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PRENTSA OHARRA 
 

 
 

 
Bingen Zupiria Kultura eta Hizkuntza Politika sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren 

bozeramailearen erantzuna Euskal Talde Popularra-Ciudadanos taldeak Bilboko 
Arte Ederren Museoa handitzearen inguruan egindako interpelazioari 

 

 
 
Egunon Karmelo Barrio Jauna. 

Eskerrik asko Bilboko Arte Ederren Museoaren handitzea Legebiltzar honetara ekartzeagatik. 

Legegintzaldi honetan Euskadin garatuko diren kultura-proiektu garrantzitsuenetako bat da, eta 
uste dut garrantzitsua dela ganbera honetan aztertzea eta eztabaidatzea. 

Sentitzen dudana da, galdera egitearen arrazoia Euskadin kultur azpiegituren eta ondarearen 
zaintzaren inguruan planteatzen den enegarren eztabaidaren ondorio baino ez  izatea. 

Argi dago gaiak konplexutasuna duela. 

Gogora ekarri besterik ez dago 90eko hamarkadan Guggenheim Museoaren proiektuarekin bizi 
izan genuen eztabaida. 

Badirudi oraingoan Arte Ederren Museoari dagokiola. 

Ongi etorri eztabaida, betiere zentzuzkoa eta objektiboa bada eta irakasgarria eta eraikitzailea 
bada. 

Eusko Jaurlaritzak lehenengo egunetik parte hartu du, gure sailaren bidez, Museoa handitzearen 
inguruan egin den hausnarketa- eta erabaki-prozesuan. 

Hori egin dugu, lehenik eta behin, museoa zabaltzea estrategikoki beharrezkoa iruditzen 
zaigulako. 

Ziur gaude kultura dela, besteak beste, herrialde honi Europan ezaguna eta aitortua izaten lagun 
diezaioketen eremuetako bat, eta arte plastikoak eta bisualak dira helburu hori indartzeko 
potentzial handiena duten gure kultura-jardueraren adierazpenetako bat. 

Eta Museoa, bere bildumaren garrantziagatik eta garatzeko, hazteko eta sendotzeko duen 
gaitasunagatik, palanka garrantzitsua izan daiteke horretarako. 

Uste horretatik abiatuta, Museoko lantaldearekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko 
Udalarekin eta Fundazioko patronatuekin batera, Plan Estrategikoaren hausnarketan eta 
onespenean parte hartu dugu, handitze-proiektuaren sorburua baita. 

Beraz, estrategikotzat jotzen dugu. 

Arkitektura-lehiaketaren deialdian zein epaimahai independente eta profesionalaren 
aukeraketan parte hartu dugu. Epaimahai horrek aurkeztutako ideien artean bat aukeratzeko 
zeregin zaila hartu zuen bere gain. 



 
 
 
 
 

 INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN 
 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 

 

 

Proposamenak maila artistiko, kontzeptual eta arkitektoniko handikoak izan ziren, 57 guztira, 
eta epaimahaiak 6 finalista hautatu zituen horietatik. 

Azkenik, AGRAVITAS izeneko proiektuaren alde egin zuen, eta bere erabakia arrazoitu zuen bere 
irizpen publikoan laburbildu zituen argudioekin, eta ideia batzuk nabarmendu zituen: 

- Kontu handiz errespetatzen ditu 1945, 1970 eta 2001eko balio historikoak eta eraikinak, galeria 
berri eta ikaragarri batek gainjartzen dituenak. 

- Casilda Iturrizar parkea Euskadi Plazako biribilguneraino zabaltzen du. 

- Sarrera nagusia jatorriko kokapenean ipintzen du berriz. 

- Arriaga plaza iturriaren inguruko atari handi bihurtzen du, museokoak ez diren ordutegietan 
modu independentean erabil daitekeena. 

- Horrez gain, aireztapen eta argi naturalen erabilera, inertzia termikoaren aprobetxamendua, 
eguzki-energiaren bilketa eta euri-uraren bilketa nabarmentzen dira, eta Casilda Iturrizar 
Parkearen ingurune naturala errespetatzen du. 

Epaimahaiaren proposamena entzun ondoren, Fundazioaren Patronatuak aho batez erabaki 
zuen lehiaketa "Agravitas" proiektuaren egile diren Foster eta Uriarteren azterlanek osatutako 
ABEE [UTE]-ari esleitzea, 25 milioi €-ko aurrekontuarekin. 

Sei proiektu finalistak Museoan egon ziren ikusgai bi hilabetez, jendeak ezagutu zitzan, eta doan 
eskuratu ahal izan ziren. 

Denbora horretan guztian, bai Jaurlaritzako ordezkariak, bai beste euskal erakundeetakoak, 
konpromiso hauek hartu ditugu: 

- Esleipen-prozesuaren gardentasuna. 

