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Erakustaldiak izango dira aurten ere protagonista. ARGAZKIA: EUSKAL DENDA

beste hiru arteari dagokionez.
Horiez gain, harri, landare-fibra,
euskal kirola eta kosmetikari lotu-
tako erakustokiak ere ikusteko
aukera egongo da.

Bermeotik helduko da Gabrek,
erreziklatutako materialak erabili-
ta osagarriak egiteagatik oraintsu
Lur Barriak saria eskuratu duena;
Portugaletetik Lokatz-eko kerami-
ka-egileak; era berean, Taller San-
tana izango dugu lehenengoz Euskal
Dendan. Artisau horiek errezikla-
tutako lehengaiak erabilita figura
artistikoak gauzatzen dituzte. Iñaki
Unanue, Amorebieta-Etxanotik; Zur
eta Lur Bilboko zizelkaria ere
gurekin izango dugu Durangon, Lan
Ekintza enpresako mintegitik, bai-
ta Mungiako Altzari ebanista ere.
Bizkaiko nobedadeak ugari dira
beraz, grabatu artistikoan aritzen
diren Lorratz ere bertan izango dela-
rik, ‘Artisautzaren papera’ era-

kusketaren parte izaki.
Lehenengoz aurten etorriko diren

gipuzkoarrak hurrengoak dira:
Aitor Bastarrika, tinte naturaletan
espezializatua; eskuz pintatutako
jantziak egiten dituen Maduixa fir-
ma; Lorena Ibeas, osagarriak egiten
dituena. Azkenik, Lanbera izango
dugu aurten, egurrezko jostailuak
egiten dituena.

Nafarroari dagokionez, Texartu
daukagu nobedade edizio honetan,
euskal jantzi tradizionalak josten
dituztenak, baita Sergio Gomara eta
Trok larru-artisauak ere. Matilde
Rada ere Durangora hurbilduko da,
poltsak sortzen dituen artisaua, bai-
ta El Txoko ere, kilikiak egiten
dituen firma.

Objektu guztien diseinua eskuzko
prozesuekiko errespetu osoz egiten
da. Hala ere, artisau askok teknika
berriak erabiltzen dituzte, inspira-
zio iturri bila. Horrela, egunotan,

rtisauen eta bisitarien
arteko interakzioa
izango da, beti bezala,
Euskal Dendaren aur-

tengo edizioaren ekimen guztien
oinarria. Horrela, zuzeneko era-
kustaldiek eta Artisautzaren Egin-
kizuna izeneko erakusketak pape-
rez egindako objektuak balioetsiko
dituzte. Gainera, zenbait tailerren
bidez produktuon gauzapen-proze-
sua ezagutzeko aukera izango da.

Merkatuko plazaren atarian beraz
Montse Busó i Marsà artisau kata-
lanaren lana ikusi ahal izango da,
marmoreatutako paperaren arloan
nazioarteko ospea duen artista. Era-
kusketa horren inguruan errezikla-
tutako papera nola egiten den era-
kutsiko digute, marmorizatuaren
teknika erabilita. Sektore horreta-
ko artisauak izango dira hain zuzen
gremio horretara hurbiltzeko auke-
ra eskainiko dutenak, nagusientza-
ko liburugintza tailer bat antolatuko
baitute, umeentzako erreziklatuta-
ko paperaren gaineko beste batekin
batera.

Euskal Denda izango den egune-
tan zehar, erakustokia izango den
eremuan bestelako ekimen batzuk
ere prestatu dituzte: bisitariak jola-
sak eta txapelketak izango ditu
aukeran, eta umeek berriz tailer
espezifikoak, txikientzako bereziki
diseinatuak; besteak beste, goxokiak
egitekoa ala setazko zapiak pinta-
tzekoa.

Artisauen eta bisitarien arteko
komunikazioa afera garrantzitsua
da Arbaso Elkartearentzat, eta,
horregatik, beste behin ere ikusleek
bozkatuko dute haien ustez ederren
apaindutako erakustokia zein den.
Horrekin batera, artisau despista-
tuaren lehiaketaren parte izango
dira bisitariak: Euskal Dendarako
sarrerarekin batera, hiru astebu-
ru-pasaren zozketan parte hartuko
dute.

ORDEZKARIAK
Aurtengo Euskal Dendan ia euskal
lurralde guztietako ordezkariak

izango dira. Guztira 56 erakustoki
egongo dira Durangon, Araba, Nafa-
rroa Beherea, Bizkaia, Gipuzkoa,
Lapurdi eta Nafarroatik.

