren, eta beste zenbait berriz, 
Antropologia eta Zientzia Naturaleko 
Museoak utzitakoak.    

Ahazturaren istorioak XIX. mendeko 
Espainiako zientziaren historiako atal 
esanguratsuenetariko bat berreskuratu zuen.    
Itsasoz bestaldeko espedizio zientifiko ho- 
netan naturalista, zoologo, botanikari, geo- 
logo eta argazkilari marrazkilari batek parte 
hartu zuten. Hain zuzen ere, argazkiak atera 
zizkioten aurrenengo espedizio zientifikoa 
bilakatu zen historian. 

2004
Apirilak 8- maiatzak 9 `BELEM´:

itsasontzi adierazgarria  

Belem ontzi-eskola frantziarraren bisita 
aprobetxatuz, argazki erakusketa 
interesgarria antolatu zen itsasontzi 
entzutetsu honen inguruan. Ikusgai egon 
ziren argazkiak, itsas gaietan aditua den 
argazkilari frantziarraren arte lanak dira: 
Philip Plisson.

Uztailak 20 – azaroak 15

Abuztuak 9 – 30 Munduaren amaieratik:  
`ICE LADY´

Ice Lady Patagonia ontzi izotz-hauslearen 
bisitarekin batera, Museoak argazki 
erakusketa hau antolatu zuen. Argentinako 
zenbait artista garaikideren lanaz osatutako 
erakusketa honek, euren herrialdeko iragana, 
oraina eta etorkizuna erakustea izan zuen 
helburu, bertako geografia eta aberas- 
tasun naturalak ezagutaraziz. 
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TERNUA, terra dos bacalhaus 
 
Erakusketa hau Ilhavoko Udalaren 
(Portugal) eskutik etorri zen eta Portugal 
deskubrimentuen batzordeak antolatu zuen 
Ternua makailo lurraldea 500. urteurrenaren 
baitan. Argazki eta objektuen bitartez, 
erakusketa honek portugaldarrek Ternuan 
buruturiko bakailaoaren arrantza tradizionalera 
hurbildu gintuen, hau da, Doris izeneko ontzi 
txiki ezagunetan buruturiko arrantzara.

BILBOKO PORTUA:  
iragana irudietan   

Bilboko Portu Agintaritzako artxibategian 
gordetako argazki bildumarekin osaturiko 
erakusketa. Argazkiek Bilboko hiriak eta 
portuak 125 urteetan jasandako eraldaketa 
erakusten dute. Portuaren presentzia 
Bilboko hirigunean, dagoeneko iraganeko 
kontua da. Hala eta guztiz ere, ukaezina da 
portuaren eragina Bilbon, bere nortasunaren 
zutabe bilakatzeraino. XX. mendeko lehen 
hamarkadetako irudi hauek, Bilboko paisaia 
erakusten digute, hiria eta portuaren arteko 
erlazio estua agerian utziz.

Abuztuak 31 – irailak 15

Irailak 20 – azaroak 20

Abenduak 1 – martxoak 16 BILBOKO PORTUA: 
iragana eta oraina

José Luis Ramírez artistaren argazkiekin 
osatutako erakusketa honek Bilboko 
Portuak jasandako aldaketak agerian utzi 
zizkigun. Erakusketa argazki bikoitzez osatua 
zegoen, zuribeltzean ateratako argazkiak. 
Alde batetik, artxibategitik aukeratutako 
argazkiak, 1867 eta 1970 artekoak, 2004an 
Ramírezek ateratakoekin aurrez aurre ipiniaz, 
aldaketak agerian gera zitezen. Horretarako, 
artistak ikuspegi, enkoadraketa eta kondizio 
metereologiko berdinak bilatu zituen. 
Zenbait argazkik 75 eta 125 urte arteko 
desberdintsuna dute beren artean.
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Urriak 3 – azaroak 23 BILBO, PORTUA, ITSASADARRA 
eta HIRIA 

Erakusketa hau Euskal Herriko Arkitektoen 
Elkargo Ofizialaren Bizkaiko Delegazioak 
antolatu zuen, euren 75. urteurrenaren 
ospakizunen baitan. Erakusketaren ardatza 
Itsasadarraren eraldaketa izan zen, Bizkaiko 
industria eta merkataritzaren motor nagusia. 
Erreprodukzio iradokitzaileen bidez, 
erakusketak Itsasadarra Bilbo Hiribilduko 
ekonomiaren baliabide nagusia izan dela 
erakutsi zigun, gaur egunerarte gorde duen 
bertutea. Ubide honek gaur egun turismora 
zuzenduriko hiribide gisa funtzionatzen du,  
oroimen kuttunenak gogora ekarriz. 

`TITANIC´

Erakusketa ibiltaria, Titanic Centenary 2012 
konpainiak antolatua. Erakusketa honek 
kondairazko eszenatoki batean barneratu 
gintuen, inoiz izan den bidaiari ontzi  
mitikoenaren istorioan: Titanic. Erakusketa 

bizirautea lortu zuten bidaiarien deklarazio 
ofizialetan oinarritua dago, eta baita 1985ean 
aurkitutako arrastoen ondoren bildutako 
datu tekniko eta zientifikoetan ere. Ehundik 
gora objektuz osatua, benetako dokumentu 
eta erreprodukzioz eta argi eta soinuz 
lagunduta, erakusketak bidaiari ontziak 
pairatutako hondamendira eraman gintuen. 
Bere garaian inoiz ezagututako itsasontzirik 
handi eta luxuzkoenak ez zuen bere lehen 
bidaia burutzerik izan. 1912ko apirilaren 15ean, 
Atlantiar ur jelatuetan hondoratu zen iceberg 
batekin talka egin ondoren. Erakusketak 
ontziaren handitasuna eta aldi berean, 
bertan ontziratuta zihoazten 2.200 bidaiariek 
jasandako zorigaitza agerian utzi zituen.

Apirilak 15 – irailak 18

2005
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URBIETAKO PEZIOA  

1998ko udaran Urdaibaiko Itsasadarrean 
aurkitutako ontzi hau arkeologia-pieza 
baliotsua da. Bizkaiko Foru Aldundiak,  
behin hondeaketa eta berreskuratze lanak 
burutu ostean, lehenengo aldiz jendaurrean 
erakutsi zuen Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoan. Bertan egon zen kokatua Bilboko 
Arkeologi Museoak bere ateak zabaldu 
zituen bitartean. 

Kantauriko ontzirik zaharrenaren aurrean 
gaude (XV. mendekoa). Ontzi honek Euskal 
Herrian nahiz Europa Atlantikoan Erdi 
Aroaren amaiera aldera eta aurkikuntzen 
garaiaren artean itsasontziak nola eraikitzen 
zituzten erakusten digu modu zuzenean, 
zehaztasunez eta xehetasun guztiekin.  

Urbietako ontzi hondoratuaren 
berreskuratze-prozesua hasiera-hasieratik 
izan zen “abentura arriskutsua”; izan ere, 
aurrenengo aldia izan zen horrelako lan bati 
aurre egi-ten zitzaiola. Hau da, ontzi zahar 
hau uretatik ateratze hutsa izugarrizko 
nobedadea izan zen. Proiektu berritzailea 
bezain zaila, izan ere, Europa mailan egiten 
zen mota honetako lehenengo esku-hartzea 
bait zen: ontzia basa artetik ateratzea, 
desmuntatu ere egin barik, pieza bakar 
batea. 

SUHILTZAILEAK ETA 
ITSASADARRA
 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 
erakusketa hau Bilboko Suhiltzaileen 
laguntzaz antolatu zuen, suhiltzaileei 
omenaldia eskaini eta itsas munduarekin 
izan duten konpromezua goraipatzeko 
asmoz. Bien arteko lotura oso estua izan da 
historikoki: itsasontzi eta gabarrez betetako 
Itsasadarrean sute handiak pairatu ziren, 
suhiltzaileak berehala itzaltzen ahalegindu 
zirenak.  Bilboko Suhiltzaileek utzitako 
hainbait materialez osatutako erakusketak, 
suhiltzaileen historian murgildu gintuen.

Maiatzak 10  – urriak 1

2006
Otsailak 27 – Abenduak 15, 08
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MARRAZOAK 
 
Askorentzat harrapari eta basapiztiak, 
marrazoek askoren jakin-mina pizten dute, 
beren inguruko hainbat istorio eta kondairek 
eraginda. Erakusketa honen helburua itsas 

munduaren ezagupidea bultzatzea da eta 
batez ere, zinemagintzak eta literaturgintzak 
mito bihurtu duen espezie honena.

Marrazo eta arraien berezko tamainako 
zenbait errepliken bidez, bisitariek marrazoen 
fisiologiari buruzko xehetasunak ezagutu 
ahal izan zituzten: euren portaera, habitata, 
ugalketa, zertan oinarritzen den beren 
elikadura edo nolakoa den gizakien eta 
harrapari hauen arteko benetako harremana. 

Hezitzaile eta dibulgatzailea izateko xedez, 
erakusketak gaur egun ezagutzen diren 
350 marrazo espezietatik, dozena bakar bat 
besterik ez dela gizakiarentzat potentzialki 
arriskutsua argitu zuen. Era berean, izaki 
hauek itsas ekosistemaren orekarentzat 
duten garrantzia azpimarratu zen.

ARGI ETA ITZALEZKO 
IBAIERTZAK.  
KARBOGRAMAK.

Jesús R. Jauregui artista bilbotarraren 
erakusketa hau, Bilboko Itsasadarren 
ibaiertzaren irudi eta xehetasunak jasotzen 
dituzten formatu desberdinetako hainbat 
lanez osatua egon zen. Itsasadarraren 
irudiak intentsitate handiz adieraztea nahi 
izan zuen artistak, bai agerian jarritakoa, eta 
baita izkutuan utzitakoa ere.

Jesús R. Jauregik formatu handiko argazkiak 
egiten ditu, teknika analogikoarekin 
tratatuta. Kotoizko paperean ikatz garbiko 
pigmentuekin eginiko inpresio mota 
erabiltzen du. Inpresio mota hau oso fina 
da, teknologi aurreratuenekin egina.  Ikatz 
teknika honek zuri beltzean inprimatzea 
bakarrik ahalbidetzen du, erabateko akabatu 
matea duten gris eskala eta beltz sakonen 
kalitate harrigarria eskainiz, argazkigintzan 
ikusigabekoa.

2007

Urriak 9  – urtarrilak 15, 07

Martxoak 20 – maiatzak 15
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SANTURTZIKO EMAKUMEAK: 
mende bat herria garatuz  

Erakusketa hau XIX. mendeko santurtziar 
emakumeei eskainia egon zen. Argazkiz 
osatutako erakusketa honekin, historian 
zehar ibilbide bat eginez, Santurtziko 
emamukeen ekarpenak herriko bizitza sozial 
eta profesionalean agerian geratu ziren. 
Besteak beste, sardin saltzaile ospetsuei 
eskainitako argazkiak eta beste hainbat 
arlo profesional eta kulturaletan parte 
hartutako emakumeak ikus ahal izan ziren. 
Argazki erakusketa hau Santurtziko Udaleko 
Emakume Zebitzuak antolatua izan zen.

ESPAINIAR PORTUAK  
HISTORIAN ZEHAR
 
Erakusketa hau Sustapen Ministerioak 
buruturiko ikerketa lan sakonaren emaitza 
izan zen, eta Herri Lanetako Ikerketa eta 
Esperimentazio Zentroa (CEDEX) eta Herri 
Lanen eta Hirigintzaren Ikerketa Historikoen 
Zentroaren (CEHOPU) arteko lankidetzaz 
antolatua izan zen.   

Erakusketa irudi, maketa, eta objektu 
desberdinez osatutako bost gunetan 
antolatua dago, Espainiar Estatuko portuen 
historiaren ikuspegi orokor bat eskainiz, 
antzinatik XIX. mende bukaera bitartean. 
Portuko azpiegiturak eraiki eta mantentzeko 
erronkari aurre nola egin zioten, portuen 
martxarako beharrezkoak izan ziren teknikak 
eta Estatuko portu nagusien antzineko eta 
gaur egungo eraketa ikus ahal izan zitekee.

Uztailak 17 –  abenduak 12

Maiatzak 22 – uztailak 15
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PIRATAK: itsasoko lapurrak

Erakusketa honek pirateriaren historia 
isladatzen du, mundu klasikotik abiatu 
Mediterraneoan, eta gaur egunerarte, 
Ekialdeko itsasoetan barrena Filipinak eta 
Indonesian, bikingo, Afrika iparraldeko 
pirata, karibeko eta Indiako Ozeanoko piratei 
ere arreta eskainiz. 

Erakusketan zehar bisitariek jatorrizko 
objektu-sorta ikusteko aukera izan zuten: 
armak, txanponak, itsasontziko bizitzarako 
tresnak, etb. Erakusketak nabigazioko 
tresnen maketak eta erreplikak ere bazituen, 
kalibre handiko eta txikiko armak eta baita 
giza figurak eskala errealean eginak ere 
garaiko jantziez osatuak (XVI., XVII. eta XVIII. 
mendeetakoak).

“Pirata” hitzak itsasoko lapurra adierazten du, 
pertsona krudel eta gupidagabea, besteen 
esfortzuarekiko errukirik ageri ez duena. 
Beste izendapen batzuk ere badira piratak 
izendatzeko, baina euren artean badira 
desberdintasunak, nahiz eta ia sinonimo 
gisa erabiltzen ditugun. Erakusketak 
xehetasunez aztertu zituen pirata, kortsario, 
bukanero, filibustero, etab.-en berezitasunak, 
panel eta hiru dimentsioetako irudien bidez.

Dena dela pirateria ez da iraganeko gaitza, 
gaur egun ere badira itsaslapurrak munduko 
hainbat bazterretan. Eta euren erasoaldietan 
ez da zantzu erromantikorik ageri.

Azaroak 24– martxoak 25, 08
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UME BIZITZA OSORAKO  

Idi Ezkerra Fundazioak antolatutako 
erakusketa. 1937an, gerratik ihesi, Eusko 
Jaurlaritzaren ekimenez erbesteratuak izan 
ziren 33.000 haur euskaldunei omenaldia 
eskaintzea du xede erakusketa honek. Ume 
askorentzat Bilboko Portua amaiera gabeko 
bidaia baten abiaburu bilakatu zen. Habana 
edo Goizeko Izarra bezalako ontzietan, 
milaka haurrek bidaia bat hasi zuten, beren 
famili eta herrietatik at. Hauetariko asko 
euren herrietara itzuli baziren ere, beste 
batzuk, erbestean geratu ziren eta bertan bizi 
izan dira. Azken hauek utzitako material eta 
dokumentuek osatzen dute atzerriratzearen 
kronika hau. 

Aktibitate osagarriak

Zine ziklo honen bueltan “Gerrako Ume” eta 
beren familiarteko asko bildu ziren. Euren 
bizibideak eta esperientziak gogoratu ahal 
izan zituzten dokumentalen eta ondoren 
jorratu ziren solasaldietan:

• Zine zikloa: 

• Los niños de Morelia (Mexico, 2004). 
Zuzendaria: Juan Pablo Villaseñor.

• Los niños de Rusia (España, 2001). 
Zuzendaria: Jaime Camino.

• Los niños de Gernika (Erresuma Batua, 
2007). Zuzendaria: Steve Bowles

• Mahai-ingurua: 

• “70 años de niños”. Moderatzailea: 
Mariano Ferrer.  

Ekainak 6 – irailak 15

2008
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PLAYMOBIL ONTZIAK 
 
Eguberrien gertutasuna aprobetxatuz, 
Museoak erakusketa hau antolatu zuen 
txikienen dibertimendurako, Playmobil 

panpina eza-gunen bidez, itsas giroko 
hainbat istorio  irudikatuz. Bisitari gazteek 
ehunka itsasontzi hurbiletik gozatu ahal izan 
zituzten. Itsasontziek besteak beste, galera 
erromatarrak, drackar bikingoak, piraten 
pinazak, inuiten kayakak, kanoa indiarrak, 
merkataritzako itsasontziak, arrantzarako 
ontziak birsortu zituzten. Euren artean, 
Athleticen gabarra ere ikusi ahal izan genuen. 

Erakusketa Luis Fernándezen lana izan 
zen. Fernández Espainiako Playmobil kliken 
bildumazale nagusienetako bat da eta 
playmobil figura ezagun horiek protagonista 
dituzten  zenbait erakusketen arduraduna da. 

ITSAS SALBAMENDUA:                       
15. Urteurrena

Itsas Salbamenduaren 15. urteurrenaren 
ospakizunen baitan,  Espainiako beste 
zenbait hiri bisitatu ondoren, erakusketa 
Itsas Museora iritxi zen. Espainiako Sustapen 

Ministerioak ekoiztua, Espainiako Gurutze 
Gorriaren lankidetzarekin, erakusketak 
itsas salbamendu elkarteko kideei esker 
ona eta gorazarrea aitortu nahi izan zien 
erakusketarekin. 

Erakusketak historian zehar itsasoan gizabizia 
salbatzen jardun duten elkarteen bilakaera 
deskribatzen du, XIX. mendean jaiotako 
Itsasoan Galdutakoen Salbamendurako 
Ongintza Elkartetik hasi eta Espainiako  
Gurutze Gorria eratu arteko ibilbidea 
erakutsiz, eta tartean izan diren elkarteak ere 
nabarmenduz. 

Argazki eta hainbat materialek osatu 
zuten erakusketa: skimmer-ak, uniformeak, 
unitateen maketak, itsas salbamendurako eta  
itsasoko kutsadurari aurre egiteko lanak 
burutzeko beharrezko diren tresnak, besteak  
beste.

2009

	  

Abenduak 6–otsailak  28, 09

Martxoak 05 - 31
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IZOTZETAN HARRAPATUTA: 
Shackletonek Antartikara 
eginiko espedizio ospetsua

Erakusketa hau Caixa Catalunya-ren 
Obra Soziala eta New York-eko American 
Museum of Natural History-ren koproduzioa 
izan zen.  

Ernest Shackleton esploratzaile ingelesak 
Antartika lehen aldiz oinez zeharkatzea 
zuen helburu. Hogeitazortzi lagun 1914ko 
abuztuan Ingalaterratik abiatu ziren 
Endurance ontzian. Euren helmugatik 160 
km-tara zeudenean, izotzetan harrapatuta 
geratu ziren. Orduantxe hasi zuten ahaztu 
ezinezko abentura, bizi irauteko borroka 
gogoangarria. Bi urte eta gero, beren 
ausardia, adiskidetasuna, eta bizi irauteko 
ahaleginari esker, muturreko hainbat egoera 
eta arrisku jasan ondoren, espedizioko 
kide guztiak beren balentria handiena lortu 
zuten: bizi irautea.    

Espedizioan Frank Hurley argazkilari aus-
traliarrak ere parte hartu zuen eta bidaia 
guztia dokumentatu zuen bere argazkiekin. 
Maisutasunez islatu zuen espedizioaren 
gogortasuna eta gizon haien ausardia, baita 
Antartikaren edertasuna eta handitasuna 

ere.  Erakusketa honek argazki hauek 
ezagu-tzeko aukera eskeintzen digu eta 
hainbat elementu interaktibo eta osagarri 
ditu. Guzti hauek espedizioari buruzko 
xehetasunak eta Antartikaren gaur 
egungo egoeraren berri ematen digute, 
eta gaurkotasun handiko beste hainbat 
gairi buruz ere, besteak beste, aldaketa 
klimatikoa, ingurugiroaren babesa, ikerketa 
zientifikoak, etab.    

Aktibitate osagarriak 

Erakusketa jardueren egitarau zabal batekin 
osatua egon zen. Zenbait adituen eskutik, 
Shackleton eta bere eskifaiak burututako 
espedizioaren hainbat arlo ezagutzeko aukera 
izan zen:  

•  Beroketa globala, “zer gertatzen da 
poloetan?”. Bisita gidatua Jerónimo  
López-en eskutik, erakusketako komi-
sarioa.  

• ”James Cairdaren ibilia: nabigazioaren 
balentria heroikoa@. Bisita gidatua 
Unai Basurkoren eskutik, ozeano 
nabigatzailea. 

• ”Antartikako erronka: Infernua ezagutu 
dugu, baina ez dugu bizi bat bera ere 
galdu”. Bisita gidatua José Carlos Tamayo 
alpinistaren eskutik. 

• ”Lidergoa: iragana, oraina eta etorkizun”. 
Hitzaldia Roberto Quirogarekin, Psiko-
logian Doktorea, Bartzelonako ESADEko 
Zuzendaritza eta Kudeaketa Publikoko 
Institutuko irakaslea.  

•  Pelikula dokumental saila: 

• Izotzetan harrapatuta (2001). Zuzendaria 
eta ekoizlea: George Butler. Gidoia: 
Caroline Alexander. 

• Antartika: izaera ezberdindun abentura 
(1999). Zuzendaria eta gidoilaria: John 
Weiley.

• South (1919). Shackletonen espedizioaren 
jatorrizko pelikula. Frank Hurley. British 
Film Institute. 

• Munduaren amaierako topaketak (2007). 
Zuzendaria eta gidoilaria: Werner Herzog. 
Ekoizpena: Henry Kaiser. Estreinaldia.

Apirilak 8  -  uztailak 15
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BLUES  

Erakusketa honek mundu mailan itsaspeko 
argazkilaririk ospetsuenetariko bat den 
Carlos Villoch bilbotarrak egindako irudi 
ikusgarriak bildu zituen. Hamabost urtez, 
Villoch argazkilaria, sei kontinenteetan 
barrena ibili da, bere kamararekin 
ozeanoetako argiak eta bizidunak 
atzemanez. 

Blues edertasunera eta itsaspeko mundura 
irekita dagoen leiho bat da. Izenburuak 
ozeano ezberdinen koloreei eta itsasoetan 
gertatzen ari den suntsiketak sortzen duen 
gogo-aldarteari erreferentzia egiten dio. 

Antartikatik hegoaldeko itsasoetaraino, 
ozeanoetako urdina eta bertako bizidunen 
dei malenkoniatsuak Villochen argazkietan 
jasota geratu dira. Bere irudi bikainek mezu 
bera dute amankomunean: bai zetazeo 
handiek eta baita koraletako polipo ñiminoek 
ere, guztiek, laguntza beharrezko dute. 
Horregatik, gure betebeharra da ondorengo 
belaunaldientzat itsaspeko mundua 
zaintzea. Villochek  bere argazki harrigarrien 
bidez, alerta mezu bat ere helerazi nahi du, 
ozeanoek pairatzen dituzten zenbait arazo 
agerian utziz.

Blues erakusketa urpeko argazki-kameren 
bilduma oso batekin osatua egon zen, 
tresna horrek historian izandako bilakaera 
erakutsiz. Gainera, nazioartean sarituak 
izandako urpeko pelikulen egileak diren 
artisten lanak ikusi ahal izan ziren, hala nola, 
Leandro Blancorenak eta Rafa González eta 
Mayte Sánchez-Girón bikoteak osatutako 
taldearenak.

Jardueren egitaraua
Hitzaldien zikloa ondorengo egitarauak 
osatu zuen: 

• ”Hochheimer, nazien pezio bat 
Matxitxakon”, Unai  Artaloitia, Jabi Atutxa 
eta José Manuel Silvaren eskutik.   

• ”Urpekaritzaren aintzindari baten 
abenturak”, Eduardo Admetllaren eskutik. 

• ”Munduari bira itsaspeko irudien bidez”,  
Carlos Villochen eskutik. 

Museoko entzungelan bestalde, itsaspeko 
pelikulen emanaldiak eskaini ziren, 
Donostiako Itsaspeko Zinemaren 
Nazioarteko Zikloan hautatuak izan ziren 
lau pelikulen emanaldiarekin:  

• Lo mejor de Cocos Island. 

• La migración de la sardina. 

• La chica del océano.

• Cazadores de rayas.

Uztailak 28 – Uztailak 25, 10
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RODOLPHE SCHÖNBERG-en 
grabatuak
 
Erakusketak Rodolphe Schönberg 
artista belgiarraren lanak jasotzen ditu.  
Akuafortearen teknika erabiliaz eginiko 
grabatuek  Herbeeretako Zelandako ibaiak 
eta inguruko portu txikiak islatzen dituzte. 
Arrantzale giro honetan murgildurik, 
itsasoa eta ontzienganako maitasuna 
piztu zitzaion Schönberg-i, eta gai hauek 
bilakatu ziren bere lanaren zati handi baten 
inspirazio iturri. Ingalaterrara, Danimarka 
eta Erta Amerikara eginiko bidaietan 
inspiraturiko artelanak ere aurki daitezke 
erakusketan. 

Artelan hauek, A Coruñako, Ribeira herrian 
dagoen Museo de Artes del Grabado a 
la Estampa Digital museotik ekarri ziren 
espreski erakusketa honetarako.

ONTZIOLETAKO JARDUERA
 
Javier Renobales argazkilariak ateratako 3D 
irudiekin osatutako erakusketa. Argazkiak 
euskal ontziola desberdinetan egin zituen, 
ontzigintzaren berezko jarduera irudikatuz. 
Argazki hauek behar bezala ikusteko, 3D 
betaurrekoak beharrezkoak dira, sakonera 
efektu harrigarria lortuz. 

Erakusketa hau Euskal Herriko Itsas Foroak 
antolatu zuen, Europako ontzigintza arloko 
hainbat kide batu zituen LeaderSHIP  
Europear Biltzarraren baitan.   

2010

Azaroak 17 – maiatzak 23, 10

Apirilak 29 -  Urriak 09
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BILBOKO PORTUKO  
ATOIONTZIAK 

Erakusketa hau Itsasadarra Itsas Museoko 
Modelisten Elkartearen lanaren emaitza da. 
Hogeitik gora atoiontzi maketa, hoietariko 
batzuk Museoko tailerrean eraikiak, dioramak 
eta argazki bilduma zabal batek osatu zuen. 
Erakusketak Bilboko Portuaren historian 
murgildu gintuen, atoiontzietan ontziratuta. 

Antzinatik, Itsasadarraren baldintzek eraginda, 

URAREN KOLOREAK 

Uraren koloreak erakusketa Caja Madrid 
Gizarte - Ekintzak antolatu zuen, Joaquín 
Araujo naturalistaren gainbegirapean, 1997ko 
Ingurumen Sari Nazionala eta NBE-ko “500 
Sari Globala” dena. 

Erakusketaren helburua gaur egun gure 
planetako uraren egoeraren berri ematea da 
eta era berean, urak dituen ezaugarri bereziak 
ezagutuaz, ura babestearen garrantziaz 
eta sor diogun errespetuaz kontzientzia 
zabaltzea. Ura aurrezteko zenbait metodo 
tradizioanaletara bueltatzea proposatzen du 
erakusketak, guztion elkarlanaz planeta osoko 
gizakiok uraz disfruta dezagun. 

Erakusketa lau ataletan banatua dago uraren 
lau tonalitateekin bereiztuta: Ur urdina, Ur 
Berdea, Ur Grisa, Gardentasunaren bidean.

Jardueren egitaraua

Joaquín Araujoren hitzaldia: uraren ezaugarriak 
eta bere gaitzak aztertu zituen Araujok; eta 
batez ere, elementu preziatu honek bizitzaren 
amaigabeko berriztatzea oparitzen jarrai 
dakigun jorratu beharreko bideak aurkeztu 
zituen. 

Uztailak 1 -  abenduak 31

Irailak 1 – azaroak 28, 10

inguruko marinelek beren txalupak pilotu 
eta atoi lanetarako atondu zituzten, Bilbora 
zetozen itsasontziei laguntza eskaintzeko. 
Pixkanaka, antzinako trakzio sistema hau 
desagertuz joan zen lurrinezko atoiontziak 
azaldu zirenean. Gaur egungo aurrerapen 
teknologikoei esker maniobrak egiteko 
ahalmen hobeago eta potentzi, segurtarsun 
eta bizigarritasun handiagoa duten atoiontziak 
sortu dituzte. Hauen artean Voith Water 
Tractor motako atoiontziak nabarmentzen 
dira, itsas salbamendurako suteen eta 
kutsaduraren aurkako borrokarako eta itsas 
salbamendurako ere prestatuak. 
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SKELETON SEA
 
Surfilm Festival proiektuaren baitan, 
Museoak erakusketa hau antolatu zuen 
Skeleton Sea talde artistikoak sorturiko 30 
eskultura eta instalaziokin osatua. Artelanak 
mundu osoko hondartza eta kostaldean 
aurkitutako hondakinekin sortuta daude. 

Skeleton Sea taldea itsasoa eta surfa pasioz 
maite duten hiru artistek osatzen dute:  
Luis de Dios, Xandi Kreuzeder eta Joao 
Parrinha-k. Kostalde eta hondartzak 
zabortegi bihurtzen ari zirela ikusteak 
sortzen zien egonezinak eraginda, 
proiektu artistiko hau martxan ipini zuten. 
Hondartzetara iristen ziren hondakinak 
batzen hasi ziren, sinbolismoz eta poesiaz 
betetako eskultura ikaragarriak sortuz. Arte 
lan hauekin inguruarekiko kontzientzia 
zabaltzen ari dira, gure ozeano eta 
hondartzak garbi manten ditzagun mezu 
sendoa heleraziz.  

Irailak 18 – abenduak 18
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ITSASOA ARTEAN,  
ITSASOAREN ARTEA. 

Erakusketa hau Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoa eta Bilboko Arte Ederren Museoaren 
arteko lankidetzaren emaitza da zen eta 
komisario lanak José Luis Merinok, Bilboko 
Arte Ederren Museoko Kontserbazio eta 
Zaharberritze Saileko buruak bete ditu. 

Itsasoa ardatz duten laurogeita hamar 
lan aukeratu dira, Bilboko Arte Ederren 
Museoak gordeak eta kalitate bikainekoak.  
Itsasoaz aritzeko XX. mendean erabilitako 
ikuspegi plastikoak isladatzen dituzte 
artelan hauek. Obrak aukeratzeko, lehenbizi, 

alderdi etnografikoak hartu dira kontuan, 
eta herri kulturan sustraitutako aspektuak; 
hala nola, kostaldeko ikuspegiak, pertsonaia 
tipikoak eta itsas produktuak. Baina oroimen 
historikoa ere kontuan hartu da; horregatik, 
Bilbok portu gisa izandako garrantziarekin 
eta gaur arte izan duen bilakaerarekin lotura 
duten hainbat irudi hunkigarri ere jasotzen 
dira, besteak beste. 

Hautatutako artelanak XIX. mende bukaeran 
eta XX. mendearen artean sorturiko 44 
artistarenak dira.  Euskal artistak dira 
ugarienak erakusketan, eta horien artean 
Euskal Artisten Elkartea sortu zutenen 
hainbat ordezkari interesgarri aurki daitezke; 
are gehiago, horietako batzuk elkarteko 
bazkide sortzaile ere izan ziren. Aipatzekoa 
da Euskal Artisten Elkarteak euskal kultura 
astindu zuela XX. mendearen lehen erdian. 
Hauetariko batzuk: Carlos de Haes, Anselmo 
Guinea, Francisco Iturrino, Joaquim Sunyer, 
Aurelio Arteta, Valentín de Zubiaurre, Julián 
de Tellaeche, Antonio de Guezala, José María 
de Ucelay, Alberto Schommer, Menchu Gal, 
Mari Puri Herrero, Agustín Ibarrola, Marta 
Cárdenas,  Guillermo Pérez, etab. 

Jardueren egitaraua

Igandero Museoko bisitarientzat doako bisita 
gidatuak antolatu ziren.

2011
Urtarrilak 24 - maiatzak 29

MARRAZOEN ALDE, ITSASO 
BETE ITXAROPEN
 
Erakusketa honen antolatzailea CRAM 
Fundazioa izan zen, itsas animalien 
kontserbazio eta berreskuratzeko zentrua, 
Bioaniztasun Fundazioaren lankidetzarekin. 

Ekainak 8 – uztailak 17,  11
Erakusketa itsas bioaniztasunaren aldeko 
sentsibilizazio kanpaina baten parte da. 
Erakusketa honek itsas ingurugiroak 
jasaten dituen mehatxuak, eta bera babestu 
eta kontserbatzeko aurrera eramaten ari 
diren proiektuak helereztea du helburu, 
administrazio publiko, nahiz gobernuz 
kanpoko erakundeetatik aurrera eramaten 
direnak.

Jardueren egitaraua

Doako bisita gidatuak antolatu ziren.
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PORTUKO URAK,  
BIZITZAREN ATERPE  

Erakusketa hau EHU-ko katedraduna den 
Alberto Santolariak zuzenduriko itsas 
ikerketa lanaren emaitza da. Dokumental 
moduan aurkeztutako lan honek, Bilboko 
Portuko itsas hondoko fauna eta flora  
ezagutaraztera gobidatzen gaitu, 
Santurtzitik Lucero lurmuturrerainoko 
eremua aurkeztuz. 

Portuko uren azpian animali eta landare 
espezie mordo batek beren babesa 
aurkitzen dute, elikatzeko eta ugaltzeko 
beharrezko dituzten egiturak dituztelako 
bertan. 

Erakusketak aurkezten digun dokumentalean 
itsas hondoetan bizi diren espezie  
dibertsitatea azaleraztea du helburu, gure 
planetaren biziraupena bermatzeko garran- 
tzi handia bait dute. 

NATURA BIZIDUNAK,  
PAISAIAK ETA BESTE 
HARAGI-MULTZOAK
 
Argazki erakusketa hau T. Estévezek 
Arkitektura Genetikoa eta Biodigitalaren 
baitan buruturiko ikerketen emaitza da. 
Bertan,  mikroskopio elektronikoa erabiliz, 
Estevezek “eraldatutako” argazkiak aurkeztu 
zituen, egitura naturalen jatorrizko maila 
irudikatuz. 

