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OSTIRALA 25 
 
DESFILEAK: 

- La Casita de Wendy (Wendy-ren Etxetxoa) 
(aurretiazko erreserba, barrukoa): 

Inés Aguilar (1975) eta Iván Martínez (1972) Madrilgo “La 
Casita de Wendy” (Wendy-ren etxetxoa)-ren diseinatzaileak 
dira.

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan Arkitekturan eta 
Madrilgo Unibertsitate Autonomoan Filosofian lizentziatu 
ziren, hurrenez hurren.

Beren diseinuen bereizgarri dira erabiltzen dituzten kolore 
paleta finak, forma soilak eta beraiek eta beren ekipoak 
diseinatzen dituzten kontrastatutako estanpatuak. Beren 
pasio eta inspirazioak musika, artisautza, ipuinak, natura, 
literatura, ametsak eta magia dira. Beren arropa guztia 
Europan arretaz egina da, artisau-tailer txikietan eta 
ingurumen-inpaktuan eta kalitatean kontu handia jarriz. 
Duela urte batzuk beren ibilbideko une gozoenetariko bat 
bizi zuten, Björk artista eta abeslariak beren jantzietariko bat nazioarteko argitalpen 
ezberdinetan erakutsi zuenean.

http://www.lacasitadewendy.com/ 


- Pelotari Project (aurretiazko erreserba, barrukoa) 
- http://www.pelotariproject.com  

Pelotari Project 2016an sortu zen komunikazioaren 
eta estilismoaren mundutik etorritako bi 
diseinadoreen eskutik. 2009an Estatuko lehenbiziko 
marka anitzeko web-aren sortzaileak izan ziren 
( www.elarmariodelatele.com ).

Pelotari Project-en jantzien bereizgarri dira ehun 
teknologikoen erabilera eta euskal folklore eta 
imajinarioari etengabeko keinuak egiten dizkieten 
diseinuak, hala nola beren azkeneko jantzietariko 
bat, harrijasotzaileen janzkeran oinarritutako 
txalekoa.




- Ángel Amor (aurretiazko erreserba, barrukoa) 
- (Rafael Matíasen ehunekin eta Sinpatron firmaren estilismoarekin 

kolaborazioan)

Ángel Amor, Ángel Fernándezen izen artistikoa. Bilbo eta Londres 
artean bizi da.

Moda Graduondoa Londresko Central Saint Martins-en. Jantzien 
profesional gisa, Warner Brothers, Walt Disney, Fox, BBC edota ITV 
bezalako nazioarteko zinema eta telebista produktoreentzako egin du 
lan, kapelagile eta atrezoa eginez. Zineman aipagarriak dira 
hurrengoentzako sortutako lanak: 2018an estreinatuko den “The 
Favourite” filmeko Emma Stone, ‘My Cousin Rachel’ (2016) filmeko 
Rachel Weisz, ‘La Cenicienta’ (2015) filmeko Cate Blanchett edota 
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‘Maléfica’ (2014) filmeko Angelina Jolierentzakoak. Goi-mailako joskintzarako orrazkeren 
diseinatzaile eta sortzaile gisa, besteak beste hurrengoekin egin du lan: Javier Simorra, 
Manuel Albarrán eta Elisa Palomino, azken honentzako Londres eta Madilgo modaren 
asteetan aurkeztutako orrazkerak sortu baitituen, eta Monica Bellucci bezalako pertsona 
ospetsuek jantzi dituztenak. Irakasle alderdiari dagokionez, Mexikoko Trozmer Universityn 
eta Bartzelonako Institut Catalá de la Moda eta Felicidad Duce 
zentroetan eman ditu irakaskuntzak. Modan espezializatutako bi liburu 
argitaratu ditu, ingelesera, frantsesera eta portugesera itzuli direnak: 
‘Dibujo para diseñadores de moda’ (“Moda diseinatzaileentzako 
marrazketa”) eta ’Diseño de Estampado. De la idea al print 
final’ (“Estanpatuaren diseinua. Ideiatik azkeneko inprimaziora.”).


