
Currículumak 

Agustín Ibarrola (Basauri, 1930) 

Margolari eta eskultorea. Lehendabiziko prestakuntza Bilboko arte eta Lanbideen Eskolan jaso zuen, 
harik eta, 1948an, Madrilera joan zen arte, non Daniel Vázquez Díazekin ikasi zuen. Margolari horren 
lantegian, ikasle gisa, eman zituen bere lehenengo pausuak kubismoan. 1950eko hamarkadaren hasieran 
Oteiza ezagutu zuen. Oteizak hurbilarazi zion konstruktibismoaren espazio berezkoaren kontzeptua eta, 
gainera, arte-sorkuntza kolektiboaren ikuspegia irakatsi zion. 1956. urtean Parisera joan zen, eta han 
'Equipo 57' taldea sortu zuen, beste artista espainiar batzuekin batera (José Duarte, Ángel Duarte y José 
Serrano). 

Bereziki azpimarratzekoa da trantsizio garaian egindako lan grafiko itzela, nagusiki grabatuak eta 
margoak, zeren eta bere ibilbideko sasoi emankorra izateaz gainera, garai hartako ikonografia sozial eta 
inkonformista ezaugarritzen baitu. 

1980ko hamarkadaz geroztik, material berriekin esperimentatu zuen eta, tamaina handiko lanak egin 
zituen trenbide-trabesak, hormigoia, papera edo burdina erabiliz. Etapa horretako adibideak dira 
Abandoko geltokia (Bilbo), 'Viaje al infinito' lana erakusten duena; Chamartíngo geltokia (Madril), non 
'Ola a ritmo de txalaparta' lana sortu zuen 1986tik 1987ra bitartean, edo Madrilgo Principe Pío geltokia, 
'El Bosque de Tótems' lana erakusten duena, hormigoi-blokeen gaineko 50 trenbide-trabes dituena. Ezin 
ahaztuko dugu Omako Baso ezaguna (1986-1991) edo bere azken lanetako bat, 'Los cubos de la 
memoria', zeinean Llaneseko arrantza-portuko harri-lubeta osatzen duten hormigoi-blokeak margotu 
zituen. 

 

Maider Lopez (Donostia-San Sebastián, 1975) 

Artista plastikoa, Arte Ederretako lizentziaduna EHUko Arte Ederren fakultatean. Gipuzkoako hiriburuan 
jardun du lanean. Posminimalismoaren jarraitzaile eta oinordekoa da, eta haren lana arte, diseinu eta 
arkitekturaren arteko elkarrizketatik sortzen da. Ildo horri jarraituta, bere instalazioetan, galeria bateko 
espazio arkitektonikoa edo eraikina bera artelan bihurtzen du, hormetan, zoruan edo leihoetan egindako 
esku-hartzeeen bitartez, edo barne-altzariak eta hiri-altzariak sortuz, edota zutabeak serieetan aurkeztuz. 
Oso ezagunak dira, baita ere, esperienztia komunitarioak eta eguneroko guneak okupatuz egindako 
interbentzioak. 

 

Santiago Eraso (Tolosa, 1955) 

Kultur kudeatzailea, Filosofia eta Letretan lizentziaduna. Donostiako Arteleku - Arte eta Kultura 
Garaikidearen Zentroaren zuzendaria izan da 2006. urtera arte. Erreferente bat bihurtu da arte-jarduera 
bultzatzeko kultur politiken eta bitartekaritza publikoaren gaineko gogoeta egiten duten pertsonen artean. 
Urte hauetan, pentsamendu garaikidearen gai giltzarriei buruzko foro eta batzar askotan parte hartu izan 
du, eta gaur egun, gure erkidegoari dagokionez, 2016n Donostia Europako Kultur Hiriburua izateko 
hautagaitzaren kultura-zuzendaria da. 

	  


