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>Ekimenak Bogota, Venezia eta Dohako kaleetan murgilduko ditu 
euskal herritarrak ostegunetik larunbatera, Euskaditik atera gabe.  
>Homo Urbanus hiru hiri – ikusmirak erakusketaren 
programazioaren parte da. Apirilaren 25era arte, Bilbo, Donostia eta 
Gasteizi buruzko argazkiak posta formatuan bilduko dituen 
erakusketa da, besteak beste Rafael Moneo, Esther Ferrer, Bernardo 
Atxaga eta Karmele Jaioren gogoetak biltzen dituena, arkitekturatik 
zientziaraino jauzi eginez.   
 
Euskadiko Arkitektura Institutua-Instituto de Arquitectura de Euskadi 
(EAI-IAE) erakundeak Homo Urbanus erakusketa hartuko du ostegun 
honetatik, urtarrilak 21etik, aurrera. Herritarrak bost 
kontinenteetako hamar hiritan murgiltzera gonbidatzen dituen 
erakusketa da, hala nola Bogotan, Seulen, Venezian, San 
Petersburgon edo Dohan, hori dena Donostiatik irten gabe. 
 
  Ila Bêka eta Louise Lemoine artista arkitektoniko frantsesek 
sortutako 10 film ertain dira. Mundu osoko hirietan barrena 'ibilaldi' 
birtual hauek herritarren eskura egongo dira orain, Bordele, Marseilla 
edo Berlin bezalako hirietatik pasa ostean. José Ángel Medina 
Euskadiko Arkitektura Institutuko zuzendariak azaldu duenez, 
erakusketa hau "hirietako errealitatean murgiltzeko modu 
alternatibo bat da, haien ikonoetatik haratago ikusten. Are gehiago 
gaur egun, espazio publikoaren erabilerak birformulatzen ari garen 
garai honetan, mugikortasun eta distantzia sozialaren murrizketen 
ondorioz". 

   



 

 

  Hamar filmek hirian egunero gertatzen diren banakako eta 
taldeko portaerak, tentsio sozialak eta indar ekonomiko eta 
politikoak behatzen dituzte, homo urbanus-a (hiritar gizona), ardatz 
hartuta. Ostegunetik larunbatera (17: 00etan eta 18: 30ean), astero, 
hiri desberdin batetik paseo bat ematera gonbidatuko da, elkartzen 
eta bereizten dituen hori ezagutzeko eta beren nortasuna zerk 
eraikitzen duen ikusteko. Horrez gain, pertsonek hiri-ingurunearekin 
nola elkarreragiten duten hausnartzeko gonbidapena ere egiten da. 

 
 
  Homo Urbanus hiru hiri – ikusmirak erakusketaren 
egitarauaren parte da. Apirilaren 25era arte, argazkien bidez, hiru 
euskal hiriburuetan barrena posta-formatuan egindako ibilbidea 
erakusten da. Erakusketa horretan, hiri eta txoko batzuk berriro 
aurkezten dira, leku ikonikoak ez diren arren, bertan bizi direnentzat 
hiriaren nortasuna egiten duten lekuak dira. Postalen atzealdean, 
arkitekturako profesionalen hausnarketak ageri dira, hala nola Rafael 
Moneo ‘pritzkerra’, Donostiako Kursaalaren egilea; literaturaren 
munduko ordezkariak, Karmele Jaio edo Bernardo Atxagaren 
eskuizkribuekin; Esther Ferrer artistaren ikuspegia; Maialen Lujanbio 
bertsolariaren bertsoak; eta zientziaren alorreko profesionalen 
gogoetak, hala nola Pedro Miguel Etxenike eta Enrique Zuazua. 
 

 
Publiko guztientzako eta profesionalentzako programa 
EAI-IAEren hiru hiri-ikusmirak programazioa larunbatero bisita 
gidatuekin osatuko da. Larunbat honetan, 11:30etan, 6 eta 12 urte 
bitarteko haurrak dituzten familientzako bisita-tailerra izango da, eta 
datorren hilean, otsailaren 6an eta 20an, errepikatuko da. 
Helduentzat, hiru hiri – ikusmirak erakusketara bisita gidatuak egingo 
dira gainerako larunbatetan (urtarrilaren 30ean eta otsailaren 13an 
eta 27an). Halaber, larunbat honetan, urtarrilaren 23an, 10:00etan, 
hiri inguruko lehen txangoa egingo da, Donostiatik mugitzeko ibilbide 
alternatibo batekin, bizikletaz. 
 
  Halaber, urtarrilaren 27an, 18:30etan, Luis Tena arkitekto 
eta urbanistak B/L, Bilbo eta Londres arteko hiri-kointzidentziak 
hitzaldia emango du. Hitzaldi hau hiru hiriko programazioa osatzen 
duten hiru hitzaldietatik lehena izango da, Euskadiko hiriburu 



 

 

bakoitzeko bat. Jarduera hauetan interesa dutenek doan eman 
dezakete izena www.eai.eus weborrian. 
    
EAI-IAEri buruz 
Euskadiko Arkitektura Institutuak 2018. urteaz geroztik lan egiten du 
arkitektura herritarrengana hurbiltzeko eta horren inguruko 
eztabaida, hirigintza, paisaia eta diseinua sustatzeko. Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol 
Sailak bultzatutako zentroa arkitekturaren ezagutza bultzatzen duten 
eragileen topagunea ere bada. 

 
Ordutegia:  
Asteartetik ostiralera 17:00etatik 20:00etara 
Larunbatetan, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara 
Igandeetan 11:00etatik 14:00etara 
 
Homo Urbanusen egutegia 
 
Urtarrilak 21, 22 eta 23 eta apirilak 15, 16 eta 17: Homo Urbanus 
Bogotanus-Bogotá, 43 min 
Urtarrilak 28, 29 eta 30 eta apirilak 22, 23 eta 24: Homo Urbanus 
Dohanus-Doha, 62 min 
Otsailak 4, 5 eta 6, eta apirilak 29, 30, maiatzak 1: Homo Urbanus 
Kyotoitus- Kyoto, 84 min 
Otsailak 11, 12 eta 13 eta maiatzak 6, 7 eta 8: Homo Urbanus 
Neapolitanus-Nápoles, 50 min 
Otsailak 18, 19 eta 20 eta maiatzak 13, 14 eta 15: Homo Urbanus 
Petroburgumus- San Petersburgo, 41 min 
Otsailak 25, 26 eta 27 eta maiatzak 20, 21 eta 22: Homo Urbanus 
Rabatius-Rabat, 50 min 
Martxoak 4, 5 eta 6 eta maiatzak 27, 28 eta 29: Homo Urbanus 
Seoulianus-Seúl, 44 min 
Martxoak 11, 12 eta 13 eta ekainak 3, 4 eta 5: Homo Urbanus 
Shanghaianus-Shanghái, 72 min 
Martxoak 18, 19 eta 20 eta ekainak 10, 11 eta 12: Homo Urbanus 
Tokyoitus-Tokio, 55 min 
25, 26 y 27 de marzo y 17, 18 y 18 de junio: Homo Urbanus 
Venetianus-Venecia, 62 min 



 

 

 
 

Informazio gehigarria: Ania Elorza Sáez contact@eai.eus 608 922 271 