Bere aldetik, Rafael Matíasek datorren denboraldian kalean ikusiko 
diren ehunen aukeraketa arduratsua eransten dio aurkezpen honi. 
Bilbon 1957tik hona on-egite enpresarialaren adibide bikaina.


Sinpatronek jantzitegi eszenikoan esperientzia luzea du, eta oraingo 
honetan aurkezpen berezi honentzako estilismoak sortuko ditu. Ángel 
Amorren piezekin batera agertuko diren Rafael Matíasen ehunetan 
beharrezkoak diren oinarrizko mozketak egingo ditu.


TAILERRAK:  

-    EUSKAL ARTILEA EZAGUTU - Mutur Beltz Elkartea: Karrantzako artilearekin egiten 
duten lanaren erakustaldia egingo dute tokian bertan, bizikleta-makinak erabiliz. Ordu 
horretan zehar, artilearen lanaren sorkuntza prozesua eta oinarrizko teknikak azaltzeaz 
gain, gure proiektuaz hitz egingo dute.

Feltratu hezearen teknikaren bitartez txapel bat sortuko dute, "Bizi Karder”-a erabiliz; eta 
eskuzko ardatza eta "Bizi Rueka" erabiliz ardazketa erakusketa egingo dute.

http://folklorenomada.com/home.html 


HITZALDIAK: 

- Slow Fashion Next: 
“Modan, Jasangarritasunean, Ekintzailetzan eta Negozioan aditua den nazioarteko 
profesional talde bat gara, eta beste profesionalei, ikasleri, moda enpresei eta diseinatzailei 
beren negozioen balioa eta inpaktu positiboa handitzen laguntzen diegu, Formakuntza eta 
Aholkuralitzaren bitartez. Horretarako, Nazio Batuen Garapen Jasangarrietako Helburuekin 
bat egiten dugu, bereziki 12. zenbakiduna “Ekoizpen eta Kontsumo Arduratsua”; “The 
Global Fashion Agenda”-k proposatutako zazpi erronkekin; eta baita “Ellen MaCarthur 
Foundation”-en “A New Textiles Economy” txostenan azpimarratutako puntuekin bat ere egiten 
dugu. 
https://www.slowfashionnext.com 
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LARUNBATA 26 
 
DESFILEAK 

- Albec Bunsen: (kanpokoa, sarrera librea) 
Albert Gracia Bartzelonan jaio zen 1991n. Arte ikasten hasi 
zuen baina modara bideratzea erabaki zuen, eta 2009an moda 
diseinu ikasketak hasi zituen Bartzelonako LCI-an.  
2012an bere marka propioa atera zuen, ALBEC BUNSEN.

Karreran zehar Krizia Robustella eta Etxeberriarekin lan egin 
zuen. 
2015ean bere ikasketa amaierako kolekzioa Mercedes Benz 
China Fashion Week-en erakusteko hautatua izan zen. Aurretik 
hainbat kapsula kolezio egin zituen arren, bere lehenbiziko 
kolekzioa, ‘Yala!’ izenekoa, Bartzelonan graduazio desfilean 
aurkeztu zuen. Urte berean ‘Yala!’ Montrealeko Mode&Design 
festibalean desfilatu zen. 2016ko urtarrilean bere kolekzio 
berria, ‘Lunar Speculation’ izenekoa, aurkeztu zuen Pariseko 
Who’s Next Trade Show-an, eta urte berean Errumaniako 
Feeric, Milanoko MadMood edota Madrilgo Mercedes-Benz 
Fashion Week-aren Samsung EGO pasareletan agertu zen.

Bere kolekzioak goi-mailako joskintza eta kutsu futuristikoko kaleko janzkeraren arteko 
hibridoak dira, esperimentala eta berritzailea, gizarte garaikidearen mugimendu kulturalak 
eta eroaldia gogora ekarriz. 
Aipatutako sorkuntzekin gaur egun gertatzen ari denari buruz hitz egin nahi du, guztion 
gainean eragina duten arazoei buruz, beti ere hiriko ildo baten barruan, txandal eta neurri 
handiko janzkeraren eragin argiaz.

