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Hiriko kultura sortzen dutenak
jarri dituzte hiriko kultur sorkun-
tzari begira. Bertatik bertara era-
man dute begia. Sortzaile, kultur
programatzaile eta udal ordezka-
ri, 65 partaide inguru elkartu zi-
tuen atzo Bilboko Alondegian
RAW egitasmoak (Research Ac-
tion Workshop), eta tailerren bi-
dez egin zuten gogoeta. Gaur
abian jarri den Avignongo Foroa-
ren atarikoa ere izan zen atzokoa.

2007an sortu zen Avignonen Fo-
roa, eta kultura eta ekonomia uz-
tartu eta horren inguruan sor dai-
tezkeen adar guztiak kontuan
hartzea da asmoa. 2013an Euro-
pako Batasunaren laguntza bat
jaso, eta zabaldu egin da eskain-
tza. Catalyse izeneko proiektuari
esker hedatu da egitasmoa Avig-

nonera ez ezik, Alemaniako Es-
sen hirira eta Bilbora ere. Bi aur-
pegi izan ditu deialdiak guztie-
tan. Itzal handiko eragileak bil-
tzen dituen foroa, batetik, eta
lekuan lekuko kultur eragileak
batzen dituen tailer eta eztabaida
sorta, bestetik. Hiru hirietan ber-
din, eta, hala ere, bakoitzean bere-
zi. Bilbon, adibidez, orain hiru hi-
labete hasi ziren lanean Ixiar Gar-
cia artista eta Felix Martinez de
Lezea biologoa, eta foroak Euskal
Herrian izango duen leloa izan zu-
ten abiapuntu: Hiria kultur eko-
sistema gisa. Biek abiatu zuten
gogoeta, eta zirkulua zabaltzen
joan dira gero. Hasierako lana
eragile talde zabalago bati aur-
keztu, gaia landu, eta berriz ere
talde zabalago bati aurkeztu, be-
rriz gaia landu, eta hala, atzoko 80
partaide inguruko tailerretara

heldu arte. Ez dira bakarrik aritu,
ordea. Bilboko hainbat kultur
eragile ere aritu da saioen gidari
lanetan. «Oso aberatsa izan da es-
perientzia», egin du laburpena
Fernando Perez Alondegiko kul-
tur programazio arduradunak.
«Eta espero dezagun gogoeta ho-
riek guztiek hirian aldaketa edo
ñabardura positiboren bat era-
gingo dutela aurrerantzean».

Hiru gai izan dituzte ardatz go-
goetarako Bilbon. Bat: arte hibri-
dazioa. Bi: egindako akatsetatik
ikasteko metodologia bat sortzea.
Eta hiru: komunitate berriak gi-
zartea eta arte praktiketan. Ho-
riek izan zituzten atzo mintzagai,
eta bihar, foroa amaitu aurreko
azken saioan aurkeztuko dituzte
ondorioak. Foroan parte hartuko
duten 410 pertsonaren aurrean.

Foroaren bi aurpegien artean zu-
bi moduko bat sortu nahi izan du-
te horrela, Perezek azaldu duenez.

Atzo tailerrak amaituta, gaur
hasi eta bihar amaituko dira hi-
tzaldiak foroan, eta, besteak bes-
te, Gail Lord kultur aholkularia,
Vito Acoconci artista, Saskia Sas-
sen soziologoa, Beatriz Colomina
pentsalaria eta Cristina Iglesias
artistak izango dira hizlari.

Kultur ekosistemaz gogoeta eginez
abiatu dute Bilbon Avignongo Foroa
65 kultur eragile batu dituzte Alondegian,
hiriko kulturgintzaz gogoeta egin eta gaur
abiatuko diren hitzaldiei atarikoa egiteko 