- Baldintza guztiak betetzen dituen epaimahai bat aukeratzea, 

- Proiektuaren sendotasun kontzeptualarekin eta beharrezko administrazio-prozesuetara 
egokitzearekin. 

- Alderdi guztiak ondareari eta ingurumenari buruzko araudiarekin bat etortzea. 

- Eta, aldi berean, ahalik eta babes sozial handiena bilatu dugu proiekturako. 

Jakin bagenekien eta badakigu azpiegitura berrien proiektuak eztabaida subjektiboen xede 
direla, eta, horregatik, gure irizpidea eta erabakia aditu independenteen esku utzi ditugu, gure 
erabakien kaudimena, arau-segurtasuna eta objektibotasuna frogatzeko. 

Aztertu beharreko gaietako bat Museoko eraikinek zuten babes-maila zen. 

Horretarako, Kultur Ondarearen Zerbitzuak txosten bat eskatu nai izan zioten Salamancako 
Unibertsitateko Artearen Historiako katedradun Maite Paliza Monduateri, Bizkaiko arkitekturan 
aditua eta Arte Ederren Museoko arkitekturetan aditua, Espainiako 128 museoen bilakaerari 
buruz, horien artean Bilbokoa. 1962an monumentu historiko artistiko izendatu zituen Francoren 
gobernuak, Estatutik bere bildumen babesa ziurtatzeko asmoz. 

Azterlanaren helburua zen jakitea zenbatek jasan dituzten hedapen eta esku-hartze 
garrantzitsuak 1962tik 2020ra bitartean. 
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Paliza katedradunak ondorioztatu duenez, eraikin horien ehuneko handi batek babesa galdu 
zuen bildumak lekuz aldatzearen ondorioz. 

Horrek pentsarazten digu babestutako ondasunak bildumak direla, eraikinak baino gehiago. 

Beste museo askok handitze eta jarduera garrantzitsuak izan zituzten, horien artean 1963an eta 
1997an Bilbokoak, jatorrizkoaz bestelako arkitektura estiloekin. 

Txostenak aldaketa garrantzitsuak edo handitzeak izan dituzten beste 11 kasu aipatzen ditu, 
besteak beste, Prado, Valladolideko Eskultura Museo Nazionala, Grecoren Museo Nazionala eta 
Sorolla Museoa Madrilen. 

Bestalde, UPV/EHUko Unesco Paisajes Culturales y Patrimonio Katedrari txosten bat eskatzea 
erabaki genuen, proposamen irabazlearen Hiri Antolamenduko Plan Berezia aztertu eta 
baloratzeko. 

Txostena honako hauek egin eta sinatu zuten: 

- Agustin Azkarate, EHUko Ondare Eraikiaren Ikerketa Taldeko zuzendaria eta Kultura Paisaiak 
eta Ondarea UNESCO Katedraren zuzendaria. 

- Leandro Cámara Muñoz, Santa Maria Katedrala Fundazioko arkitektoa eta zuzendari teknikoa; 

- Eta Arturo Azpeitia Santander, Ondare Eraikiaren Ikerketa Taldeko eta Kultur Paisaiak eta 
Ondarea UNESCO Katedrako ikertzailea. 

Azterketa amaitzeko, proiektu arkitektonikoaren balorazio positiboa egiten da. 

- Kultura Ondarearen arloan indarrean dagoen araudia eta hirigintzako ordenantzak betetzen 
dituela bermatzen du. 

- Eta nabarmentzekoa da aurreko eraikuntzekiko errespetua eta Bilbon izandako hiri-
eraldaketari egindako ekarpena. 

Une oro, bereziki izan gara arduratsuak, eta ahalik eta segurtasun handienarekin jardun dugu 
zabaltze-proiektuaren prozeduraren fase guztietan, bai eta proiektua jendaurrean jartzeko eta 
informatzeko prozesuetan ere. 

Amaitzeko, esan behar dut denbora honetan guztian proiektuaren aurkako bi ekimenen berri 
baino ez dugula izan. 

Lehenengoa, handitzearen aurkako salaketa bat, Kultura Ministerioko Arte Ederren 
Zuzendaritzan aurkeztua, jakin dugunez, artxibatua izan dena. 

Eta, bigarrena, San Fernando Arte Ederren Akademiako Monumentuen eta Ondare 
Historikoaren Batzordeak argitaratutako handitze-proiektuaren aurkako txostena. 

Batzordeak, erabakia hartu aurretik. ez die kontsultarik egin ez Jaurlaritzari, ez erakundeei, ez-
ta Museoari ere. 

Ez digute dokumentaziorik eskatu, eta ez digute proiektua defendatzeko aukerarik eman. 

