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GURE ARTEA SARIAK, EPAIMAHAIAREN EBAZPENA 

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: Dario Urzay 

Dario Urzay artistak (Bilbo, 1958) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria kategoriako Gure Artea Saria 

2021 irabazi du. 

Dario Urzayren ibilbide profesionalak 40 urte baino gehiago ditu, artearekin konprometitutako 

praktikari lotua, euskal arteko belaunaldi berrietan artista bakan eta aitortuenetako bat 

bihurtzeraino. Hainbat erakusketa indibidual eta kolektibotan parte hartu du, hala estatukoetan 

nola nazioartekoetan, eta haren lana hainbat sarirekin aitortu da, adibidez, Arte Grafikoaren Sari 

Nazionala (2005). Gainera, bere obra museo garrantzitsuetako bildumetan dago. 

Bere sorkuntza- eta heziketa-lana, azken hori Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren 

Fakultateko irakasle-lanetan (1983-1988) eta zenbait zentrotan tailerrak ematen, hala nola 

Donostiako Arteleku (1998), erabakigarria izan da, baita erreferentzia bat ere, itzal handiko 

margolari gazteagoen andana batentzat, adibidez, José Ramón Amondarain, Manu 

Muniategiandikoetxea edo Iñaki Gracenea, besteak beste.   

Darío Urzayk gutxik bezala gorpuzten du bizitzea egokitu zaion garaiko margolaria. Bere 

ibilbidearen hasieran, Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko ikasle gisa 

1980ko hamarkadaren hasieran, ikasturteko beste ikaskide batzuekin batera, hala nola Txomin 

Badiola, José Chavete, Jesus Mari Lazkano, Juan Luis Moraza eta Inés Medina, eztabaida bat izan 

zuen lengoaia artistikoa osatzen duten elementuak desmuntatzeari buruz. Batzuk eztabaidan 

jarrera postminismalistetara lerratzen ziren bezala, Urzayk pop ingelesaren erreferentzien alde 

egin zuen, adibidez, Peter Blake eta Richard Hamilton heltzen dio auziari.    

Hurrengo urteetan eta Euskal Eskultura Berria delakoaren gogoetekin eta lanarekin batera, 

Darío Urzayk pinturaren inguruko eztabaida postmodernoan parte hartu zuen ikusleari 

diziplinaren beraren izaerari buruz galdetzen dion figurazio-molde batean oinarrituz. Praktika 

artistikoa lengoaia gisa ulertzeko duen modua eta irudikapen-kodeei egiten dien kritika dela eta, 

pertzepzioari eta adierazleei garrantzia emanez, postpinturaren joeran kokatu zen jada lehen 

aldi honetan. 1985etik 1987ra, auzitan jarri zen haren prozesu artistikoa, irudi bat sortzeko zuen 

moduaren ingurukoa. 

1988an, utzi egin zuen fakultateko irakaskuntza eta Londresera lekualdatu, Delphina Studios 

Trust Fundaziotik beka eskuratuta.  1989an, Eusko Jaurlaritzak beka bat esleitu zion berriz New 

Yorkera bidaiatzeko, eta han finkatu zen ia bost urtez. New York hiriak, arragoa izanik, areagotu 

egiten du kultura eta artearen inguruko eztabaida. Autorearen identitatea, keinu artistikoa 

ordezkatzen duten makinen eraikuntza, errealitatea eta haren doblea, aztarna eta alde 

fotografikoa, elementu horiek osatzen dute Darío Urzayren corpusa 1990ko hamarkadatik. Bere 

praktika eta erakusketak abiapuntu harturik, pinturari eta piktorikoa denaren nolakotasunari 

buruzko uneko nazioarteko eszena artistikoaren eztabaidaren erdigunean kokatzen da, ipar-

amerikar (Peter Halley, Jonathan Lasker, David Reed) eta europar (Gerhard Richter, Sigmar 

Polke) ikuspegiaren arteko ika-mikan.    
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Esperimentazioari irekita, azaleren plastika eta horretarako teknikak ikertzen ditu bere 

artelanetan, inprimaketa fotografikoak, erretxinak eta bernizak baliatuz, pintura esploratzen du, 

mikrotik hasi eta makroraino, biologikotik geologikoraino, irudiaren eta prozeduraren arteko 

interakzioaren problematikari jarraipena emanez, ikuslearen begirada inoiz ere ahaztu gabe, 

obra artistikoaren eraketaren funtsezko elementua den neurrian.   