Besteak beste, Sassen, Colomina eta
Acconci arituko dira hizlari gaur eta bihar
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«Hiriaren profeta». Gehiegizkoa
da International Architecture &
Design aldizkariak Gail Dexter
Lord-en lana deskribatzeko erabi-
litako titulua ziur aski, baina ba-
du egia puntu bat ere. Kulturgin-
tzak hiriak eraberritzeko duen ga-
rrantzia azpimarratu du maiz, eta
Lord Cultural Resources enpresa-
ko lehendakaria da. Kultura ahol-
kularitza enpresa garrantzitsue-
netariko bat da berea, eta hainbat
museoren eta hainbat hiriren kul-
tur plangintza diseinatu du. Bil-
boko Guggenheimen azken bi
plan estrategikoak prestatzen ari-
tu zen, Londresko Tate museoan
izan da aholkulari eta Chicagoko
kultur programa diseinatu du.
Gaur izango da Avignongo Foro-
an hizketan, Bilbon.
Hirietako kultur diseinua egiten la-
guntzea da zuen lan ildoetariko bat.

Zein dira diseinu horren gakoak?
Plana heltzen denerako kultura
jadanik hor dagoela argi izatea da
gako nagusietariko bat. Beti ger-
tatzen da hori, eta kultur diseina-
tzailearen lana da jendeak ga-
rrantzia zeri ematen dion aurki-
tzea. Hori da gure filosofia, eta
Stretforden (Ingalaterra) egin ge-
nuen lanak erakusten du hori ar-
gien. Lowry museoa sortu ge-
nuen han, udalak biltegian zituen
Laurence Stephen Lowry artista-
ren piezak abiapuntu hartuta. Hi-
ria eraberritu nahian zebiltzan,
eta Bilboko Guggenheimen au-
rretik mundu guztiak nahi zuen
moduan, Sydneyko operaren mo-
duko bat eraiki nahi zuten haiek
ere. Hirian ez dago opera zaleta-
sun handirik, ordea, eta ondoko
hirietan ere badaude nahiko kon-
tzertu areto. Lowryren lanak aur-
kitu genituen orduan, eta opera
etxe bat sortzeko ideia artista ho-

rri buruzko museo bilakatu ge-
nuen. Sekulako arrakasta izan du
geroztik, eta hori izan daiteke be-
hetik gora egindako diseinuaren
adibidea.
Sydneyko opera lehen, Guggenheim
orain. Azken urteetan maiz egin dira
gisa horretako eraikin sinbolikoak
haien bidez hiria eraberritzeko xe-
dez,baina ez dira beti ongi atera.

Mendebaldeko industria ekialde-
ra doa. Ekoizpena ekialdera doa.
Populazioa. Eta, bestetik, mun-
dua gero eta gehiago urbaniza-
tzen ari da. Urbanizazio horrek
hiriak eraginkorrago bihurtzeko
kezka piztu du, eta kultura da
hori lortzeko tresnetariko bat.
Kultur eraikinak bilaka daitezke
sinbolo, baina eraikina sinbolo

gisa eraikiz gero, agian, ez du kul-
turalki funtzionatuko. Bilboko
kasua berezia da. Eraikina he-
men sinbolo bat da, bai, baina
funtzionatzen du. Euskal He-
rrian nortasun berezia duzue,
argi da, eta baduzue gaitasuna
halako proiektuak martxan man-
tentzeko. Alondegia ere eraikin
ikaragarria da. Gaztea da orain-
dik, baina sekulakoa da. Kontua
da komunitate guztiek ez dituzte-
la halako sinboloak martxan
mantendu ahal izateko beharrez-
ko osagaiak, eta orduan, halako
eraikinak elefante zuri bilaka-
tzen dira.
Ispilu ona da Bilboko Guggenheim
beste hirientzat?
Kopiatzea beti da problematikoa.
Ideiak beti barrutik sortu behar
dira, eta funtzionatu behar badu-
te, haien inguruan egin behar da
plangintza. Eta are gehiago orain,
ekonomia oso nahasia dagoelako.
Baina, era berean, oso ongi dago
jendea Bilbora etorri, bertakoa
ikusi, eta kultura serioago har-
tzen badu. Eraikinak ere eman
dezake bultzada hiriaren beste
gune batzuk indartzeko. Jendeak
badu aukera Bilbora etorri eta
ikasgai onak hartzeko, baina ko-
piak problematikoak dira beti.
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«Guggenheimetik bada zer ikasi, baina
problematikoa da kopiak egitea»  
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