Akademiako Batzordeko kideen iritziak errespetatzen ditugu, baina ez gatoz bat haiekin, eta uste 
dugu ez dagoela arrazoirik orain arte erakunde eskudunek hartu dituzten erabakiak bertan 
behera uzteko, behar bezala hartu direla uste dugulako. 
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Beraz, prozesuak aurrera jarraituko du, behar diren pausoak emanez. 

Museoak Bilboko Udalari bidali dio Campl-aren Oinarrizko Proiektua 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilboko Arte Ederren Museoa Estatuko museorik garrantzitsuenetako eta nabarmenenetako bat 
da. 

Euskal Herriko arte museo historikorik garrantzitsuena ere bada. 

112 urtetan 10.000 lan baino gehiago bildu ditu. 

Euskal Herriko artearen garapen historikoa ulertzeko erreferentziazko museoa da, aro 
modernotik gure aro garaikidera arte. 

Museoak bere gaitasuna modernizatzeko eta hedatzeko estrategia bat planteatu zuen 2018an, 
Euskadi eta Bilbo bereziki arte- eta kultura-espazio berezia bezala bultzatzeko. 

Plan horren helburua da bere bildumaren erakusketa-espazioa zabaltzea eta erakusketen eta 
jardueren programa bat proposatzea, bisitariei atsegin emateko eta nazioarteko proiekzioa 
ziurtatzeko. 

Plan estrategikoa eta handitzeko proposamena hiru erakunde fundatzaileek eta Bilboko Arte 
Ederren Museoa Fundazioaren Patronatuak hartu zituzten beren gain. 

Azken bi urteetan, proiektu arkitektonikorik onena bilatu da, nazioartean eta herrian ospe 
handia duten arkitektoen arteko lankidetza bilatuz. 

Mundu osoko arkitektura-estudio handietara zabaldu zen jakinmin, nazioarteko lehiaketa baten 
bidez, eta arkitekto, hirigile, ingeniari eta museografo kualifikatuek osatutako epaimahai aditu 
baten aholkularitza izan zuen. Lehiaketa horren bidez, aho batez irabazi zuen Norman Fosterrek 
eta Luis Maria Uriartek aurkeztutako proiektuak. 

Bere proposamenak, "Agravitas" leloarekin, museoko erakusketa, ikerketa, zaharberritze eta 
hezkuntza guneak nabarmen handitzeko aukera ematen du, eta, aldi berean, museoaren 
jatorrizko eraikinari sarbide nagusia ematen dio. 

Proiektuak, aurreproiektuaren eta oinarrizko proiektuaren fasean, 1945 eta 1970eko eraikinen 
jatorrizko arkitekturak zaintzen eta egungo menpekotasunetatik askatzen saiatu da bereziki. 

Halaber, museo osoari behin betiko batasuna ematen dio, eta Arriaga Plazako espazioa Arte 
Ederren Museoaren zati guztietara sartzeko galeria publiko bihurtzen du. 

Erabat azpimarratu behar dut Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko egungo proiektuak 
zorrotz errespetatzen dituela aurreko eraikinei eta, jakina, eraikin guztien eta ingurunearen 
balioari eragiten dieten Ondareari buruzko arauak. 

Eta sendotasun berarekin esan behar dut prozesuak uneoro eta zorrotz bete dituela aplikatu 
beharreko administrazio- eta lege-prozedurak kontratatzeko eta haien jarraipena egiteko 
arauak. 

Azpimarratu nahi dut, halaber, Bilboko Udalak Plan Berezia onartu duela, aukera ematen duena 
museoa bezalako ekipamendu publiko batek bere eginkizuna betetzeko baliabiderik onenak eta 
eguneratuenak izan ditzan. 
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Prozesuan zehar, proiektuaren fase bakoitzerako sarbide publikoa erraztu da une oro, bi 
erakusketa publiko antolatzea barne, eta haren aurrerapenari buruzko informazio guztia 
etengabe bere webgunean mantenduz. 

Handitzeko proiektua pandemia baino lehen hasi zen, eta berriz ere Erakunde fundatzaileen eta 
Patronatuaren bultzada jaso du, aurtengo irailean obren hasiera berretsiz. 

Osasun krisiaren aurretik proiektu garrantzitsua bazen, orain bikoiztu egin da garrantzia. 

Batetik, estrategikoa delako Euskadin artearen eta kulturaren aldeko apustua berresteko; izan 
ere, ez dugu zalantzarik datozen urteetan berreskuratze moral eta ekonomikoaren ikurretako 
bat izango dela. 

Eta, bestetik, krisi-garai hauetan ezinbestekoa delako inbertsio publikoa egitea jarduera 
ekonomikoa sustatzeko. 

Hiru erakundeek babestutako 25 milioi euroko finantzaketak erraztu egiten du gure erkidegoak 
Europan eta nazioartean duen kultura-zentraltasunaren eta euskal ekonomiaren 
susperraldiaren aldeko apustu berri hori. 

 