2005ean, Athletic Clubeko jantzia diseinatu zuen, 2004-05ko denboraldian UEFA Kopan parte 

hartzeko, eta lan horregatik Arte Grafikoaren Sari Nazionala eskuratu zuen; aldi berean, baina, 

kirol-elkarte hark jantzia baztertu zuen, klubaren masa sozialarekin ez liskartzeko. 

Erakusketa indibidualak egin ditu New York, Paris, Madril, Bartzelona, Oslo eta Helsinkiko galeria 

ospetsuetan. Erakusketa kolektiboetan parte hartu du hauexetan: Londresko Institute of 

Contemporary Arts, Guggenheim Bilbao Museoa, Madrilgo Reina Sofía Museoa, Bartzelonako 

Miró Fundazioa, Bruselako The Markten kultura-zentroa, Mexikoko Rufino Tamayo Museoa, 

Bielefeldeko Kunsthalle eta Berlingo Hamburg Banhoff Museum, besteak beste. 2005ean, 

Excellent Work Award saria esleitu zioten Beijingeko Bienalean, Tony Crag eta Gerhard 

Richterrekin batera, Bienaleko lehen sariaren irabazleak.  

Haren artelanak bilduma ugaritan biltzen dira, hauexetan nabarmen: Guggenheim Bilbao 

Museoa, Bilboko Arte Eder Museoa, Londresko Deutsche Bank Collection, Logroñoko Würth 

Museoa, Eusko Legebiltzarraren Bilduma, Pariseko FNAC Arte Garaikideko Funts Nazionala, 

Bilboko Iberdrola Bilduma, New Yorkeko The Prudential Collection, Madrilgo Reina Sofía 

Artearen Zentro Nazionala,  Bartzelonako MACBA, Marugameko Marugame Hirai Museum 

(Japonia), Vitoria-Gasteizko Artium Museoa, Madrilgo Banco de España, Santanderko Botín 

Fundazioa, Ondare Nazionala, Valladolideko Patio Herreriano Arte Garaikideko Museoa, 

Madrilgo I.C.O. Fundazioa, Norvegiako Holm Collection, edo Lleidako Sorigué Fundazioa. 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: Damaris Pan 

Damaris Pan artistak (Mallabia, 1983) Gure Artea Saria 2021 irabazi du kategorian.  

Damaris Pan Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteotan pinturan bizi den berpizkundearen 

ordezkari nagusietako bat da. Artista bizkaitarrak lan artistikoa eta Euskal Herriko 

Unibertsitateko Arte Ederren Fakultateko irakaskuntza-lana uztartzen ditu, eta azken urteotan 

ibilbide nabarmena izan du, etengabeko bilakaeran, pintura-lanaren autonomiaren aldeko 

apustu argia eginez. 

Materialtasun eta gorpuztasunari buruzko kezka argi batekin batera, Damaris Panek irmo heldu 

die alde konstruktiboak ematen dituen aukerei eta, beraz, bere artelan bakoitza praktika 

artistikoaren sintesi moduko bat da. Literaltasunaren bilaketa eta edozein sinbolismoren 

gehiegikeriatik ihes egitea dira haren artelanen sinpletasun eta irmotasunaren giltzarria, 

irudikatzen dena ez baitzaie lotzen kanpoko esanahiei, eta artea, oro har, eta pintura, bereziki, 

ulertzeko modu funtsean poetiko bat erakusten du.  
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Berea obra mota pausatua da, planoak eta koloreak gainjartzeagatik berezia,  eta umoretsua 

delako, itxurazko presentzia biluziaren atzean bere konplexutasun osoa ezkutatuz. Inspirazioa 

eguneroko bizitzan aurkitzen du eta forma geometriko indartsuz, ingeradez eta giza gorputzeko 

zatikiz osatutako natura hiletan zein erretratuetan lan egiten du askotariko objektuekin eta izaki 

fantastikoekin, baina Damaris Panek ihes egiten dio errepresentazio-asmoari, beste errealitate 

berrien bila ateratzeko: bertan, formak, koloreak, prozesuak eta barne-eraketak dira erabiltzen 

dituen osagaiak.   

Damaris Pan artista eta Euskal Herriko Unibertsitateko pintura-irakaslea da, eta bertan rol 

garrantzitsua betetzen du sortzaileen belaunaldi berri bat berritzen ari den pintura-diziplinan. 

2014an, bere doktorego-tesia aurkeztu zuen, balioen desbideratzea eta anomalia pinturaren 

funts artistikoa izatearen ingurukoa, eta azken urteotan ikerketa eta irakaskuntza uztartu ditu. 