Ekainak 14 – irailak 11, 11

Ekainak 6 – abenduak 15
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Esther Pizarraron  
“ARGIZKO LARRUAZALA”  

Esther Pizarro artistak sortutako Argizko 
Larruazala izeneko eskultura “Bilbao 
Guggenheim++” erakustokiaren elementu 
nagusia izan zen, Bilbok Shanghai 2010eko 
Erakusketan aurkeztutako gunean. Luzeran 
12,9 metro eta zabaleran 7,5 metro dituen 
multzoa da, argizariz, metakrilatoz, berunez 

eta aluminioz egina. Gure hiria organismo 
bizi gisa aurkezten du eta bisitariari hirigintza 
nahiz arkitektura arloko iragana irakurtzeko 
eta berehalako etorkizuna ezagutzeko 
aukera ematen dio. Topografia hutsaren 
eta argi gabeziaren bidez irudikatzen da, 
argitutako hiri-bilbearekin aurrez aurre 
jarriaz. Eskultura horrekin batera itsasoaren 
eta mendiaren irudiak proiektatzen dira, 
Bilboren izaerako gako-elementuak baitira. 
Hiriak 25 urteko epean izan duen eraldaketa 
sakonaren irudikapena da. Bertan ikus daiteke 
ingurumen-arazo larriak eta industriako 
produkzio-sistema krisian dituen hiri bat nola 
igaro den Europako hiririk erakargarrienetako 
bat izatera.

EGUN BAT ARRANTZAN 
 
Eusko Jaurlaritzako Arrantza Sailak antolatu 
zuen erakusketa ibiltari hau. 

Erakusketaren helburuen artean dago 
arrantza herritarrengana hurbiltzea eta 
ezagutza areagotzea, arrantza mundua 
ezagutzera ematea modu berezi eta 
erakargarrian edota arrantza sektorean 
parte hartzen duten agente ezberdinei 
protagonismoa ematea. 

Irailak 15  - 30

Uztailak 29 – ikusgai
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BOGA!  
ITSASOAREKIN  LEHIAN.  

Itsas Museoak ekoiztutako erakusketa hau 
Bizkaiko Foru Aldundia eta Seguros Bilbao-
ren babesarekin burutu zen. Erakusketak 
euskal arraunketaren historian zehar ibilbide 
bat eskaintzen digu, traineru estropaden 
jatorritik, hau da, itsasoko lanbideetatik, gaur 
egunerarte, kirol federatu bilakatuta. Epika eta 
zehaztasun historikoa batzen ditu, azalpen 
teknikoak eta giza ikuspegia, bisita didaktikoa 
eta interaktiboa eskainiz. 

Eguneroko ogia lortzearren, mundu osoan 
zabaldutako ohitura izan da arraun-ontzietan 
itsasoratzea. Euskaldunok ogibidea kirol 
bilakatu dugu. Ontzien arteko lehia gogorrak 
eraginda, kostaldeko herrietako arraunlarien 
artean aurrenengo norgehiagokak jokatzen 
hasi ziren. Gehienak indar erakusketak ziren, 
haserreak, enbidiak edo itsasoan lanean 
suerta zitezkeen arazoak konpontzeko 
sortutako erronkak. Norgehiagoka hauen 
inguruan bildutako jendetza eta arrakasta 
ikusita, jai egitarauetan eta ospakizun 
ofizialetan estropadak antolatzen hasi ziren. 

1910. hamarkadan, traineruen estropadak 
ofizialtzen eta kirol moduan arautzen hasi 
ziren. Gaur egun kirol federatua da, liga eta 
txapelketa desberdinetan parte hartzen 
duten kirolari profesionalekin. 

Irailak 27 -  martxoak 12, 12
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BILBOKO KONTSULATUAREN 
500. URTEURRENA:  
BILBOKO ITSASADARRA

Erakusketa hau, Bilboko Kontsulatuaren 
500. urteurrena eta Merkataritza 
Ganberaren 125.urteurrena ospatzeko, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ondare Aretoa 
eta Bilboko Euskal Museoarekin batera, 
antolatu den erakusketa hirukoitzaren 
parte bat da. 

Museoak ibilbide bat proposatzen du bere 
erakusketa-espazioan zehar, Itsasadarrak 
eta Bilboko Kontsulatuak historian zehar 
izan duten bilakaera eta garrantzia agerian 
jarriaz.

Jardueren egitaraua

• I Certamen de fotografía de humor: “Ríe 
con la Ría – La Ría y Tú”.

• Exposición “Ríe con la Ría – La Ría y Tú”.

• Mahai-ingurua “Bilboko Kontsulatuaren 
500. urteurrena”. Hizlariak: José María 
Arriola, Natividad de la Puerta, Javier Viar, 
Jesús Ortiz.  

•    Txemi del Olmo-ren bakarrizketa. 

ITSADARRAREKIN  
BARREZKA. 
Itsasadarra eta zeu

Bilboko Itsasadarrra Itsas Museoak 
antolatutako Umorezko Lehen Argazki 
Lehiaketan finalista suertatu ziren 
argazkiekin osatutako erakusketa. 

Azaroak 11 – urtarrilak  8, 12

Urriak 29 -  urtarrilak 9, 12
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ABENTURAZ BLAI!
 
Gabon jaiak aprobetxatuz, Museoak umeei 
zuzenduriko erakusketa hau antolatu zuen. 
Playmobil panpinatxoen eskutik, itsasoan 
giroturiko ipuin eta istorioak ezagutzeko 
aukera izan zuten bertaratu zirenak: 
Sirenatxoa, Gulliverren bidaiak, Shackletonen 
odisea, Titanic, etab. 

MUGAN
 
AZTI-Tecnaliak ekoiztutako erakusketa, Alex  
Iturrate donostiar argazkilariaren irudiekin. 
Euskal kostaldea osatzen duen mundu 
harrigarria ezagutzeko aukera paregabea 
eskaintzen du argazki bilduma honek. 
Erakusketak marearteko eremuen balioa eza-
guteraztea eta inguru hauen errespetuzko 
erabilera sustatzea du xede. 

2012

AMUNDSEN:    
OROIMEN IZOZTUA
 
Roal Amundsen, esploratzaile norvegiarra, 
Hego Polora iritsi zela 100 urte bete diren 
honetan, Norvegiako Enbaxadaren eskutik, 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak Amundsen: 
oroimen izoztua erakusketa aurkeztu zuen. 
Erakusketa honek Amundsen esploratzaileak 
idatzitako egunerokoak eta bere espedi- 
zioetan ateratako argazkiak ditu ardatz. 

Roal Amundsen Hego Poloa konkistatzeko 
lehian irabazle suertatu zen, 1911ko 
abenduaren 14an FRAM ontziarekin 
Hego Polora iritsi zenean, historian lehen 
aldiz. Amundsenek Ipar Polora Nandsen 
ontziarekin eginiko espedizioen argazkiak 
eta pasarteak ere aurkituko ditu ikusleak 
erakusketan. 

Abenduak 1 – martxoak 11, 12

Abendua 1 – martxoa 8, 12

Urtarrilak 10 –apirilak 1
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ZU ETA ITSASOA. LAN 
AUKEREN OZEANOA
 
Erakusketa Bajoelagua Factory-rekin 
elkarlanean antolatu zen. Itsasoa ekonomia 
sustatzeko eta lanpostuak sortzeko 
aukera-gunea dela azpimarratzea du 
helburu, horretarako bere egoera ekologiko 
onari eutsi egin behar zaionaren idea 
barreiatuz. Batez ere, itsas ingurunearekin 
eta bere babesarekin erlazioa duten 
ustezko lan-aukeretan interesa 
duten ikasle eta beste talde batzuen- 
tzat antolatutako erakusketa da.

Jardueren egitaraua

Formakuntza tailer eta hitzaldiak antolatu 
ziren, lan bila dabiltzanei orientzazioa 
eskaintzeko asmoz. 

• “Itsasoak eskaintzen dituen lan aukerak. 
Itsas sektorea eta heziketa”. Euskal  
Herriko Unibertsitateko Nautika eta 
Itsasontzi-makineria Goi Eskolako 
Teknikoa. 

• “Lan aukerak energia sektorean”, 
ENEGAS.

• “Itsasoa, zientzia eta teknologia, aukera 
berri bat zure lan-bizitzan”, AZTI-Teknalia. 

• “Itsasoko ekintzaileak. Bilaka ezazu 
zure lanbidea zure pasio”, Navegalia, 
Zeniteh, Edariak Zaharkitzeko Itsaspeko 
Laborategia, Mondragoi Unibertsitateko 
Lidergotza Ekintzaile eta Berrikuntza 
ikasketetako ikasleak, Novia Salcedo 
Fundazioa. 

• “Lan aukerak itsas segurtasunaren 
arloan”, Ertzaintzaren Itsasoko Erreskate 
Unitatea.

• “Etorkizuneko lanbideak itsas eta 
arrantza turismo sektorean”, Gorka 
Ocio (Kantauri itsasoko zetazeoetan 
aditua), Arroyarbe Kontserbagilea, MSC 
Nazioarteko Erakundea. 

Apirilak 3 – ekainak 10
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ITSAS HILERRIA.  
PAUL VALERY-RI OMENALDIA
ALFREDO BIKONDOA

Erakusketa honetan Alfredo Bikondoa euskal 
artistak Paul Valery idazle frantsesaren “Itsas 
hilerria” olerkiaren itzulpen plastikoa eskain- 
tzen du. Bikondoak sortutako margo, 
eskultura, argazki, olio, marmol hauts, metal, 
eta egurrek –elkarrekin nahastutako hainbat 
teknikaren bidez landuta– poemako irudien 
eta errealitate funtsezko eta sakonago baten 
adierazpen bihurtzen dira. Itsas hilerria adi 
eta grinaz irakurri ondoren sortutako irudien 
itzulpen oso pertsonala da, Bikondoak 
aurkeztutako erakusketa hau. 

Bikondoak oso gazterik ezagutu zuen 
Valeryren hilerria, 1960ko hamarkadaren 
hondarrean Parisen egindako egonaldietan, 
haiz zuen. Hamazazpi urtez bere borondatez 
isilik egon ondoren, Bikondoak berriro heldu 
zion ibilbide “publikoari” artista moduan. Eta 
berriro Itsas Hilerria-rekin egin zuen topo, 
jakitun zer parelismo dauden –bizitzaren 
ibilbidean eta jakintzaren bilaketan– bere eta 
poeta frantses miretsiaren artean.  

TITANIC: NOLA ERAIKI ETA 
ZERGATIK HONDORATU ZEN

Erakusketa hau Titanic ontziaren honda-
mendiaren ehungarren urteurrena zela eta  
antolatu zen, Itsas Museoak eta Eusko 
Jaurlaritzako Itsas Ardularitza Eskolaren 
elkarlanaren ondorioz. Gertaera hau inoiz  
itsasoan pake garaian gertatutako honda-
mendirik larriena moduan gogoratzen da.

Erakusketak Belfasteko (Irlanda) National 
Museums Northern Ireland Museoko argazki 
bildumaren zati bat eta Titanic eraikia 
izan zen Harland and Wolff ontziolako zenbait 
dokumentu biltzen ditu. Irudi, agiri, eta panel 
deskribatzaileen bidez, bisitariak ontzia nola 
eraiki zen, bere hondoraketa zerk eragin 
zuen eta zorigaitzaren ondorioz jasotako 
irakaspenak ezagutzeko aukera ematen du. 

Apirilak 3 – ekainak 10

Apirilak 16 – urtarrilak 13, 13
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ITSASOKO SOINUAK.            
BALEEN KANTUA

Cristina Ortiz zeramikariaren zetazeo eta 
marrazoen eskulturek eta Masha Ru argazkilari  
errusiarrak zatazoen piezei egindako argazki 
lanak osatzen dute erakusketa hau.

Erakusketak gizaki eta zetazeoen arteko lotura 
banaezina islatzen du. Etengabeko aldaketan 
dagoen erlazio honen izaera lazgarrian 
murgiltzen gaitu. Erakusketak ingurunearekin 
harremanetan eginiko akatsen gainean  
gogoeta iradokitzen digu eta osotasunari  
kalte egiten dioten portaera okerrei buruz 
kontzientzia hartzera gonbidatzen gaitu. 

Erakusketak hausnartzeko eta kontzientzia 
hartzeko gonbita egiten digu gizakiaren eta 
naturaren arteko erlazioan eta batez ere, natura 
mintzen duten ekintza okerren inguruan.

SURF X 100 –  
MENDE BAT SURFEAN
 
Erakusketak Espainiako iparraldean surfak 
izaniko bilakaera du ardatz, nola eta non 
jaio zen eta gaur arte nolako bilakaera izan 
duen. Euskal Herrira surfa iritxi zela 100 urte 
bete direla esan dezakegu, duela mende 
bat, Hawaii irletatik Gasteizera surf taula 
bat iritxi zenean. Ordutik hona surfa erabat 
ezezaguna izatetik, gure kostaldean ohiko 
praktika bihurtzeraino aldatu da. Bidea luzea 

eta mugarriz beteta egon da, 50. hamarkadan 
“olatu jolasak” praktikatzen hasi ziren, beren 
ohol propioak fabrikatzen, aldizkari edo diska 
batetan ikusitako irudiak hartuta inspirazio 
iturri bakar. Ondoren txapelketak iritxi ziren, 
olatu berrien ezagutza eta Tapia de Casariego, 
Pantín, Zarautz eta Mundaka bezalako 
hondartzen gorakada; surfaren industriaren 
sorrera, jantzi eta surf taulen fabrikatzaileekin, 
surf eskolak, hedabideak eta Aritz Aranburu, 
Ibon Amatriain edo Axi Munian euskaldunak 
surf elitearen gorengo mailara iristea.  
Gaur egun olatu artifiziala sortzeko teknologia 
ere garatu dugu, Wavegarden gipuzkoar 
enpresaren eskutik.  

Erakusketak, besteak beste, taula historikoen 
bilduma zabala aurkezten du. Eurekin gure 
surflari onenek nazioarteko zirkuituetan zenbait 
garaipen esangura-tsu ortu dituzte.  Objektuez 
gain, argazki zahar asko berreskuratu dira, 
hauetariko batzuk ezezagunak orain arte, 
ikerketa lan sakon baten ondorioz. Erakusketa 
ikusentzunezkoekin osatzen da, bereziki 
ekoiztuak erakusketa honetarako.     

Ekainak 14 – irailak 30

Ekainak 21 – apirilak 7, 13
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ONTZIEN ERRETRETATUAK:                  
JOSÉ RAMÓN DE  
LA RICAREN  
OROITZAPENAK

Erakusketak J.R. de la Rica (1919-2011) 
artistak gouache teknikarekin eginiko 23 
artelanek osatzen dute, Euskal Herriko  
Itsas  Ardularitza Eskolak bere 30. 
urteurrena ospatzeko espreski enkargatuak. 
Artelanak euskal-konpainien erretratuak 
dira. José Ramón de la Rica de la Sota 
artearen adierazpen desberdinen 
jarraitzaile sutsua izan zen. Naturaltasunez 
jorratu zituen teknika desberdinak, nahiz  
eta marrazkiarekin nabarmendu zen batez 
ere. Bilboko kultur giroari lotuta,  Sala 
Stvdio-ren (1948 - 1952) sozio fundatzailea 
izan zen.

ZUBIZ ZUBI. BILBO BERE 
ZUBIEN BITARTEZ

Erakusketa hau Bilboko Berreginen Museoa, 
Euskal Museoa, Bilbao Historikoa, EHU-ko 
Ingenieritza Eskola eta Itsas Museoaren 
elkarlanaren emaitza da. Erakusketa 
erakunde hauetan banatuta egon zen, 
erakusketa bakar bat osatuz. Itsas  
Museoan Bilboko Ingenieritza eskolako 
Zubien Maketa Lehiaketan irabazle 
izandako proiektuak egon ziren ikusgai. 
 

Urriak 4 – otsailak 10, 13

Azaroak 27 – urtarrilak 31
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ITSASTURIAK: 
LA GENTE DEL MAR  

EKE, Iparraldeko Euskal Kultur Erakundeak 
ekoiztutako Itsasturiak multimedia 
erakusketak itsas munduaren lekukotasun 
berri bat eskaintzen digu, Donibane 
Lohizune – Ziburuko marinelen eskutik. 

Erakusketaren gaia arrantzaren bilakaera da 
XX. mendearen hasieratik gaur egun arte. 
Bere ikuspegia ez da bakarrik historikoa: 
gaur egungo arrantzaren egoera eta 
erronken berri ere ematen du. Arrantzaren 
historia eratu duten gizon-emakumeak 
balioztatzea eta gorazarrea eskaintzea du 
helburu erakusketak. 

Sei eremuz osatua, erakusketak ikus 
entzunezkoen bidez, arrantzale, beren 
emazte, saregile, arrain saltzaile, ontzietako 
erizain, etb.-en testigantzak aurkezten 
dizkigu, hainbat artxibategietatik bildutako 
dokumentu eta protagonista beraiek 
utzitako argazkiez gain. 

Jardueren egitaraua

HITZALDI ZIKLOA: 

• Mikel Epaltza, “Ipar Euskal Herriko arrantza, 
lehen eta orain”.

• Jean-François Larralde,  “La representación 
del mar en el arte de Iparralde”

• Pantxoa Etchegoin, “Iparraldean, zertan dira 
euskara eta euskal kultura?”

2013
Otsailak 18 – ekainak 30, 13
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PORTUGALETEKO  
BURDIN KAIA  

Portugaleteko Udalak Burdin Kaiaren 125. 
urteurrena ospatzeko antolatu zituen ekitaldien 
barnean kokatzen da erakusketa hau. 

Erakusketak, dokumentu, argazki eta panelez 
osatua, Portugaleteko Burdin Kaiaren 
eraikuntzaren berri ematen digu. 1887an 
inauguratua, Portuko Lan Batzordeko lehen 
zuzendaria izen zen Evaristo Churruca 
ingeniariak eraiki zuen. Bere eraikuntzari esker, 
Portugaleteko “barra”, hau da, hondarbanku 
mugikor arriskutsua, itsas garraioa-rentzat 
oztopo larria, desagertaraztea lortu zen. Era 
berean, behar-hainako eta ondo zehaztutako 
ubide garbi bat izatea ahalbi-detu zuen 
Bilboko Itsasadarrean. Ondorioz, zingo 
handiagoko itsasontziak Itsasadarrean 
etengabe barneratu ahal izan ziren. Bilboko 
portuan burututako lehen eraldaketa obra 
izan zen, modernizazio bidean. 

2011n Kultura Ministerioak Interes Kulturaleko 
Ondare izendatu zuen

Jardueren egitaraua 

Erakusketaren osagarri, Manuel Torresek 
hitzaldi bat eskaini zuen: “Itsas hondoratzeak 
Abran: Salbamenduko Sozietatea”.

OSEDAX: Proyecto Biopus
 
Airean esekitutako eskultura erraldoi honek, 
balearen hezurdura irudikatzen du, izaki 
birtual ttipi batzuen aterpea. Inguruan, lurrean, 

beste eskultura txikiagok, itsasoko beste 
zen-bait izaki irudikatzen dituzte, publikoak 
beraiekin interaktua dezan. Izaki birtual hauek 
pieza desberdinetan zehar bidaiatzen dute, 
ekosistema osoa mugimenduan ipiniz, argi 
eta musika ereduak sortuz.  

Mugimendu detekzio eta mapping interaktibo 
sistemarekin sortutako instalazio honek 
bizitzaren etengabeko transmutazioa islatzen 
du. Izena Osedax ornogabe espezie berri 
batetik hartua izan da. Ornogabe hauek luma 
eta sustrai berde moduko luzapen koloretsuak 
dituzte eta itsas hondoan geratzen diren  
hildako baleen hezurdurekin elikatzen dira. 

Instalazio honekin batera, erakusketak  
Clonal Colonies, Bret Battey-ren multimedia 
lana aurkezten digu.

Apirilak 11 – maiatzak 12, 13

Otsailak 4 – irailak 29, 13



48 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

IBAIERTZETIK BEGIRA 

Erakusketan bederatzi euskal artisten 37 
artelan bildu dira, nagusiki margolanak, 
baina tartean badira eskulturak ere. 
Guztiek Itsasadarra irudikatzen dute, bere 
isladak, itsasontziak, zubiak, garabiak, etab.,  
Itsasadarrak izaniko eraldaketa agerian 
utziz. Bilboko Itsasadarrak eta bere historiak 
artisten begirada zorrotzarentzat betidanik 
erakarpen berezia izan dute. Erakusketa 
honetan biltzen diren artistak, gizartekide 
gisa, Bilbo industriala eta burdin garaiaren 
transformazioaren lekuko izan dira, hiritarren 
bizimodu eta ogibideen bilakaeraren testigu.  

Aldaketa hauek eragin dute gaur egungo 
Bilbo, bere sustraiak ahantz beharko ez 
lituzkeen hiri berria. 

Erakusketan aurki daitezkeen artistak: 
Roberto Zalbidea, Aitor Renteria, Jon 
Alberdi, Julio Ortún, Evencio Cortina, Martín 
Ballesteros, Ríchard Pérez, Justo San Felices 
eta Iñigo Sarria. 

XIX. eta XX. mende hasieran, industrializazio 
prozesuarekin, Itsasadarra eta bere 
ibaiertzen itxurak erabateko eraldaketa 
nozitu zuen, gaur egun ere oraindik 
agerian dagoena. Azpiegitura berriak eraiki 
ziren lantegi eta tren sare berriak egokitzeko. 
Azken hauek, Itsasadarra ezkerraldeko 
meatzari guneekin lotzen zuten. XX. 
mendean aurrera egin arte iraungo zuen 
Bilbo industrial hartatik oraindik ere,  
arrasto batzuk geratzen dira Itsasadarreko 
ibaiertzetan, Bilboren iragana gogora 
erazten dizkigutenak eta erakusketa 
honetan irudikatutako artistek ahanzturan 
erortzerik nahi ez dutenak. Horregatik euren 
artelanetan Bilbo industriala eta burniaren 
esentzia irudikatzen dute, keaz eta zikinkeriaz  
inguraturiko Itsasadarra, baina baita bizia,  
lana eta esfortzua isladatzen dituen 
Itsasadarra, gaur egun bizi garen hiria 
eratzeko bidea eman dutenak. 

Maiatzak 16 – irailak 29, 13
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LIZASO ETA  TXILLIDAREN 
ESKULTURAK

Museoko kanpoaldea hiritar guztientzat 
bistan dagoen Itsas Museoaren jarraipen 
batean bilakatu da, hiru eskultura handiren 
instalazioarekin. Itsas Museoaren ekimen 
hau, Bilboko Udalaren, Alfa Arte enpresaren 
eta Jesus Lizaso artistaren lankidetzarekin 
burutu ahal izan da.    

Erakusketa hiru eskulturak osatzen dute: 
Jesús Lizaso egindako Remeros eta 
Tuercebarras; eta hirugarrena: Ulises,  Pedro 
Txillidaren artelana.

Ulises. TXILLIDA.  4,00 x 2,40 m

Tuercebarras.  LIZASO.  2,00 x 2,00 mRemeros. LIZASO.  1,70 x 3,5 m

Ekainak 20 – abenduak 31
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AMERICA’S CUP:  
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-en 
MAKETAK

Erakusketak José Luis González (Bilbo, 
1937 – 2004) maisuaren 24 ontzi modelu 
aurkezten dizkigu. Kopa Amerika estropada 
ospetsuan, aurrenengo edizioetan, lehiatu 
zuten zenbait belaontzi irudikatzen dituzte.

Amerika Kopa historiako aurrenengo kirol 
lehiaketa da. Aurrenengo aldiz 1851an 
ospatu zen eta ordutik hona burutu diren 33 
edizioetan 4 herrialdek bakarrik eskuratu dute 
garaikur preziatua: AEB, Australia, Zeelanda 
Berria eta Suitza. Lehia bi zatitan banatzen 
da: defendatzailea eta desafiatzailearen 
aukeraketa, eta garaikurraren desafioa bi 
talde irabazleen artean.

Amerika Kopan parte hartzen duten ontziak 
itsas teknologiaren ordezkari gorenak dira. 
Azkenengo aurrerapen teknologikoekin 
diseinatuak eta ekipatuak izaten dira, ahalik 
eta abiadura handiena eta maniobrabilitate 
egokiena lortzeko. Beren espezialitatean 
onenak diren eskifaiak izaten dituzte gidari.

Uztailak 10 – irailak 29

Itsasadarraren bi aldeetako 
BEGIRADA TXIKI HANDIAK     

Bizkaiko Karitas eta Voemy Factoryk, Itsas  
Museoarekin batera ekoiztutako erakusketa da, 
oso-osorik haurtzaro programaren zentroetako 
haurrek egindako argazkiz osatutakoa.

Proiektu honek haurrek helduen 
munduarekiko duten ikuspegia transmititu 
eta adie-razi nahi du. Kameraren bidez, 
mundua nola ikusten eta hautematen duten 
irudikatzen saiatu dira, zer gustatzen zaien 
eta zer ez, eta zein diren beren desioak eta  
etorkizunarekiko dituzten kezkak. 
Pentsatzen eta sentitzen dutena ezagutzeko  
aukera bat da. Beren begirada “txikia” da, 
baina bizi garen gizarteari buruzko egia 
“handiak” eta ikuspegiak kontatu ahal 
dizkigute.

Urriak 3 – 27 
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BAKAILAO:               
ZENTZUEN GOZAMENA

Erakusketaren hari gidaria pil-pilean 
prestatutako plater bat da. Hala, bada, 
erakusketak ikuspegi gastronomikotik hel-
tzen dio bakailaoaren gaiari, zentzumenen, 
emozioaren eta ustekabearen bidez. 
Bisita bakoitza esperientzia pertsonal eta 
besterenezina izatea da xedea.

Erakusketaren erronka parte-hartzean oina- 
rritutako bisita lortzea da, bisitariek aukera 
izan dezaten gauzak manipulatzeko, 
erabakiak hartzeko, beren buruari galderak 
egin eta erantzunak aurkitzeko; hau da, 
bisitaria erakusketaren komunikazioko 
prozesuan sartu nahi da. Zehazki, 
erakusketa sortzeko erronka hauxe 
izan zen: idatzitako ehun hitz baino 
gehiago ez jartzea, eta gainerako guztia 
sugestioaren esku uztea, informa- 
zioari bost zentzumenetatik helduz.

Erakusketa honako hauek egin duten lana- 
ren emaitza izan da: Bilboko Itsasadarra  
Itsas Museoak, AZTI-Tecnaliak, Josean 
Alijak eta Natividad de la Puertak. Bestetik, 
honako hauek aritu dira elkarlanean: 
Norvegiako Enbaxada, Bacalao Giraldo, 
Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala.

Azaroak 6 – apirilak 8, 14 

BILBON PORTURATUTAKO 
AKORDEOIAK

Erakusketak BILBOKO AKORDEOI ORKES- 
TRA SINFONIKOAren 50 urteko ibilbidea 
eskaintzen du. Bilboko Orkestra akordeoi 

musikaren erreferentea da Europa mailan 
eta Estatu osoko orkestarik zaharrenetarikoa 
da. Bere ezaugarri nagusiena bertako 
zein nazioarteko autore handien musika 
interpretatzerakoan datza, moldaketa 
propioak eransten bait dizkiete. Bilboko 
kultur enbaxadore gisa eginiko lana ere 
nabarmena da Euskal Herrian, nahiz 
Espainia, Portugal, Frantzia, Alemana, 
Polonia edo Kolonbian.
 
Akordeoi bilduma batek biribiltzen du 
erakusketa, XIX. mendean fabrikatutako 
aurrenengo akordeoietatik hasi eta gaur 
egungo akordeoi modernoetara arte. 
Historikoki akordeoiek portu eta itsas 
munduarekin lotura estua izan dute. 
Marinelei esker akordeoiak mundu osora 
zabaldu ziren, portu batetik bestera 
mugitzean beraiekin eramaten zituztelako. 
Akordeoi hauetariko asko Cuco Pérez 
akordeoilari eta musikariarenak dira.

Urriak 31 – azaroak 8 



52 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

ATHLETIC-en GABARRA  

Athleticen Gabarra lekuz aldatu dela-eta, 
Itsas Museoak, Athleticen Museoarekin 
lankidetzan, ontzi horri buruzko aldi 
baterako erakusketa antolatu du. Erakusketa 

honek Gabarrak Bilboko Itsasadarrean bizi 
izan dituen bi agerraldi ospetsuak jasotzen 
ditu; bilbotarren, bizkaitarren eta, oro har, 
Athletic zale guztien memoria kolektiboan 
hain toki berezia duten gertaerak, biak ere. 

Erakusketa osatu ahal izateko, Athletic 
Clubeko Museoak zenbait objektu utzi ditu, 
hala nola: garaikurrak (1982/83 eta 1983/84 
Ligetako Kopak, 1983/84 denboraldiko 
Errege Kopa eta 1983/84 denboraldiko 
Superkopa), finaleko jokalarien kamisetak, 
Manolo Sarabia eta Argoteren botak, 8. Liga 
eskuratu zuteneko baloia; horrez gain, 40 
minutuko iraupena duen ikusentzunezko 
bat ikusi ahalko da, bi denboraldi horietako 
irudiekin, eta une historikoekin, Gabarraren 
irudiak barne.

Erakusketa osatzeko, Athleticen Gabarra 
bisitatu daiteke, Museoaren aurreko kaian. 
Bertara igotzen diren bisitariek benetako 
“lehoi” izaera sentituko dute, San Mames 
zelaia atzealdean dutela.

Abenduak 20- Urriak 12, 14
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EDUKIONTZIETARAKO  
ESKU-HARTZE ARTISTIKOEN I. 
LEHIAKETA, BILBAO ART DISTRICT

Alberto Diez eta Leo Bunge
Baluarte 1,2,3,4,5, 2013
Portuko edukiontzien egindako instalazioa

2013

2013an, Alberto Diez eta Leo Bungek 
sortutako “Baluarte 1,2,3,4,5” esku-hartze 
artistikoak irabazi zuen  Bilbao Art District 
ekimenaren baitan kontainerretan egiteko 
esku-hartze artistikoen lehiaketa.

Bost kontainer handik osatuta dago 
obra, eta, egileen hitzetan, “aurre egiten 
dio bolumen horien antolaera arrazional 
konbentzionalari, eta, aldi berean, zuzenean 
topo egiten du hiritarrarekin”. Artistek ‘haur’ 
konnotazioak dituen ekintza bat irudikatzen 
dute, zeinetan ezohiko moduan talka egiten 
baitu egunerokotasunak oro har jolasaren 
bidez hauteman ohi diogun bolumen arrotz 
batekin. 

Eskultura hau 2013ko irailera arte egon 
zen Bilboko Itsas Museoaren kanpoaldean 
ikusgai; denbora horretan, kontrapuntu gisa 
jardun zuen ingurune hartako 

Bilbao Art District ekimen publiko pribatu 
bat da, zeinetan parte hartzen baitute 
Bilboko Udalak eta askotariko enpresa eta 
saltoki pribatuek, honako helburu honekin: 
artea eta kultura kalera ateratzea eta Bilbo 
azken urteetan bizitzen ari den eraldaketan 
funtsezkoa gertatzen ari den sektore baten 
balioa azpimarratzea.

Bilbao Art Districten jarduera egitarauaren 
baitan, Esku-hartze Artistikoen Lehiaketa 
antolatzen dute, 2013az geroztik, Euskal 
Herriko Unibertsitate Publikoko Arte 
Ederren Fakultateak (UPV/EHU), Bilboko 
Itsas Museoak eta Bilboko Udalak, 

Aurtenetxea eta Zabala Arquitectos 
enpresak sustatzaile direla.

Deialdi bakoitzean gai bat finkatzen da, 
betiere itsasketarekin lotua, eta Arte Ederren 
Fakultateko ikasleei parte hartzeko gonbita 
egiten zaie orotariko diziplina artistikoak 
erabiliz kontainer edo edukiontzietan esku-
hartzeko proposamen sortzaile, original eta 
artistikoak aurkez ditzaten.

Proiektu irabazlea 12 hilabetez ikusgai 
jartzen da Museoaren zabaldegian, non 
bermatuta baitago jendearen joan-etorria 
eta ikusgarritasuna. 

BILBAO ART DISTRICT 
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BILBAO, MEATZARI AUZOA

Erakusketan Ignacio Ipiña (1932-
2010) bilbotarrak berrogeita hamar eta 
laurogeita hamar hamarkaden artean 
eginiko 33 olio-pintura daude ikusgai. 
Margolanek osatzen duten serieari 
esker, Meatzaldeko auzoek utzi diguten 
emozioz beteriko memoria antzeman 
daiteke. Ipiñaren lanak iragan gertura 
begira daude, denboran barrena ahazturik 
gera ez daitezen, eta Bilboren meatze-
bizimodua gogoan manten dezagun. XX. 
mendearen bigarren erdialdean bai Bilbon 
bai inguruetako auzoetan meatzeek izan 
zuten garrantzia modu bikainean islatzen 
jakin du Ipiñak. 

Margolanek serie bat osatzen duten arren, 
egilearen bilakaera ageri da beraietan, 
San Frantzisko, Zabala edota Bilbo 
Zaharra bezalako auzoen eraldaketa 
urbanistikoaren bidez. 

ALL IRON

Museoaren kanpoaldean jarri diren hiru 
eskulturei esker, eta 2014. urtean ALL IRON 
izeneko lana jarri ostean, aire librean ere 
gozatzeko moduko museoa da Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoa.  

Goian aipatutako obra irabazlea aukeratzeko, 
“Itsas Museoaren kanpoalderako II. Esku-
hartzea” izeneko lehiaketa sustatu zuten 
Aurtenetxea eta Zabala arkitektoek, Arte 
Ederren Fakultateak, Bilboko Itsasadarra 
Museoak eta Bilboko Udalak. 