Bolumen edota forma soilak sortzeaz haratago joan nahi du, norbaitek estetikoki polit 
izateagatik jantziko dituenak... Kolekzio bakoitzaren atzean kontatu beharreko historio bat 
dago, gizarte arazoak, politika, izaera inkonformista eta iraultzailea… Beti ere ALBEC 
BUNSEN marka gisa bereizten duen kutsu burlati eta dibertigarria alde batera utzi gabe. 


https://www.albecbunsen.com 


	 


 

- Brain & Beast: (aurretiazko erreserba, barrukoa) 
	 Brain&Beast Bartzelonan jaio zen 2010ean, Ángel 
Vildaren eskutik. Bere jantziak joko, asmakizun eta itxuraz 
egitura errezeko ieroglifiko gisa planteatzen dira, ekuazio 
geometriko konplexuei erantzuten diotenak, eta zeinetan 
kolorea eta materia kodigo batzuen parte diren, non ezer 
ez den ausazkoa. Hala, Brain&Beast-ek emozioa eta 
arrazoia nahasten dituen janzkerak proposatzen ditu, 
kultura garaikideak gogor eraginda, sofistikazio eta 
umore-sen dosi handiak ahaztu gabe.


080-aren azkeneko edizioaren ex ecuo irabazlea


	 http://brainandbeast.com 


- Krizia Robustella: (aurretiazko erreserba, barrukoa) 
	 Krizia Robustella berak esanda “Sport Deluxe” 
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moda firma bat da, erreferentzia gisa azkeneko hamarkadetako kirol-jantziak hartzen 
dituena unibertso propio bat sortzeko, non erosotasuna luxuarekin bat egiten duen. Eta 
luxua orain arte eskala informalera baztertutako forma eta ehunetan bilakatzen da.


080-aren azkeneko edizioaren ex ecuo irabazlea

www.kriziarobustella.com 


 

- Art Comes First  (aurretiazko erreserba, 
barrukoa) 

	 EDIZIOAREN EKITALDI NAGUSIA

	 Art Comes First artista autodidakten 
kolektibo bat da, iraupen laburreko proiektuak 
proposatzen dituena. Beren helburua joskintzaren 
artea bultzatzea da, beren ikuspegiarekin bat egiten 
duten artistekin kolaboratuz. Beren inspirazio 
nagusiak artisau-teknikak eta jostun-artearen oihal 
tradizionalak diren arren, mende hasierako lan-
jantziak ere erreferentziatzat hartzen dituzte. 
Historia, memoria, sustraiak eta nortasunaren 
inguruko gaiak jorratzen dituzte. Jakina, vintage 
jantziak aztertu eta eraldatzea beren prozesuaren 
parte da. Azken aldian Fred Perry firmarekin 
kolaborazio arrakastatsuan ibili dira, firma honen 
nazioarteko proiekzioaren adibide argi.


http://artcomesfirst.tumblr.com 

https://www.artcomesfirst.com 


HITZALDIAK: 

- ÁNGEL AMOR: (AURRETIAZKO ERRESERBA) 

