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2014ko GURE ARTEA SARIEK BADITUZTE 
IRABAZLEAK 

 
Juan Luis Moraza eta Inazio Escudero artistek, eta Juan y Pablo 

de Otaola bekak jasoko dituzte 2014ko Gure Artea Sariak. 
 
 
Joxean Muñoz Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak eta Miren Jaio, Gure 
Artea sarien 2014ko edizioaren epaimahaiburuak, lehiaketaren aurtengo 
irabazleen izenak ezagutarazi dituzte gaur goizean, Donostian egin den 
prentsaurrekoan. Irabazleak, honako hauek dira: Juan Luis Morazak, ibilbide 
artistikoaren aitormenari dagokion modalitatean jasoko du Gure Artea 2014 
saria; Inazio Escuderok, sorkuntza-lana aitortzeko modalitatean; eta 
hirugarrenik, ikusizko arteen arloan egindako lana aitortzen duen modalitatean 
beka batek jasoko du aurten saria: Basauriko Kultur Etxeak ematen duen 
“Juan y Pablo de Otaola” bekak. 
 
Gure Artea sarien bidez 65.000 euro banatzen dira urtero saritan: 25.000 euro 
lehen bi modalitateetako bakoitzean, eta 15.000 euro hirugarrenean. Sari hauen 
bidez, egin duten lana aitortu eta arte garaikidean eta euskal kulturan egindako 
ekarpena onartu nahi zaie irabazleei. Sortzaileak saritzen dira -bai euren 
ibilbide profesionalagatik, bai azken urte hauetan egin duten sormen 
jardueragatik- baina baita beste eragile edo erakunde batzuk ere, arte 
plastikoen edo ikusizko arteen eremuan egin duten jardueragatik. 

2014ko Gure Artea sarien epaimahaiburu Miren Jaio izan da, arte kritikoa eta 
Bulegoak z/b arte bulegoko kidea. Honekin batera, epaimahaiko eledun izan 
dira: June Crespo, artista eta 2013ko sariduna; Txuspo Poyo, artista; Ana 
Salaberia, Koldo Mitxelenako erakusketa aretoaren arduraduna, eta Fernando 
Illana, artista eta Trayecto Galeria programaren arduraduna.  

Sari-banaketa ekitaldia uztailean egingo da, Donostiako San Telmo Museoan.  

 

 
Donostian, 2014ko maiatzaren 22an. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 018286 - Fax 945 01 8198 – E-mail: prentsahhpk@ej-gv.es 

 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

Ibilbide artistikoa aitortzeko Gure Artea Saria: 
Juan Luis Moraza (Gasteiz, 1960) 

  
 Saria:  25.000€ 
 
Juan Luis Morazak (Gasteiz, 1960) eskulturaren eremuan garatu du batik bat bere 
lana. Bere baitan pintura, objektuak, instalazioak eta ikus-entzunezko sorkuntzak –
hainbat formatu, teknika eta testuingurutakoak-  integratzeko gai den eremu zabal gisa 
ulertzen du eskultura Morazak. 
 
Bere lanak hainbat bildumatan aurki daitezke, publiko nahiz pribatuetan. Publikoen 
artean nabarmentzekoak dira Reina Sofia Museoko bildumak (Madril); MACBA 
(Bartzelona); Artium (Gasteiz); edo Bilboko Arte Ederren Museokoa. Pribatuen artean 
aipagarriak dira Guggenheim-Bilbao, Rona Hoffman (Chicago); Dona & Howard Stone 
(Chicago); Laura Skoler (Nueva York); edo Erik Hans Hochheimer (Amsterdam);  
     
Bere artista lanari arte-irakaskuntzari eskaintzen dion tarte zabala gehitu behar zaio, 
bai unibertsitatetan, bai arte zentroetan. Euskal Herriko Unibertsitatean Arte Ederretan 
doktore, Vigoko Unibertsitateko Eskultura Departamentuan irakasle titularra da; 
Madrilgo Unibertsitate Europarrean eta Marsellako École de Beaux Arts-en (Arte 
Ederren Eskolan) irakasle gonbidatua. 
 