Artelanaren oinarrian 4 edukiontzi daude, 
eta, horietan, ALL IRON hitzak irakur daitezke 
(ibaiaren ertz bietatik irakurri ere). Bi dira 
obraren helburuak: alde batetik, “all iron” 
hitzek bertako langileen artean sorrarazten 
zuen poztasuna gogora ekartzea; izan 
ere, “kalitatezko burdina” aurkitzen zuten 
bakoitzean, soldata bikoizten zieten, eta 
“all iron” oihukatzen zuten orduan. Bestetik, 
Bilboko portuaren historian zubi-lana egitea, 
iraganaren eta orainaren artean. 

Martxoak 12- Ekainak 15

Maiatzak 6- Otsailak 13

2014
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ITSASADARRA ETA BERE 
ZUBIAK   

Maketa eta argazkien bidez, Bilboko 
Itsasadarreko zubi historiko nahiz garai-
kideetan barrena bidaia egingo dugu. Zubi 
horien historian sakontzea da erakusketaren 
helburua. Sasoiko pieza arkitektoniko soilak 
baino, hiriaren hazkundean kohesio-lana 
egin duten balio handiko obra gisa ulertuz. 

Bilboko Itsasadarra aberastasun nahiz 
aurrerapen iturri izan da, bai Bilborentzat, bai 
inguruko herrientzat. Itsasadarraren inguruan 
sortu zen hiribildua, eta itsasadarra izan da 
itsasora eta mundura so egiteko modua. 
Nabigagarria izateak erabat baldintzatu du, 
historikoki, ertz bien arteko komunikazioa.  
Ez zen komeni zubi larregi egoterik, eta  
ontziak errekan gora joatea ahalbideratu  
behar zuten, gainera. Horregatik, zenbait 
motatako zubiak eraiki ziren: altxagarriak, 
birakariak, transbordadoreak edota mugiga-
rriak. Hiria fisikoki hazi ahala, zubi berriak eraiki, 
eta errekaren eremu nabigagarria murriztu 
egin zen, aro berri bati hasiera emanez.  

Gaur egun, Itsasadarrak ez du portu izaerarik, 
eta Abra ingurura lekualdatu da merkatari-
tzako garraio guztia. Behin altxagarriak izan 
ziren zubiak zigilatuta geratu dira betiko. 
Zubi berriak eraiki dira, eta, hirigintza-planek 
diotenaren arabera, are gehiago eraikiko 
dira etorkizunean. 1995. urtean Metro Bilbao 
inauguratu zen; hau da, itsasadarraren bi 
ertzak lur azpitik lotzen dituen zubia. 

Maketak Jaime Laita del Barco bilbotar 
artistarenak dira.

WC. ERREALITATE  
DESBERDINAK

URA Uraren Euskal Agentziak eta UNESCO 
Etxeak sustaturiko erakusketa honen bidez, 

Ekainak 18- Azaroak 17
munduan saneamenduak izan duen bilakaera 
ikus dezakegu, hondakinak kudeatzeko 
sistemen berri ematen duten argazkien 
bidez. Asier Reinok ateratako argazkiak 
dira, eta saneamendu duina edukitzeko 
dauden arazoez jabetzea dute helburu.  
Irudi xumeak dira, baina sakontasun 
handikoak. Osasunaren, garapenaren eta 
elkartasunaren metafora dira, eta mundu 
zabalean giza eskubideek bizi duten egoera 
neurtzen dute, nolabait.

Planeta berean zer-nolako aldeak dauden 
agerraraztea da asmoa, gure kontzientzia 
mugiarazteko. Helburu horrekin, Asier 
Reino kazetari, publizista eta argazkilariak 
desberdintasun horiek islatu nahi izan ditu, 
komunen eta beren erabileren bidez.

Ekainak 5- Abenduak 31
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SURFBOARD Master Pieces    

Kind Surf GKEren ekimena da Surfboard 
Master Pieces erakusketa. Berau osatzeko, 
bertoko zein atzerriko surflari ezagunek eman 
dituzte euren surf-taulak; Eneko Acerok edo 
Kelly Slaterrek, esaterako. Ondoren, Chidy 
Wayne edota Agustín Ibarrola bezalako 
artista ospetsuek “tuneatu” egin dituzte.
 
Gizartean eta ingurumenean oinarrituriko 
proiektua da KIND Surf GKE, eta surfa du 
lanerako ildo nagusia. Ezintasunen bat edota 
baliabiderik ez duten gazteei surfaren berri 
ematea da proiektuaren azken helburua.  
Zentzu horretan, oztopoak gainditzeko modu 
gisa ulertzen du kirola, baita ingurumenaren 
ikuspegitik ere.

MONTSERRAT: 
ASKATASUNAREN BILA 

Pasa den mendeko 50eko hamarkadan 
egunkari mexikar guztietako azaletan agertu 
zena azaltzen digu erakusketa honek. 
Bederatzi euskal herritar Veracruzeko 
portura iritsi ziren, Francoren diktaduratik 

Azaroak 6- Irailak 30, 15

Abuztuak 7-31

ihesi, eta zenbait hilabetez Ozeano 
Atlantikoan bela-ontzi baten ibili ostean.

1950eko uztailaren 16an bederatzi euskal 
herritar Santurtziko portutik abiatu ziren, 
Montserrat izeneko bailandra txiki batean, 
sasoi hartako Espainia frankistaren arrisku 
eta zailtasunei aurre eginez. Karmen 
eguneko itsas prozesioaz baliatu ziren 
iheslariak, Montserrat ontzian sartu eta, 
bai itsasoz eta bai lurrez, poliziari ihes 
eginez. Iheslariek ezkutuan eraikitakoa 
zen bailandra, Erandioko Alsa ontziolan, 
bidaiako kideetako baten ontziolan, hain 
zuzen ere.

Irudi historiko, dokumentu ofizial eta iku-
sentzunezko materialaz gain, Rober Garay 
marrazkilariaren lankidetza ere hor dago. 
Klarionarekin egin ditu marrazki guztiak, 
trazu moduan erakusketaren edukia osatuz.
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PIRATAK:
itsasoko lapurrak 

Piratak, kortsarioak, itsaslapurrak, filibus-
teroak… Nortzuk ziren? Zein zen euren 
arteko desberdintasuna? Badago sinpleegia 
litzatekeen definizio bat, hau da, itsasoko 
lapurrak, krudelak, maltzurrak eta gupidarik 
gabeak zirela dioena, alegia. Gizartean 
zabal egon izan den fenomenoa da 
piratena. Bizimodua zen askorentzat, eta 
zibilizazioaren hastapenetan ere dagoeneko 
ezagutzen zena. 

Erakusketa honek pirateriak historian izan 
dituen hiru aro garrantzitsuenak jasotzen 
ditu, 26 panelen laguntzaz: merkataritzaren 
jaiotzatik XIV. mendera artekoa, XV eta 
XVIII. mendeen arteko urrezko aroa; eta XIX. 
mendetik gaur egun artekoa.  

Erakusketa osatzeko, ur azpian aurkitutako 
zenbait objektu gehitu dira, bai eta piraten 
mundu liluragarria hobeto ezagutzeko 
baliagarri zaizkigun kopiak eta maketak ere. 

Abenduak 4- Martxoak 1, 15
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2015
ARGIZKO LARRUAZALA
 
Eskultura hau izan zen elementu nagusia 
“Bilbao Guggenheim ++” erakustokian, 
zeinarekin parte hartu baitzuen Bizkaiko 
hiriburuak Shanghaiko 2010eko Erakusketa 
Unibertsaleko Hiriko Jarduera Onenen 
Sailean. Fundación Metrópolik eta Esther 
Pizarrok diseinatu zuten, eta Bilboren 
bilakaeraren irakurketa bizi eta dinamiko bat 
proposatzen du.

Instalazio artistiko honek ezin hobeki 
islatzen du hiriak 25 urteko epean bizitako 
eraldaketa sakona eta, bereziki, hirigintza 
garapena, zeinari esker bihurtu baita 
ingurumen degradatuan eta industria krisi 
latzean murgildutako garai bateko hiri hura 
hiri garbi, zaindu eta erakargarri batean.

“Argizko larruazalak” Bilboren eraldaketa 
irudikatzen du, eta gaurkotasuna atxikitzen 
dio Museoaren erakusketa proposamenari.

urtarrilak 1 - abenduak 31

EDUKIA, EDUKIA 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoaren 
kanpoaldean kokatu zen “Edukia, Edukia” 
obra, UPV/EHUko Arte Ederretako 

maiatzak 7 - abenduak 31
Fakultateak, Aurtenetxea Containersek, 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak eta 
Bilboko Udalak antolatutako Itsas Museoaren 
Kanpoalderako III. Esku-hartze Artistikoa 
lehiaketaren irabazlea.

Juan Carlos Arango López “Juan Malk” 
artistaren obra honek abstrakzio plastiko 
bat adierazten du, zeinetan iradokitzen baitu 
kontainerrak bere edukia. Kutxa metaliko bat 
da, zabaldegian hain ohikoa den herdoilaren 
kolorea gogorarazten duen oinarrizko kolore 
batekoa; edukiontzi horretan, ordea, kolore 
bizi ugari ageri dira oinarrizko kolorearekin 
tartekatuta, kontraste bizia eginez ezin 
konta ahala irrika garraiatzen dituen oskol 
estandar eta inpertsonalarekin. Edukiontzi 
industrialek, izan ere, garapen kolektibo eta 
pertsonalerako ezinbestekoak diren orotariko 
objektu, salgai eta intsumoak garraiatzen 
dituzte, eta hiri, fabrika nahiz gizabanakoen 
irrikak biltzen dituzten gordeleku hotz dira.



59Jardueren  txostena  2003-2018

ITSASADARRAREN MAGIA, 35 
urte bizia sortuz  

Erakusketa hau elkarrekin antolatu dute Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoak, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoak eta AZTI Itsas Ikerketarako Zentro 
Teknologikoak, Bizkaiko Foru Aldundiaren, URA 
Uraren Euskal Agentziaren, Bilboko Portuaren 
eta Iberdrolaren laguntzaz.

Azken 35 urteetan, muturreko kutsadurak 
hildako ur ibilgu izateari utzi, eta hiriaren 
ardatz bizi bihurtu da Bilboko Itsasadarra: 
hiritarren gozamenerako berreskuratutako 
ingurune bizia, hain zuzen. Argazki, ikus-
entzunezko, ukipen  pantaila, objektu, tresna 
zientifiko, jolas eta esperimentazio elementuak 
baliatuz, erakusketa honek gonbita egiten 
du hiriaren eraldaketa prozesuaz jabetzeko, 
eta xeheki erakusten ditu hondakin urak 

arazteko prozesuak. Hain zuzen ere, prozesu 
horiek giltzarri dira Bilboko Itsasadarraren 
iraunkortasunean, haiek gabe ezinezkoa izango 
baitzen ingurumena berreskuratu eta, hortaz, 
ezin izango baitzen eratu hirirako aisiagune eta 
garapen ekonomikoko gune berria.

XIX. mendearen erdialdera, Bilboko Itsasadarra 
industrializazio prozesu sakon batean murgildu 
zen, eta ordura arte portu txiki bat izandakoa 
Europako industria eta merkataritza gune 
nagusietakoa bilakatu zen. Garai hartan bertan, 
itsasadarreko urak larri kutsatuta zeuden, hiri 
hazkunde ordenarik gabeko baten ondorioz 
eta garai hartako ingurumen kontzientziarik 
ezaren ondorioz; izan ere, zuzenean isurtzen 
ziren etxeko eta industriako hondakin urak 
estuariora. Hori zela-eta, Europako estuario 
kutsatuenetakoa bihurtua zen, urte gutxian, 
Itsasadarra.

1979an, egoera hori iraultzeko xedez, Bilbo 
Metropolitarraren Osoko Saneamendu Plana 
abian jarri zuen Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak: 
Euskal Autonomia Erkidegoan orain arte 
egindako ingurumen proiektu garrantzizkoena.

Ekimen horri esker, itsasadarrak oxigeno 
balio normalak berreskuratu ditu: 90eko 
hamarkadaren hasieran %40 inguruko 
saturazio maila zuen, eta, gaur egun, berriz, 
%90 ingurukoa. Horri esker, berreskuratu egin 
da itsas floraren eta faunaren parte handi 
bat: 60 arrain espezietik gora, eta sedimentu 
eta harkaitz substratuetan bizi diren ehunka 
animalia eta alga espezie, azken urteetan.

maiatzak 18 – abenduak 31
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AKUIKULTURA?,  
EZAGUT EZAZU 
“Akuikultura? Ezagut ezazu” erakusketa 
ibiltaria  Espainiako Zientzia eta 
Teknologiarako Fundazioak eta Ekonomia 

eta Lehiakortasun Ministerioak  antolatu 
dute, ondare naturala eta biodibertsitatea 
babesteko eta kontserbatzeko ekimen gisa.

Erakusketa honen bidez, bisitariek aukera 
dute akuikulturaren egoera eta ikuspegiak 
hurbilagotik ezagutzeko. Akuikultura 
sektore estrategikoa da, izan ere, funtsezko 
egitekoa betetzen baitu kalitate goreneko 
arrain proteinen ekarpenean: hain zuzen 
ere, munduan kontsumitzen diren uretako 
produktuen %50 biltzen du. Erakusketaren 
bidez, bada, arrantza jardueraren xehetasunak 
eta jarduera horrek historian izan duen 
bilakaera ezagutuko ditu bisitariak: arrantza, 
itsaski bilketa, eta akuikultura, kontserbazio 
metodoak –antzinako gatzun sistema 
zaharretatik gaur egungo izozte sistema 
modernoetara–, itsasontzien aurrerapen 
teknikoak nahiz itsas biologia.

maiatzak 12 - abuztuak 30

Tribute to Sir PETER BLAKE 

Argazki erakusketa honetan, 40 iruditik gora 
jarri dira ikusgai, bisualki kontatzen dituztenak, 
denbora lerro modura, Peter Blake Zeelanda 
Berriko itsasgizon eta abenturazale handiaren 
egitandiak eta lorpenak. Peter Blake garai guz-
tietako itsasgizon handienetakotzat hartua da, 
eta pertsonaia bereziki esanguratsua da be-
lan, kirolaren muga gainditu eta abentura eta 
itsas bidaldietan murgildu baita.

SAIL IN Festival 2015 jaialdiaren baitan anto-
latu da atzera begirako erakusketa hau; hain 
zuzen ere, jaialdi horrek belaren munduko 
hiriburu bihurtu zuen Bilbo bere bigarren 
edizioan. SAIL in Festival itsas jaialdi bat da, 
belaren kulturaren jaialdi bat, zeinaren xedea 
baita belaz nabigatzeko artea sustatzea eta 
zabaltzea.

irailak 3 – azaroak 1
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Euskadi, Flandestik eta  
Europatik ikusita

Erakusketa hau Bilbon egiten den Paper gaine-
ko Arte eta Grabatuaren Nazioarteko Jaialdia-
ren 4. edizioaren baitan antolatu da. Lan hauta-
tuen bilduma estetiko eta zorrozki akademiko 
bat du oinarri: mapa, grabatu eta dokumentu 
originalak, bilduma pribatu batekoak, zeinak 
baitira Euskadiri eta bertako biztanleei buruzko 
kartografia altxor preziatuak.

 

Zehazki, hiru mapa aukeratu ditu Stefaan 
Cloet erakusketaren komisario eta bilduma-
gileak: LEO BELGICUS, Amsterdamen argita-
ratua, 1617an; BISCAYEN PARS (I), XVI. men-
dean inprimatua; eta hizkuntzen munduko 
lehen mapa unibertsala, Europa Polyglotta. 
Linguarum Genealogiam ex hibens, una cum 
literis, scribendiques, modis, omnium Gentium, 
1741ean argitaratua.

Mapak testuinguruan kokatzeko, antzinako ar-
gitalpenen hainbat ale ere jarri dira ikusgai, José 
Maria Arriola bildumagileak utziak: De Bello Bél-
gico Decas Prima [...], P. Famiano SJ. Stradarena; 
De Bello Bélgico decas secunda [...],  P. Famiano 
S.J. Stradarena; De Bello Bélgico Decades Duae 
[...], P. Famiano S.J. Stradarena; Hydrografia la 
más curiosa [...], Andrés Poza Lizentziatuare-
na; Lecciones náuticas explicadas en el Museo 
Mathematico [...], Miguel Archerrena; Oratio 
Dominica CL. Linguis Versa [...], J.J. Marcelena; 
Oratio Dominica 150 Linguis [...], J.J. Marcelena; 
Sinopsis universaephilologiae [...], Godofredo 
Henselena; De la antigua lengua, poblaciones 
y comarcas de las Espadas [...],Andrés Poza Li-
zentziatuarena.

POESIA BISUALA 

Asociación de Escritores de Euskadi/
Euskadiko Idazleen Elkarteak antolatutako 
Juan Carlos Eguillor Poesia Bisuala 
Nazioarteko IV. Sariketako epaimahaiak 
aukeratutako 23 obrak biltzen ditu erakusketa 
honek, baita itsasoarekin loturiko aurreko 
edizioetako piezak ere, “Eguillor y el mar” 
izenburupean bilduak.

Poesia bisualak, adierazpen artistiko gisa, 
artearen eta literaturaren arteko esparrua 
betetzen du, irudiak eta testua uztartuz; 
garrantzi kultural itzela du, historiak kontatzen 
dituen adierazpen esperimental bat den 
heinean, eta gogoetak eta inpaktu bisualak 
eragiten dituen heinean, prosa nahiz bertso 
testuez bestelako moduko ezohiko eta 
osagarri batean. 

urriak 30 – azaroak 29

18 nov. - 31 enero
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2016

#BURDINKOLOREA 

14 enero - 17 julio

urtarrilak 14 – martxoak 13 METALEZKO ARGIA

“Metalezko argia” erakusketak Itsasadarrean 
barrenako ibilbide bat proposatzen du, zeinetan 
erakusten baitzaigu itsasadarra eremu industrial, 
ekintzaile, kosmopolita eta antolaketan nahiz 
lan inteligentean ongi zaildu modura.

Antonio Aldama Tejada Araban jaio zen, 
Laudion, 1934an, eta, 81 urte eta erdirekin, 
“arropadun animalia bat” dela esanez definitzen 
du bere burua. Eta ez da harritzekoa, kontuan 
hartuta zer-nolako curriculum oparoa duen eta 
bere ibilbidean zenbat erakusketa egin eta sari 
bildu dituen.

Aldama gaur egungo paisajista sakon eta 
egiatienetako bat da, Itsasadarrari etekina 
ateratzen biziki iaioa izatez gainera. Hain zuzen 
ere, bere obrek maisutasunez islatzen dituzte 
eguneko une bakoitzeko giroa eta ñabardurak. 

#BURDINKOLOREA hiru erakusketako ziklo 
bat da, zeinetan hiru artistak aditzera ematen 
baitigute Bilboko Itsasadarraz eta Bizkaiko 
kostaldeaz duten ikuspegi berezia, nork bere 
estiloa eta teknika erabiliz: Antonio Aldama, 
José Abel eta Enrike Zubia dira hiru artista 
horiek, eta beren obrak burdinaz janzten dituzte 
hirurek, Bizkaia industrial eta itsastarraren alderdi 
harrigarriena erakusteko.

Burdina da, hain zuzen ere, erakusketa hirukoitz 
honen ardatz eta elementu bateratzailea. Metal 
horrek lotura estua du, izan, Bizkaiko Itsasadarren 
historiarekin, eta, horrez gainera, adierazgarria da 

ikuspegi artistikotik, kolorea aldatzen zaiolako 
urarekin edo suarekin kontaktuan sartzean edo 
denboraren joanean, besterik gabe. Burdinaren 
ezaugarri horiek baliatuta, hiru artista hauek 
kolore eta uki bereziez janzten dituzte beren 
obrak.

#Metala #Sua #Ura elementuak oso presente 
daude burdinaren eraldaketa zikloan, burdina 
egoera solido, likido  nahiz likidoan dagoelarik. 
Hiru erakusketa hauen bidez, artista bakoitzak 
bere obra aurkezten du, teknikari, gaiari nahiz 
estiloari dagozkien xehetasunen berri emanez. 
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SUA ITSASADARREAN 
  
“Sua Itsasadarrean” erakusketak Itsasadar 
ketsu bat erakusten digu. Sopleteaz baliatuta, 
José Abelek efektu eta testura berdingabeak 
lortzen ditu bere obretan. Giro ketsua eta 
tximinia industrialetako sua dira erakusketa 
honetako protagonista erabatekoak.

Artista honek, ikerketaren esparruan buru-
belarri murgilduta, erronka eta teknika 
berriak planteatzen ditu emaitza berritzaileak 
sortzeko. Bere obretan halako efektu berezi 
eta bereizgarriak lortzeko, hain zuzen ere, 
pintzela alde batera utzi, eta sopletearen 
garra zuzenean aplikatzen du obran. 
Suak eraldaketa magiko bat eragiten du, 
berehalakoa, artistak zapiaz itzaltzen duena, 
baina ezer utzi gabe halabeharraren mende; 
hau da, berak nahi bezala modelatuz garra eta 
kea. Suak pinturarekin modu naturalean bat 
egin dezan lortzen du, elementuei naturalki 
molda daitezen utziz eta indarrez beteriko 
giro efektu indartsu bat sortuz horrela.

martxoak 16 - maiatzak 15 

UR ETA LUR

Enrique Zubiak lurraren eta itsasoaren arteko 
bategite betiereko eta ezin hautsizko baten 
modura deskribatzen du Itsasadarra.

Mendialdean hasten du urak bere bidaia, 
han jaiotzen baita eta hantxe ematen baititu 
lehen pausoak Nerbioik-Itsasdarrak. Bilbora 
iritsitakoan, hainbat zubiren azpitik igaro, eta suz 
eta burdinaz elikatzen da; eta, azkenik, ateak 
zabaltzen dizkio itsasoari, zeina baitu irrika biziz 
zain. Bere obretan, ura eta kostaldeko eguneroko 
bizitzako eszenak baliatzen ditu Enriquek, 
lurraren eta itsasoaren arteko uztarketa egiteko.

Kostaldean sortu zen, Bermeon, eta sorterriak 
markatu ditu haren obra eta gaia. Zubia lurraz 
eta itsasoaz elikatzen da; euskal portuez, 
hango bizitzaz eta jendeez. Artistak zehaztasun 
ia zinematografiko batez adierazten du 
arrantzaleen bizimodua. Pintzelkada bizkorrez 
margotutako koadroak dira, zeinetan erabateko 
zorroztasunaz adierazita baitaude euskal 
arrantzalearen ñabardura etnografikoak. 

maiatzak 19 – uztailak 17
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#FUSIOA

14 enero - 17 julio

TErakusketa hirukoitz honek zer-nolako 
arrakasta izan zuen ikusita, erakusketa bat 
antolatu zen, udako hilabeteetan, artista haien 
beren obra adierazgarrienetako batzuk bilduta. 
Halaxe osatu zen Itsasadarra protagonista zuen 
talde erakusketa bat, Fusioa izenburukoa.
Burdinak eta burdinaren eraldaketek bihurtu zuten 
Bilboko Itsasadarra tximiniaz, suz, itsasontziz, 
garabiz beteriko espazio batean, industria eta 
itsasketa jarduera biziko gune batean, zeinak 
lortu baitzuen halako erakargarritasun eta 
bizitasun berezi bat. Ezaugarri horiek izan dira, 
hain zuzen, hiru artista hauen inspirazio iturri, 
nork bere pintura teknikaren bidez interpretatu 
badituzte ere.
Erakusketa honen bidez, hain zuzen, artista 

horietako bakoitzaren bereizgarriak nabarmendu
nahi izan ditu Museoak, baina gai bakar bat 
ardatz harturik. #FUSIOA izenburuak, hala, 
erreferentzia egiten dio, burdina eraldatzeko 
prozesu fisikoari ez ezik, zenbait artista 
erakusketa bakar batean elkartzeko saioari ere.
Formatu desberdinetako 20 piezak osatuta 
dago erakusketa, eta, aurrekoetan bezala, 
#FUSIOAren bidez  aukera dugu obretan eta 
haiek iradokitzen duten giroan murgiltzeko, ez 
soilik ikusmenaren bidez, baita beste zentzumen 
batzuen bidez ere, hala nola, ukimenaren, 
usaimenaren eta entzumenaren bidez. Baliabide 
horiei esker, zentzumenentzako esperientzia 
biribila da erakusketa, eta Itsasadar magiko eta 
liluragarri bat bizitzeko aukera ematen digu. 
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24 ORDU ONTZIAN  

Sail In Festival jaialdiarekin bat etorrita, Itsas 
Museoan “24 ordu ontzian” erakusketa 
ikusgai jarri zen, Alacanteko  Volvo Ocean 
Race museoak lagata. Argazki erakusketa bat 
da, eta munduan zehar bira egiten duen Volvo 
Ocean Race estropadan parte hartzen duten 
itsasontzietan zortzi argazkilarik ateratako 
argazkiak biltzen ditu.

24 ordu, 24 argazkitan laburtuta: orduko 
argazki bana, eguneko beste hainbeste 
une erretratatzen dituztenak. Erakusketa 
honek omenaldia egin nahi die arriskua 
beren gain hartuta munduko kirol ekitaldi 
muturrekoeneko batean parte hartzea zer den 
ia bertatik bertara bizitzeko aukera ematen 
diguten gizon-emakume horiei.

Francisco Vignale, Sam Greeñeld, Amory 
Ross, MattKnighton, CorinnaHalloran, Tan 
Riou, Stefan Coppers eta Brian Carten dira 
argazkilariak, eta lehiaketan parte hartzen 
dute, taldeetako kideekin batera; eta halaxe 
islatzen dituzte, ezin hobeki, lehiakideen 
sufrimendua eta poza.

ots. 27 – ab. 15 

PAPEREZKO ITSASONTZIA

Paperezko Itsasontzia da Bilboko Itsasadarra 
Itsas Museoaren Esku-hartze Artistikoen 
programaren 4. edizioaren irabazlea.

Paperezko Itsasontzia, Álvaro Arocaren 
obra, noraezeko bidaia iradokitzaile bat 
berregiteari buruzko gogoeta da; bidaia bat 
zeinetatik ikuskatzen baita imajinario posible 
bat. “Paperezko itsasontzi” hau, portuko 
kontainerrez osatua, oroitzapenen bultzadaz 
dabil. Obrak gogoetarako gonbita egiten 
dio ikusleari; Bilboko Itsasadarrean barrena 
noraezean dabilela oroitzapenen jarioa 
askatzeko gonbita. Era berean, paperezko 
itsasontziak burdinarekin bat egitean adierazten 
den materialtasunaren hauskortasuna 
azpimarratzen du konposizioak. Papera burdin 
da, eta alderantziz. 

maiatzak 10 – urriak 1
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Santurtziko baleak Bizkaiko Golkoan 

maiatzak 10 – urriak 1

08ko ots. 27 – ab. 15

Begoña Ama  
Birjina tronuratzea  

Begoñako Ama Birjina Gaztelugatxeko uretan 
tronuratu zutela 53. urte betetzen zirela-eta, 
erakusketa txiki bat antolatu zuen Museoak, 
Ama Birjinaren erreplika txiki bat zela pieza 
nagusia; harekin batera, tronuratzeari buruzko 
irudiak eta egunkari ebakinak ere jarri ziren 
ikusgai.

1963ko irailaren 15ean, 12 metroko sakoneran, 
Gaztelugatxeko San Juaneko arkuen eremuan, 
CEVAS urpekaritza klubak Begoñako Ama 
Birjinaren irudi bat tronuratu zuen, beste 
elkarte batzuen laguntzaz. Manganesodun 
brontzezko eskultura bat zen, 1,20 metroko 
altuerakoa, Joaquin Lucarini eskultorearena.

Bizkaiko Golkoko zetazeoen argazki 
erakusketa, Gorka Ocio santurtziar naturalista 
eta ornitologoaren irudiek osatua. Museoaren 
kanpoaldean egin zen erakusketa, antolatzaile 
zirela Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa, 
Santurtziko Udala eta Verballenas.com; 
babesle izan ziren BILBAO PORT, Bizkaiko 

Foru Aldundia eta Bilbao Metrópoli 30, eta 
lankide, Estudios Durero.

Zetazeoen eta beste itsas animalia batzuen 
irudi ikusgarriak biltzen ditu erakusketak, eta, 
irudien osagarri, informazio ugari ematen du 
haien bizimoduari eta ohiturei buruz.
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“Bilbo, XX. mendearen hastapenetan, 3D-n” 
erakusketak 16 irudi estereoskopiko biltzen 
ditu, Jesús de Echebarria bilbotar argazkilariak 
XX. mendearen hastapenetan egindako 
kristalezko 2.000 xafla baino gehiagoren 
artetik hautatuak. Irudi hauek egilearen garaiko 
gertaeren ikuspegi pertsonala aditzera ematen 
dute, eta garai hartan Bilbok zuen bizitasun 
sozial eta politiko erabatekoa islatzen dute.

Irudiek ilusio bat sortzen dute, eta, ametsetan 
ariko bagina bezala, irudiak ukitzera, entzutera 
eta are usaintzera bultzatzen gaituzte, Bilboko 
ontziola, meatze, itsasontzi, azoka eta plazetako 
giroan murgil gaitezen, hamaika istorio eta 
bizipen partekatuz beren garaiko protagonista 
bihurtu ziren gizon-emakumeekin.

Jesús de Echebarria e Ibargüengoltia 

argazkilaritzaren zale amorratua zen, eta 
izugarri atsegin zuen teknika estereoskopikoa, 
zeina egon baitzen bere garaian oso boladan. 
Bestalde, begirada dotore eta fresko batez 
dokumentatu zuen XX. mendearen hasierako 
bilbotar gizartea, zeina baitzegoen garapen 
industrial eta politiko betean murgilduta, baita 
Bizkaiko landa eremua ere, bere garaiaren 
kronikagile bihurturik.

Jatorrizko beirazko xaflak konpondu eta 
moldatuta, anaglifoak osatzen dira; horiek 
ematen baitute aukera irudiak erreproduzitzeko 
hiru dimentsioko efektua galdu gabe. 
Argazkilaritzako teknologiarik aurreratuena 
baliatuz, atzetik argituta erakusten dira irudiak, 
argi kutxetan, eta 3D-n ikus daitezke, bisitariek 
eskuragarri dituzten betaurreko berezi batzuk 
jantzita. 

urtarrilak 14 – uztailak 17

ESTEREOSKOPIKO

Jesús de Echebarria. Bilbo, XX. mendearen hastapenetan, 3D-n 
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martxoak16 – maiatzak 15

FLANDESKO KARTOGRAFOAK, 
BERANEZKO GRABATUAREN 
MAISUAK

Paper gaineko Grabatu eta Artearen 
Nazioarteko Jaialdiaren V. edizioarekin 
bat etorrita aurkeztu du Itsas Museoak 
erakusketa hau, Gerardus Mercator, Jodocus 
Hondius eta Abraham de Jode kartografoen 
jatorrizko mapek osatua. Stefaan Cloet 
bildumagile eta erakusketaren komisarioak 
Flandesko itzal handiko hiru kartografo horien 
piezak aukeratu ditu, zeinak baitagozkio 
XVI. mendean esploratu gabe zeuden 
itsasoetako itsasketari. Orobat ilustratzen 
dituzte Mercator eta Hondiusek grabazio 
kaligrafikoaren eta proiekzio kartografikoaren 
esparruetan egindako berrikuntzak. Jatorrizko 
3 pieza kartografiko hautatu dira, zehazki, eta, 
horien lagungarri, ikusgai jarri dira, halaber, 
4K-ko bereizmen handiko eskala handiko 
erreprodukzioak, mapen xehetasunik txikiena 
ere ikusteko. 

maiatzak 19-uztailak 17

MAKUESAK    
 
Makuesak deritze Elantxobeko biztanleei, eta 
haiexek dira erakusketa honen protagonistak. 
Izan ere, herritarren erretratuak biltzen 
ditu, itsasoan lanean jardundako gizon-
emakumeenak, edo itsasoarekin lotura estua 
zutenenak, agertoki bihurturik ageri baitira 
haien ardandegi edo lonjak. Gaur egun oraindik 
kresal usaina darien espazio horietan finkatu 
eta gorde dira haien nortasun eta identitate 
ikur asko eta asko.

Iñigo Azkona argazkilariak eta Xabier Enbeita 
bertsolariak irudikatu dituzte Elantxobeko 
herritarrak. Horretarako, herritarrei erretratuak 
ateratzen jardun du Azkonak bi urtez, eta irudi 
horietako bakoitzari laguntzeko testu bat sortu 
du Enbeitak, argazkietako pertsonen pasadizo 
edo ezaugarriak oinarri harturik.
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ITSAS MODELISMOA: 
Artea eta lanbidea

Museoko Modelisten Elkartearekin 
lankidetzan antolatutako erakusketa honek 
itsas modelismo estatikoaren –hau da, 
eskalako itsasontzi modeloen eraikuntzaren– 
ibilbide historikoa marrazten du.
Itsas modelismoa oso antzinatik datorren 
jarduera da. Lehen modeloak Egiptoko 
faraoien hilobietan agertu ziren. Garaiaren 
arabera, funtzio jakin bat bete izan dute 

erakusketako modeloek: erlijiosoa, 
apaindurazkoa, teknikoa eta ludikoa. Gaur 
egun, zale asko ditu eskalako itsasontzien 
muntatze eta eraikuntzak: muntatzeko 
kitekin arte honetan hasi berriak dira batzuk, 
eta badira, halaber, maisu handiak, ikerketa 
lan sakonari eta eskulanetarako trebetasun 
apartari esker itsasontzi historikoen erreplika 
zehatzak eraikitzeko gai direnak. 

urtarrilak 14 – uztailak 17 

Jaiotzak. Jaiotzen itsasoa.