- Blessing my soul - Blanchard:  
 "Nire proiektu berria, “Light of the path” (“Bidearen argia”),aurkezten dizuet,2015ean 
Bilbon aurkeztutako “Pensamiento Tangible” proiektuarekin elkarlotuta dagoena. Diseinutik, 
patroiaren teknikatik eta jantzi bakoitzaren muntaiatik abiatuta izen eta historia bat kontatzen zuten 
kirol-jertse erakusketa batean oinarritzen zen. 
“Light of the path” proiektuarentzako horietariko eredu batzuk hartu eta beste batzuk gehitu 
ditut, proiektu berria bete eta forma emateko. 
Lau martiri eta lider afrikarren historioak kontatuko ditut, zerotik abiatuta sortu ditudan 
jantzien bitartez,erakusketan ere ikusiko diren elementu berriak gehituz. 
Erakutsiko ditudan lau kirol-jertseekin batera, 180 “Light of the path” kirol-jertse basikoen edizio 
mugatua egin nahi izan dut. Kirol-jertse hau Framing kirol-jertsean oinarritzen da, nire oinarrizko 
diseinuetariko bat dena, aurrealdean alde bakoitzean bi mozketa diagonal dituena, jantziaren 
aurrealdeko zentroa diagonalki enkuadratzen delaren efektua eginez. Edizio mugatu honek 
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martirraren irudi estanpatua izango du, martirra bera errepresentatzen duen jantzia jarrita, eta 
bizkarrean bere esaldietariko bat. 
Proiektu hau inspiratzen nauena elkarbanatzeko bizi-beharretik dator, eta gizadiarentzako balio 
handikoa dela uste dut. Ideia handiak dituzten pertsonai handiak, baina jende askok ezagutzen ez 
dituenak. Pertsonaia hauetariko hiruri bizitza kendu zieten arimagabeko batzuk, beren interesak 
baino ez zaintzeaz arduratutako okzidenteko herrialde batzuen laguntzaz  
Nire nahia pertsonaia hauek ikustaraztea da, beren hitzak berpiztea nire proiektu umilaren bidez, eta 
hurbiltzen den bakoitzaren baitan jakinmina sortzea, beren inguruan ikertzera gonbidatuz.”  

 
AURKEZPENA:

ERNESTO ARTILLO: ”La mujer que llevo 
fuera” (“Kanpoan daramadan emakumea”) bere 
proiektuaren aurkezpena, manifestazio feminista 
kontzeptual bat, zeinean Málagako artistaren inguruko 
talde heterogeneo bat parte hartzen duen, bai 
pertsonaia publiko zein anonimoz osatutakoa, zeren eta 
berak dioenez, “feminismoan emakumearen eta 
gizonaren arteko eskubideen berdintasuna aldarrikatzen 
dugun guztiok gaude”. ‘Gizarte lookbook’ baten 
antzera, Ernestok 28 jantziz osatutako serie bat 
proposatzen du -zeintzuen etekinak emakumeen 
elkarteei emango zaizkien-, bere irudiekin esku 
hartutakoak, horien bitartez berak defenditzen dituen 
uste sendoak erakustea helburu duela. Hala, jantzi 
klasikoari jarraitu dion ideia patriarkala atzean utzi nahi 
du, “matxismoa ez baita eztabaidatzen, baizik eta esku 
hartzen zaio”, dio Ernestok.




- ASVOFF Diane Pernet: 

	 EDIZIOAREN EKITALDI NAGUSIA

Diane Pernet (Washington, D.C., Amerikako Estatu Batuak) 
Parisen bizi den blogari eta moda kritikari amerikarra da. 
Gainera, ASVOFF (A Shaded View on Fahion Film)-aren 
fundatzailea da.

Pernet moda diseinatzaile eta zinemarako jantzitegi 
diseinatzaile izan zen 80ko hamarkadan New Yorken, Joyce 
aldizkariarentzako lan egin zuen emakumezkoen moda 
argitaratzaile gisa, eta moda argitaratzaile izan zen Elle.com 
eta Vogue.fr web orrialdeentzako. A Shaded View Of 
Fashion (ASVOF) blogaren sortzailea da, eta A Shaded 
View Of Fashion Film (ASVOFF) zinema festibalaren 
sortzaile eta zuzendaria.


La Encartadan aipatutako zinema festibala aurkeztuko du: 
http://www.asvoff.com 
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TAILERRAK: 

- Mask workshop: (HAURRENTZAKO AKTIBITATEA- AURRETIAZKO ERRESERBA) 
Truca Rec erabilitako arropen berziklapen sortzailea jorratzen duen elkartea da; 
laborategi bat non moztu, josi, hitz egin, diseinatu, eta, azken finean, sortu eta birsortzen 
den. Duela bost urte baino gehiago jaio zen, behin-behineko esperientzia autodidakta gisa, 
jantziak kustomizatuz, eta gaur egun informazio elkargune eta trukerako espazio fisiko 
batean materializatu da, bigarren eskuko arroparen, joskintzaren eta transformazioaren 
maitaleentzako, Bilbo Zaharreko txoko batean kokatuta.