Hainbat egonaldi egin ditu atzerrian, tartean dela Berlingo Kunsthochschule Weissensee, New 

Yorkeko Art Omi artisten egoitzan, eta Txinako Sichuan Fine Arts Unibertsitatean, oraindik orain. 

Haren sorkuntza- eta irakaskuntza-lana erakusketen koordinazioarekin eta ilustrazio-lanekin 

osatzen da, adibidez, Sandro Penna idazlearen euskarazko poesia-antologiako (Farmazia Beltza, 

Iruñea, 2019) edo Revista de Occidente (2001) aldizkariko kolaborazioa. 

Egindako erakusketetan, bere azken erakusketa indibidualak nabarmentzen dira: Ze morena 

zauden, Bilboko Rekalde Aretoan (2017) eta Adarrak Bistara BilbaoArten (2020); bertan, 

formatu ertain eta handiko hogei pintura inguru jarri zituen erakusgai. Erakusketa kolektiboen 

artean, berriz, hainbatetan parte hartu du Bizkaiko Getxo Arten eta Ertibilen, baita beste 

erakusketa batzuetan ere, hala nola Bisbita platense, Claudia Lorenzorekin batera Bilbon 

kokatutako Bizkaiko Batzar Nagusiko Aretoan (2016), Ojo para mano Andoaingo Bastero 

Kulturunean, Iñaki Imazek koordinatua (2016); Pleguak Bilboko Okela espazioan (2017), Bosteko 

erakusketa ibiltarian Usoa Fullaondo eta Tasio Ardanazekin batera (2017), Bi Dos Two Bilboko 

Azkuna Zentroan (2018), Begoña Bilboko Galería Aire2en (2021), eta Sugaar Fiona Mackayrekin 

batera Donostiako Cibrián galerian (2021); gainera, azoketan parte hartu du, adibidez, FIG 

Bilbaon Donostiako Aire galeriarekin (2019), eta Estampa Madriden, Donostiako Galería 

Altxerriren eskutik (2021). 
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c) Arte plastiko eta ikusizko arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria: Peio Aguirre 

Peio Aguirrek (Elorrio, 1972) Arte plastiko eta ikusizko arloan agenteek egindako lana aitortzeko 

kategoriako Gure Artea Saria 2021 irabazi du.  

Peio Aguirre idazlea da, arte-kritikaria, editorea eta erakusketen koordinatzaile independentea, 

egun estatuko arte-testuinguruko eragile nabarmenetako bat; izan ere, oparo lan egin du 

ikerketan, ekoizpenean eta zabalkunde-lanean askotariko arte-ardurako eta argitalpeneko 

plataforma ugaritan, hainbat proiekturen bidez, hala esperimentaziorako espazio 

alternatiboetan nola erakunde sustraituetan.  

Ekarpen ederra egin du eragile bitartekari eta testuinguru-sortzaile lanetan, eta laguntza eman 

du euskal artisten sarea eratzen, garatzen eta balioztatzen; diskurtso kritiko garaikideei buruzko 

interesa agertu du eta, bere begiradaren bidez, hurbileneko jarduerak eta egungo praktika 

artistikoen mundu zabalean gertatzen dena uztartu ditu.  Berea lan kritikoa eta bitartekari-lana 

da, eta era horretan aukera eman die bere belaunaldiko eta geroko euskal artista ugariri 

esperientzia eta harreman berriak izateko; ondorioz, bere gogoetek eta ekarpenek belaunaldi 

baten mapa edo memoria-balioa dute.  

UPV/EHUko Arte Ederren Fakultatean hezi zen, eta bertan lizentziatu ere 1996an; Ángel Badosek 

eta Txomin Badiolak Donostiako Artelekun eman zuten tailerrean parte hartu zuen, eta hurrengo 

urteetan graduondoko ikasketak eta egonaldiak egin zituen Nantes, París eta New Yorken. 90eko 

urteen bigarren erdian jaso zuen heziketa eta egin zuen bere lehen artista-lana, eta jarduera hori 

Elorrioko Arriola Kultur Aretoan zuen koordinatzaile-lana goiztiarrarekin uztartu zuen. 

Peio Aguirrek 1997tik aurrera egin zituen koordinatzaile-lanak erakusketetan, Co-op izenaz eta 

ikuspegi esperimental batez, hala Donostian nola Nantesen. 2001ean DAEren (Donostiako Arte 

Ekinbideen) lema hartu zuen; hura Egia Kultur Etxean hasi ondoren, DAEren ekintza-eremua 

Donostia hiri osora hedatu zuen eta, Leire Vergararekin batera, Artelekuri atxikia garatu zuen 

bere arte-arduradun lan esperimental eta independentea, euskal eta nazioarteko artisten 

programak eta erakusketak ekoitziz. 