Itsas Museoak, Bizkaiko Belenzaleen 
Elkartearekin batera, portuetan girotutako 
jaiotzen erakusketa antolatu du Gabonetarako. 
Erakusketako pieza nagusia 1800eko Bilboko 
portua irudikatzen duen diorama handi bat da, eta 

 
 
 horrekin batera beste jaiotza txikiago batzuk ikus 
daitezke, Lutxana, Lekeitio eta Bermeon girotuak, 
besteak beste. Era berean, Luis Fernández 
bildumagileak Playmobil irudiak erabiliz 
sortutako jaiotza original bat ere jarri da ikusgai.

2016ko abenduaren 1etik 2017ko urtarrilaren 10era
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2017
x 2’5 m x 2’5 m-koak, zeinetan adierazten 
baitira, teknika piktoriko bidez, hiru emakume 
(Zirgariak) apur bat gaindimentsionatuak eta 
kolore zuriz margotuk, zama bati tiraka; zama 
hori hirugarren kontainerrak (6 m x 2’5 m x 
2’5 m) irudikatzen du

Soka edo zirgak gorriz margotuta daude, 
nabarmentzeko zenbaterainoko garrantzia 
izan duten ideian, eta kontainerrak Bilboko 
Itsas Museoko zabaldegian ezarri dira, 
Itsasadarrari buruzko jardueraren noranzkoa 
errespetatuz eta bi ibaiertzetatik ikusteko 
moduan.

Obrak metafora bat adierazten du, zeinetan 
“sokatik edo zirgatik tira egiteak” iradokitzen 
baitu beren indarrak batuz Bilboren 
hazkundean lagundu zuten pertsona guztien 
ahalegina.crecimiento de Bilbao.

maiatzak 17–18ko maiatzak 11

HORACIO ECHEVARRIETA

Erakusketa honetan, Horacio Echevarrietaren 
objektu pertsonalak eta Munoa haren etxe 
ikusgarriaren argazkiak biltzen dira, zeinaren 
bidez ezagutu baitaitezke XX. mende hasierako 
Bilboko enpresaburu, politikari, diplomazialari, 
mezenas eta burgesiaren ordezkari ospetsu 
honen biografia eta ohiturak.

1903an, herentzian jaso zuen Horacio 
Echevarrietak Sociedad Echevarrieta y 
Larrinaga enpresa, aitak sortua. Burdinaren 
meatzaritza zen haren jatorrizko jarduera, baina 
Horacio Echevarrietak jarduera berriei ekin, eta 
Estatuko geografia osora hedatu zituen bere 
enpresak. Aitak utzitako herentziaren balioa 
biderkatzea lortu zuen urte gutxian.

Berritzaile eta ekintzaile petoa izan zen, eta 
bere negozioetan eta bizimoduan eragin 
erabakigarria izan zuten gertaera historikoek 
markatuta dago haren bizitza.

Horacio Echevarrieta 1963ko maiatzaren 21ean 
hil zen, 92 urterekin, bere etxean. 2014an, 
Barakaldoko Udalak etxearen orubea eskuratu 
eta berritu, eta parke bat inauguratu zuen han. 

2017ko urtarrila -maiatza

ZIRGARIEN BIDEA, 2017. 
Moría de Viano eta  
Xabier Dobaran

Proiektu honek hiru kontainer ditu oinarri, 
aldez aurretik beltzez margotuak; bi, 3 m 
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Erakusketa honetako lanek memoria 
historikoari erreferentzia egiten diote, zentzu 
zabalean, eta alderdi humanoa nabarmentzen 
dute, politika alboratuta. Andrew Gangoitik 
memoria indibilduala (familiarena), memoria 
kolektiboa eta memoria historikoa uztartzen 
ditu, artearen bidez, eta paralelismo harrigarri 
bat sortzen du pertsona baten bizitzaren eta 
itsasontzi baten bizitzaren artean.

Izenburuan aditzera ematen diren hiru ataletan 
bereizita dago erakusketa: The Last Voyage, 
Eretza Mendi eta Andrés Gangoiti Cuesta. 
Ekintza, gertaera eta historia dramatiko bat, 
testuinguru tragiko batean: horixe kontatzen 
digu azken bidaia honek. Eretza Mendi 
ingurunea da, ekintza gertatzen den tokia. 
Andrés Gangoiti, berriz, protagonista, zeinaren 
biografia kontatzen baita. Eta artearen bidez 
uztartzen dira hiru ideiak.

Proiektu hau Bilboko Udalaren, Bilbao Arte eta 
Bilboko Itsas Museoaren lankidetzari esker 
gauzatu da. Erakusketaz gainera, katalogo 
batek eta memoria historikoari buruzko 
zinema ziklo batek osatzen dute proiektua.

maiatzak 5 - apirilak 18

“AURKIKUNTZAK - 
ENCUENTROS”  
Esperanza Yunca

Esperanza Yunta artistaren Aurkikuntzak 
Encuentros erakusketako 25etik gora obra eta 
zirriborroek artista honen interes nagusietako 
batez dihardute: Itsasadarrean aurkitutako 
elementuek, areatzetan eta ertzetan 
aurkitutako hondakin piezek, hirian utzitako 
“arrastoari” buruzko interesa, hain zuzen. 
Burdina herdoilduzko edo egurrezko piezak 
dira, garai batean ontzigintzan funtzioren bat 
izan zutenak baina gaur egun utzita daudenak, 
artistak bildu, 

maiatzak 25 - urriak 1

THE LAST VOYAGE,
Andrés Gangoiti Cuesta &
Eretza Mendi

Erakusketa honetan, denboran atzerako 
bidaia egiten da, Andrés Gangoiti Cuesta 
Eretza-Mendi itsasontziko marinelaren 
historia kontatzeko,  Andrew Gangoiti 
Robinson (Andrésen iloba) artistaren obraren 
bidez. The Last Voyage izena du, eta formatu 
handiko obrak biltzen ditu, askotariko teknika 
artistikoak erabiliz sortuak: collagea, serigrafía, 
argazkia, etab. Obra horiek gertaera historiko 
bat bizitzera garamatzate, eta, borreroak 
kanpo utzita, frankismoaren biktima baten 
bizitza tragikora hurbiltzen gaituzte.
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2018
Beren bazterren etengabeko eraikitze 
prozesuen bidez aurrera eta atzera egiten 
dute, arkitekto eta hirigileen lan eta ideiez 
gidatuak.

Erakusketa hau, Euskal Herriko Arkitektoen 
Elkargoak eta Bilboko Udalak sustatua, 
artxiboetan murgiltzen da, Bilboko 
Itsasadarraren inguruan eraiki gabe 
gelditutako ikuspegi horietako batzuk 
berreskuratzeko asmoz.

Hain zuzen ere, itsasaurre ordezko bat 
eraikitzea proposatzen du, ez gaur egungoa 
ordezkatzeko, baizik eta nabarmentzeko 
profesional handi askoren lana eta jakintza, 
haiek sortutako egitasmoak izan baitira, 
gauzatu gabe gelditu arren, gaur egungo hiri 
paisaien euskarri. Era berean, publikoaren 
irrika, kritika eta, azkenik, lilura bilatzen ditu 
erakusketak, gu guztioi baitagokigu hiriaren 
etorkizuna. 

urtarrilak 19 - apirilak 8

AUTOBIDE BAT ENTXUFEAREN 
ATZEAN 

Bizkaiko Golkoa Frantziarekin lotuko duen 
proiektu handinahi bat eramaten ari da aurrera 
REE; hain zuzen ere, bi puntu horiek 370 km-
ko luzera duen urpeko kable batekin lotzea da 
helburua. Kable horri esker, hobetu egingo da 
elektrizitatearen segurtasuna eta hornidura 
bermatuko da; eta, horrekin batera, sistema 
elektrikoen efizientzia hobetuko da eta energia 
berriztagarrien integrazioa sustatuko da.

Proiektu horren garrantziaz jabetuta, “Autobide 
bat entxufearen atzean” erakusketa antolatu 
du Museoak. Ekainaren 8tik aurrera egongo 
da ikusgai, Patrick de la Sota aretoan, eta 
elektrizitatea sortzen denetik gure etxeetara 
heltzen den arte zer bide egiten duen erakutsiko 
du, baliabide teknologiko eta ikus-entzunezkoak 
erabiliz.

ekainak 8 – otsailak 28

HIRI IKUSEZINAK. Bilboko 
Itsasadarraren inguruan eraiki 
ez diren proiektuak

Hiriak desio, interes, amets eta paisaien 
lekuko dira.
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“Burdina, Bilboko lagun hori” du izenburu 
Carlos Purroy nafar eskultore eta Bilboko 
Athletic Club taldeko futbolari ohiak Museoan 
egindako erakusketak, zeinetan jarri baitzen 
ikusgai eskultoreak bere ibilbide oparoan 
zehar egindako obra sorta hautatu bat.
Carlos Purroyk material nobleak erabiltzen 
ditu bere obrak lantzeko –egurra eta burdina, 
nagusiki–, eta egurrezko oinarrietan muntatuta 
erakusten ditu obrak; hain zuzen ere, artistak 
obraren parte bereizezin modura hartzen 
ditu egurrezko oinarri horiek, eta, aldi berean, 
elkarrizketa poliedriko bat eratzen dute, zeinak 
onartzen baititu angelu desberdinetatik 
egindako askotariko begiratuak eta ikuspegi 
kontrajarriak.
Carlos Purroyren ekoizpen artistikoan, 
ezaugarri bereizgarrietako bat da artistak 
ikasteko eta hizkuntza propioa lantzeko duen 
irrika. Haren erreferenteen artean aipatzekoak 
dira Jorge Oteiza, Eduardo Chillida eta 
Agustín Ibarrola, besteak beste. Baina egurra 
eta altzairua konbinatzeko dituen moduak 
gehiago hurbiltzen dute beste euskal eskultore 
nagusietako baten formetara: Remigio 
Mendibururen formetara, hain zuzen.

Erakusketa honekin batera, Del cuero al hierro. 
Escultura y naturaleza en Carlos Purroy 
liburua argitaratu zuen Athletic Clubek, Itsas 
Museoarekin lankidetzan. Liburu horrek 
eskultorearen ibilbide artistikoaren eta hark 
artea eta mundua ulertzeko dituen era 
bereziaren berri ematen du, hain zuzen ere.

irailak 13 – azaroak 6

BURDINA, BILBOKO LAGUN HORI 
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Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
bultzatutako proiektu bat da WOMENBI. 
“TALENTU BERDINA AITORPEN BERDINA” du 
goiburu, eta 26 argazki eta ikus-entzunezko bat 
biltzen ditu, zeinaren bidez eman nahi baitzaie 
emakume profesionalei protagonismoa eta 
hitza, emakume horiek egiten duten gizarte 
ekarpen baliotsua eta ezinbestekoa aitortzeaz 
gainera.

Proiektuak arlo askotako emakumeen 
hogei profilen erakusketa inklusibo bat 
du oinarri, zeinaren protagonistak baitira 
osasun, zientzia, enpresa, metal, kultura, kirol, 
abeltzaintza, zuzenbide, elkartegintza nahiz 
unibertsitate arloko profesionalak, besteak 
beste. Bilbo eta Bizkaia inguruko emakume 
errealak dira guztiak, eta beren jarduera 
profesionalari eta bizitzari esker eredutzat 

har daitezke beren ahalmen, eraginkortasun, 
saiamen nahiz balioengatik. Ildo horretatik, 
proiektuaren sustatzaileek diotenez, “iraupen 
lasterketa bat da berdintasuna, eta, aurretik 
bide luzea dagoen arren, errealitate bat ere 
bada emakumeek sektore guztietan aurrera 
egin dutela eta aurrera egiten jarraitzen dutela, 
geldiezin, indartsu eta talentu handiz”.

WOMENBI proiektuak azken urteetan 
emakumeek arlo profesionalean egindako 
aurrerapenak agertzen eta aitortzen ditu, 
emakume horiei ahotsa ematen die eta 
errealitate berri hori aldarrikatzen du, 
modu positibo, errealista eta eraikitzailean, 
nabarmenduz hau hasi besterik ez dela 
egin eta bidea luzea izango bada ere atzera 
bueltarik ez dagoela. 

azaroak 14 – urtarrilak 31

BILBO, BIZKAIA ETA WOMENBI EMAKUMEAK 
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URTEA ERAKUSKETA

2004 1 BELEM: itsasontzi adierazgarria

2 AHANZTURAREN ISTORIOA, Ozeano Barera egindako espedizio  
zientifikoa 1862-1865

3 Munduaren amaieratik: ICE LADY

4 TERNUA, terra dos bacalhaus

5 BILBOKO PORTUA: iragana irudietan

6 BILBOKO PORTUA: iragana eta oraina

2005 7 TITANIC

8 BILBO, PORTUA, ITSASADARRA eta HIRIA

2006 9 URBIETAKO PEZIOA

10 SUHILTZAILEAK ETA ITSASADARRA

11 MARRAZOAK

2007 12 ARGI ITZALEZKO IBAIERTZAK

13 SANTURTZIKO EMAKUMEAK: mende bat herria garatuz

14 ESPAINIAR PORTUAK HISTORIAN ZEHAR

15 PIRATAK: itsasoko lapurrak

2008 16 UME BIZITZA OSORAKO

17 PLAYMOBIL ONTZIAK

2009 18 ITSAS S0ALBAMENDUA: 15. urteurrena

19 IZOTZETAN HARRAPATUTA: Shackletonek Antartikara eginiko espedizio 
ospetsua

20 BLUES

21 RODOLPHE SCHöNBERG-en grabatuak

2010 22 ONTZIOLETAKO JARDUERA

23 BILBOKO PORTUKO ATOIONTZIAK

24 URAREN KOLOREAK

25 SKELETON SEA

2011 26 ITSASOA ARTEAN, ITSASOAREN ARTEA

27 MARRAZOEN ALDE, ITSASO BETE ITXAROPEN

28 PORTUKO URAK, BIZITZAREN ATERPE

29 NATURA BIZIDUNAK, PAISAIAK ETA BESTE HARAGI-MULTZOAK

30 ARGIZKO LARRUAZALA

31 EGUN BAT ARRANTZAN

Erakusketen zerrenda
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32 BOGA! Itsasoarekin lehian

33 ITSASADARRAREKIN BARREZKA. Itsasadarra eta zeu

34 BILBOKO KONTSULATUAREN 500. URTEURRENA. Bilboko Itsasadarra

35 AMUNDSEN: oroimen izoztua

36 ABENTURAZ BLAI!

2012 37 MUGAN

38 ZU ETA ITSASOA: lanbide aukeren ozeanoa

39 ITSAS HILERRIA: Paul Valery-ri omenaldia. Alfredo Bikondoa

40 TITANIC: nola eraiki eta zergaitik hondoratu zen

41 ITSASOKO SOINUAK. BALEEN KANTUA

42 SURF X 100. Mende bat surfean

43 ONTZIEN ERRETRATUAK: José Ramón de la Ricaren oroitzapenak

44 ZUBIZ ZUBI

2013 45 ITSASTURIAK

46 PORTUGALETEKO BURDIN KAIA

47 OSEDAX: Proyecto Biopus

48 IBAIERTZETIK BEGIRA

49 LIZASO ETA TXILLIDAREN ESKULTURAK

50 AMERICA’S CUP: José Luis González-en maketak

51 BEGIRADA TXIKI HANDIAK

52 BILBON PORTURATUTAKO AKORDEOIAK

53 BAKAILAO: ZENTZUEN GOZAMENA

54 ATHLETICEKO GABARRA

2014 55 BILBO, MEATZARI AUZOA. Ignacio Ipiña

56 ALL IRON

57 ITSASADARRA ETA BERE ZUBIAK

58 WC. ERREALITATE DESBERDINAK

59 SURFBOARD Master Pieces

60 MONTSERRAT: askatasunaren bila

61 PIRATAK: itsasoko lapurrak
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2015 1 PIEL DE LUZ

2 ALL IRON

3 PIRATAS, ladrones del mar

4 MONTSERRAT, en busca de la libertad

5 LA MAGIA DE LA RÍA, 35 años generando vida

6 CONTENIDO, CONTENIDO

7 ¿ACUICULTURA?, DESCÚBRELA

8 Tribute to Sir PETER BLAKE

9 POESÍA VISUAL, Eguillor y el Mar

10 El Páis Vasco visto desde Flandes y Europa

2016 1 #COLORDEHIERRO

2 LUZ DE METAL

3 RIA DE FUEGO

4 UR ETA LUR

5 #LAFUSION

6 24 HORAS A BORDO

7 PAPEREZKO ITSASONTZIA

8 BALLENAS DE SANTURTZI EN EL GOLFO DE BIZKAIA

9 ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DE BEGOÑA

10 ESTEREOSKOPIKO. Jesús de Echebarria. Bilbao a principios del siglo XX, en  3D

11 MAKUESAK

12 Cartógrafos de Flandes, maestros del grabado a Buril

13 MODELISMO NAVAL: Arte y Oficio

14 JAIOTZAK. La Mar de Belenes

2017 1 EL CAMINO DE LA SIRGA

2 HORACIO ETXEBARRIETA

3 THE LAST VOYAGE: Andrés Gangoiti & Eretza Mendi

4 “AURKIKUNTZAK - ENCUENTROS” Esperanza Yunta 

2018 1 CIUDADES INVISIBLES. Proyectos no construidos en el entorno de la ría de Bilbao

2 UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL ENCHUFE 

3 “EL HIERRO, ESE AMIGO DE BILBAO”

4 BILBAO, BIZKAIA Y SUS MUJERES WOMENBI
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Belaontzi Handien Programa

B
ilboko Itsas Museoko Belaontzi 
Programa  egitasmo aitzindaria da. 
Bere helburua Bizkaiko hiriburura 
ontzi eskola eta garai eta tipologia 

desberdinetako belaontzi handiak ekartzea 
da, hiritarrak itsas kulturan barnera daitezen 
ur gaineko monumentu hauek gozatuz. 
Egitasmo honek, hiritar guztiei zuzendua, 
izaera didaktikoa du, ludikoa  eta dinamikoa. 
Programa 2000. urteko ekainean abiatu 
zen, Sagres eskola ontzi portugaldarraren 
bisitaldiarekin. 

Ordutik hona, asko izan dira Museoaren 
gonbidapenari erantzunez, gure artean 
egonaldiak egin dituzten ontzi ospetsuak. 
Beren pasabideak zabalik izan dituzte hiritar 
guztientzat, itsasontzia barrutik ezagutzeko 
aukera eskainiz.    

5
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Irailak 21 – 25

Abuztuak 20 – 24

Ezaugarri teknikoak: 

`SAGRES´
Portugaleko Itsas Armadaren eskola ontzia 
da. Hanburgon eraikia izan zen 1937an, eta 
1962an Portugaleko armadak erosi zuen. 
Ordezkaritza lanak egiteaz gain, Sagres –en 
xedea Itsas Armadako etorkizuneko ofizialei 
itsasoarekiko kontaktu estua eta sakona 
eskaintzea da, munduan zehar burutzen 
dituzten instrukzio bidaien bidez. 

`DANMARK´ 
1933an eraikitako Danmark ontzi eskola, 
Danimarkako itsas armadaren ontzi intsig-
nia da. Hiru mastako fragata da, propultsio 
osagarridun makinariaz hornituta. Bere xe-
dea ofizial edo merkatal ontzietan marinel 
lanak egin nahi dituzten gazteak itsas ikas-
ketetan hezitzea da. 

Mota:  hiru mastako fragata.

Eraikitako urtea: 1933.

Luzera:  60 m.

Zabalera:  10 m.

Zingoa:  5,2 m.

2000

2003

Ezaugarri teknikoak 

Mota:  hiru mastadun bricbarca.

Luzera:  89,5 m. 

Zabalera: 12 m. 

Zingoa:  5,5 m. 



80 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Azaroak 19 – abenduak 5

Abenduak 5 – 9

Ezaugarri teknikoak: 

Ezaugarri teknikoak: 

`OOSTERSCHELDE´ 
Itsas Museoak ateak zabaldu zituenean 
luxuzko gonbidatu bat izan zuen: 
Oosterschelde. Goleta hau Holandako 
ontzidi handiaren ordezkaria da,  XX. mende 
hasieran Holandako banderapean nabigatu 
zutenak. Holandako ontzigintzaren 
monumentutzat hartzen den belaontzi hau 
1918an eraikia izan zen Herbereetan.

`ENDEAVOUR´
James Cook esploratzaileak Pazifiko 
hegoaldera eginiko bidaian erabilitako 
Endeavour ontziaren erreplika da. Australian 
eraikia izan zen 1988 eta 1994 bitartean. 

Cook, kapitain, nabigatzaile eta esploratzaile 
ingelesa, benetako aitzindaria izan zen 
garaiko kultura, geografia eta gizartean. 
Na-bigatzaile emankorra izateaz gain, 
zientzilari handia ere izan zen, kartografo, eta  
topografoa. Nabigazio zientifikoaren baitan 
aro berri baten hasiera markatu zuen. 

Mota:                hiru mastako bergantin-goleta.

Eraikitako urtea:  1918.

Zaharberritzea:  1990-1992.

Portu basea:  Veerhaven, Rotterdam.

Luzera:  50 m.

Zabalera: 7,50 m.

Zingoa: 3,00 m.

Mota:  hiru mastako barca.

Eraikitako urtea: 1988-1994.

Luzera:  33,3 m.

Zabalera: 8,89 m.

Zingoa: 3,6 m.
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Apirilak 16 - 19

Uztailak 19 – abuztuak 8

Ezaugarri teknikoak: 

`BELEM´ 
Belaontzi hau Frantziako Nantesen eraikia  
izan zen merkantzien garraiorako. Bere 
eginkizuna Nantesetik Brasilera eta Indie- 
tara merkantziak garraiatzea zen. Bueltan 
kakaoa eta azukrea  inportatzen zituen 
M. Menier Pariseko txokolategilearentzat. 
Frantziako Caisses d’Espargne eta Itsas 
Armadaren arteko lankidetzari esker, 1980an 
Belem Fundazioa sortu zen. Zaharbe-rritze 
prozesu baten ostean, Belem belaontzia garai 
eta eginkizun berrira egokitu zuten: ontzi 
eskola izatera pasatuz. 

Jardueren egitaraua

• Belem-en historia-ren dokumentalaren 
aurkezpena. 

• Hitzaldia: Pierre Boin, Belem eskola 
ontziko kapitainaren eskutik.

• Argazki erakusketa: Belem, ontzi 
esanguratsua.  

`KATHLEEN & MAY´ 
Hiru mastako goleta hau Galeseko 
Iparraldean eraikia izan zen 1900. urtean. 
Britainiar irletan egurrez eraikitako 
kostaldeko azken belaontzia da.

Jardueren egitaraua

• Museoko Lagunentzako itsasaldia 
antolatu zen Kathleen & May belaontzian.  

• Familiei zuzendutako tailerrak: itsas 
korapiloak, belen maneiua, etab. 

• Hitzaldiak: 

• “Kathleen & May-ren historia eta bere 
zaharberritzea”, David C. May-ren 
eskutik, itsasontziko kapitaina. 

• “Kostaldeko ontzien funtzioak eta 
bilakaera: beletatik  motorrera”, Aingeru 
Zabala, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Artxibategiko zuzendaria.

Mota:  3 mastako goleta.

Eraikitako urtea:  1900, Norte de Gales.

Zaharberritzea:  1998-2001.

Luzera:  30 m. 

Zabalera: 7,07 m.

Zingoa: 3,07 m.

Ezaugarri teknikoak: 

Mota:  hiru mastadun barca.

Eraikitako urtea:  1896.

Portu basea:  Nantes.

Luzera: 58 m.

Zabalera: 8,8 m.

Zingoa: 3,60 m.

2004
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Abuztuak  8 - 31

Abuztuak 31 – irailak 5

Ezaugarri teknikoak: 

`ICE LADY PATAGONIA´
 
Izotz-hauslea izateaz gain, ontzi-museo 
ibiltaria den hau Argentinako, Ushuaiako 
Itsas Museoko ontzi bildumaren parte 
da. 1959an eraikia izan zen Finlandian, 
Norvegiako Itsas Armadarentzat. Gaur egun, 
bere eginkizuna Patagonia, Suaren Lurralde 
eta Antartikako historia, geografia, flora eta 
fauna ezagutzeko burutzen diren ikerketei  
laguntza eskaintzea da. 

Jardueren egitaraua

• Hitzaldia Carlos Pedro Vairo, Ushuaiako 
Itsas Museoko zuzendariaren eskutik: 
“Antartikan eta Hornos Lurmuturrean 
buruturiko itsaspeko ikerketak”.

`CREOULA´ 
Lau mastako goleta motako ontzia da 
altzairuz eta egurrez Lisboan 1937an 
eraikia. Bakailaoaren arrantzan aritu zen. 
37 kanpaina burutu zituen, 1937tik 1973ra 
bitartean. Gaur egun, ontzi eskola mistoa da, 
militarra eta zibila. Bere eginkizuna kadete 
gazteen eta zibilen formakuntza da, bela 
bidezko nabigazioaren abenturaz gozatzeko 
aukera eskainiaz. 

Jardueren egitaraua

• Hitzaldia: “Bakailaoaren arrantza, iragana, 
oraina eta geroa”.

• Bakailao azoka Museoko kaietan.

• Erakusketa: “Terranova, terra dos 
bacalhaus”. 

Mota:  lau mastadun goleta.

Eraikitako urtea:  1937.

Luzera: 67,4 m.

Zabalera: 9,9 m.

Zingoa: 4,7 m.
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Irailak 15- 21

Irailak 23  – urriak 4

`LE EMER´
Irlandako Itsas Armadaren ontzi patruilaria. 
1977an uretaratua izan zen eta zerbitzuan 
dago 1978ko urtarrila ezkeroztik. LE Emer 
Irlandako Itsas Armadaren ontzirik zaharre-
na da. Cork-eko Verolme ontziolan eraikia, 
itsas armadarentzako eraikitako lau ontzi 
patruilarietako bigarrena izan zen. 

Jardueren egitaraua

Euskadi - Irlanda Elkartearen lankidetzare-
kin ondorengo egitaraua antolatu zen:  

• Futbol gaelikoaren erakustaldia.

• Irlandar eta euskal musikaren emanaldia 
Museoko kaietan. 

• Hitzaldiak: 

• Gorka Palazio: “Euskaldun eta irlandar-
ren arteko harreman antropologikoa”.

• Amaia Bilbao: “Euskaldun eta irlandar-
rak, bi herrialde itsasoz lotuta”. 

`NAUMÓN´
Fura dels Baus antzerki taldearen proiektu- 
rik ausartena bezala aurkeztua, eszenatoki 
berezi izan zuten beren emanaldietarako: 
Naumon merkatalontzia. Bertan kontainer 
artistiko, kultural eta hezitzaileak bat egi-
ten dute. Ontzian burutu ziren ikuskizunez 
gain, bere barnean talde katalanaren 25 ur-
teak irudikatzen zituen erakusketa egon zen 
ikusgai. 

Naumon-en ontziratuta, La Fura dels Baus 
taldeak ikuskizun desberdinak aurkeztu zi- 
tuen, aipatutako erakusketaz gain: 
 

• Matrias.

• Naumaquia.

Ezaugarri teknikoak: 

Mota: ontzi patruilaria. 

Luzera: 65,2 m.

Zabalera: 10,5 m.

Zingoa: 4,2 m.
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Urriak 17 - 27

Azaroak 24 – 26

`OOSTERSCHELDE´
Holandar goleta honek berriz bisitatu 
zuen Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa. 
Oraingo honetan Museoak Oosterschelden 
bidaiatzeko aukera eskaini zuen, Rotter-
dametik Bilborainoko itsasaldia antolatuz. 
17 bilbotarrez osaturiko talde batek parte 
hartu zuen itsasaldi honetan, belaontzi  
handi batean nabigazioaz gozatuz. 

`ESPERANZA´
Greenpeace talde ekologistaren ontzia.  
Atlantiko Iparraldean buruturiko kanpainaren 
ostean, ontzia Museoko kaietan egon zen, 
ozeanoen babeserako burutzen dituzten 
kanpainen berri emanez hiritarrei. 

Irailak 14 – 20 `LE ORLA´
LE Orla ontzi patruilaria da eta bere 
eginkizuna Irlandako kostaldean patruilatzea 
da. Irlandako Itsas Armadaren gainontzeko 
ontzien bezala, bere eginkizun nagusia  
arrantzontzien babesa da, nahiz eta sarritan 
erreskate, droga eta kutsaduraren aurkako 
misioetan ere parte hartu. Irlandako Itsas 
Armadaren zerbitzupean dago 1988ko  
azaroaren 21a ezkeroztik.

2005

Ezaugarri teknikoak: 

Luzera: 62,6 m.

Zabalera: 10 m.

Zingoa: 3 m.
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Urriak 4 – 10

Azaroak 1 – martxoak 31, 06

`TENACIOUS´
Tenacious belaontzia bakarra da munduan, 
urritasunak dituzten pertsonei nabigatzeko 
aukera eskaintzen diona. Belaontzian beha-
rrezkoak diren lanak burutu ahal izateko,  
bere diseinuan puntako teknologia 
barneratuta du. Belaontziak kubierta lauak 
eta zabalak ditu eta potentzia handiko 
igogailuak, itsuentzako ahosdun konpasa eta 
ikusmen urria dutenentzako radarra. Era 
beran, alarma bereziak ditu entzuteko 
urritasuna dutenentzako eta mugikortasun 
urria dutenentzako berriz, gela, bainu eta dutxa 
bereziak, euren beharretara egokitutakoak.

Tenacious belaontziaren bisita Jubilee Sailing 
Trust (JST) elkartearekin izaniko hartuemanen 
emaitza izan zen. JST ingeles elkartea irabazi 
asmorik gabeko erakundea da. Urritasun 
fisikoak dituztenen eta ez dituztenen arteko 
integrazioa lortzeko helburuarekin jaio zen, 
Lord Nelson eta Tenacious belaontzi handietan 
nabigatzeko aukera eskainiz. JST elkartea 
munduan erakunde bakarra da gutxitasunak 
dituzten pertsonei beren beharretara 
egokitutako ontzietan nabigatzeko aukera 
eskaintzen diena.

`MERCEDES´ 
Belaontzi holandar hau duela gutxi 
uretaratua izan zen, 2005eko apirilean. 
1848an eraikitako arrantzontzi bat hartu eta 
erabat eraldatu zuten, gaur egun ezagutzen 
dugun bergantin motako belaontzian 
bilakatuz. Ontzi mota hau, gaur egun 
estropada, itsasaldi eta itsas jaialdietarako 
erabiltzen dena, beste garai batean itsas 
garraiorako erabilia izan ohi zen, portu 
batetik bestera merkantzia garraiatuz.  

Ezaugarri teknikoak: 

Portu basea: Ámsterdam

Luzera:  50 m. 

Zabalera: 7,60 m.

Zingoa: 3,50 m.

Ezaugarri teknikoak: 

Eraikitako urtea:  1996.

Eslora:  65 m.

Zabalera: 10,60 m.

Zingoa: 4,60 m.
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Azaroak 15 – 19

Martxoak 28 – apirilak 15

`ALEXANDER VON 
HUMBOLDT ´
Itsasontzi honek bere ibilbidea 1906an 
Alemaniako Iparraldeko itsasoan hasi zuen 
itsasargi-ontzi moduan. Itsasargi lanetan 
ihardun zuenean izena maiz aldatu zioten 
bere kokapenaren arabera. Euskal marinelen 
artean ere ezaguna da, 70. hamarkadan 
Baltikoko portuetara iristeko Kiel-eko kanala 
zeharkatzen zutenen artean.  

Itsasargi ontziak sistema modernoagoz 
ordezkatuak izan zirenean, Alemaniako Sail 
Training Association elkarteak erosi zuen 
eta gaur egun ezagutzen dugun belaon- 
tzian eraldatu zuten: hiru mastako belaon- 
tzia, nabigazio tradizioanalari eskainia. 

Alexander von Humboldt berritua izan zen, 
nabigaziorako instrumentu modernoenekin 
eta komunikazio aparailuekin hornituta. 
Bere bereizgarri nagusia berde koloreko 
belak dira, ezaugarri horretako ontzietan 
ezohikoa. Dohaintzan emanak dira babesten 
duen enpresa baten eskutik.

`MERCEDES´ 
Holandako belaontzi honek berriro bisitatu 
gintuen.

Ezaugarri teknikoak: 

Mota:  3 mastaduna. 

Eraikitako urtea:  1906.

Base:  Bremen, Alemania.

Eslora:  63 m.

2006

2007
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Maiatzak 4 – 7

Uztailak 19 – 23

`ASTER  Y  STERN´ 
M915 Aster Polyship Partzuergoak 
laurogeigarren hamarkadan eraikitako 10 
kazaminetako bat da. A963 Stern patruilaria 
berriz, aspaldiko suediar kostazain bat da, 
1979an uretaratua. 

`LE CIARA´ 
1988an Irlandako Itsas Armadak Hong 
Kong-eko uretan patruila lanetan aritzen zen 
HMS Swallow ontzia eskuratu eta Le Ciara 
izen berriaz bataiatu zuen. 712 tonatako 
desplazamendua dauka, 62,6m-ko luzera 
eta 10 m-ko zabalera, eta 2,7 metrotako 
zingoarekin. Bere abiadurak 25 korapilo 
harrapatzen ditu.

Irlandako patruilari ontzi guztiak 
emakumeen izenak dituzte, irlandar historia 
eta mitologiako pertsonaiena. Ciara VII. 
mendeko kristau familia aberats bateko 
alaba zen. Bere debozio handiagatik 
ezaguna, hogei urterekin komentu batean 
sartu zen eta geroago, beste batzuk fundatu 
zituen, ospe eta aitorpen handikoak. 