Haurrentzako maskara tailer bat proposatzen dute.

https://trucarec.wordpress.com 


- Ehun-arkitektura (HAURRENTZAKO AKTIBITATEA- AURRETIAZKO ERRESERBA) 
- ANE TAKITTO: Zeramika tailerra: Bi orduko iraupena 

izango duen tailer honetan portzelana hutsaren 
ezagutza jorratuko da, bere plastizitatea eta ezaugarri 
ezberdinak eta berezitasunak (lehortutakoan uzkurtzea, 
materialaren memoria...).


Artisau erara portzelana hutsa tindatzera pasako gara, 
pigmentu ezberdinak gaineratuz, kolore biziak, 
uniformeak, degradatuak… lortzeko.


Behin fase hau amaituta, bolumenak garatuko ditugu. Nola garatuko den aurretik jakin ez 
daitekeen material honen izaera ulertzen saiatuko gara, eta lehortze maila kontrolatzen 
figura geometrikoak garatuko ditugu (nahikoa heze bestelako planoei lotzeko, baina 
nahikoa lehor deformatu gabe forma mantentzeko).

Garatzeko formarik sinpleena eraikiko dugu, kuboa, aurretik tindatu ditugun portzelanak 
erabilita, bi dekorazio teknikekin jolastuz: mariage eta neriage-a.
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Bi egunetako aktibitateak: 

SHOWROOM (artista eta moda firmen aukeraketa bat, ia %80a euskal ordezkari, eta 
beren azkeneko sorkuntzak eskuratzeko eta sortzaileak tokian bertan ezagutzeko 
aukera): 

1. Kiribiltxo      

2. Inge Zubeldia      

3. Kionita     

4. Michelle Lima

5. Rodillo

6. Nerea Lurgain

7. Laurita Siles

8. Ardi-ko

9. Mama Kitenge

10.Sedaencolor

11.Arriguri

12.Rapaz Clothing

13.Ane Takitto

14.Ainarita Cerámica

15.Bessing my soul

16.Paella Estudio

17.Stand Encartada


1. Brain & Beast

2. Krizia Robustella

3. Pelotari Project

4. Albec Bunsen

5. Art Comes First

6. La casita de Wendy

7. Ángel Amor

8. La Encartada irudia, tshirt eta poltsak


FOODTRUCK: Bi egunetan zehar tokiko gastronomiaz gozatzeko aukera egongo da, MAÑEKO, 
LA GILDA DEL NORTE, SUSHI ARTIST, SALTSAGORRIren eskutik. 

ERAKUSKETAK / EXPOSICIONES /EXHIBITIONS  

NORTASUNA ETA MASKARA 
(NORTASUNA ETA MASKARA ERAKUSKETAK EDUKIERAREN ARABERAKO SARBIDE LIBREA 
IZANGO DU, DESFILEEN ESPAZIO BEREAN, AURRETIAZKO ERRESERBADUN AKTIBITATERIK 
EZ DAGOENEAN) 


Artista ezberdinen eskutik ibilbide bat, modan maskararen erabileraren ingurukoa, fisikoa 
eta ukiezina, gizartearen aurreko “ni”aren adierazpen metodo gisa, bai eta bere alderatzea 
folklorearen elementu klasikoekin eta euskal janzkerarekin.
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2. ÁNGEL AMOR

� 


3. LA MUJER QUE LLEVO FUERA. Ernesto Artilloren lana, ziurtasun feminista azaleratzeaz 
beldur ez diren pertsonentzako. 
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4. ELSSIE ANSAREO 
Argazkilari mexikarra, bilbotarra adopzioz, erretratuaren eta bere aukera ezberdinen munduan 
esperientzia handikoa. Bere lanak Bilboko Guggenheim edota Gasteizko Artium bezalako 
espazioetan erakutsi dira. Erakusketa honetarako bere kontraargi lanaren zati bat izango dugu, 
zeinean itzalak sortutako siluetak pertsonaia kamararen aurrean ezkutatuko duen.