Egun, erakusketa zabala prestatzen ari da Madrilgo Reina Sofia Museoan, aurtengo 
urrian beratan inauguratuko duena. 
 
Epaimahaiak merezimendu hauek aitortu dizkio artistari bere ebazpenean: 
 
Juan Luis Moraza eskultore eta CVAren (Comité de Vigilancia Artística- Zaintza 
Artistikorako Batzordea) sortzaileak artista gisa egin duen lan oparoa saritu nahi da. 
Lan honek bere baitan hartzen du artearen eremuko hainbat dimentsiotara egin duen 
ekarpena, hala nola, sorkuntzara, interpretaziora, transmisiora, komisario lanera eta 
kudeaketara. Bere lana, bereziki eskulturaren eremuan garatua, hainbat erakusketatan 
aurkeztu izan da azken 35 urte hauetan, bai bertan eta baita nazioartean ere. Juan 
Luis Moraza, bere belaunaldiko artisten artean eragin handieneko eta 
nabarmenenetakotzat jotzen da estatuan. 
 
Morazaren artista lanak ibilbide paraleloa egin du etengabeko jardun diskurtsibo eta 
teoriko emankorrarekin. Bere pentsalari alorrean, azpimarratzekoa da testu teorikoen 
bidez nahiz erakusketetako komisario lanaren bidez egin duen ekarpena. Azken hauen 
artean dago Incógnitas. Cartografías del Arte contemporáneo en el País Vasco 
erakusketa (Guggenheim-Bilbao Museoa, 2007), erreferentzia historiografiko eta 
metodologiko bihurtu den erakusketa. Unibertsitatean eta arte-zentroetan artearen 
irakaskuntzaren bidez transmisioari eskaini dion tartea ere goraipatu beharrekoa da 
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 Sorkuntza lana aitortzeko Gure Artea Saria:  

Inazio Escudero (Bilbo, 1972) 
 

Saria:  25.000€ 
  
 
Bilbo, 1972. Arte Ederretan lizentziatua, ikus-entzunezko espezialitatean, Euskal 
Herriko Unibertsitatean. Zurichen egonaldia egin ondoren, Angel Badosek eta Txomin 
Badiolak emandako tailer batean parte hartu zuen Artelekun 1997an, Donostian. 
Bartzelonako Pompeu Fabra Unibertsitatean 1998an Arte Digitalen inguruko masterra 
egin ondoren, Bilbora itzuli zen berriro, artea eta irakaskuntza uztartzen hasteko. Bere 
lan artistikoak erakusketetan, performancetan eta bideo-emanaldietan ikusi ahal izan 
dira, honako leku hauetan: Bilboko Arte Ederren Museoan; Donostiako Artelekun; 
Gasteizko Montehermoso Kulturunean; Galerie du Triangle, Bordellen; Tecla Sala, 
Hospitaleten; Fundació Miró, Bartzelonan; edo Bilboko Festival Musicaexmachinan, 
beste hainbat areto eta jaialdiren artean, baina baita gune autogestionatuetan ere: 
Matadeixe (Azkoitia), Müllerenea (Deusto), Bomberenea (Tolosa) edo Larraskitu 
(Bilbo). 
 
Epaimahaiak merezimendu hauek aitortu dizkio artistari bere ebazpenean: 
 
Sorkuntza lanaren sariarekin Inazio Escuderoren eginahala aitortzen da, bere 
sorkuntzek, soinu, irudi nahiz performanceak baliatuz, ikusizko arteen eremua zabaldu 
eta astintzeko duten gaitasunagatik. Izaeraz erabat esperimentala izanik, bere 
jardunak ikus-entzunezko hizkuntzan performancearen esperientziak artikulatu eta 
marrazteko ekarpen berezia egiten du. Esperientzia horietatik abiatzen da, 
publikoarekiko norgehiagoka unean berriro beraietara itzultzeko. Horrela, bere 
performancetan artista hau lanaren eta publikoaren tartean kokatzen da closeup, 
disoziazioa edo umorea erabiliz baliabide gisa. Publikoaren eta performancearen 
arteko distantziak desestabilizatzea du asmo. 
 