Ezaugarri teknikoak: 

M915 ASTER KAZAMINASA. Bandera: belgiarra

Luzera:  49,90 m.

Zabalera: 8,52 m.

Zingoa: 2,85 m.

Ezaugarri teknikoak: 

A963 STERN PATRUILARIA. Bandera: belgiarra

Luzera: 51,50 m.

Zabalera: 10 m.

Zingoa: 3,87 m.
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Abuztuak 25 – 30

Abenduak 8–martxoak 5, 08

`CUAUHTÉMOC´
Cuauhtemoc eskola ontzia Bilbon eraikia 
izan zen, Celaya Ontziolan. Bere gila 1981eko 
uztailaren 24an jarri zen eta bere eraikuntza 
Euskalduna ontziolan amaitu zen 1982ko 
uztailaren 29an, gaur egun Itsas Museoa 
dagoen leku berean.

Ontzia Mexikoko Itsas Armadaren 
enkargupean eraiki zen, kapitain, ofizial, kadete 
eta marinelei nabigazioaren artea irakasteko. 
Bere helburuetariko bat Mexikoko herriaren 
lagutasun mezua mundu guztira zabaltzea da.

`ATLANTIS´ 
Bere jatorrian Atlantis itsasargi-ontzia izan 
zen, Burgermeister Bartels zen bere izena, 
nahiz eta ELBE 2 bezala ezagunagoa 
izan. Hanburgon eraikia izan zen 1905ean 
eta Elbako ibaiaren eskumako alderdian 
itsasargi lanak burutu zituen.  

70 urte lanean ihardun ondoren, 1985ean 
holandar armadore batzuk erosi zuten, 
belaontzi eskola batean bilakatzeko 
asmoarekin. Euren  helburua itsas ikasketak 
burutzen ari ziren ikasleentzako trebakuntza 
ontzian bilakatzea zen. Erabateko eraldaketa 
jasan ondoren, berriro nabigatzeko prest zen 
1986an Atlantis izen berriarekin. Bergantin 
goleta motako belaontzia da. 

Ezaugarri teknikoak: 

Mota:  Brick-barca.

Luzera:  90,5 m.

Zabalera:  12 m.

Zingoa:  5,4 m.

Garaiera:  74 m.

Eskifaia:  274 kide.

Ezaugarri teknikoak: 

Bandera: holandarra.

Portua: Ámsterdam.

Mota: bergantin goleta.

Luzera: 57 m.

Zabalera: 7,45 m.

Zingoa: 5,00 m.
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Uztailak 5 –21

Urriak 25 – 27

`LA MORENA´
Caja de Ahorros del Mediterraneo-ko 
Gizarte Ekintzak babestutako La Morena 
ontzia Museora iritxi zen Estatuko portuetan 
burutzen ari zen bisitaldien programaren 
barne.   
 
1951n Alemanian eraikitako bi mastadun 
goleta bat da, arrantzarako erabilia. Zenbait 
urteren ostean, eraldatua izan zen gaur 
egun ezagutzen dugun ontzian bilakatzeko. 
2001etik aurrera ingurunearekiko errespetua 
sustatzeko jarduerak ditu helburu. 

La Morena ontzian ume eta gazteei 
zuzenduriko “Mundu berri bat lortzeko ideiak” 
egitasmoa burutu zen. Ekimen honen bidez 
Mediterraneoko Caixak elkartasun, ingurugiro 
eta kultura arloan burutzen dituen programak 
ezagutzeko aukera izan genuen.   

`EENDRACHT´ 
1989an eraikia, hiru mastadun goleta 
holandar honek 60 metro ditu luzeran. 
Urte guztian nabigatzen du: udaberri eta 
udazkenean, Holandako portuetan 
nabigatzen du eta udaran, batez ere, 
Iparraldeko itsasoan eta Baltikoan eta 
neguan berriz, ingurune beroagoetara 
mugitzen da: Kanariar irlak, Mediterraneoa, 
Azores edo Karibera. 

Museoko kaietan izan genuen, eskifaia eta 
pasaiarien aldaketa burutu ahal izateko. 
Museoko bisitarientzat ateak zabalik izan 
zituen, ur gaineko harribitxi hau ezagutzeko 
aukera eskainiz. 

Ezaugarri teknikoak: 

Luzera:  31 m.

Zabalera: 6,75 m.

Zingoa: 2,8 m.

2008
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Azaroak 15 – martxoak 1, 09

Martxoak 18 – 21

`THALASSA´
1980an eraikitako Thalassa, bergantin 
goleta motako belaontzia da eta bere portu 
basea Harlingenen aurkitzen da, Holandan. 
Jatorrian arantzontzi bat zen Relinquenda 
izenekoa. Iparraldeko itsasoan eta 
Ingalaterrako kostaldean aritu zen arrantzan. 

Pezio batekin talka egin ondoren, itsasontzia 
zerbitzutik kanpo geratu zen. Nagusi berri 
batzuk ontzia eskuratuta, belaontzi batean 
bilakatu zuten eta greziar mitologiaren 
jainkosaren izenarekin berbataiatu zuten: 
Thalassa. Gaur egun munduko itsasoetan 
barrena nabigatzen du, jendea nabigazioaren 
abenturan murgilduz.

`EENDRACHT´ 
Hiru mastako holandar goleta honek berriz 
bisitatu gintuen 2009an.

2009

Ezaugarri teknikoak: 

Bandera: Holandarra. 

Portu basea: Harlingen.

Mota: bergantin goleta.

Luzera: 47 m.

Zabalera: 8 m.

Zingoa: 4,00 m.
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Martxoak 19 – 21

Apirilak 20 – 25

Maiatzak 21 –24

`ALEXANDER VON 
HUMBOLDT´
Hiru masta eta Alemaniako bandera duen 
barca honek bisitalida errepikatu zuen. 

`JUAN DE LA COSA´
Ospitale ontzi hau 2006ko uztailean hasi 
zen zerbitzuan. Bere basea Santanderren 
dago eta Itsas Armadaren Institutu Sozialak 
du pleitatuta. Ontziak, batez ere, 30 eta 50 
paraleloen artean eta 3. meridianotik 45era 
bitartean dabiltzan ontziei eskaintzen diz-
kie  zerbitzuak. Eskaintzen duten laguntza 
gehiena osasunaren arlokoa da, nahiz eta 
batzutan izaera logistikoko arreta ere es-
kaini.  Balizko ontzidia 960 ontzik osatzen 
dute, eta gutxi gorabehera 10.200 lagunek.

`RAINBOW WARRIOR´ 
Aberdeen-en 1955ean eraikitako aurrenengo 
Rainbow Warrior ontzia, Greenpeace era-
kundeak 1978an eskuratu zuen. Ontzi honek 
eginkizun desberdinak izan zituen. Hasiera 
batetan ikerketarako erabilia izan zen, 
ondoren arrantzarako eta azkenik, Green- 
peace erakundeak bere ekintzetarako. 
1985ean Frantziako zerbitzu sekretuek 
hondaratu egin zuten, bere uretan barnera ez 
zitezen Mururoako atoloian burutzen ari ziren 
proba atomikoen aurrean protesta eginaz. 

Gaur egungo Rainbow Warrior (1989), 
Greenpeacek eskuratu aurretik Iparraldeko 
itsasoan arraste-ontzi lanetan aritu zen, 
Grampian Fame izenarekin. 
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Irailak 16 – 22 NAO `VICTORIA´ 
Victoria nao ontzia Magallanesen espe-
dizioko bost ontzietatik munduari bira 
ematea lortu zuen bakarra izan zen. Bidaia 
hasi zuten 234 marineletatik, solilk 18 lagunek 
lortu zuten bizirik irautea. Magallanes bera 
ere Filipinasetan hil zen, Elkano eta bere 
eskifaia izan zirelarik munduari bira ematea 
lortu zuten aurrenengoak. Geroago Santo 
Domingotik Espainiarako bidaia batean 
ontzia itsaso zabalean desagertu zen. 

Erreplika hau 1992an eraikia izan zen 
Sevillako Expo-aren baitan. 2004an berriro 
ere munduari bira emateko atondu zuten, 
abentura  arrakastaz 2006an amaituaz.  

Pasa den uztailean, Victoria Getariara iritsi 
zen (Elkanoren jaioterria), Elkanoren 
lehorreratze ekitaldian parte hartzeko. Elkano 
eta bere tripulazioko kideak Sanlucar de 
Barremedara iritsi zireneko unea islatu zuten.  

Getariaren ostean, beste euskal portu 
batzuk ere bisitatu zituen Victoriak. Bilboko 
Itsasadara Itsas Museoa izan zen azken 
aukera ontzia bisitatzeko, hemendik bere 
etxea den Puerto de Santa Mariara abiatu 
bait zen. 

Azaroa 11 – martxoak 10,  10 `THALASSA´ 
Thalassa-k egonaldi berri bat egin zuen 
Itsas Museoan.  
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Ekainak 9 - 12

Ekainak 6 – uztailak 17

Irailak 7-17

`MATER´ 
Mater arrantzontziak Itsas Museoan 
antolatutako  Itsasaldia I, Euskal Itsas 
Turismoaren Azokan parte hartu zuen. Mater 
hegaluzetan ibilitako arrantzontzia da, eta 
gaur egun ur-gainerko museo bilakatu da. 
Bere basea Pasaiako badian aurkitzen da, 
bertan hainbat jarduera kultural, ludiko eta 
pedagogiko garatuz. 

`VELL- MARÍ´
Vell Marí  belaontzia berriro ere Museoan  
izan genuen, oraingo honetan “Marrazoen  
alde, esperantzaz beteriko itsasoa” proiektuaren 
baitan. Itsas ikerketarako erabilitako belaontzia 
da La Caixa-ren Gizarte Ekintzak babestua. 
Bere helburua eskola ume eta gazteen artean 
inguruarekiko eta batez ere, itsasoarekiko 
kontzientzia piztea da. Vell Mari ontzian, 
ikasleentzako egitarau bat prestatu zen itsas 
baliabideenganako errespetua sustatzeko 
asmoz.

`LA PEPA´ GALEOIA
La Pepa galeoia, XVI eta XVII. mendeko 
galeoien erreplika bat da. Andaluziako 
Juntak eta Nao Victoria Fundazioak eraiki 
zuten, 2010eko Shangaiko Erakusketa 
Unibertsalerako. 2011an Espainia, Portugal eta 
Amerika hegoaldeko herrialdeetako portuetan 
zehar buruturiko bisitaldiei ekin zion, 
1812.eko Espainiar konstituzioaren 
interpretazio zentru bilakatuta.

2011
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Urriak 22 – martxoak 22, 13 `MERCEDES´ 
Herbereetako Mercedes belaontzi 
bergantinak beste behin ere bisitatu gintuen, 
eskola ume eta hiritar guztiei ontziratzeko 
aukera eskainiz. 

2012
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Azaroak 1 - 24  `SHTANDART´
Pedro Handia Tsarrak 1703an eraikiarazi 
zuen fragataren erreplika da Shtandart. Gaur 
egun, ordea, bestelakoa da bere helburua: 
gazteentzako ikasgela ibiltaria izatea. 
Nabigatzeko eta ontziak eraikitzeko modu 
tradizionalak aztertuz, talde-lana sustatzen 
da bertan, bai euren herrialdeentzat, bai 
munduarentzat etorkizun oparoagoa 
eskaintzeko gai izango diren profesionalak 
bilaka daitezen etorkizunean.

Ezaugarri teknikoak: 

Eraikitze-urtea: 1703

Erreplik. eraikitze-data:  1994-1999

Luzera, guztira: 34,5 m

Erruna:  6,9 m

Masta nagusiaren altuera:  33 m

Zingoa:  3,3 m

Haize-oihalen azalera, guztira: 620 m2

2013
Maiatzak 15 - 18 `ARTIC SUNRISE´ 

Greenpeace erakundearen ontziak 
geldialdia egin zuen Bilbon eta, tarte 
horretan, jendearentzako zabalik egon 
zen, bisita gidatu eta guzti. Bisita horien 
bidez, arrantza jasangarriaren aldeko 
europar kanpaina eman zuten ezagutzera, 
“Arrantza jasangarria da etorkizuna” 
lelopean.

Ontzi ekologistak pasa den martxoan 
abiarazi zuen bere ibilaldia Errumanian, eta 
Mediterraneoko zenbait herrialde bisitatu 
ditu geroztik (Errumania, Bulgaria, Grezia, 
Kroazia eta Italia), Europar Batasuneko 
Arrantza Politika berrikusteko eskaria 
eginez. Ekimen horren bidez, Ozeanoei 
eta arrantzale jasangarriei eman nahi die 
hitza, zor zaien babesa eskainiz. 
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Abenduak 13 - 15 `BRIGITTE BARDOT´ 
Ontziak geldialdia egin zuen Bilbon, Sea 
Shepherden zeregin ekologista ezagutzera 
emateko nazioarteko kanpainaren baitan. 
Zentzu horretan, ozeanoak artatu eta 
zaintzearen garrantziaz herritarrak kon-
tzientziatzea du helburu, bertako landare 
nahiz animaliak babestea, alegia.

Sea Shepard erakundea (Sea Shephard 
Conservation Society, SSCS) 1977an sortu 
zen, ozeanoetako ekosistema nahiz espezieak 
babestu eta artatzeko helburuarekin.

Kasko bakarreko trimaran egonkortua da 
Brigitte Bardot, eta 24 korapiloko abiadura har 
dezake. 

2014

,
2015

maiatzak 8- 13 `MATER´ 
2011n bezala, 2015ean ere Itsas Museoari 
bisita egin dio “Mater” itsasontzi museoak, 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta 
Lurralde Politika Sailak babestutako “Itsas 
hondakinen arrantza”, sentsibilizazio 
kanpainaren baitan.

Kanpaina horren harira, “Mater” itsasontziak 
euskal kostaldeko hainbat portu bisitatu 
ditu, honako helburu hauekin: arrantza 
iraunkorra sustatzea, itsas ingurunea 
babesteko sentsibilizazioa lantzea, eta giza 
jardueraren ondoriozko ur gaineko nahiz 
urpeko hondakinen (botilak, plastikozko 
poltsak, latak…) arazoaz ohartaraztea.
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2015
irailak 16 – irailak 22 ‘NAO VICTORIA’ 

1519-1522 bitartean garai guztietako itsas 
egitandi bikainena egin zuen itsasontziaren 
erreplika da: munduari bira eman zion 
lehen itsasontziaren erreplika. Itsasketaren 
historiako ontzi ezagunenetakoa izanik, 
haren erreplika eraiki zuten, eta, halaxe, 
munduari bira berezia egin zion 2004/2006 
urteetan, 20 laguneko eskifaia batekin. 
26.000 miliatik gorako bidaldia osatu zuen, 
eta halako zeharkaldia egiten zuen era 
honetako lehen itsasontzia izan zen.

2015ean, 2011n bezala, Itsas Museoa bisitatu 
zuen Nao Victoriaren erreplikak –26 metroko 
luzera eta 7 metroko erruna ditu–, “Nao 
Victoria Experience” programaren baitan. 
Itsasontzian, itsasontziaren beraren eta 
2004/2006 bitartean munduaren inguruan 
egindako itzulian eskifaiak izandako bizi 
baldintzen berri jaso zuten bisitariek.

irailak 16 –irailak 19 ‘ALEXANDER VON 
HUMBOLDT II’
Alex-2 itsasontzia 2011n eraiki zuten, eta, 
haren aitzindari Alexander Von Humboldt 
ontzia bezala (itsasontzi hark ere bisita egin 
zigun, 2006an), korbeta bat da, aparailu 
tradizionalez eraikia, baina itsasketan 
segurtasuna bermatzeko beharrezko 
aurrerapen teknologiko guztiez hornitua.

Alexander Von Humboldt II ontzia German 
Sail Training Foundation (DSST) erakundearen 
jabetzakoa da, eta Bremerhaven du oinarrizko 
portua. DSST, bestalde, irabazi asmorik gabeko 
fundazio bat da, eta hauxe du helburua: bela 
bidezko itsasketa tradizionalaren ikaskuntza 
erraztea nahi duen orori, edozein adin duela 
ere, nahiz eta 15 eta 25 urte bitarteko gazteak 
dituen ikasle gehienak.



98 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

abenduak 13-15 `CREOULA´    
 
“Creoula” portugaldar eskola itsasontziak 
geldialdia egin zuen Itsas Museoaren kaietan, “El 
mar 22” kanpainaren baitan Itsas Unibertsitate 
Ibiltariak (UIM) antolatutako ikastaro bat zela-
eta. “Creoula” lau makilako goleta bat da, 
mistoa, altzairuz eta egurrez egina. Lisboako 
CUF ontziolan eraiki zuten, 1937an, Parcerla 
Geral das Pescarlas enpresarentzat, oso 
denbora epe laburrean: 62 egunean. Bakailaoa 
arrantzatzeko erabili zuten, eta 37 kanpaina 
egin zituen 1937 eta 1973 bitartean. Gaur egun, 
eskola itsasontzi mistoa da, militarra eta zibila, 
eta Portugalgo indar armatuko kadeteak zein 
itsasoa maite duten gazteak biltzen ditu.

Itsas Museoan egindako egonaldian, publikoari 
irekita egon zen “Creoula”.

2016

Ezaugarri teknikoak: 

Mota: 4 makilako goleta

Eraikuntza urtea: 1937

Luzera: 67,4 m

Erruna: 9,9 m

Zingoa: 4,7 m
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2017

`MATER´  
ITSASONTZI MUSEOA  

En 2016, al igual que sucediera en 2011 
y 2015, el barco museo MATER estuvo 
abierto al público durante su visita al Museo 
Marítimo dentro de campaña “Sensibilización 
a través de la pesca de residuos acuáticos” 
subvencionada por el Departamento de 
Medio Ambiente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco.

martxoak 16 – maiatzak 15

BELEM´    
 
Apirilean, beste behin ere, gure kaietan 
geldialdia egin zuen “Belem” frantses eskola 
itsasontzi ikusgarriak. Europako belaontzi 
zaharrena delako eta Frantziako itsas 
ondarearen altxor preziatuena delako da gaur 
egun ezaguna.

1896an eraiki zuten, Nantesko Dubigeon 
ontziolan, merkataritzarako. Altzairuzko 
kroskoa du; 51 metro da luze, masprezaren 
7 metroak zenbatu gabe, eta 8,80 metroko 
gehieneko erruna du; hiru masta ditu, 58 
metrokoak. Lehen urteetan, Nantesetik Brasil 
eta Indietarako bidea egiten zuen “Belem” 
itsasontziak, kakaoz eta azukrez zamatuta. 

apirilaren 19tik 20ra
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ekainak 13 FULMAR ETA 
KERMOVAN 
2016ko ekainean Itsas Museoan porturatu 
zen Zerga Agentziaren “Fulmar” eragiketa 
berezietarako itsasontzia, Frantziako 
Aduanaren “Kermorvan” patruila ontzia 
lagun zuela. Ekitaldi instituzional bat zela 
medio etorri ziren bi itsasontziak, eta egun 
berean iritsi eta abiatu ziren.

“Fulmar” eragiketa berezietarako itsasontzia 
Espainian egindako ur handitako patruila 
ontzi bat da, eta Zerga Administrazioko 
Espainiako Agentziaren Aduana Kontroleko 
Zuzendaritzak (DAVA) erabiltzen du, gaur 
egun. 

irailaren 12tik 17ra ESPERANZA 
GREANPEACE ONTZIA 
Greenpeaceren “Esperanza” itsasontzia 
irailean iritsi zen Bilbora, Kantauri itsasoko 
azken etapan, “Misioa, klima salbatzea” 
kanpainaren barruan.

Bilbora egindako bisitaldian, Greenpeacek 
bereziki nabarmendu zuen klima aldaketaren 
arazoari irtenbidea emateko premia, 
eta, “Energía colaborativa: el poder de la 
ciudadanía de crear, compartir y gestionar 
renovables” txostenean Euskadiri buruz  
bildutako datuak argitaratuz, agerian utzi zuen 
herritarrek borondate irmoa dutela energia 
berriztagarrietarako aldaketan parte hartzeko.

Greenpeaceren hiru itsasontzietako bat da 
“Esperanza” (“Arctic Sunrise” eta “Rainbow 
Warrior” dira beste biak), eta 1984an eraiki 
zuten, suhiltzaileen itsasontzi izateko. 
Greenpeacek 2002an eskuratu eta berritu 
zuen. 72 metroko luzera du, eta 14 metroko 
erruna; 15 laguneko eskifaia du, baina 38 
lagun garraiatzeko lekua du. 

Ezaugarri teknikoak: 

Eraikuntza urtea: 2006

Luzera: 61,0 m

Erruna: 61,0 m

Zingoa: 2,7 m



101Jardueren  txostena  2003-2018

2018

martxoaren 3tik 8ra

irailaren 3tik 11ra

MATER 
MATER museo itsasontziak itsasoko 
zaborrei buruzko “Eko Fish-Hondakinen 
arrantza” sentsibilizazio kanpaina egin zuen 
martxoan zehar, eta Bilbo, Bermeo, Getaria 
eta Pasaiako portuetara bisita egin zuen 
kanpaina haren baitan.

Itsasoko hondakinen arazoaren berri 
emateko askotariko jarduerak antolatu ziren 
kanpainarekin bat etorriz: hitzaldi eta mahai-
inguruak; hondakinen arrantzaren bidez 
itsasoa garbitzeko ekintzak; sentsibilizazio 
tailerrak, itsasontzian bertan, etab.

Testuinguru horretan, martxoaren 4an “La 
importancia de la reducción de residuos” 
hitzaldia egin zen Itsas Museoan.

NAO VICTORIA 
2018an, 2009an eta 2015ean bezalaxe, 
Itsas Museora bisita egin du “Nao Victoria” 
itsasontziaren erreplikak, eta irekita egon da 
publikoarentzat. 
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`ATYLA´ 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak  
ontzigilearekin sinatutako hitzarmenari esker, 
ATYLA eskola itsasontziak Itsas Museoaren 
kaian du oinarrizko portua eta atrakalekua 
neguko hilabeteetan.

ATYLA goleta bat da. 31 metroko luzera eta 
7 metroko erruna ditu, eta bi masta. 1980 
eta 1984 bitartean eraiki zuten, artisau era 
tradizionalean, Lekeition, eta Itsas Museoan 
igarotzen dituen lau hilabeteetan haren 
hezkuntza eskaintzaren parte da: hain zuzen 
ere, bisita gidatu bat eskaintzen du, haurrei 
bela itsasketaren sekretuak erakusteko.

Gaur egun, Europa osoan dabil “Atyla”, 
abentura eta garapen pertsonaleko 
esperientziak eskainiz eta itsasontzi klasikoen 
estropadetan eta askotariko ekitaldietan parte 
hartuz. 

Lankidetza hitzarmena 
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Ontzien zerrenda
URTEA ONTZIAK

2000 1 Sagres

2003 2 Danmark

3 Oosterschelde

4 Endeavour

2004 5 Belem

6 Kathleen & May

7 Ice Lady Patagonia

8 Creoula

9 Le Emer

10 Naumón

11 Oosterschelde

12 Esperanza

2005 13 LE Orla

14 Tenacious

15 Mercedes

2006 16 Alexander von Humboldt

2007 17 Mercedes

18 Aster y Stern

19 Le Ciara

20 Cuauhtémoc

21 Atlantis

2008 22 La Morena

23 Eendracht

24 Thalassa

2009 25 Eendracht

26 Alexander von Humboldt

27 Juan de la Cosa

28 Rainbow Warrior

29 Nao Victoria

30 Thalassa

URTEA ONTZIAK

2010 30 Thalassa

2011 31 Mater

32 Vell-Marí

2012 34 Mercedes

2013 35 Artic Sunrise

2014 37 Brigitte Bardot

2015 1 Mater

2 Nao Victoria

3 Alex Von Humboldt II

2016 1 Creoula

2 Mater

3 Atyla

2017 1 Belem

2 Fulmar y Kermovan

3 Esperanza, Greenpeace

4 Mater

2018 1 Nao Victoria

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Desde 2015 Atyla
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Baliabide digitalak 

I
tsas Museoak “Maritime Museum Bilbao 
Smarguide” audiogida jarri zuen bisitarien 
eskura 2016ko abuztuan, eta teknologia 
berri guztien abantailak eskaintzen ditu 

audiogida berriak.

Android nahiz IOS gailuen marketetan 
deskarga daiteke app hau, doan.

4 hizkuntzatan dago eskuragarri (euskara, 
gaztelania, ingelesa eta frantsesa), eta 
Museoan barrena sakabanatutako 23 
informazio puntu ditu. Tresna digital honek 

zenbait ibilbide tematiko eskaintzen ditu, 
erakusketa iraunkorra hainbat modutara 
ezagutzeko.

Gainera, gustagarriagoa izateko eta edukiak 
errazago ulertzen laguntzeko, puntu 
bakoitzean garai desberdinetako bideo eta 
irudiak txertatu dira, bisitaria buru-belarri 
murgil dadin Bilboren eta Bizkaiaren itsas 
historian. 

6
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Hezkuntza programa

B
ilboko Itsas Museoaren 
helburuetako bat da itsas kultura eta 
ondarea haurrei erakustea, modu 
ludiko eta dibertigarrian.

Museo gisa, kokatuta dagoen gizartearen 
premiei erantzun nahi die, eta herritarrei 
irekitako museoa izan nahi du. Hala, ikastetxe 
eta kultur elkarteentzako jarduera-eskaintza 
zabala du, hezkuntza zikloen eta bisitarien 
ezaugarrien arabera egokitua.
 

Hezkuntza programa lagungarria da teknika 
kognitiboak eta gizarte trebetasunak 
lantzeko, eta, aldi berean, funtsezko hainbat 
balio sustatzeko, hala nola sormena, talde 
lana eta elkartasuna, besteak beste.

Tailerretan eta bestelako jardueretan parte 
hartzen dutenen iritziak eta iradokizunak 
biltzen ditu Museoak, iraunkorki, horietan 
oinarrituta bere eskaintza publikoaren premia 
eta igurikapenei egokitzeko eta egunez egun 
hazten jarraitzeko.

7
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GELA DIDAKTIKOA

Museoak ikastetxeetako publikoari begira 
berariaz diseinaturiko espazio bat du, 100 
m2 ingurukoa. Espazio horretan gauzatzen 
dira, hain zuzen ere, Hezkuntza Programako 
jarduera nagusiak.

Ateak ireki zituenetik, 2003ko azaro 
amaieratik, haur eta gazteentzako dozenaka 
jarduera didaktiko antolatu ditu Museoak 
Hezkuntza Programaren barruan.

Azken urteetan, urteko 10.000 ikasle inguru 
hartu ditu, eta goranzko joera izan da beti 
tailerretako parte-hartzearen datuetan.

Jarduerak Museoaren barruan egiten dira, 
oro har; baina dikeetan edo kanpoko 
zabaldegian ere egin ohi da ekitaldiren bat, 
esate baterako, kaira iristen diren itsasontzi 
historikoen bisitak.
 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 
hasieratik sustatu du beste erakunde eta 
kultura eragile askorekiko lankidetza. Eta 
oso lagungarria izan zaio lankidetza hori 
Hezkuntza Programa sendotzeko, aukera 
eman baitu jarduera didaktiko berriak 
martxan jartzeko. Bereziki aipatzekoak dira, 
ildo horretatik, honako lankidetza hauek:

• Fundación La Caixarekiko lankidetza: 
Itsas Museoan hainbat bider antolatu 
da Fundación La Caixaren Planetario 
Ibiltaria. Planetario horrek zeruko izarrak 
irudikatzen ditu, 30 minutuko proiekzioen 
bidez, eta modu erraz eta didaktikoan 
erakusten du zenbaterainoko garrantzia 
zuten izarrek garai bateko marinelentzat, 
haien ezagutzaz baliatzen baitziren itsas 
zabalean nabigatzeko.

• Ikastolen Elkartearekiko lankidetza: 
Ikastolen Elkartearen “Ikastarrauna” 
proiektuaren harira, arraun eskola ibiltari 
bat sortu zen, txikien artean kirol horren 
praktika eta zaletasuna sustatzeko.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura 
Sailarekiko lankidetza, diziplina ugari 
batzen dituen “Bizkaitik Bizkaira” 
hezkuntza programaren baitan. 
Programa horren xedea da Bizkaiko 
kultura ondarea gazteei hurbiltzea, 
askotariko ibilbideen bitartez.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte 
Ekintzako sailarekiko lankidetza, 
“Museoak Barrutik” programaren baitan. 
Programa horrek adineko elkarteei 
eta emakume elkarteei begira urtero 
antolatzen dituen kultura eta aisia 
jardueren artean izaten da bisita gidatuak 
egitea zenbait museotara, Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museora, besteak 
beste. 

Urtean 10.000 ikaslek 
bisitatzen dute Museoa, 
batez beste
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Hona hemen Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoaren Hezkuntza Programaren barruan 
antolatzen diren jarduera didaktikoetako 
zenbait.

• “Ikas ezazu pirata onek bezala 
nabigatzen”

• “Bilboko Portuko langilea egun batez”

• “Itsas korapiloak”

• “Itsas modelismoa”

• “Belaontzi handi batean marinel”

• “Itsasontzia”

• “Patxi Pirata”

• Erain

Jarduera horien osagarri, bisita egiten 
da erakusketa iraunkorrera, eta pisten 
jolas baten bidez Museoaren erakusketa 
diskurtsoan sakontzeko aukera dute gazteek.
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Piratak eta pirateriak gaztetxo eta umeentzat 
xarma handiko baliabidea osatzen dute. 
Jokuen bitartez, gaztetxoek marinelak 
ontziratu aurretik ezagutu behar dituzten 
oinarrizko kontzeptuak barneratzen dituzte, 
“pirata on bat izateko ezinbestekoa da 
nabigazioa eta itsasontziei buruz zenbait 
ezaguera argi izatea” lelopean. Pellot, euskal 
pirataren istorioa, aktibitate guztian zehar, 
gaztetxoen interesa eta jakinmina pizturik 
irauteko baliogarri gertatuko da. 

Helburuak 

Lehen Hezkuntzako lehen zikloko umeei 
zuzendua dago (6-8 urte). Aktibitate honen 
bitartez, gaztetxoak nabigazioaren aben-
tura liluragarrian barneratuko dira. Jokuen 
baliabideak erabiliaz, gazteak itsasontzi 
eta nabigazioarekin erlazionaturiko alderdi 
desberdinetan murgilduko dira, piraten isto- 
rioak ezagutzen dituzten bitartean, euskal  
piratena bereziki. 
   
Deskribapena 

Tailerra dinamika desberdinetan banatzen 
da: itsas salbamentua, itsasontzien zatiak, 
eskifaia, atrake eta desatrakatze operazioak, 
komunikazioak etab. Bakoitzaren ondoren, 
gaztetxoak pirata jantzia osatzen duten 
elementuetariko batekin mozorro-tuko 
dira. Modu honetan, tailerra amaitzean, 
nabigatzeko oinarrizkoak diren kontzeptuak 
ikasteaz gain, gaztetxoak pirata bihurturik 
bukatuko dute, altxor preziatuenen bila 
joateko prest. 

Iraupena eta aktibitatearen antolaketa

 “Ikas ezazu pirata onak bezala nabigatzen” 
aktibitateak ordu beteko iraupena dauka. 
Talde bakoitza gehienez 25 lagunekoa izatea 
gomendatzen da.  

“Ikas ezazu nabigatzen  
piraten moduan”

JARDUERA DIDAKTIKOAK
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Bilboko Itsasadarreko paisaiak aldaketa handia 
jasan du, XX. mendearen lehen hamarkadetan 
izaniko garapen industria-laren ondoren. 
Ontziak itsasadarrean barrena, atoiontziak 
ikatzez betetako merkatalontziei tiraka, dragak 
itsasadarrean barreneko lokatzak xurgatzen, 
gizonak kaietan zain ontziak amarratzeko edo 
merkantziak deskargatzeko, etab. gure aita-
ama eta aiton-amonentzat ohiko irudia osatzen 
zuten. Portuko eraikinak eta aktibitateak Bilbo eta 
inguruko herrien egunerokoaren parte izan dira. 

Gaur eguneko errealitatea oso desberdina 
da. Sakonera eta edukiera haundiagoko 
itsasontzien erabilerak eta hiritarren bizi 
kondizioak hobetzeko beharrak, itsasontziak 
eta beren inguruan garatutako aktibitate 
gehienak itsasadarretik urrundu egin dira. 

Helburuak  

Lehen Hezkuntzako 2. ziklora zuzendua  
dago (8-10 urte). Taldeko lana eta ingurunearen 
ezagutza bultzatzea du helburutzat, itsasontzia 
porturatzen denean parte hartzen duten portuko 
ontzi eta lanbide desberdinak aurkeztuz.  

Deskribapena
Aktibitatea atal desberdinetan banatzen  
da eta baliabide deberdinen bitartez, 
portuetan, eta bereziki Bilboko portuan, 
berezkoak diren zenbait aktibitate 
eta lanbide ezagutuko dituzte. Lehen 
atalean, taldea itsas museoko dikeetara 
zuzentzen da, Titán draga, Portu 
gangila, portuko gidarien ontzia, eta 
Auntz atoiontzia bisitatuz. Bete dituzten 
funtzio desberdinak ezagutuko dituzte,  
ontzi bakoitzaren eta bertan lana egin 
dutenen istorioak ezagutuz. Geroago, 
ikasitako ezagupenak praktikan jartzeko 
momentua iritsiko da. Gaztetxoak taldeetan 
banaturik, itsasontzi bat porturatzean 
beharrezkoak diren mugimenduak antzeztuko 
dituzte,  goma-aparrez espreski egindako ontzi 
batzuen laguntzaz.  