� 




5. BUBI CANAL  
Bubi Canalek Arte Ederrak ikasi zituen Euskal Herriko 
Unibertsitatean eta Madrilgo Complutensean. Bere lana 
nazioarteko arte eta galeria zentroetan erakutsi da, hala 
nola Parisko Georges Pompidou zentroan, Madrilgo La 
Casa Encendidan edota New Yorkeko Munch Galleryn.
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6. ITXAS ALDE  
Bakioko euskal dantza taldea, 40 urte baino gehiagoko ibilbidekoa. Oraingo honetan euskal 
imajinarioaren 13 konjunto eskainiko ditu, maskarari folklore tradizionalaren elementu gisa 
estu lotuta daudenak, eta euskal dantzak urteetan zehar ikertu eta gero artxibo handi batean 
biltzea lortuta, lan eta errepertorio handiaren emaitza direnak.


� 


7. EDUARDO HURTADO 
Ikusentzunezko eta antzezte-euskarria duen pieza honen haria, animaliei bekaizkeria izan beharko 
lizkieketen pertsonen jokaera poetikoa da, maskara metodo hartuta ikuslea Bilbon bizi den artista 
honen unibertsoari gerturatzeko.
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8. ÁLVARO VILLARRUBIA 
Álvaro Villarrubia 1964an jaiotako argazkilari madrildarra da, publizitaterako egindako 
lanengatik zein ospetsuen erretratuengatik ezaguna. Erakusketa honetarako azken aldian 
egindako argazki serie bat aurkeztuko du, Kira izeneko Madrilgo gaueko Club Kids berrien 
kidearekin egindakoa.


9. ROBERT BARTHOLOT

Robert Bartholot zinemak, jendearen janzkerak, 
aparkeko gauzek… harritutako ume gisa hazi zen. 
Azken finean, gauza politen maitale da. Horregatik 
diseinu grafikoa ikasten hasi zuen. Praktikan jarri 
zuen Suitzako argitaletxe batean, eta ondoren 
Espainiara heldu zen. Bere lanaren adierazgarri da 
kolorearen eta elementu osagarrien erabilera, 
fotografiatutako pertsonaiei eskultura antzeko 
status-a emanik, nortasunaren ezkutaketa bere 
lanean etengabe presente dagoen ezaugarri nagusi 
bat izanik. Oraingoan, Hungry ezizenez ezaguna den 
artistarekin batera egindako  argitaratugabeko lana 
aurkeztuko du, Björk disziplina anitzeko artista eta 
abeslariaren azkeneko lanaren irudiaren arduraduna 
izan dena.
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10. PANDURO DJS 
Hasiera-hasieratik zaindutako irudiagatik apostu egin duen bilbotar DJ bikotea, zeinean 
ezinezko maskaren atzeko ezkutaketa beren nortasunaren ezaugarrietariko bat den.


� 


11. SINPATRON: Bilbotar artista eta diseinatzailea, hasieratik nortasunaren eta pertsona eta 
generoaren ezkutatzearen inguruan lan egin duena, bai bere firma propioarentzako 
diseinatzaile aldetik, baita hirugarrengoentzako egindako lanentzako ere maskarak erabilita, 
dantza eta antzerki konpainientzako jantzitegietan.
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12. TRUCA REC:  
"Nortasuna eta maskara" erakusketan parte hartuko dute, ezagunak diren beren buru-beroki 
kustomizatuen aukeraketa batekin.




Ostiral eta larunbateko DJak 
- PANDURO DJS

- LA SANTAMARICA

- NORMAL KILLERS + HABITO
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