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RAMIREZ-TOLOSA ARGAZKI-FUNTSAREN ISAD 

Identifikazio-arloa 

Erreferentziazko kodea ES 48020 AHFB/BFHA FOT RAM 

Titulua Ramírez - Tolosa 

Data(k) 1969 – 2014 

Deskribapen maila Funtsa 

Deskribapen-unitatearen bolumena eta euskarria − Signatura kopurua: 1128 

Positiboak paperean eta plastikoan 

Negatiboak plastikoan 

Euskarri digitala 

Testuinguru arloa 

Ekoizlearen izena José Luis Ramírez Ortiz  

Instituzio historia José Luis Ramírez Ortiz (1935) Argazki 
Artearen Nazioarteko Federazioko 
argazkilaria da. Egitate horrek islatzen du 
argazkilariak sari, erakusketa eta argitalpen-
ibilbide zabalak dituela, eta artxiboaren 
garrantzia justifikatzen du. 

Zuri-beltzaren argazkilari honek teknika 
zehatza du eta ondo kontrolatzen du tonua, 
halaber, bere azken lanetan kolorea gehitu 
du. Bere konposizioetan nabarmentzekoa da 
geometriaren eta erritmoen bilaketa.  

Bere lanen gai nagusia paisaiak dira, hirikoak 
eta industrialak, eta denborak horien 
gainean duen eragina. Ohitura eta tradizio 
herrikoien dokumentalista ere bada. 

Artxibo historia Funts hori Bizkaiko Foru Agiritegi 
Historikoan sartu zen 2015ean, eta 2017an 
katalogatu zen. 

Sarrera modua Egilearen dohaintza. 

Eduki eta egitura arloa 

Irismena eta edukia Argitalpenei eta erakusketei lotutako 
argazki bildumak dira. 
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Erakundea Funts hori osatzen duten irudiak bilduma 
hauetan antolatu dira: 
− Eszenatokiak: 40 argazki, 1971tik 

1982ra. 
− Bideak: 42 argazki, 1973tik 1985era. 
− Bilbori so: 153 argazki, 1970etik 

1995era. 
− Fenix: 45 argazki, 1971tik 1998ra. 
− Bizkaia, tradizioa eta paisaia, 25 urteko 

memoria: 191 argazki, 1969tik 1997ra. 
− Ibai biziak. Nerbioi eta Ibaizabalgo 

paisaiak: 91 argazki, 1995etik 2001era. 
− Bilboko Portua. Atzo/Gaur: 2004ko 30 

argazki. 
− 9999 egun iheskor: 81 argazki, 

2005etik 2007ra. 
− Mekanika herrikoia: 72 argazki, 

1975etik 2010era. 
− Interfaza: 74 argazki, 2007tik 2014ra. 
− Bilbo: nire hiriaren erretratua: 2012ko 

309 argazki. 
− Bilboko San Frantzisko elizaren 

beirateak: 2002ko 18 irudi. 
− Miribilla: 2017ko 18 irudi. 

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzen arloa 

Sartzeko baldintzak Erreprodukzio askea, egilearen 
ezagutzarekin. 

Lotutako dokumentazio arloa 

Kopiarik ote dagoen eta horien kokalekua Funtsa erabat digitalizatuta dago, José Luis 
Ramírez Ortizen beraren eskutik. 

Lotutako deskribapen unitatea Bilduma horren kopia bat dago egilearen 
web-orrian .  

Argitalpenei buruzko oharra http://joseluisramirezfoto.com/ 

Kontrol arloa 

Artxibozainaren oharra Actuaciones Culturales Estrategicas 4, S.L. 
enpresak egindako deskribapena. 

Deskribapenaren data 2020/01/20 
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