Iraupena eta aktibitatearen antolaketa
“Portuko langile egun batez” aktibitateak 
ordu beteko iraupena dauka. Talde bakoitza 
gehienez 25 lagunekoa izatea gomendatzen 
da.  

“Portuko langilea naiz”
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Itsas korapilo eta sokak belaontzi eta 
motordun ontzietan ezinbesteko osagaia 
osatzen dute. Mota desberdinetako 
korapiloek itsasontzietan oso ohikoak diren 
aktibitate eta lanak burutzea ahalbidetzen 
dute: portuan ontzia amarratu, ontzian 
objetu desberdinak lotu mugi ez daitezen, 
etab. Korapiloak egiten marinelak ontziratu 
aurretik oso ondo ezagutu beharreko 
aktibitatea da. Korapiloen ezagutza 
marinelentzat oso baliabide interesgarria da, 
ustekabeko egoera askoren aurrean maiz 
bakarrik aurkitzen bait dira, eta hauetariko 
asko gainera kontrakoak. 

Helburuak

Tailer honek gazteak itsas korapiloen 
munduan murgiltzea du helburutzat, 
ontzietan gehien erabiltzen diren korapiloak 
egiten ikasiaz. Aldi berean korapiloen jatorria 
eta erabilera ezagutuko dituzte.  

Deskribapena

Marinelak erabiltzen dituzten ehundaka 

korapiloen artean, ondorengo hauek 
ontzietan oso ohikoak dira: korapizta, 
lastegia, balestrinkea, eskota buelta, etab. 
Korapilo erraz hauek ikasita, korapilo eta 
begita espezializatuagoetara salto egitea 
erraza gertatuko zaie. 

Iraupena eta aktibitatearen antolaketa

“Itsas Korapiloak” aktibitateak ordu beteko 
iraupena dauka. Talde bakoitza gehienez  
25 lagunekoa izatea gomendatzen da. 

“Itsas korapiloak”
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Itsas modelismoaren inguruan jarraitzaile 
mordo bat biltzen da mundu osoan. 
Zaletu asko dira miniaturazko itsasontzien 
muntaia eta eraikuntzan iharduten  
dutenak. Modu askotakoak daude,  
muntaia kitsak, eraikuntza planoetatik 
hasita modeluak eraikitzen dituztenak, 
paperezko ontziak, modeluak beira 
barruan,... Modalitate desberdin hauetariko 
bakoitza eraikitzeko teknika eta erraminta 
espezifiko batzuk behar dira. Aurretik 
dokumentazio eta ikerketa lana ere  
burutzea beharrezkoa da, itsasontzia 
ezagutzeak asko laguntzen bait du: 
ezaugarriak, neurriak. Piezak prestatu 
ondoren, piezen eransketa, montaketa  
eta pintaketa dator. Guzti honek trebetasun 
eta pazientzia haundia eskatzen du,  
itsas modelistak benetako artista  
bilakatuz.  

Helburuak  

Aktibitate honekin gazteak itsas 
modelismoaren munduan barneratuko  
dira. Erraminta bereziak erabiliaz, itsas 
modeloak egiteko metodo eta tekniken 
oinarrizko ezagupenak ikasiko dituzte. 

Deskribapena

Tailerrean Auntz atoiontziaren maketa 
txiki bat osatuko dute, piezak muntatuz 
eta pintatuz. Atoiontzia benetako neurrian 
ezagutu ondoren, gazteak miniaturan  
egiteko aukera izango dute. Piezak 
muntatzen dihoazten heinean, gazteek 
hiztegi berezi bat barneratuko dute: 
itsasontzien zati desberdinak, itsas 
modelisten oinarrizko erramintak. Azken 
hauen erabilera ere ezagutuko dute. 

Iraupen eta aktibitatearen antolaketa

Itsas modelismo aktibitateak ordu beteko 
iraupena dauka. Talde bakoitza gehienez  
25 lagnekoa izatea gomendatzen da. 

“Itsas modelismoa”
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Eguneroko bizitzan garraiobideek 
izugarrizko garrantzia dute, eta hauen 
artean bereziki itsasontziek, giza 
talde eta merkantzien joan-etorrirako 
oinarrizko elementuak bait dira. 
Itsasontzien inguruko ezagutza oso 
baliogarri gertatuko da umeek beren  
inguruneaz hobeto jabetu eta 
munduarekiko duten ezaguera zabaldu  
ahal izateko. Itsasontziek jasaniko  
eboluzioa aitzaki hartuz, umeek gizartean 
gertaturiko aldaketak ezagutuko dituzte.  

Helburuak 

Haur Hezkuntzako umeei zuzendua dago 
(3-5 urte). Tailer honen helburua, haurrek 
beren ingurunea ezagutzea da, itsasoa  
eta itsasontzien mundura hurbilduz.  
Marinel bihurturik, haurrek izkutuko 
enigma bat aurkitu beharko dute, 
museoan gordeta dauden altxorrak 
ezagutzen dituzten bitartean. 

Deskribapena

Aktibitate desberdinen bitartez, umeek  
itsasontzien oinarrizko kontzeptuak  
ikasiko dituzte: ontzien propultsio modu 
desberdinak, nabigaziorako oinarrizko 
elementuak, funtzioak eta eskifaia osatzen 
duten lagu-nak. Era berean, itsasontziei  
eta marinelei bereziki dagozkien hiztegi  
txiki bat barneratuko dute. 

Iraupena eta aktibitatearen antolaketa

“Itsasontzia”-ren aktibitateak ordu eta erdiko 
iraupena dauka. Talde bakoitza gehienez 20 
lagunekoa izatea gomendatzen da. 

“Itsasontzia”
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Itsas Museoko programazion belaontzi 
handien eta ontzi esanguratsuen bisi- 
taldiak pisu handi dute. Belaontzi handi 
hauek garai batean gure portu eta  
kostaldean ohikoak ziren ontzien 
lekukoak dira. Gerora aurrerakuntza 
teknologikoen eraginez belak alde 
batetara utzi eta makinak eta motorrak 
agertu ziren. Luzera eta karga handiagoko 
ontziek belaontziak ordezkatu zituzten. 
Itsasadarrean ohiko ziren masta 
handiak desagertu egin ziren, beren 
ordez tximinidun ontziak agertuz. 
Belaontzi handi hauek gure kostaldetik 
ia desagertuta dauden arren, Europako 
Iparraldeko herrialdeetan hauetariko  
asko bizirik irautea lortu izan dute, ur  
gaineko harribitxiak. Museoaren 
gonbidapenari erantzunez aldiroaldiro 
belaontzi hauen bisitaldiak izaten 
ditugu. Beren egonaldia aprobetxatuz, 
Museoak aktibitate berri bat ipini 
zuen martxan “Belaontziko marinelak gara”.  

Helburuak

Tailer honen helburua gaztetxoei belaontzi 
hauek nolakoak diren eta marinelen 
bizitza eta egunerokoa nolakoa den 
ezagutaraztea da. Ez bakarrik gaur eguneko 
marinelena, baita garai bateko marinelena 
ere, nabigatzeko haizearen beharra eta 
marinelen abilezia ezinbestekoak zirenean. 
Belaontzi hauek gaur egun nabigaziorako 
elementu eta ekipamendu modernoz 
hornituta egoten dira, beraz gaur eguneko 
nabigazioaz ere ikasteko aukera izango 
dute haur eta gazteak. 

Deskribapena

Ikasleak Museoko begiraleekin belaontziko 
txoko guztiak bisitatuko dituzte marinel 
bilakatuta eta euren egunerokora  
hurbilduko dira belak altxatuz, itsas 
korapiloak eginez, lema gobernatuz, etab. 

“Belaontziko marinelak gara”
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Erainek, Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko 
erriberako arotzeriako tailerrak, Boluntarioen 
Elkarteko kideak erriberako arotzerian 
prestatzea du xede, denen artean kontserbatu 
eta, kasu batzuetan, berriztatu ahal izateko 
Museoko Bilduma osatzen duten ontziak.

Zergatik ERAIN?

Erain, euskaraz, ohol (traka) batek itsasontzi 
baten formetara egokitzeko behar duen 
ebaketa motaren izena da. Horrez gain, 
euskaraz, “eragin” aditzaren forma arrunta 
da, eta sustatu, aktibatu, bultzatu, eraman 
edo erein esan nahi du, eta proiektu honekin, 
hain zuzen ere, horixe bilatzen da, erriberako 
arotzeriaren ezagutza sustatu, zabaldu eta 
bultzatzea, hala Museo nola lurralde gisa 
dugun identitatearen parte moduan.

Jardueraren deskribapena

ERAIN espazio ireki gisa aurkezten 
da. Museoak prestakuntza jarduerak 
gauzatzeko eta kanpoko elkarte, kolektibo 
eta erakundeekin partekatzeko duen 
lekua da. Beste lankidetza batzuen 
artean, nabarmentzekoa da Otxarki 
Fundazioarekikoa; harekin lankidetza 
estuan ari da museoa, lurrunontzi txiki 
baten eraikuntzan parte hartuz, ikasleei 
arotzeriaren sekretuak irakasteko. Erain 
gizarte-berrikuntzako proiektua da, zeinean 
belaunaldien eta kulturen arteko harremanak 
errealitatea diren.

Erain
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Karola garabia Bilboren iragan industrialaren 
sinboloetako bat da, Bilboko Itsas Museoaren 
eta Bilboko Itsasadarraren enblema. 
Itsasontziak egiteko erabili zen Euskalduna 
Ontziolan; bere garaian, Espainian 
egindakoen artean indartsuena izan zen, eta 
mailakatutako blokeen aurrefabrikazio eta 
muntaketa lanetarako Bilbon instalatu zen 
lehena.

Helburuak

Tailer didaktiko honen bidez, Haur 
Hezkuntzako ikasleek garabiaren jatorria eta 
funtzioak ezagutuko dituzte, baita bitxikeria 
batzuk ere, besteak beste, haren izenaren 
arrazoia.

Jardueraren deskribapena

Jarduera Museoaren kanpoaldeari egindako 
bisita batekin hasten da, garabiaren 
dimentsioak miresteko eta dikeen eta 
Museoko bildumako itsasontzien gunea 
ezagutzeko, hantxe baitaude. Pista-jolas 
sinple bat ere egingo da Museoko erakusketa 
iraunkorrean zehar, eta eskulan batekin 
amaituko da jarduera.

Iraupena eta antolaketa

Jardueraren iraupena ordu eta erdi ingurukoa 
da, eta talde bakoitzaren gehieneko haur 
kopurua 25ekoa da.

KAROLA, garabi indartsua
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Jarduera hau, 6 eta 12 urte arteko haurrei 
zuzendua, Agenda 21en barrukoa da, eta 
ingurumenari eta iraunkortasunari buruzko 
heziketa du helburutzat.

Munduko ozeanoen eta itsasoen errealitate 
kezkagarria dela-eta, gaur egun horietan 
itsasoko ekosistemari kalte larriak egiten 
dizkioten plastiko tonak metatzen baitira, 
premiazkoa da etorkizuneko belaunaldiak 
ingurumenari eta iraunkortasunari buruzko 
kontzientziaren balioan eta gisakoetan 
heztea.

Greenpeacek emandako datuen arabera, 
segundo bakoitzean 200 kilo plastiko 
baino gehiago isurtzen da munduko itsaso 
eta ozeanoetara, urteko 8 milioi tona baino 
gehiago. Hain da handia sortzen ari den 
arazoaren tamaina, non Ozeano Barean 
beste kontinente bat sortzen ari den flotatzen 
dagoen plastikoarekin eta zaborrarekin. 

Konponbiderik jarri ezean, kalkulatzen da 
2050ean itsasoetan ugariagoa izango dela 
plastikoa arraina baino.

Helburuak

Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendua (6-12 
urte), jarduera honek ingurumenaren eta itsas 
baliabideen babesa du xede, era horretan 
gazteen artean gure itsas ekosistemarekiko 
sentiberatasuna eta interesa pizten lagunduz.

Deskribapena

Eko-ginkana pirata bat da, eta talde-lana 
bultzatuz proba batzuk gainditzea dauka 
oinarritzat, zaborrak eta hondakinak 
itsasoratzeak eragiten duen arazoari buruzko 
hausnarketa sakona egiten den aldi berean.

Amets egin dut itsasoak  
garbi zeudela
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Ezagutu Bilbo Itsasadarretik

Itsasadarrak eta haren paisaiak aldaketa 
handia izan dute azken urteetan. Garapen 
industrialak, baliabideen, kontzientziaren zein 
hezkuntzaren aldetik izandako gabeziekin 
batera, Itsasadarraren kutsadura maila neurri 
kezkagarrietaraino iristea eragin zuen, eta, 
horren ondorioz, itsasadarreko animalia zein 
landare bizi oro desagertzea.

Mundu mailako krisi siderurgikoaren garaian, 
70eko eta 80ko hamarkadetan, nazioarteko 
ospea izandako fabrika eta ontziola asko ixten 
hasi ziren. 90eko hamarkadan aldaketak iritsi 
ziren, eta, haiekin batera, Itsasadar berri bat, 
gaur egun harro egoteko arrazoi duguna.

Helburuak:

Jarduera honek, bereziki 9 eta 16 urte bitarteko 
gazteei zuzendua, Itsasadarraren ingurura 
hurreratzen ditu parte-hartzaileak, haren 
bilakaera eta garapena azaltzen ditu, aldi 
berean haren historia testuinguruan jarriz 
eta azalduz, haren bazterretako eraikin 
enblematikoenetako batzuen eta haren 
moiletan egiten zen jardueraren bidez. 
Ibilbidean zehar, gaur egun herritarrek 
erabiltzeko eta gozatzeko berreskuratu diren 
gune batzuk nabarmentzen dira.

Deskribapena:

Itsas Museoaren kokapena bera, lehen 
Euskalduna Ontziola egon zen lekuan, 
baliagarri da Bilboko Itsasadarrean azken 
hamarkadetan izandako aldaketak azaltzeko 
abiapuntu gisa.

Jarduera honetan, parte-hartzaileek Museoa 
bisitatzen dute, eta, gero, piraguetan sartuta 
zeharkatzen dituzte Itsasadarreko urak, 
gidari baten laguntzaz, zeinak Itsasadarreko 
eraikin eta elementu berezi batzuen historia 
kontatuko dien: fabrikak, moilak eta abar.

Museoari egindako bisitan, gazteek erakusketa 
iraunkorra ezagutzen dute, Museoaren edukia 
modu ludiko, dibertigarri eta parte-hartzailez 
hurreratzeko aukera ematen dien pista-jolas 
dibertigarri baten bidez.
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Aurrekariak 

2008ko gabon jaietan Itsas Museoak 
“Playmobil ontziak” erakusketa antolatu 
zuen etxeko txikienei zuzenduta. Bertan 
nabigazioaren historia irudikatzen zuten 
dioramak egon ziren ikusgai, playmobilen 
panpinatxo, ontzi eta osagarriekin eginak. 
Erakusketa arrakastatsua izan zen 
bisitari kopurua kontutan hartuz, batez  
ere familia kopurua. Aurrekari honek 
bultzatuta, Museoak erakusketa  
iraunkorrean playmobilekin eginiko 
dioramak ikusgai jarri ditu, bisitari gazteenak 
Museoan jorratzen diren gai eta ikusgai 
dagoen ondarera erakartzeko modu egokia 
delakoan. 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko edukiak 
bisitari txikiei gerturatzeko modu bat  
da hau, bertan jorratzen diren gaiak 
playmobil panpinatxoen bidez irudikatuz. 
Ikusgai dauden dioramak: 

• Itsas salbamendua.

• Merkataritza, Kontsulatuko  falúa.

• Merkataritza, piraten erasoaldia  
Portugaleteko hiribildura.

• Egurrezko ontzigintza, Zorrotzako Erret 
ontziola.

• Altzairuzko    ontzigintza,    Euskalduna 
ontziola.

Diorama hauen erabilerak dituen onurak: 

• Museoan kontserbatu eta ikusgai 
dauden hainbat objekturi ingurumari 
bat sortu diegu, objektu hoien zergatia 
eta garrantzia azpimarratzeko. 

• Ulert errazak dira eta gurasoentzako 
baliabide interesgarria da umeekin 
komunikazioa sustatzeko. 

Helburuak

• Museoa haur bisitariei hurbildu.

• Eskoletatik Museora bisitan datozten 
haur eta gaztetxoek euren familiekin 
bisita errepika dezaten.

Guraso eta hezitzaileentzat gida

Museora umeekin datozenak gida bat  
dute eskuragarri, non diorametan ageri 
diren hainbat xehetasun deskribatzen  
diren, eszenak eta pertsonaiak. Gida honez 
gain, jolas batzuk ere proposatzen dira:

• Izkutuko pertsonaia: diorama bakoitzak 
lekuz kanpoko zenbait pertsonai ditu 
izkutatuta. Saia zaitez aurkitzen.  

• Koloreztatzeko marrazkiak.

Playmobil Dioramak

TXIKI MUSEOA
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Itsas Museoko bildumak Arriluzeko Itsas  
Gurutze Gorriak dohaintzan emanda,  
itsasoan galdutakoen erreskaterako 
erabilitako tresneria du, andaribel 
baten bidez lehorretik erreskateak egin 
ahal izateko. Tresneria hau urte luzez 
erabili zuten Abra aldean  
gertaturiko ezbeharretan marinelen 
erreskaterako, ehun urtetik gora hain  
zuzen ere, helikopteroak erabiltzen hasi ziren 
arte. 

Itsas salbamenduari eskainitako dioramak 
Galean gertaturiko hondoratze bat  
irudikatzen du eta andaribelaren erabilera 
nolakoa den, marinelak onik ateratzeko 
itsasontzi edo uretatik.  

Irudikatuta: 

• Bilboko Itsasadarreko sarreran aurkitzen 
zen barraren arriskutasuna.

• Evaristo Churrucak Itsasadarreko 
nabigagarritasuna hobetzeko eginiko 
lanak.

• Bilboko Portuko sarreran jasandako 
hainbat hondoratze eta ezbehar

Itsas Museoan Bilboko Kontsulatuaren 
faluaren erreplika bisita daiteke.  
Diorama-ren helburua, merkataritzaren 
eta nabigazioaren araudia ezartzerakoan 
erakunde honek izan zuen garrantzia 
agerian uztea da. Korpus egunean  
Bilboko Kontsulatuko agintariak faluan 
ontziratuta urtero Portugaleteko “Bolisa”-ra 
egiten zuten bisitaldia irudikatzen du 
dioramak. 

Ekitaldi hau Bilboko Kontsulatuak 
Itsasadarrean barrena egiten zuen indar 
erakusketa bat zen. Nagusitasun honekin 
ados ez eta Portugaleteko hiribilduarekin 
ohikoak ziren liskar eta auziak. 

1.   Itsas Salbamendua, andaribela (XIX-XX. mendea)

2. Merkataritza, Kontsulatuko falua (XVIII. mendea) 

Irudikatutako eszenak
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Diorama honek Portugaleteko hiribilduak 
jasandako piraten erasoaldietako bat  
irudikatzen du, pirateriak merkataritzaren 
baitan jokatutako papera agerian jarriaz. 
Honek bidea zabaltzen digu Bilbotik  
ateratzen ziren merkantziez aritzeko,  
hauetariko batzuk lapurren eskuetara 
ere iristen zirenak: burdina, artilea 
ardoa, etab. 

Bilboko Itsasadarreko ontzigintzaren  
histo-rian gutxien ezagutzen den ataletariko 
bat da, Zorrotzako Erret ontziolaren historia, 
XVII. mendean. Erret ontzioletan itsas 
armadarentzako ontziak eraikitzen ziren 
eta lantegi mordo batez osatuta zeuden, 
non ontziak behar izaten zituzten osagai  
guztiak eraikitzen eta fabrikatzen zituzten. 

Dioramak ontziola mota honetan aurki 
daitezkeen elementu eta guneak irudikatzen 
ditu: eraikuntza grada, soka fabrika, kaiak, 
etab. eta eraikuntza prozesuan parte hartzen 

zuten hainbat profesional eta lanbide: 
diseinatzaileak, erriberako arotzak, bela 
fabrikatzaileak, sokagileak, etab. 

Bilboko Itsasadarra XX. mende hasieran 
ontzigintzaren gune garrantzitsu bilakatu 
zen. Ontziola txikiez gain, urte gutxiren 
buruan ontziola moderno garrantzitsuak 
jaio ziren, XX. mendean ontzigintzaren 
zentru bilakatuko zirenak. La Naval eta 
Euskaldunaren jaiotzak mugarri handiak 
izan ziren. Ontzioletan momenturik 
berezienetako bat itsasontzi eraiki berriaren 
uretaratzea izaten da (lehen eta orain ere)  
eta hori da diorama honetan aurkituko 

dutena: itsasontzi baten uretaratzea 
Euskaldunako ontziolan. Bertan amabitxia, 
ontziaren jabeak, langileak, etab. aurkituko 
ditugu eta jai giroko ekitaldi hauetara 
hurbiltzen den hiritar mordoa. 

3. Merkataritza, piraten erasoaldia Portugaleteko  
     hiribildura (XVIII. mendea) 

4. Egurrezko ontzigintza, Zorrotzako Erret ontziola,   
     XVII. mendea

5.  Altzairuzko ontzigintza, Euskalduna (1935)
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Eskola umeen opor garaietan, batez ere 
gabon eta aste santuetako oporretan, 
Museoak umeentzat udalekuak antolatzen 
ditu, 4-10 urte bitarteko umeentzat. 20 
laguneko taldeetan, umeak Museoan 
igarotzen dute goiz osoa joku, tailer eta 
hainbat aktibitatez osatutako egitarau 
erakargarri batean parte hartuz. 

Hauetariko zenbait aktibitate:  

“Txikiak ez, eskerrik asko!!” 
Baliabide desberdinak erabiliz eta zenbait 
material manipulatuz: arrantza tresneria, 
ontziak, ikusentzunezkoak, arrantza jokua, 
etab., aktibitate honek gaztetxoen artean 
ingurugiroarekiko kontzientzia eta erres-
petua piztea du helburu, ardurazko 
kontsumoa sustatuz. Gaztetxoak arrantza 
mota desberdinak ikasteko aukera dute 
eta  beren problematika, baita itsasoko 
espezieak, eta batez ere, neurri txikiko 
arrainei sor beharko geniekeen errespetua. 

“Itsaspeko mundo harrigarria” 
Umeen abilezia sustatzeko helburuarekin, 
koloretako arrainak sortuko dituzte, 
apaingarri gisa euren etxeetara eramateko. 
Bitartean itsaspeko munduak izkutatzen 
dituen sekretuak ezagutuko dituzte, eta 
baita arrainen morfologia eta non bizi diren: 
ezaugarriak, ekologia, tipología, etab. 

“Moby-Dick ezagutu nahi?” 
Moby-Dick eleberriaren istorioa 
berreskuratuta, euskaldunontzat balearen 
arrantzak izandako garrantzia  
ezagutaraztea da jarduera honen 
helburua. Arrantzale bihurturik jolas baten 
bidez museoan barreiatutako arrainak 
arrantzatzen saiatuko dira, baina adi! 
neurri txikikoak, babestutako espezieak 
eta saltzeko erabilgarri ez diren arrainak 
errespetatzea beharrezkoa da.

“Bidaia dezagun munduko itsaso eta 
ozeanoetan barrena” 
Ozeanoetan zehar bidaiatzera proposatzen 
diegu jarduera honen bidez, kontinente 

berriak bisitatuz. Bidaia honetan lagun 
berriak ezagutuko dituzte, paisai, animali 
eta landare berriak. Pisten joku baten  
bidez, Cristobal Colonen abenturak 
irudikatuko dituzte Indierata buruturiko 
bidaia bitxian oinarrituta. 

“Nabigatzen ez badakizu… hondoratu 
egingo zara Titanic bezala” 
Aktibitate honekin flotagarritasunaren 
printzipioa ikasiko dute material 
desberdinak manipulatuz: hondoratu egiten 
al dira?; edo ur gainean mantentzen dira?;  
zer gertatu zitzaion Titanic-i? Intxaur 
oskolekin ontzitxoak egingo dituzte  
belaz horniturik. Ondoren, karreraren  
ordua iritxiko da. Nabigaziora egokitutako 
antzarren-jokua erabiliz, probak burutu 
beharko dituzte eta hainbat galderei 
erantzunak aurkitu, euren helmugara  
iristeko. Nabi-gatzen ez dakitenak 
hondoratu egingo dira eta beste ontzi 
bat lortu beharko dute euren helmugara 
iristeko. 

Bikingoek Itsasadarra zeharkatzen dute
Tailer honen bidez, bikingoak nolakoak 
ziren eta nola bizi ziren ikusi ahal izango 
dute haurrek. Haien alfabetoa, ohiturak, 
non bizi ziren eta zer-nolako itsasontzietan 
(drakkar) nabigatzen zuten ikasiko dute, 
besteak beste. 

HAURRENTZAKO UDALEKUAK
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Mundu magiko bat itsaspean
Tailer honen helburua da haurrek itsas 
espezieak hobeto ezagutzea (ekosistema) 
eta horiek errespetatzen ikastea.

Zergatik hondoratu zen Titanic?
Tailer honetan, Titanic itsasontziaren historia 
ezagutuko dute haurrek: nola eta non eraiki 
zuten, zer bide egiten zuen eta zergatik 
hondoratu zen.

Ba al zen itsas dinosaurorik?
Tailer honi esker, haurrek dinosauroak noiz 
eta non bizi izan ziren ikasiko dute, baita 
zer motatako dinosauroak zeuden, zer jaten 
zuten eta itsas dinosaurorik bazegoen edo 
itsas narrasti handiak baino ez ziren ere.

Karola, garabi indartsua
Tailer honek Karola garabiaren historia 
erakutsiko die haurrei: izenaren jatorria, 
Euskalduna ontziolan itsasontziak eraikitzeko 
erabiltzen zutela eta bere garaian huraxe zela 
garabirik indartsuena (zama astunenak jaso 
zitzakeena).

Izurdeak ezagutzen
Tailer honetan, zer motatako izurdeak dauden, 
zer familiatakoak diren (zetazeoak), zer jaten 
duten, nolako anatomia duten eta nola 
komunikatzen diren ikasiko dute haurrek.

Itsasadarraren magia
Tailer honetan, Bilboko Itsasadarreko ura 
gero eta garbiagoa dagoela ikusiko dute 
haurrek, “Itsasadarraren magia” aldi baterako 
erakusketaren baliabideei esker. Orobat 
ikasiko dute Itsasadarrean zer espezie bizi 
diren eta gehien praktikatzen diren uretako 
kirolak zein diren.

Gainera, 1979an Bilboko Ur Partzuergoak 
abian jarritako Itsasadarraren Saneamendu 
Plana zein garrantzitsua den azalduko zaie 
tailer honetan.

Atlantidako altxorrak
Tailer honen bidez, haurrek urpean galdutako 
Atlantida hiriaren sekretu eta altxorren berri 
izango dute haurrek.

1,2,3... uretara!
Tailer honen bidez, gaur egun egiten diren 
uretako kirolak ezagutuko dituzte haurrek.

Piratak begi-bistan!
Tailer honetan, piraten munduan murgilduko 
dira haurrak: piratak nor ziren, zer ohitura 
zituzten, nola janzten ziren eta zer-nolako 
itsasontziak zituzten ikasiko dute, hain zuzen 
ere. 
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Itsas igandeak 4 eta 11 urte bitarteko haurrei 
begira Museoak berariaz antolatutako 
ekimen bat da. Hileko bigarren eta 
hirugarren igandean izaten da, 12:00etatik 
13:30era.

Euskaraz eta gaztelaniaz nahiz ingelesez 
egiten dira jarduera hauek, eta askotariko 
tailerrak eskaintzen dituzte, itsasoa ardatz 
dela betiere.

“Mundu magiko bat itsaspean”, “Marrazoak” 
eta “Izurdeak ezagutzen” dira azkenaldian 
egindako zenbait tailerren izenburuak. 

Itsas igandeak

Haurrentzako jarduerak 
ASTEBURUAK  

Piraten mundua umeen interesa pizteko 
baliabide erakargarria da. Museoak 
gymkhana pirataren jokua jarri du martxan, 
fami-lian burutzeko aktibitatea.  

6 piratagune dira, Museoko erakusketan 
banatuta aurkituko dituztenak. Gune 
hauetan txikiek proposatutako aktibitate eta 
probetan parte hartzen dute. Proba bakoitza 
gainditzean, haurrak pirata-mapa osatzen 
joango dira eta guztia amaitutakoan pirata 
Diploma eskuratuko dute, pirata bilakatu 
direnaren ziurtagiria. Aurkezten diren pirata-
guneak honako hauek dira:  

• Arraunean egin! 

• Abordaia!

• Arrainak bistan!

• Itsas korapiloak

• Kareletik at

• kargatzera    

Gymkhana pirata



124 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Gaur egun, gero eta garbiago ikusten 
dugu gure haurren eta gazteen familia eta 
gizarte ingurunea funtsezkoa dela adin 
goiztiarretan ohitura osasungarriak har 
ditzaten. Eta, hain zuzen ere, horixe da 
tailer honen helburua: elikatzeko, nork bere 
burua zaintzeko eta bizitzeko modu jakin 
bat transmititzea. Ildo horretatik, itsasoko 
produktuetan oinarrituriko elikadura 
osasungarria sustatzearen aldeko apustua 
egiten du “Itsasoa eta familia osasuntsua” 
tailerrak.
 

Jarduera honetan parte hartuz, familiek 
aukera izango dute Bilboko Itsasadarraren 
eta Kantauri Itsasoaren inguruan historikoki 
kontsumitu diren eta gaur egun oraindik 
kontsumitzen diren elikagai batzuen berri 
izateko eta horri buruzko gogoeta egiteko, 
modu ludiko eta hezigarrian. “Zer jan, horixe 
izan” esaldiak esanahi berezi-berezia 
hartzen du, zalantzarik gabe, tailer honetan.

Hirugarren hizkuntza, ingelesa, jakitea 
erronka nagusietakoa bihurtu da 
gure hezkuntza sistemako curriculum 
programetan. Erronka horri erantzuteko 
xedez, Children’s Lab laborategiak tailer 
pedagogikoak eskaintzen ditu, ingelesez. 
Hilero antolatzen dira, asteburuetan, Itsas 
Museoko ikasgela didaktikoan. Tailerretako 
jarduerak 3 eta 8 urte bitarteko haurrentzat 
diseinatuta daude, eta helburu bikoitza 
dute: alde batetik, ikaskuntza ingurune bat 
sortzea erakusketako gai eta baliabideak 

erabiliz; eta, bestetik, espazio interaktibo 
bat sortzea, zeinak erraztuko baititu 
ikerketa eta esperimentazioa, ingelesezko 
komunikazioa sustatzeko ekipo eta 
material aukera egoki baten bidez. Ingelesa 
ama hizkuntza duten irakasleek ematen 
dituzte tailerrak, eta bitartekari artistiko 
batek eta laguntzaile batek gidatzen dituzte 
saioak, premisa zehatzak oinarri harturik, 
haurrek Bilboko eta Bizkaiko itsas historia 
eta ondarea ezagut ditzaten.

“Itsasoa eta familia osasuntsua” 

CHILDREN’S LAB:  
“On, over and under the sea”
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2018ko azaroan, BELAKLUBA martxan jarri 
zen: eskala bereziko belaontzien itsasketa 
klub bat, zeinaren bazkide izan baitaitezke 
soilik haurrak.

Belaklubaren jarduerak asteburu, jaiegun 
eta eskolako oporraldietan egiten dira, 
Euskalduna Jauregiko urmaelean, eta Itsas 
Museoko instalazioetan antolatzen diren 
zenbait ekintza ditu osagarri.

Ekimen honen bidez, munduko beste 
hiriburu batzuen bideari heldu dio Bilbok 
–izan ere, New York, Sidney eta Parisek, 
esate baterako, dagoeneko eskaintzen 
dute oso antzinatik datorren aire zabaleko 
jolas hau egiteko aukera–, eta, horrekin 
batera, familiako aisiarako gune berri bat 
eskaintzen du hirigunean. 

Belakluba
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Bisita programa

I
tsas Museoak ikasle, elkarte nahiz 
interesa duen ororentzako bisita gidatuak 
eskaintzen ditu, erakusketa iraunkorrerako 
nahiz aldi baterako erakusketetarako. 

8
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Museoak 2 ordutegi ditu urtean zehar:
- Neguko ordutegia: Lanegunetan, 

10:00etatik 18:00etara
 Asteburuetan, 10:00etatik 20:00etara.
- Udako ordutegia: Lanegun nahiz astebu-

ruetan, 10:00etatik 20:00etara

2013ko urtarrilaz geroztik, ikasturteko 
astearte guztietan (irailetik ekainera) bere 
instalazioak doan bisitatzeko aukera 
eskaintzen die Museoak herritar eta bisitari 
guztiei.

Hezkuntza Programaren baitan, eskaintza 
zabala dute aukeran ikastetxeek, askotariko 
jarduera didaktikoak antolatzen baititu 
Museoak, betiere, itsas ondarea eta kultura 
modu ludikoan eta parte-hartzearen bidez 
ikasleei hurbiltzea xede duela.

Oro har, erakusketa iraunkorretik abiatzen 
dira bisitak. Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako ikasleen bisitetan, pisten 
jolas bat egiten da erakusketari buruz, eta, 
amaitzeko, tailer bat izaten dute bisitariek, 
zeinetan egiten baitute eskulan bat.

Tailerrak asteartetik ostiralera izaten dira, 
10:00etatik 14:00etarako ordutegian, eta 2 
orduko iraupena dute, gutxi gorabehera. Oro 
har, Museoaren barruan egiten dira, baina, 
tarteka, kanpoaldean ere antolatu ohi dira, 
aldi baterako erakusketen eta bestelako 
jardueren arabera nahiz eguraldiaren arabera.