Artistak performancea eta bideoa jorratzen ditu batik bat, tradizionalki kidetza 
harremana –nahiz eta ongi mugatua- izan duten bi baliabide. Horrela, bideoa 
performancea erregistratzeko bide moduan erabili izan da. Escuderoren lanean, aldiz, 
bideoa performancearen zati banaezina da. Haiek era pasiboan erregistratu beharrean, 
bidean aurkitzen dituen elementuekin ekintzak sortarazteaz eta aktibatzeaz arduratzen 
da bideoa Escuderok sinatutako lanetan.  
 
Artistak bideoa jorratzeko duen erak erregimen optikoetatik kanpo gelditzen den irudia 
sortzen du. Kameran egindako edizioak eta grabazio itsuak, kameraren eta gorputz 
edo objektuen arteko harreman intimoak, edota grabagailua mugimenduan dela 
ezohiko ikuspegietatik lanean ipintzeak, irudi ukigarria sortzen du emaitza gisa. 
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Ikusizko arteen arloan agenteek egindako lana aitortzeko  
Gure Artea Saria: 

Juan y Pablo de Otaola beka 
(Basauriko Kultur Etxea) 

Saria:15.000€ 
 
“Juan y Pablo de Otaola” Beka saritu da, azken 25 urteetan euren ibilbidearen hasieran 
dauden artisten lanari babesa erakusten egindako eginahalagatik. Urtez urte, 
apaltasunez eta zorabiorik gabe, baina eraginkortasun handiz, ekimen honek eremu 
publiko eta pribatuen arteko lankidetza proiektu  bat instituzionalizatzea lortu du. 
 
1988 eta 1989 urteetan, Santiago Burutxaga Basauriko Kultur Etxeko zuzendari zela, 
Pablo Otaolak kolaborazio ekonomiko bat proposatu zion, bere aitaren izena eramango 
zuen ekitaldi bat sortzeko asmoz. Hasieratik, proposamenaren antolaketa Basauriko 
Kultur Etxearen kontu izan da, eta bekaren diru-kopurua berriz, Pablo Otaolak hartu du 
bere gain. Bestalde, ekimenaren eraginkortasuna areagotzeko, Basauriko Kultur 
Etxeak erakusketa antolatzen dio diru horrekin bekaren onuradunari. Oraindik ere 
formula honek indarrean dirau. 
 
1990ean egin zen lehen edizioa. Jose Miguel Gaztelu izan da, Toño Gonzalezen 
aholkularitzarekin, proposamena gidatu eta koordinatu duena, eta ordutik hona, Euskal 
Autonomia Erkidegoan arte garaikidea finkatzeko kolaboraziorik garrantzitsuenen 
artean dago sustraiturik. 
 
Beka honen jasotzaileak sortzaile gazteak dira, batez ere Arte Ederretan lizentziatu eta 
Fakultatetik irten berritan, eremu profesionalerako pausoa oraindik egin ez dutenak. 
Hutsune horixe betetzen saiatzen da Juan y Pablo de Otaola beka, eta lan horixe da 
aurten Gure Artea Sarien epaimahaiak nabarmendu eta aitortu nahi izan duena. 
 
Beka hau ematen duen epaimahaia osatzen dute, Basauriko Udaleko Alkateak eta 
Kultura zinegotziak, Kultur Etxeko jardueren zuzendariak, eta Ikusizko Arteen alorreko 
bi pertsona entzutetsuk. 
 
Aurten 25. Ediziora iritsi da beka. Beraz, epaimahaiak iritzi dio aukera ona dela erabat 
sustraitua dagoen ekimen hau nabarmentzeko.  
 

 
 