Bizkaia izango da ordezkari kopu-
ru handiena izango duena, hogeita
bost artisau-firma egongo baitira
bertan; Gipuzkoatik, hamalau eta
Nafarroatik berriz, sei. Arabako
lurraldetik hiru artisau hurbilduko
dira, Behenafarroako bi eta Lapur-
diko bakarra. Horiekin batera Bar-
tzelonatik etorritako artisau bat ere

izango dugu azokan. Durangalde-
tik zortzi artisau izango dira,
aurreko edizioan baino bat gehia-
go: Carmen firma, Mañariakoa,
keramikan espezializatua; Jaialdi,
jantzi tradizionalak egiten dituzten
artisauak; Restaurarte, 2010ean
stand onena irabazi zutenak; Ber-
nat Vidal, harri-zizelketan aritzen
den artisaua; Nekane Aira eta
Eneko Unzalu bitxigileak eta azke-
nik, Iñaki Unanue, forjan aritzen
dena.

Sektoreka: nekazal-elikaduratik
sei artisau, beirarekin aritzen diren
beste sei, metalaren lanketan ari-
tzen diren zortzi, keramikan sei eta
egur-zizelketan beste horrenbeste.
Ehungintzari dagokionez, jauzi kua-
litatiboa jasango du aurten Dendak,
lau stand gehiago izango baitira
larruarekin lan egiten dutenen
artean. Papera eta kartoia darabil-
ten hiru artisau izango ditugu, eta

A

Artisautza eskura Durangon
Arbaso Elkarteak hamazortzigarrenez antolatuko du aurten Euskal Denda Durangoko Azokan
abenduaren 4tik 9ra bitartean. Aspaldiko ogibideak, arte-lanak, jolasak eta askoz gehiago!

Kultura ijitoak leku
izango du aurten Kale Dor
Kayiko eta Gao Lacho
Drom kolektiboekin

Artisau eta bisitarien
arteko komunikazioa
oinarrizkoa da Arbaso
Elkartearentzat

artisaua izatea garaikidetasunaren
sinonimo da.

HERRI GONBIDATUA
Kultura ijitoak aurtengo edizioan
zehar protagonismo nabarmena
izango du. Kale Dor Kayiko eta Gao
Lacho Drom kolektiboetako kideek,
hainbat ekimenen bitartez, urtero
antolatzen den ekitaldi honetan par-
te hartuko dute taldeon ekimenak eta
artisautzarekiko loturak ezaguta-
razteko asmoz.

Merkatuko plazaren atarian Mistho
avile - Ongi Etorri irakurri ahal izan-
go du José Berriok. Izan ere, arabar
hori, jatorriz ijitoa dena, Arbasoko
kide da eta zumezko otzaragintzan
aritzen da. Euskal Dendan zehar bere
azken objektuak erakutsiko ditu,
zuzenean lan egingo duen bitartean.
Era berean, amantalak, zapiak, maki-
lak eta Kale Dor Kayiko elkarteko
emakumeek eskuz egindako bestela-
ko objektuak ere aurkeztuko dituzte.
Ijito kulturaren presentzia beste arlo
batzuetara eramango da, hala nola,
kafea prestatzeko harri-teknika eta
dastaketa.

ARTETSU SARIAK
2005ean sortu ziren Artetsu Sariak,
Arbaso Elkartearen lehenengo
hamar urteak betetzen zirenean. Sari
horien bidez, sarituen lana aitortzeaz
gain, artisautzaren eremuan loturak
eta harremanak sendotzea bilatzen
da. Horrela, artisauak, instituzioak
baita komunikabideak ere saritu
izan dira, artisautzaren alde eginda-
ko lanagatik. Aurtengo Artetsu
Sariak zortzigarren edizioa du, eta
sarituak ondokoak izango dira: Bizi-
tza oso bat: Iñaki Alberdi; Instituzio
laguna: Orduñako Udaletxea eta
Orduñako Olaran Elkartea; Komu-
nikabidea: El Correo; Gure tra-
dizioen zabalkuntza: BBK; Euskara-
ren sustapena: Fernan Ruiz.

Sari banaketa San Agustin Kultur
Gunean izango da abenduaren
5ean, asteazkenarekin, 19.30etatik
aurrera.
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