Eskolentzako bisita gidatuak

Ordutegiak

Astearteetan, sarrera doan
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Museoak orotariko bisitarien neurrirako 
bisita gidatuak eskaintzen ditu (elkarteentzat, 
astialdiko taldeentzat, udalekuentzat, 
akademientzat…), itsas ondarea eta kultura 
modu ludikoan eta parte-hartzearen bidez 
hurbiltzeko bisitariei.

Taldeen bisita gidatuetan, tailer didaktiko 
bat egiten dute bisitariek, taldeak berak 
aukeratua, baita Museoan barrenako bisita 
gidatua ere (erakusketa iraunkorra edo/
eta aldi baterakoak ikusteko). Era berean, 
premia bereziak dituzten bisitarientzako 
bisita gidatuak eta tailerrak eskaintzen ditu 
Museoak.

Bisita gidatua taldean egiteko, gutxienez 15 
lagun eta gehienez 25 lagun elkartu behar 
dira (premia bereziak dituzten pertsonei 
dagokienez izan ezik). Bisitak ordu eta erdi eta 
bi ordu arteko iraupena du, gutxi gorabehera.

Museora taldean etorri nahiz bakarka 
etorri, badago bisita librea egiteko aukera, 
audiogiden doako zerbitzua erabiliz. Txikiek, 
gainera, gymkhana pirata batean parte har 
dezakete, eta Playmobilen dioramak ikusi, 
zeinaren bidez ezagutu ahal izango baitute 
erakusketa iraunkorra modu argi eta errazean.

Bisita librea

Taldeen bisita gidatuak
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Beste jarduera batzuk

Z
alantzarik gabe, erakunde dinamiko 
eta garaikidea da BIIM, eta, izaera 
horrekin bat etorrita, askotariko 
kultura jarduera osagarriak 

antolatzen ditu urtero, betiere itsasoa 
abiapuntu harturik.

9
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Itsasoa oinarri duten makina bat hitzaldi 
antolatu ditu Museoak. Doako hitzaldiak 
dira, eta mundu guztiari zuzenduta daude. 
Horien bidez, asko eta asko dira euren 
ikerketa, proiektu edota esperientzien berri 

Hitzaldiak Bilboko Itsasadarra  
Itsas Museoan

Astearte nautikoak

2010  
Azaroak 10 Nabigazioan aplikatzeko meteorologia praktikoa. 40. klaseko ontzi 

baten ibilbidea Route du rhum estropadan. Hizlaria: Iñigo Ortiz de 
Urbina, meteorologoa. 

Abenduak 14 Saltillo ontziaren zaharberritzea, eta eskola-ontzi gisa eman zaion 
erabilera. Hizlaria: Fernando Cayuela, Nautika eta Itsasontzi-makineria 
Goi Eskola Teknikoaren zuzendaria (EHU).

2011
Urtarrilak 11 “Apaizac obeto, azken balea txaluparen kondaira” dokumentalaren 

aurkezpena. Hizlaria: Xabier Agote, ALBAOLA, Itsas Ondarearen 
Fundazioa.  

Otsailak 15 Hegaluzearen kirol-arrantza. Hastapenak. Hizlaria: 
Iñigo Onandía, AZTI – Tecnaliako ikertzailea. 

Martxoak 15 Euskal itsas ondarearen berreskurapena. Hizlaria: Juan Antonio Apraiz, 
itsas ondarean aditua. 

Martxoak 29 Ragaine II 2008 – 2009. Munduari bira bela-ontzian. Hizlaria: Egoi 
Urkiza eta Rasa Varnaite, nabigatzaileak. 

Apirilak 12 Haize-oihalen diseinu eta materialak. Hizlaria: Miguel Lejarza,  
ADN – Náutica. 

Maiatzak 17 Kaiku, arraun-elkarteak kudeatzeko estilo berria. Hizlaria: José Manuel 
Monje, Kaiku S.D.R. elkarteko presidentea. 

Ekainak 14 Gure nabigatzailerik handienak. Atlantiar abentura. Hizlaria: 
Itsasamezten Elkartea, Bela-ontzietako Kapitain eta Patroien Euskal 
Elkartea. 

Ekainak 20 Irria errekan (Ríe con la Ría). Bilboko Kontsul-etxeari eta Itsasadarrari 
buruzko umorezko bakarrizketa. Hizkaria: Txemi del Olmo.

Ekainak 23 Bilboko erreka eta portu inguruak bizi izan duen metamorfosia.  
Hizlaria: Iñaki Uriarte, arkitektoa. 

eman diguten profesionalak (kirolariak,  
itsasgizonak, historialariak, itsas arkeologoak, 
abenturazaleak, etab.), giro lasaian betiere, 
eta parte-hartzaileen artean elkarrizketa eta 
partaidetza sustatuz. 



131Jardueren  txostena  2003-2018

2012
Otsailak 2 Barcelona World Race. Hizlaria: Anna Corbelló, nabigatzailea. 

Otsailak 9 Barcelona World Race. Hizlaria: Jaume Mumbrú, nabigatzailea.  

Martxoak 6 Bakioko ontzia, XVII. mendeko ontzi ingeles baten hondakinaren 
berreskurapena. Hizlaria: José Manuel Luque, itsas azpiko arkeologoa. 

Martxoak 27 Ingeniariak – Deustu estropada. Historia eta XXXII. edizioa. Hizlaria: 
José María Gorostiaga, Estropadako Batzorde Antolatzailea. 

Apirilak 17 Haize-oihalen tailerra: ontzi gaineko konponketak. Hizlaria: Miguel 
Lejarza, ADN – Náutica. 

Maiatzak 8 Diesel motorra, larrialdiko konponketak. Hizlaria: Txomin Olabarri, 
Itsasamezten Elkartea, Bela-ontzietako Kapitain eta Patroien Euskal 
Elkartea. 

Maiatzak 14  Euskara, nabigazioaren oinarri. Hizlaria: Javier Goitia Blanco, ingeniaria 
– geografoa.

Maiatzak 17 Itsasoak eskaintzen duen enplegua. Itsas sektorearen hastapenak, 
eta prestakuntza. Zu eta Itsasoa zikloa. EHUko Nautika eta Itsasontzi-
makineria Goi Eskola Teknikoa. 

Maiatzak 24 Lan-aukerak energiaren sektorean. Zu eta Itsasoa zikloa. ENEGAS. 

Maiatzak 24 Itsasoa, zientzia eta teknologia, lan mundurako zure aukera. Zu eta 
Itsasoa zikloa. AZTI - Tecnalia. 

Maiatzak 31 Itsasoko ekintzaileak. Zure zaletasuna lanbide. Zu eta Itsasoa zikloa. 
Navegalia, Zeniteh, Edariak Urazpian Zahartzeko laborategia, Lidergo 
Karrerako ikasleak, Mondragón Unibertsitateko Lidergo Ekintzailea eta 
Berrikuntza, Novia Salcedo Fundazioa.  

Ekainak 5 Itsuentzako bela-ontzi nabigazioa. Lehendabiziko esperientzia Euskadi 
mailan. Hizlaria: Ania Miner, nabigatzailea eta itsua. 

Ekainak 7 Lan-aukerak itsas segurtasunaren alorrean. Zu eta Itsasoa zikloa. 
Ertzaintzaren Itsas Erreskate Unitatea, Itsas Salbamenduko Patroia. 
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2013
Urtarrilak 10 Titanic, ehun urte tragedia eta gero. Hizlaria: José Antonio Reyero. 

Otsailak 7 Simetrikoak eta asimetrikoak: doikuntza. Hizlaria: Toni Tió eta Luís 
Doreste. 

Otsailak 28 Ipar Euskal Herriko arrantza, lehen eta orain. Hizlaria: Mikel Epaltza

Martxoak 6 Bilboko Itsasadarreko Eskola-ontziak. Hizlaria: Juan José Alonso.

Martxoak 14 Itsasoa Iparraldeko artean. Hizlaria: Jean Francoise Larralde.

Apirilak 4 Euskara eta euskal kultura Iparraldean. Zertan da? Hizlaria: Pantxoa 
Etchegoin

Apirilak 18 Hondoratze eta erreskateak Bilboko Abran. Itsasontzien hilerri izatetik 
Portu segurua izatera. Hizlaria: Manuel Torres Goiri. 

Maiatzak 8 Aukerako ontzi bat nola zaharberritu. Hizlaria: Enric Roselló. 

Maiatzak 29 Galernei buruzko azterlana, Bizkaiko Golkoan. Hizlaria: Isabel Lete

Ekainak 5 Talassocracias. Hizlaria: Iñigo Bolinaga.

Ekainak 19 Bizkaiko opagaiak. Hizlaria: Xabier Armendariz.

Azaroak 21 Antropologia jardunaldiak. Hizlariak: bat baino gehiago
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Pertsonaiak Biografoa

Irailaren 25a Ramón de la Sota Eugenio Torres

Urriaren 23a Familia Aznar Jesus María Valdaliso

Azaroaren 20a Evaristo de Churruca Manuel Santos

Abenduaren 16a Francisco Aldecoa Manuel Torres Goiri

Urtarrilaren 22a Alberto Palacios Alberto Santana

Martxoaren 3a Vicinay familia Borja Vicinay

Martxoaren 26a José María Martínez Rivas Imanol Villa

Apirilaren 23a Horacio Echevarrieta Pablo Díaz Morlán

Apirilaren 23a José Manuel de Sendagorta Andrés Sendagorta

2014

Hitzaldi hauen bidez, zenbait pertsona, 
enpresari eta negozio-gizon ospetsu ekarri 
nahi izan ditu gogora Itsas Museoak; XX. 
mendean zehar Bilbo, Bizkaia eta, oro har, 
Euskal Herria suspertzeko lanetan buru-
belarri jardun izan duten pertsonaiak,  
alegia. Hitzaldien helburua bikoitza izan 
da. Alde batetik, aipatutako pertsonaiak eta 
beren lorpenak ezagutzera ematea, ikus- 
puntu askotatik: historikoa, ekonomikoa, 
soziala eta politikoa; eta pertsonaia horiei 
buruz ikertu nahiz idatzi duten adituen 
eskutik, betiere. Eta bestetik, pertsonaiok 
gertutik ezagutzea, euren familien lankide-

tzari esker. Pertsona jantzi eta joriak izanik, 
euren biografietako esparru jakin batean 
oinarritu gara: Itsasadarrarekin eta horrek  
bizi izandako aurrerapausoekin zerikusia 
duten gaietan, batik bat. Hauek dira 
lehendabiziko edizio honetan landu ditugun 
pertsonaiak: Ramón de la Sota, Evaristo 
Churruca y Brunet, Francisco Aldecoa, 
José Martínez Rivas, Eduardo Aznar, 
Alberto Palacios, Horacio Echevarrieta, 
Manuel Sendagorta, Vicinay, Goyoaga eta 
Epalzaren alarguna. Itsasadarraren ingu- 
ruko pertsonaiak oinarri dituzten hitzaldi 
gehiago ere egon dira 2015ean. 

Itsasadarreko pertsona ospetsuak

Pertsonaiak Biografoa

Urtarrilaren 22a Alberto Palacios Alberto Santana

Martxoaren 3a Vicinay familia Borja Vicinay

Martxoaren 26a José María Martínez Rivas Imanol Villa

Apirilaren 23a Horacio Echevarrieta Pablo Díaz Morlán

Maiatzaren 28a José Manuel de Sendagorta Andrés Sendagorta

2015

Zikloari amaiera emateko, Itsasadarrean barrenako paseo gidatu bat antolatu zen, Iñaki Uriarteren 
gidaritzapean. Bestalde, liburuaren aurkezpena egin zen, abenduaren 1ean, Museoko auditorioan, 
bertan zirela 9 familiak eta hainbat agintari.
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Museoak hitzaldi ziklo zabala egin du, itsasoa 
ardatz harturik. Doako hitzaldiak izan dira, 
publiko orokorrari begirakoak, eta itsas arloko 
adituak aritu dira hizlari. Hizlarien artean, 
kirolariak, marinelak, historialariak, itsas 

Itsas Egunak zikloa 

2015  
otsailak 3 “Tras las huellas de los balleneros Vascos  en Terranova y Labrador” 

espedizioaren aurkezpena. Ezagutza, historia, zientzia eta abentura 
uztartzen ditu ekimen honek, eta ibilbide kultural horrekiko interesa 
duen ororentzat zabalik ditu ateak. Gaiari buruzko itzal handiko adituen 
talde bat izango da gidari, eta haien eskutik ezagutuko ditugu marinel 
ausart haiek arrantzan ibiltzen zireneko tokiak eta haien historia.

apirilak 16 Atylaren eraikuntza. Ekitaldian parte hartuko dute Esteban Vicentek, 
Atylaren eraikitzaileak, eta haren iloba Rodrigo de la Sernak, zeina 
baita itsasontziaren gur egungo jardueren sustatzailea. 1953an, amets 
bat izan zuen Esteban Vicente piraguista profesionalak: itsasontzi bat 
eraikitzea, munduaren inguruan itzulia egiteko.

ekainak 5 “Carpe Diem. Vela solidaria en Santander” liburuaren aurkezpena. 
Pediatra eta kapitain talde batek 12 urtez aurrera eramandako 
esperientzia baten berri ematen du liburuak: minbiziak jotako haurrak 
itsasora ateratzeko esperientziaren berri, hain zuzen ere.

urriak 22 Euskalduna ontziola. 2015eko Ondarearen Europako Jardunaldiaren 
baitan, “Euskalduna, Astillero” hitzaldia antolatu du Museoak. Natividad 
de la Puerta arituko da bertan hizlari.
Bizkaiko burdingintzak loraldi erabatekoa izan zuen XIX. mendearen 
amaieran. Eta testuinguru hartan sortu zuten “La Compañía Euskalduna 
de Construcción y Reparación de Buques”, beste hainbat enpresarekin 
batera, Labe Garaietatik ateratzen zen altzairuari irteera emateko.

arkeologoak eta abenturazaleak izan dira, 
besteak beste, zeinak eman baitute beren 
ikerketa, proiektu edo esperientzien berri, 
betiere giro lasaian eta parte-hartzaileen eta 
hizlarien arteko elkarrizketari tartea eginez. 
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2016  
otsailak 23 “Historia del Puerto de Bilbao”

Hizlaria: José María Navajas, ekonomialaria eta historialaria. Bilboko 
Portuari buruzko analisi historikoa, XIII. mendetik gaur egunera 
bitartekoa.

martxoak 10 “La galerna y el mar. Las viudas de las galernas”
Hizlaria: lsabel Lete, nabigatzaile eta ikertzailea. Letek galernei buruzko 
bere eleberri historikoa aurkeztuko du, eta “itsasemakumeen” egitekoa 
aldarrikatuko du, bide batez. Izan ere, hainbat mendez, galernek makina 
bat bider suntsitu izan dituzte Kantauri aldeko portuak, eta ezin konta 
ahala emakume alargun utzi dituzte, egoera latza eta miseria gorria 
gaindituz familiak aurrera atera behar izan dituztenak. “Itsasemakumeak” 
dira, itsasoko emakume ausartak, zeinaren historia baitzaigu ezezaguna. 
Saregile, jostun, garbitzaile… aritzen ziren, iraupeneko lanbideetan, beren 
lanaren ordainetan jan hondarrak edo arropa erabiliak jasoz, dirurik ia inoiz ez.

apirilak 15 “Surf film laburrak” 

Surfari buruzko proiekzioak, pantaila handian, tartean estreinaldi batzuk 
direla. Besteak beste, honako egile hauen film laburrak proiektatuko dira: 
Paula Kantauriho Olatua, Aritz Albaizar, Jon Aspuru, Mitxel Produkzioak, 
Ametx, Documental Big Wave in the Basque Country 29 eta Txus Delgado.

maiatzak 17 “La Marina Mercante Vasca y los submarinos 
beligerantes en las dos guerras mundiales”.

José Angel del Río Pellón merkataritza ontzidiko ofizial eta 
itsasketa historiari buruzko aditu eta idazlearen hitzaldia. Bi 
mundu gerren artean, guduleku odoltsua bihurtu zen Kantauri 
itsasoa, eta itsas gerra gordina izan zuten bertan bi aldeek.
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Euskal Museoetako hezkuntza sailek Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoan egindako topaketa 
honetan, museoetako hezkuntzako teknikariek eztabaida egin zuten IKTek museoetan 
hezkuntza tresna gisa bete beharreko egitekoari buruz. Zer berrikuntza dakarte teknologia berri 
horiek? Lagungarriak dira, edo ezagutza behar bezala transmititzea eragotz dezakete? Ukaezina 
da IKTei esker museoen jardunak zabalkunde itzela eta irisgarritasun handia duela, eta, horrekin 
batera, publikoarekiko elkarreragina eraginkortasunez bideratzen laguntzen dutela; baina, 
perspektiba galdu gabe, betiere, topaketa emankorra izan zen museoetako teknikariek aukera 
izan baitzuten sakon aztertzeko IKTen erabilera, haien eraginkortasuna, abantailak, eragozpenak 
eta potentzialtasunak.

Teknologiak,  
hezkuntza tresna gisa

Babesle:

urriak 3
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Itsas Museoak “Burdinezko Itsasadarra, 
meatzaritza, siderurgia eta portua” hitzaldi 
zikloa antolatu du Meatzaritza Museoarekin 
eta El Correorekin elkarlanean. 9 hitzaldi 
dira guztira, eta haien helburu orokorra da 
aditzera ematea gure lurraldean zer-nolako 
garrantzia izan zuen XIX. mendearen amaieran 
meatzaritzaren harira hasi, siderurgiaren, 
itsasontzi eraikuntzaren eta askotariko  sektore 
ekonomikoen bidez sendotu eta askotarikotu 
eta portuari esker hedatutako prozesuak.

Hitzaldi zikloa: Burdinezko Itsasadarra, 
meatzaritza, siderurgia eta portua

2017  
urtarrilak 24 “Tras las huellas del hierro vizcaíno”. Hizlaria: José Antonio Reyero.

Jarduera osagarria: bisita gidatua El Pobal burdinolara.

otsailak 21 "Empresarios Mineros, los innovadores de la ría". Hizlaria: Eduardo 
J. Alonso Olea. Jarduera osagarria: bisita gidatua Meatzaritzaren 
Museora.

martxoak 21 “Altos Hornos de Vizcaya, AHV en la economía siderometalúrgica 
española”. Hizlaria: Emiliano Fernández Pinedo. Jarduera osagarria: 
bisita gidatua Sestaoko Labe Garaira.

maiatzak 22 “La construcción de buques de hierro y acero en ría de Bilbao en el
Siglo  XIX. Grandes Astilleros en la Ría”. Hizlaria: Jesús Ma Valdaliso. 
Jarduera osagarria: bisita gidatua La Navalera

ekainak 6 “Buques significativos de la ría de Hierro. Mercantes de acero de 
los armadores de Bilbao construidos en la ría hasta la Guerra Civil 
de 1936”. Hizlaria: Manuel Torres Goiri. Jarduera osagarria: bisita 
gidatua Museoan.

irailak 19 “Buques significativos de la ría de Hierro. Mercantes de acero de 
los armadores de Bilbao construidos en la ría hasta la Guerra Civil 
de 1936”. Hizlaria: Manuel Torres Goiri. Jarduera osagarria: bisita 
gidatua Museoan.

urriak 24 “Trabajadores de la minería y la siderurgia”. Ponente:Pedro Pérez 
Castroviejo. Actividad complementaria: recorrido guiado por la zona 
minera.

Orobat izango dira hizpide prozesu haren 
eta garapen ekonomikoaren eragile izan 
ziren gizon-emakumeak.

Jarduera osagarri gisa, bisita gidatuak 
antolatu dira hainbat interpretazio 
zentro, museo eta burdinarekin eta haren 
garraioarekin loturiko beste zenbait 
gunetara.
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azaroak 21 “Casilda Iturrizar: la beneficencia”. Hizlaria: Begoña Cava. Jarduera 
osagarria: bisita gidatua Bilbon barrena.

abenduak 12 "Trabajo portuario en Bilbao, 1880-1936". Hizlaria: Olga Maclas. 
Jarduera osagarria: bisita Bilboko Portura.

3 aurkezpenak:

Itsas ondareari buruzko jardunaldia. 
“La ciudad y el mar”

2017  
abenduak 19 - “El puerto de Bilbao: un marco de oportunidades para la 

intervención sobre el patrimonio cultural. Aspectos, translaciones 
y transmodernidad”. Hizlaria: Juan Antonio Rubio-Ardanaz.

- “Bilbao y su ría mediante la arqueología marítima. Entendiendo la 
evolución de una ciudad portuaria”. Hizlaria: José Manuel Mates 
Luque.

- “De La Ribera a Zorrotzaurre: canal artificial y lengua de mar en 
el corazón portuario y (post)industrial de Bilbao. Transformación 
de la fisonomía urbana, fluvial, estética y sociocultural durante un 
siglo de grandes obras públicas”. Hizlaria: Isusko Vivas Ziarrusta.
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2018  
 otsailak 20  “Puerto e Industria energética” hitzaldia, “Burdinezko Itsasadarra, 

meatzaritza, siderurgia eta portua” hitzaldi zikloaren barruan. 
Hizlaria: Natividad de la Puerta Rueda.

 martxoak 20  "Burdinezko Itsasadarra, meatzaritza, siderurgia eta portua” 
hitzaldia, "Burdinezko Itsasadarra, meatzaritza, siderurgia eta 
portua" hitzaldi zikloaren barruan. Hizlaria: Ibón Areso.

apirilak 12 “Más de 100 años después la sombra del Titanic sigue navegando 
por Nueva York” Hizlaria: José Antonio Reyero.

ekainak 20 Olabeagako 1868ko Dike Lehorrei buruzko dokumentalaren 
estreinaldia. Dike lehor haiek Euskalduna ontziolaren parte bihurtu 
ziren 1900. urtean, eta Bilboko Itsas Museoaren parte dira gaur 
egun.

 ekainak 21  Jardunaldi teknikoa: "Conservación y restauración de modelos 
históricos".

urriak 9 "Nosotras Mujeres de Euscalduna" dokumentalaren proiekzioa 
eta mahai-ingurua, dokumentalaren protagonistekin eta haren 
zuzendari Larraitz Zuazorekin, Ondarearen Europako Jardunaldien 
baitan.

urriak 16 “Mujeres que inspiran: 40 años de la mujer en la Marina Mercante”. 
Mahai-ingurua: Itsaso Ibañez, Idoia Ibáñez, Karmele Egurrola, 
Susana Díaz, Lucía Murga, Ondarearen Europako Jardunaldien 
baitan.

azaroak 27 "Vapores de Euscalduna" hitzaldia. Hizlariak: Juan Antonio Apraiz 
eta Juan María Martín Rekalde.
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2018an, komiki lehiaketa antolatu zuen 
Itsas Museoak, lehen aldiz. Haur nahiz 
helduentzako lehiaketa da; haurrek (6 
urtetik gora) banaka nahiz taldean parte 
har dezakete, eta lehiakide bakoitzak 3 lan 
aurkez ditzake, gehienez.

Obrek itsasoarekin loturiko gaiei buruzkoak 
behar dute izan; pertsonaiek egileek 
sortutakoak eta argitaratu gabekoak izan 
behar dute; eta tramak nolabaiteko lotura 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoaren  
lehiaketak

I. Komiki Lehiaketa  
Bilboko Itsas Museoa 

izan behar du Itsas Museoarekin, ikuspegi 
zabal batetik begiratuta: Bizkaiko Golkoa, 
Carola garabia, Euskalduna ontziola, 
Itsasadarra, Bilboko Portua eta Kontsulatua, 
zirgariak, sardina saltzaileak, zamariak, euskal 
piratak eta abar.

Lehiakideek 3 hilabete inguruko epea dute 
beren lanak Itsas Museoan aurkezteko. Itsas 
Museoak hainbat alderdi kontuan hartuta 
aztertu eta saritzen ditu aurkeztutako lanak.
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Argitalpenak 

10
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Bilboko Itsasadarra  
Itsas Museoaren argitalpenak

LA RÍA: una razón de ser 
 
“La Ría: una razón de ser” izeneko 
erakusketaren katalogoa. Erakusketa hori 
Banco de Bilbao Vizcaya bankuaren Erakus-
keta Aretoan egin zen, 1998ko urrian.  
 
Zuzendaritza eta edizioa: Alfonso Carlos 
Saiz Valdivielso 

Zenbait egileren artikuluak jasotzen dira 
bertan: 
• Patricio de la Sota: aurkezpena.
• Jesús del Río Sainz: “Canto a la Ría” 
• Gregorio San Juan: “La Ría del Nervión, una 

metáfora del progreso”.
• Manuel Montero: “La Ría y sus hombres”. 
• Manuel Mª Santos Sabras: “Más de un 

siglo de lucha contra el mar”.
• Natividad de la Puerta: “Mercaderes antes 

que industriales”.
• Emiliano Fernández de Pinedo y 

Fernández: “La industria en las márgenes 
del Nervión, de fines del siglo XIX a 
nuestros días”. 

• Rafael Ossa Echaburu: “Barcos y astilleros 
en el 98… y Euskalduna”. 

 

1998

2011 Itsasoa artean,  
itsasoaren artea

“Itsasoa artean, itsasoaren artea” izeneko 
erakusketaren katalogoa. Erakusketa hori 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoan egin zen, 
2011ko urtarrilean. 

Testuak: José Luis Merino. Aurkezpena: Jon 
Ruigómez Matxin. Eta hitzaurrea: Javier Viar 
Olloqui. 

Itsasoa betidanik izan da erakargarria  
gizakiontzat. Bizitzaren sorburu, makina bat 
bidaia nahiz abentura izugarriren abiapuntu 
izan da, espazioaren konkistarekin gertatu 
den bezala.
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Erakusketa horretan, itsasoa oinarri duten 
90 obra egon ziren ikusgai. Horien bidez, 
itsasoaren gaia lantzeko XIX eta XX. 
mendeetan jorraturiko ikuspegi plastikoak 
bildu ziren.
Erakusketan bildutako obra guztiak jaso- 
tzen ditu katalogoak, gaika banatuta: itsas 
paisaiak, itsas munduko pertsonaiak, natura 
hilak (itsasoko fruituak), amestutako itsasoa, 
itsasoko lana, itsas bazterreko aisialdia, 
itsasoari diogun izua, malenkonia eta 
aurrerapena.

José Luis Merinoren saiakera zabal bezain 
didaktikoari esker, ikusgai jarritako margolan 
guztiak banan-banan aztertzeko parada 
dugu.

Epilogo gisa, erakusketa osatu zuten 43 
egileen “Biografia” laburrei eskainiriko 
kapitulua dator. Egileak ondoko hauek izan 

ziren: Carlos de Andrés, Juan de Aranoa, 
Alberto Arrúe, Aurelio Arteta, Inocencio 
Asarta, Juan de Barroeta, Georg Baselitz, 
Gabriele Basilico, José Benito Bikandi, 
Tomás Campuzano, Marta Cárdenas, Juan 
de Echevarría, Enrique Epalza, Menchu 
Gal, Emile Godchaux, Antonio Guezala, 
Anselmo Guinea, Carlos de Haes, Mari Puri 
Herrero, Agustín Ibarrola, Francisco Iturrino, 
Genaro Lahuerta, Antonio Largacha, Robert 
Llimós, Gustavo de Maeztu, Juan Tomás 
Martínez Abades, Cirilo Martínez Novillo, 
Silvio Merlino, Jaime Morera, Oswald 
Oberhuber, Jesús Olasagasti, Lucio Ortiz 
de Urbina, Benjamin Palencia, Ernesto 
Pérez Orúe, Guillermo Pérez Villalta, Pablo 
Picasso, José Salís, Alberto Schommer, 
Joaquín Sunyer, Julián de Tellaeche, José 
María de Ucelay, Manolo Valdés eta 
Valentín de Zubiaurre.

Un siglo con la marina
mercante
 
Un siglo con la marina mercante, 1895 – 1995: 
I-II-III. aleak. 

Egilea: Luis María del Busto y Mandalúniz, 
Merkataritza Nabigazioko kapitaina. 

Edizioa: Merkataritza Nabigazioko Kapitainen 
Bizkaiko Elkartea.

Del Bustoren erreferentziazko obra hau 
hiru aletan banatuta dago. Horien bidez, 
Euskadi nahiz Espainiako Merkataritza 
Nabigazioaren historia ezagutuko dugu,  
bai eta XX. mendean Euskadiko zein 
Espainiako 655 ontzi-enpresetako 3.000 
ontziren historia ere. 

2007, 2010, 2011 
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Aurreko argitalpenez gain, Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoak bestelako 
argitalpenetan ere parte hartu du, argazki 
historikoak eta bildumako objektuak utziz. 
Horien artean, hauek dira aipagarrienak: 

- Altos Hornos de Vizcaya S.A. Historia de 
su flota. El hito de una siderurgia, 1895 
-1988. Marcos Merino Martínez. 

- La familia Aznar y sus negocios: 1830 – 
1983, Jesús María Valdivielso. Marcial Pons: 
Madril, 2006. 

- La Compañía Marítima del Nervión: los 
hombres, la empresa y los barcos (1899 – 
1986), Manuel Torres Goiri, Eugenio Torres 
Villanueva eta Jesús María Valdivielso.  Eu-
sko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sai-
la. Gasteiz, 2008. 

- Eta abar.

Antropología y maritimidad:
entramados y constructos
patrimoniales en el Abra y
Ría de Bilbao

Egilea: Juan Antonio Rubio – Ardanaz. 
Antropologoa, Itsasoko kultura eta 
gizartean aditua.  

2014
Maritimidades izeneko bildumaren 
lehendabiziko alea da honakoa. Bilduma 
horrek itsasoa du aztergai, eta Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoa izan zen lanaren 
sustatzailea.

Egileak “itsasoarekiko lotura berria” 
aztertzen du bertan: praktika eta harreman 
berriak jasotzen dira, ondarea ikertzeko 
parame-troak aztertuz.

Bilboko Itsasadarra eta, zehatzago, 
Santurtziko udalerri arrantzalea oinarri 
geografiko gisa hartuta, egileak 
itsasoarekin loturiko errealitatea 
identifikatu eta aztertzen du,  
bai eta azken 15 urteotan eremu horrek 
izan duen bilakaera ere. Adibide moduan, 
arrantzaren produkzio prozesuan  
sardina-saltzaileek izan duten garrantzia 
aztertzen du: urteen joan etorriekin  
eredu berriekin izan dituzten gatazkak, 
eta eredu moderno horrekin bat egiteko 
gauzatu behar izan dituzten eraldaketak.

Colaboraciones
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Itsasadarraren aitzindariak
 
Itsasadarrarekin loturiko enpresa eta 
proiektuen bidez Bilbo eraldatzeko ekarpen 
jakingarria egin zuten bederatzi aitzindari. Arlo 
asko landu zituzten pertsona emankorrak, 
ikuspegi profesionaletik nahiz humanotik 
azterturik, biografo, familiartekoen lekukotasun, 
hitzaldi eta argazkien bidez.
‘Itsasadarraren aitzindariak’ liburuan, izen 
bereko zikloan egindako hitzaldiak bildu ditu 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak, baita 
ziklo hura zela-eta El Correok argitaratutako 
erreportajeak eta familiek utzitako argazkiak 
ere, honako xede honekin: beren proiektu 
eta enpresen bidez Bilboko Itsasadarraren 
garapenari ekarpen jakingarria egin zioten 
aitzindarien berri ematea.
Lan horrek Bilboko Itsasadarraren ekonomia 
eta industria loraldi handiaren eta loraldi haren 
eragileen garaiaren ikuspegi zabala eskaintzen 
du. Bestalde, liburuaren osagarri, Itsasadarrean 
barrenako bisita gidatua egin daiteke, bisitariak 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoan barrena 
egingo lukeen bezala.

2015

2015
Identidad marítima, 
iconicidad y patrimonio

Itsas ikasketetan espezializaturiko 
Maritimidades bildumako bigarren liburukia, 
Isusko Vivas antropologo eta Euskal Herriko 
Arte Ederren Fakultateko irakaslearena. 
Ikuspegi antropologikotik ez ezik, ikuspegi 
ikonografikotik ere gertaera historiko eta 
geografiko bereziki adierazgarria izan da 
giza komunitateak ibaiertzean kokatzea, 
inguruneak horretarako aukera ematen 
zuen eta ustiatzeko baliabide naturalik 
bazegoen tokietan. Jatorri horrek kostaldeko 
nortasun sendo berezi bat sorrarazi du, 
kostako paisaia taxutu duten askotariko 
adierazpenetan islatu dena. Aipatutako 
fenomenoen alderdi hautemangarria nahiz 
haiek gertatzeko baldintzak deszifratzen, 
kokatzen eta aztertzen ditu egileak lan 
honetan. 
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Fiestas Marítimas Populares 
 
Itsas Museoak jarraipena eman dio itsas 
ikasketetan espezializaturiko Maritimidades 
bildumari, zeinare xedea baita arlo horretan 
egiten diren ikerketa eta adierazpenak 
sustatzea eta aditzera ematea. Hain zuzen 
ere, horrela erantzuten dio Museoak itsas 
gizarte eta kulturaren askotariko alderdiak 
argitalpen zientifikoaren parametroekin 
bat etorriz plazaratzeko eta zabaltzeko 
konpromisoari.
2016an, zehazki, bildumako hirugarren 
liburua eman da argitara: “Fiestas marítimas 
populares como parte del patrimonio 
inmaterial de la Ría de Bilbao, su Abra y la 
costa occidental de Bizkaia. Una perspectiva 
socioantopológica”, José Ignacio Homobono 
Martínez sozioantropologo eta Euskal 
Herriko Unibertsitateko soziologiako 
irakaslearen ikerlana.