Ordutik, Peio Aguirre erakusketa kolektibo nahiz indibidual ugariren koordinazio-lanetan ibili da, 

hala euskal testuinguru artistikoan, nola Espainiakoan zein nazioartean: “Imágenes desde el otro 

lado”, CAAM, Las Palmas Kanaria Handikoa (2007); “Arqueologías del Futuro”, Rekalde aretoa, 

Bilbo (2007); “Asier Mendizabal”, MACBA, Bartzelona (2008); “Scenarios about Europe”, 

CONTEXTOS 4. or. Europe (n) proiektuaren barnean, Galerie Für Zeitgeitnossische Kunst, GFZK, 

Leipzig (2011-12); “Nestor Basterretxea, Forma eta unibertsoa”, Arte Eder Museoa, Bilbo (2013); 

“Europa konstelazioa”, San Telmo Museoa (2013); “Arenzana Imaz Intxausti Peral Montón” 

(Beatriz Herráezekin), Tabakalera, Donostia (2016); “Respiración artificial. Performance. Eco 

oscuro”, Dora Garcíarekin, IVAM Institut Valencia d’Art Modern. Valentzia (2016); “Modernitate 

bakan bat. Arte berria Donostiaren inguruan 1925- 1936”, San Telmo Museoa (2016); eta “Juan 
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Pérez Agirregoikoa”, Artium, Vitoria-Gasteiz (2017), besteak beste. 2019an, “Perforado por Itziar 

Okariz y Sergio Prego” erakusketako koordinatzailea izan zen, 58. Veneziako Nazioarteko Arte 

Bienalean Espainiako Pabilioia ordezkatuz. 

Peio Aguirreren lanetik nabarmendu beharreko beste alderdi bat idazlea eta editorea izatea da, 

oso gaztetatik horretan hasia; sentsibilitate handia erakutsi zuen edizio eta diseinu grafikorako 

arte garaikidearen testuinguruak haren iruditeria berriztatzearen aldeko apustu irmoa egin 

zuenean. Ediciones Co-op bere zigiluaren eskutik, Aguirrek euskal artisten hainbat argitalpen 

atera ditu, hala nola Asier Mendizabal, Xabier Salaberria edo June Crespo. Aguirre alderdi asko 

lantzen dituen idazlea da, eta saiakerak zein testu kritikoak argitaratu ditu, baita bere lan 

kritikoari berari buruzkoak ere. Nabarmentzekoak da Garako ‘Mugalari’ eta El Paíseko ‘Babelia’ 

kultura-gehigarrietarako kolaborazio-lanean aritu dela, baita estatuko zein nazioarteko aldizkari 

espezializatuetarako ere, hala nola Flash Art, Frieze, Afterall, Arte y parte, Exit Book edo Lápiz. 

Bere testuak artisten katalogo eta monografietan argitaratu dira, adibidez, Philippe Parreno, 

Ibon Aranberri, Jon Mikel Euba, Annika Eriksson, Liam Gillick, Martin Beck, Apolonija Sustersic, 

Fernando Sinaga, Susan Philipsz, Pello Irazu, Wendelien van Oldenborgh, Willie Doherty, Fiona 

Tan, Txomin Badiola, Armando Andrade Tudela, Francesc Ruiz eta Dora García, besteak beste. 

2006tik, kulturaren kritika idazten du Crítica y metacomentario bere blogean. Andrés Carretero 

arkitektoarekin, artearen eta arkitekturaren arteko harremanei buruzko Materiales concretos 

kritika-aldizkaria zuzentzen du. 2014an, La línea de producción de la crítica liburua plazaratu 

zuen, Consonnik argitaratua, eta bertan egungo kritika garaikidearen baldintzei eta 

testuinguruari buruzko askotariko gaiak aztertu ditu. 

Era beren, nabarmentzekoa da bere hezitzaile-lana, master, tailer, workshop, mintegi eta 

hitzaldietan erakutsia, hainbat unibertsitate eta arte-zentrotan. Egun, Elías Querejeta Zine 

Eskola (EQZE) masterreko irakaslea da, Donostian. Bere lan berrienen artean, Un retrato de N.B. 

dago (2020), Nestor Basterretxea eskultoreari buruzko dokumental-saiakera bat. 

 

 