2016
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“Estructuras ferroviarias y 
desarrollo portuario de la Ría 
de Bilbao”

Maritimidades bildumako laugarren liburuaren 
bidez, Ma Olga Macias Euskal Herriko 
Unibertsitateko doktore historialariak Bilboko 
Itsasadar eta portu inguruko burdinbideen 
eskutik portuak izandako garapena ulertzen 
laguntzen digu. Hain zuzen ere, egileak datu 
berriak eskaintzen dizkigu, orain arte gutxi-
asko ezezagunak baina biziki lagungarriak 
ulertzeko zer-nolako garrantzia izan zuen XIX. 
mendean eratzen hasi zen burdinbide egiturak. 
Burdinbideak gero eta garrantzi handiagoa 
hartzen joan ziren, XIX. mendean eta XX. 
mendearen hasieran Bilboko Itsasadarraren bi 
ertzetan izandako industria garapenaren eta 
portuaren garapenaren premien arabera.

“Hydrografía de Andrés de 
Poza (1585)” Guillermo Her-
ráez Cubinoren argitalpena

La Hydrografía de Andrés de Poza obra, Bilbon 
argitaratua, 1585ean, Poza Lizentziatuaren 
obra ezezagunena da, nahiz eta bigarren 
argitalpen bat ere izan zuen, Donostian, 
1675ean. Itsas tratatu hura, zeina izan 
baitzen oso baliagarria XVI. mendeko euskal 
marinelentzat, berriro aterako da argitara, 
liburu inprimatu modura, Bilboko Itsasadarra 
Itsas Museoaren ekimenez.
Argitalpen honek Hydrografíaren lehen 
argitalpeneko kopia guztietan kontserbatu ez 
zen  hitzaurre bat dakar, non Andrés Pozak 
azaltzen baitzuen nola sortu zen Orduñan, 
Bizkaian.

2017

2018



148 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

2018 “La Ribera de Deusto y Zor-
rotzaurre en la Ría de Bilbao”. 
Isusko Vivas Ziarrusta
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañana (Zuz.)

2018an, itsas ikasketetan espezializatutako 
bildumaren 5. liburukia argitaratu zen. Taldean 
egindako liburu bat da, zeinaren helburua baita 
berriki egindako ikerketa proiektuetan parte 
hartu duten diziplina zientifikoen ekarpen 
teoriko edo/eta aplikatuak modu artikulatuan 
biltzea, Erribera eta Zorrotzaurreko hiri-itsas 
espazioen ingurua ardatz harturik.

Itsastasunaren kontzeptua kategoria 
errepikaria da, eta, aldi berean, zeharlerroa ere 
bai, zeinari esker baitihardu itsas ikasketetan 
espezializaturiko bildumaren liburu honetan 
balio bateratzaile modura, ikuspegi bakoitzean 
modu espezifikoan bada ere. Oinarrian, 
hiriaren ideia ageri da ostertzean, bere agertoki 
eta testuinguru adierazgarriekin: eraldaketa 
iraunkor eta geldiezinean murgildutako 
gunea, non berrasmatzen eta birkokatzen 
diren gauzak eta pertsonak, zibilizazio irrikak 
bultzatuta; kultura  errotuen arragoa, gizarte 
askotarikotasunen multzoa.
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Dike Lehorren 150. urteurrenarekin bat eginez, haien historiari buruzko dokumental labur bat 
estreinatuko du Museoak 2018ko ekainaren 20an. Ekimen horren bidez, azpiegitura horren 
ondare eta industria balioa babestu eta ezagutzera eman nahi du Museoak, haren ekarpen 
historikoa erabakigarria izan baita Bilboren eta Bizkaiaren ekonomia eta gizartearentzat.

1868an inauguratu zituzten Dike Lehorrak, eta Compañía Euskalduna de Construcción y 
Reparación de Buques konpainiak erosi zituen 1900. urtean. 80 urteko historian, neurri handiko 
300 itsasontzitik gora eraiki zituzten ontziola hartan. Eta, hain zuzen ere, ontziolaren jardueren 
lekuko bizia eta gizarte osoaren bizimoduaren isla dira dikeak. Euskalduna ontziolak dike 
horietan konpondu eta eraiki zituen bere lehen ontziak.

Dokumentala Itsas Museoaren youtubeko kanal ofizialean dago eskuragarri, hiru hizkuntzatan 
(euskara, gaztelania eta ingelesa), interesdun guztien gozamenerako.
idiomas ( euskera, castellano e inglés) para el disfrute de todos los interesados. 

Dike Lehorren dokumentala, Euskaldunan

2018
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Ekitaldien antolakuntza 

11

M
useoko programazio kulturala 
orotariko ekitaldiekin borobil- 
tzen da. Enpresa eta erakunde 
asko dira urte guzti hauetan 

beren ekitaldiak Museoan burutu dituztenak. 
27.000m2-tako azalerarekin Museoa gune 
aproposa da, non kultura eta tradizioa batzen 
diren, banguardiako estetika batekin. 

Museoko teknikariek aholkularitza lanak 
burutzen dituzte enpresa eta erakundeentzat,  
antolaketa lanetan parte hartuz lehenengo 
urratsetik ekitaldiaren amaiera arte, 
xehetasun guztiak zainduz, zerbitzuaren 
bikaintasuna bilatuz. 
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Museoko gune bakoitzak ezaugarri  
bereziak ditu ekitaldi mota desberdinak 
antolatzeko: kongresuak, bilerak, 
aurkezpenak, prentsaurrekoak, etab. 

157m2 tako azalerarekin, entzungela megafo-
nia, pantaila eta ekitaldien antolakuntzarako 
beharrezkoak diren sistema eta tresneria guz-
tiarekin hornitua dago. Bertan aurki ditzake-
gun aulkiak mugikorrak dira, beraz edozein 
momentutan kendu eta mota askotariko eki-
taldiak antolatzeko aukera eskaintzen digute. 

Instalazio eta  
ekipamenduak

Entzungela
Teatro moduan: 190 pax. 

 Eskola: 90 pax. 

Koktela:  200 pax.  

Banketea:  120 pax.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoko 
Entzunaretoa
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Cóctel:  300 pax.  

Banquete:  150 pax.

Behatoki aretoa
Bere itxura bereizgarriak bilerak, ikastaroak 
eta prentsaurrekoak egiteko erabiltzea 
ahalbidetzen du, baita koktel edo gala-bazkari 
batez gozatzea ere, Bilboko Itsasadarrera 
bista ikusgarriekin. 89 m2 ditu eta aldi bateko 
erakusketak egiteko ezin hobea da. Gainera, 
117 m2-ko beste areto batekin komunikatuta 
dago.

25 lagunentzako lekua duen areto honek, 
batzarrak, lan gosariak edo tailerrak anto-
latzeko leku ezin hobea eskaintzen du. 

Batzar gela

325 m2-ko azalera eta 3,36 m-ko altuera 
duen espazio diafanoa da, edozein motata-
ko programak gauzatzeko egokia dena, bai 
banketeak zein hitzaldiak edo erakusketak 
egiteko ere.

• Museoko programaketak lehentasuna.

Teatro moduan: 45 pax. 

Koktela: 70 pax. 

Banketea:  50 pax.

Aldi baterako 
erakusketa aretoa
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Eraikinaren erdiko gunea da, bertatik 
Museoko eremu guztietara iritxi daiteke. 
305m2-tako azalerarekin, aproposa da 
coktail edo coffe-break bat antolatzeko,  
Entzungelan antolatutako ekitaldi baten 
osagarri gisa. 

Harrera gunea

Museoaren behin betiko erakusketan 
dago kokatuta eta koktel bereziak, gala- 
afariak, sarien banaketak, eta abar ospatzeko  
lekurik nabarmenena da.

Beirate aretoa

Koktela: 300 pax.  

Banketea:  150 pax.

Ekitaldia beirate aretoan
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80 pertsonako jai pribatuak eta ekitaldiak 
ospatzeko egokia da, kaira eta Bilboko 
Itsasadarrera ematen duten bistekin. 

Bilboko Itsasadarreko kai eta dikeak 
kokagune ezin hobea dute, Itsasadarrean  
bertan eta Bilboko erdigunean kokatuta. 
20.000m2-ekin mota askotariko ekitaldiak 
antolatu daitezke bertan: azokak, road 
shows-ak, musika kontzertuak, produktuen 
aurkezpenak, etab. 

Kafetegia

Kaiak.  
Kanpoaldea
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Ondoren urte hauetan antolatu diren  
zenbait ekitaldi daude izendatuta
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• Eitb Sarien banaketa. 

• Garbikide Jaia. Bizkaiko Foru Aldundia. 

• Eusko Jaurlaritzako 2004ko Turismo Kanpainaren aurkezpen ekitaldia. 

• BILBAR Estropada, Bilbo eta Bartzelona artean. Bartzelonako Itsas 

Museoarekin elkarlanean.    

• Radio Euskadiko Roge Blascoren “Levando Anclas” programaren 

25.urteurrena. 

• Euskal Herriko Eskolarteko piraguismo jokuak. Eusko Jaurlaritza. 

• “Pakea eta tolerantzia” aurrenengo margo lehiaketa.  

• Kotxe klasikoen bilkura. Seiscientosaren Lagunen Elkartea. 

• Los Vikingos en la Península Ibérica liburuaren aurkezpena. Reina Isabel 

de Dinamarca fundazioa. 

• Kalitatearen Aste Europearraren inaugurazioa. Euskalit. 

• Vázquez Montalbán idazleari omenaldia. Idi Ezkerra fundazioa. 

• Sarenet enpresaren Jardunaldi Teknologikoa.

• Emakunde-ren jardunaldiak. 

• Labein-en jardunaldiak.

• Azti Tecnalia-ren ekitaldia.

• Euskal Energia Erakundearen jardunaldia.

• Elhuyar, Zientzia eta Teknika-ren jardunaldia.

•  Marketing & Finanzas enpresaren ekitaldia.

•  Andaluziako Juntak antolatutako “Andaluzia Astea” azoka. 

•  Jarabe de Palo musika taldearen kontzertua. Bilbao 700.

•  Osakidetza-ren formakuntza jardunaldiak. 

•  Bilbao Urban Circuit, Museoko kaietan.

•  Novia Salcedo fundazioaren ekitaldia.

• “Suteen aurkako babesa” jardunaldia. Suhiltzaileen Elkartea.

• “Kalitatearen Aste Europearra” jardunaldia. Euskalit.

•  Euskadiko Hezkuntza Kooperatiben Federazioaren kongresua.

2004

2005
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• Neck & Neck. Argazki katalogoa.

• Italiako Eguna. Italiako Kontsulatuarekin elkarlanean. 

• Urologia Kongresua. Urologia Kilinikoa. 

• Naider Sari banaketa.

• Zierbenako Arrain eta Itsaski Azokaren aurkezpen ekitaldia.

• World Corporate Games. Bilboko Udala.  

• Garbikide Sariak. Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurugiro Saila.  

• Iparbide elkartearen Margo Lehiaketa.

• Eurobask-en jardunaldiak.

• Kardiologia kongresuaren gala-afaria.

2007

• Zaintzaileen formakuntza jardunaldia. EULEN. 

• Robotiker-en jardunaldia. 

• Auditoria Kongresu Nazionala. LANKOR. 

• LA CAIXA-ko zuzendarien bilera.

• Medikuentzako jardunaldiak. PROMEDIC FERRER laborategiak. 

• Euskadiko Endokrinologia eta Elikadura Elkartearen X. Kongresua. 

Osakidetza. 

• Garraio Aseguruen inguruko jardunaldiak: MAPFRE. 

• Formakuntza ikastaroak. EROSKI.

• Mª José Urruzolari omenaldi ekitaldia. EMAKUNDE. 

• Portuko Gidarien kongresua. 

• Formakuntza jardunaldiak. OSAKIDETZA. 

• GARBIKIDE Sariak. Bizkaiko Foru Aldundia, Ingurugiro Saila. 

2006
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• Creaktiva Bizkaia Kongresua. Creativity Zentrum.

• Bayer laborategien produktu berriaren aurkezpena.

• Gure Izar-en inaugurazio ekitaldia, minusbaliadunentzako 

egokitutako ontzia. 

• Buruko Gaisotasunen Eguna. AVIFES.

• Labe berriaren aurkezpena. Pisen, alemandarra.

• Zerga Agentziaren prentsaurrekoa. 

• Aste Nagusia. Gastronomi eta musika eskaintza.

• Pullmantur bidaiari ontzien promozio kanpaina. 

• Garbikide Sariak. Bizkaiko Foru Aldundia.

• Bizkaiko Eleiz Artxibategia. Ícaro Zentruaren aurkezpena.

• IBM produktuaren aurkezpen jardunaldia.

• Itsas Zuzenbideko jardunaldiak. EHU.

• Norvegiako bakailaoaren, skrei -aren aurkezpena.

• Un siglo de la Marina Mercante liburuaren aurkezpena. Luis Mª del Busto. 

• Uraren Nazioarteko Eguna. Unesco Etxea.

• Europako Ontzigintzaren Astea. ADIMDE. 

• Andaluzia Azoka. Andaluzia Juntaren Turismo Saila.  

• Mediku Zentru berriaren maketaren aukezpena eta erakusketa. IMQ.

• Garbikide Sariak. Bizkaiko Foru Aldundia. 

• Diana Navarroren kontzertua. Bilbao 700. 

• Bermeoko Hegaluzearen kanpainaren aurkezpena. 

• Zona 40 Principales. Cadena Ser-en jaialdia. 

• Aste Nagusia. Gastronomi eta musika eskaintza. 

• Basurtoko Ospitalearen 100. urtemugaren ospakizun jardunaldia. 

• Sotheby’s: XIX eta XX. mendeko Espainiako artelanen erakusketa. 

2009

2008
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• Galiziako Itsaski Gastronomi Azoka. Xacobeo 2010.

• Surfilm Festival Bilbao aurrenengo edizioa. 

• Road Show. Toyota.

• Itsastarren Eguna. Itsas Museoaren VII. urtemuga.

• Jet lag Fest 10. Bilboko Udala.

• Bizkaia Creaktiva 2010. Sormen Industrien Nazioarteko II. Foroa. 

• Edurne Pasabanen hitzaldia. Prisma Global.

• Bizkaiko Publizitate Agentzien elkartearen gala-afaria. Ekai.

• Seguros Bilbao talde ziklistaren aurkezpena.

• Osalan-en liburuaren aurkezpena. MBN.

• KRESALA telebista programaren aurkezpena. Eitb.

• Euskal Herriko Itsas Foroaren jardunaldiak.

• “Itsasoko logistikaren gaurko egoera”. Aquitaine – Euskadi Plataforma.

• Barakaldoko Ikea-ren 5. urteurrena ekitaldia.

• Bilbao LeaderSHIP Conference Kongresua. Euskal Herriko Itsas Foroa.

• Merck laborategien ekitaldia.

• Osakidetzaren larrialdieen formakuntza jardunaldia.

• Itsasmendikoi-ren prentsaurrekoa.

2010
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• Sinaval – Eurofishing 2011.

• Itsasaldi Azoka.

• Forum Bizkaia Creaktiva.

• Ingenieros – Deusto estropada.

• Burdeos – Bilbo Estropada, 2. Edizioa.

• Teink estropada: Bilbo – Donibane Lohitzune Saria.

• Museoko VIII. urtemugaren jaia.

• Itsas Museoaren on-line dendaren sorrera. 

• Museoen Nazioarteko Eguna.

• Sociedad de Clasificación de Buques liburuaren aurkezpena. Egilea: J.A. 

Reyero.

• Hitzaldia. Euskal Herriko Ingenierien Elkargoa: “Erantzunkizun zibila eta 

gure erakundeak”. 

• Euskal Herriko Piraguen Txapelketa. Aurkezpen prentsaurrekoa. 

• Bilboko Triatloiaren 1go edizioaren aurkezpena. Prentsaurrekoa. 

• Orioko Bisigu Egunaren aurkezpena. Prentsaurrekoa. 

• Saltillo: Santiagorako bidea Itsasaldiaren 2.etaparen hasiera.  

• Roald Amundsen-en Mendeurrenaren Ekitaldia. Norvegiako Enbaxada.  

• IPAR Margo Lehiaketa. 

• Garbikide Sariak. Bizkaiko Foru Aldundia. 

• Gau Zuria. Goram Bregovic-en kontzertua. 

• Orígenes históricas del clúster de la industria marítima en el País Vasco y 

su legado para el presente liburuaren aurkezpena. Euskal Herriko Foroa.  

• Mugikortasun Astea. Bilboko Udaleko Ingurugiro saila.  

• Robinson Crusoe Treasure Klubaren eta Itsaspeko ardoaren aurkezpen ek-

italdia. Bajo el Agua Factory.

2011
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• Pakea Bizkaia.  Anna Corbella eta Jaume Mumbrú-ren hitzaldia: “BWR 

Munduari bira”.    

• NATURGAS/BBK TRANSANTARTIKA espedizioa. Antartikatik bueltan 

Alberto Iñurrategi, Juan Vallejo eta Mikel Zabalzaren prentsaurrekoa.  

• Bizgarri Elkartea. “Komunikazio forma grafikoak: adin txikikoak eta 

merabeak” jardunaldiak. 

• Euskadiko Blogarien Elkartearen batzarra, BLOGEU –Bloggers Euskal 

Elkartea.

• Nazioarteko Migrazioen VII. Kongresua. BBK-ko  Gizarte Ekintza. 

• “RMS Titanic: las verdaderas razones de su hundimiento”, liburuaren 

aurkezpena. Egilea: José Antonio Reyero.

• OSALAN. RCP ikastaroak

•    La Caixa-ren Sari banaketa. 

•    IPAR Margo Lehiaketa. 

•  “Legado de Mar” liburuaren aurkezpena. Egilea: Manuel Torres.

• Aktibitate humanistikoaen Astea: “Itsasoa eta osasuna”.

• Energiaren Eraginkortasunerako Foro Teknikoa.

• Ogasun Ministeritzaren Teknikarien 12. Kongresua. 

• Alemaniaren Turismo kanpainaren ekitaldia.

• HYDRA 2012 kongresua.

• Gau Zuria.

• Dibertigarria.

• Gaztearte: Gazte Txartelaren 25. urteurrena.

2012
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• General Electric-en gala afaria.

• ASAKEN.  Alturako Lanen 1go Jardunaldi Teknikoa.

• Instituto de Empresa: IE venture net work. 

• Seguros Bilbao talde ziklistaren aurkezpena. 

• Hartmann laborategiak: produktu berrien aurkezpena. 

• Gaes. Audiofono berrien aurkezpena.

• Feder. Euskal Herriko Gaisotasun Arraroen 2.go jardunaldiak.

• Sormen Industrien 5.go Nazioarteko Foroa.

• Ingenieritza - Deusto Estropada.

• Sinaval Eurofishing. 

• Novia Salcedo. Formakuntza tailerra. 

• Bilbao Art District. 

• Dema. Ekintzaile Programaren Sariak.

• Orbea. Orca gamaren aurkezpena.

• Osakidetza. Sari banaketa.

• Museoen Nazioarteko Eguna. 

• Europa Active Club. Pfizer laborategien produktuen aurkezpena.

• EPD Energía-ren jardunaldiak. 

• Iberdrola. Tailerrak.  

• La Caixa. Itsas sektorearentzako produktu finantzieroen aurkezpen 

jardunaldiak. 

• Talentia Programaren Aurkezpena. Bizkaiko Foru Aldundia. 

• Gau Zuria.

• Schindler. Igogailu berrien aurkezpena.

• Euskal Kostaldeko Museoen Eguna.

• Orbea week.  

• Hiru Itsasadarren Estropada, II. Edizioa

• Bilbao Mini-Maker Faire.

• Dibertigarria. 

• Itsas Museoko 10. urtemuga jaia

2013
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• Eusko Jaurlaritza. “Vascos en Buenos Aires” liburuaren aurkezpena. 

• EISAI Farmacéutica / Banks-Sadler arteko bilera. 

• Vertical Marketing – Apple enpresak antolaturiko biltzarra. 

• Bilbao Aseguruak. Prestakuntza jardunaldia. 

• Pierre Fabre laborategiak. Produktu-aurkezpena. 

• SMARTDECO. Hortz Inplanteen Kongresua. Medical 3. 

• OSALAN. Prestakuntza jardunaldia. 

• Roadshow: Espainiako Saskibaloi Federazioa. Bilbo, 2014ko Munduko Koparen 

egoitza. 

• Sunday Market: Hileko azken igandeetan. Go-Basquing. Aurkezpen jardunaldia. 

• Finanzauto. Produktu-aurkezpena.  

• DEMA. Prestakuntza jardunaldia.  

• EVENTIA. Gala-afaria. 

• Resuscitation kongresua. 

• Alegría Activity. Uruguaiko Turismoa Sustatzeko Autobusa.  

• Norbega Coca-Cola. “Euskarazko ipuin laburren lehiaketa”, sari-banaketa.  

• Osakidetza. Barne Medikuntzako Kongresua. 

• Eusko Jaurlaritza. Turismo Zuzendaritza. Euskadi – ACT Ligako Banderaren 

aurkezpena. 

• HAEE. Aurkezpen jardunaldia:“Euskal Administrazio Publikoaren Legearen 

Aurreproiektua”. 

• Tecnalia. “Papirus Market Event in Bibao”. 

• Estropatada WOP.

• URA, Uraren Euskal Agentzia. Uraren Munduko Txostenaren aurkezpena. 

• Unesco Etxea. Iraunkortasunari buruzko jardunaldia. 

• Ekirauto. Roadshow MAZDA. 

• AZTI – Tecnalia. Itsas Ikerkuntzako Unitatearen jardunaldia. 

• EAPN Euskadi. Pobrezia eta Gizarte Bazterketa egoeran dauden Pertsonen Parte-

hartzerako 1. Topaketa. 

• 60. urteurrena: Degrémont. 

2014
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• Ruta Quetzal BBVA. 

• Sail in Festival. Bela-ontzien kulturaren festibala. 

• Mercedes. Produktu-aurkezpena. 

• Dibertigarria. Itsasoaren azoka. 

• Munduko Jendea Festibala.

• Eusko Jaurlaritza. Etxebizitza: hutsik dauden etxebizitzak mugiarazteko pizgarriak. 

• Biltzarra: Ecoplayas. Ategrus. 

• VAS Telefónica Taldea. Produktu-aurkezpena. 

• FIAT. Cinquecento-ren aurkezpena.

• “Ekintzailetza, berrikuntza eta euskal enpresa ekintzaileak”. Deia eta Telefónica. 

• Maersk Line Iberia. Bezeroentzako jardunaldia. 

• Euskal Kostaldea Networking. Basquetour. 

• Eusko Jaurlaritza. Lehendakaritza. 
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• Exposición exterior. Gigantes de la edad de hielo, Evolución Humana y mar.

• Kanpo erakusketa. Izotz Aroko Erraldoiak, Giza Eboluzioa eta Itsasoa

• Museoen Nazioarteko Eguna – maiatzak 18.

• Euskal Kostaldeko Museoen Asteburua - 2015eko ekaina

• Bilbao Art District - 2015eko Udaberria

• Basque Fest – Aste Santua.

• Gau Zuria – ekainak 15.

• Dibertigarria - iraila

• Fair Saturday – azaroak 28.

• Durangoko Azoka - abenduak 4.

• Munduko Jendeen Jaialdia – ekainak 27 eta 28

• IPAR Elkartearen XXXIX. Pintura Lehiaketa – urriak 17.

• Ingeniariak – Deustu estropada

• Itsasadarretako Estropadaren 4. edizioa. Bilbao – Bermeo Belaontzien Estropada. 

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak, Euskadiko Biodibertsitate Zentroak eta 

Bajoelagua Factoryk lankidetzan antolatua.

• TEINK  Trofeoa Estropada (Bilbo – Donibane Lohitzune) Estropadaren abiapuntua 

eta Pirinioen alde bietako euskaldunen topagune eta bizikidetzarako gunea.

• Sail In Festival – Bilbo, belaren munduko bilgune, SAIL in Festival jaialdiari esker. 

Belari buruzko lehen zinema jaialdia da, eta belari buruzko nazioarteko eduki 

onenak –dokumentalak, filmak, hitzaldiak eta erakusketak– biltzen ditu; era berean, 

protagonista guztien topagune ere bada.

• SEGUROS BILBAOren txirrindularitza taldearen aurkezpena

• Eusko Jaurlaritzaren jardunaldiak – Lan Saila

• Ekonomialarien Euskal Elkargoa

• Salón Náutico.

• OSALAN, jardunaldiak

• SAN MIGUEL, sustapena

• MAZDAren aurkezpena

• Ondarearen jardunaldiak

• Basquetour

• Tecnalia

• 2015ean, orotariko 60 ekitaldi baino gehiago egin ziren guztira (aurkezpenak, 

prentsaurrekoak, jardunaldiak...)

2015
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•  Día Internacional de los Museos 

•  Museoen Nazioarteko Eguna

•  Euskal Kostaldeko Museoen Asteburua

•  Bilbao Art District - 2015eko Udaberria

•  Basque Fest – Aste Santua

•  Gau Zuria

•  Dibertigarria - iraila

•  Fair Saturday

•  Durangoko Azoka

•  Munduko Jendeen Jaialdia

•  IPAR Elkartearen XXXIX. Pintura Lehiaketa

•  Ingeniariak – Deustu estropada

•  Sail In Festival – Bilbao

•  Go Basquing

•  Euskaltel

•  Nestle

•  Gescovi

•  Propeller

•  Seguros Bilbao

•  Tecnalia

•  Lagun Aro Aseguruak

•  Deloitte

•  Euskal Herriko Itsas Foroa

•  Tissot

•  UPV-EHU

•  Osalan

•  Uvesco

•  Eusko Jaurlaritza – Hezkuntza Saila

•  2016an, orotariko 50 ekitaldi baino gehiago egin ziren guztira (aurkezpenak, 

prentsaurrekoak, jardunaldiak…) 

2016
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•  Rueda de Prensa BUTS. 

•  BUTS, prentsaurrekoa.

•  La Caixa, ekitadia

•  Aduanak, Zerga Agentzia

•  Copa Gitana ospakizun ekitaldia

•  Echebastar, produktu aurkezpena

•  Semantic Systema prestakuntza jardunaldia

•  ASENTA, enpresa aholkularitzako jardunaldia

•  Marine Sea Week - Sinaval

•  Euskal Herriko Itsas Foroaren Aholkularitza Kontseilua

•  Labox, farmaziako produktuen aurkezpena

•  Janssen farmazeutika

•  Seguros Bilbao, prestakuntza jarduera

•  Bizkaiko Foru Liburutegiaren aurkezpena

•  Igarle

•  Gerona Group 

•  Congrebas

•  FEVAS, Erabateko Inklusioa Euskadi

•  Oticon, produktu aurkezpena

•  Yamaha

•  Ikea, barne ekitaldia

•  Gescovi

•  Labox

•  Tecnalia, biltzarra

•  Skunkfunk, bilduma berriaren aurkezpena

•  Ibermatica, jardunaldia

•  ANEFHOP

•  MC Mutual

•  Eusko Jaurlaritza

•  Tisa

2017
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•  ABAO y Puerto de Bilbao 

•  OLBE eta Bilboko Portua

•  Euskaraldia, barne eta jendaurreko aurkezpena

•  URAren biltzarra

•  Unisound Jaialdia

•  Peñascal Fundazioaren 2. Aukerako Eskolen Topaketa 

•  San Miguel Music Explores Bilbao

•  Uniport ekitaldia

•  Europako Legebiltzarra

•  Estropatada

•  IGN X. urteurrena

•  World Camp Bilbao

•  Cinzano Ostalaritza Lehiaketa

•  Bilbao BBK Kayak

•  Marmitako Sailing jaialdia

•  Petronor, 50. urteurrena

•  VMWare

•  Vodafone “ Fast Fordward Sessions”

•  Goethe Fundazioa

•  DEMA, Bizkaiko Foru Aldundia

•  ANAVAS, XXV. urteurrena

•  Bilbao Urban Desing

•  La Roche farmazeutika, produktu aurkezpena

•  Bizkaired

•  Leadingfarma

•  REDEL

•  “Future for a Fair World” Fair Saturday munduko foroa

•  Novartis

•  Euskal Herriko Itsas Foroa – Iraunkortasunari buruzko jardunaldia

•  CONSORTEX Itsas Sektoreko Europako Partzuergoen Prestakuntza jardunaldi 

teknikoa

•  NovoNordisk

•  Ondoan, ekitaldi korporatiboa

•  IKEA, urteko ekitaldia

•  ANAVAS, Zuzendaritza Batzordea

2018
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• EUSKAL MUSEOA-rekin lankidetza, bi museoen bisitarientzako deskontuak. 

• MUSEUM CEMENTOS REZOLA-ra aldi baterako erakusketarako objektuen 

lagapena.  

• Museoko bildumako zenbait objektuen lagapena RIALIA, Portugaleteko 

Industria Museoari. 

• Erakusketen muntaia lanetan aritzeko PEÑASCAL fundazioarekin elkarlana. 

• DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, ikasleentzako formazio praktika programa.

• GAZTETXO ESKOLA, formazio praktika programa.

• Euskal Herriko Ikastolen Elkartea: IKASARRAUNA programa. 

• Bilbobentura: piragua alokairu zerbitzua Bilboko Itsasadarrean. 

• Ur–Ikara Elkartea: Teink Estropada. 

• Itsas Begia: Burdinaren Ibilbidea. Bilbo–Donibane Lohizune–Urdazubi arteko 

itsasaldia. 

• Agiantza Elkartea: Museoko dikeetan Grey Ghost belaontziaren zaharberritze 

lanak.

• Ur-Garbi: Itsasadarreko hondakinak jasotzen dituen ontzi-garbitzailearen 

amarradura. 

• Bilboko Portuko Amarradoreak: Txinbito ontziaren amarradura. 

• Bilboats ontziarentzako amarradura.

• Ontzi-Maketagileen Elkartea: Museoko bildumarako maketen zaharberritze eta 

fabrikazioa.  

Lankidetza hitzarmenak
Hiritarrei irekitako zentru kultural izaten jar-
raitzeko helburuarekin, Itsas Museoak 10 urte 
hauetan hainbat erakunde, enpresa eta elk-
arteekin lankidetzarako hitzarmenak sinatu 
ditu. 
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Beste kolaborazio batzuk:

• Club Lector / Harpidedunak.

• Hirukide. Euskadiko Familia  

Ugarien Federazioa.

• Orkestra Sinfonikoa.

• Athletic Club fundazioa.

• BBK26.

• Gazte Txartela.

• Betizu.

• Itsasamezten.

• Orza.

• Garbikide. Bizkaiko Foru Aldundia.

• Childrens Lab.

• Suspergintza.

• Bilboko Udala.

• EHU-ko Magisteritza Eskola.

• Deustuko Unibertsitatea.

• Bilbobentura.

• Bwaters.

• ASAKEN: Altegi -Lan Bertikalen Eskola Carola garabian.  

•  BWaters: stand-up paddle taulen alokairua eta ikastaroak Bilboko Itsasadarrean.

• Bilboko Udaleko Ingurugiro saila: bizikletan ikasteko eta trebatzeko ikastaroak. 

• Madariaga Dorretxea, Euskal Herriko Bidodibertsitate Zentrua: Bilbo - Bermeo 

arteko belaontzien estropada

• Pakea Bizkaia

• Euskal Kostaldeko Museo Sarearen sorkuntza.

• Acuerdo de colaboración con el barco escuela Atyla por el que el Museo se 

convierte en su puerto base durante el invierno y el ATYLA representa al Museo 

en sus navegaciones estivales. 

• Bilbao Ekintzarekiko lankidetza, “Argizko larruazalak” instalazio artistikoa 

mantentzeari buruzkoa.

• Bilbao Ekintza, EHU eta Aurtenetxea Containersekiko lankidetza, EHUko Arte 

Ederretako Fakultateko ikasleentzako esku-hartze artistikoen lehiaketa antolatzeari 

buruzkoa.

• Azti eta Ur Partzuergoarekiko lankidetza: “Itsasadarraren magia” erakusketa eta 

hari atxikitako jarduera guztiak gauzatzeari buruzkoa.
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Bisitari kopuruaren bilakaera 

12
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B
ilboko Itsasadarra Itsas Museoak 
bertaratu diren bisitarien kopurua 
sendotu egin du 10 urteotan. 
Gaur egunean Bizkaiko hirugarren 

museoa dela azpimarra genezake, bisitari 
kopuruari dagokionez.  

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

TOTAL 909.899 101.761

*Museoak ateak 2003ko azaroaren 20an zabaldu zituen.

HEZKUNTZA PROGRAMAN 

PARTE HARTUTAKO HAUR ETA 

GAZTE BISTARIEN KOPURUA

BISITARI  

KOPURUAURTEA
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Kudeaketa organoa

13
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Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa 
Fundazioko Patronatua

Fundazioko Patronatua, Bilboko Itsasadarra 
Itsas Museoko kudeaketa organoa, erakunde 
eta enpresa pribatuek osatzen dute. Gainera, 
Museoak beste zenbait enpresa pribatuen 
babesa izan du hamar urte hauetan. 

Berezko Patroiak:

1. Bilbo Udal txit gorena (Alkatea)
2.    Bizkaiko Foru Aldundia txit gorena 

(Bizkaiko Diputatu Nagusia)
3. Bilboko Merkataritza Ganbera 

(Presidentea)
4. Bilboko Portu Agintaritza (Presidentea)

Hautatutako Patroiak:

1. Bergé Infraestructuras y Servicios 
Logísticos, S.L.

2. Compañía de Remolcadores Ibaizabal, 
S.A. konpainia

3. Petróleos del Norte, S.A.



MEMORIA DISEÑADA POR:



BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA
Muelle Ramón de la Sota 1
48013 Bilbo

Telf. 94 608 55 00
info@museomaritimobilbao.org


