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0. Sarrera 
 
Txosten hau Hernaniko Udaleko Kultura Sailaren enkargu baten 
emaitza da: Ave Marian kokatutako Sormen Gune berria zer izango 
den (izaera eta ezaugarriak) eta nola kudeatu beharko litzakeen 
pentsatzea. 
  
Era batera edo bestera 80 pertsona inguru murgildu dira 
hausnarketan, eta 2019ko otsaila eta maiatza bitarte garatu da.  
 
Segidan hausnarketa horren emaitza konpartitzen dugu, beti ere 
proiektua eraikitzen jarraitzeko gidari ona izango direlakoan. 
   
 
Laburpen exekutiboa 
 
Hernanin sormen gune baten beharra aspaldikoa da. Dokumentu honekin ixten 
ari garen 4 hilabeteko prozesuak, hirian egun dagoen gune horren beharra 
eta potentziala ebaluatu nahi izan du, horrela, jarraibideak irekitzeko 
gaian lanean segituko duten pertsonentzat. 
  
Hernanik, sorkuntza eremu guztietan, kultura eta arte komunitate ugaria eta 
aktiboa du. Sortzaileek haien lan guneak gune pribatuetan, udal egituratan 
eta okupatutako eraikinetan sortzen joan dira. Espazio horiek ez dituzte 
sorkuntza prozesuak bakarrik jasotzen, baina bai eskaintzen dute gune bat 
sortu ahal izateko. Sorkuntza gune berriaren bidez eskatzen dutena da, 
konektatzeko gune bat, elkar ezagutzeko, elkarbanatzeko eta 
esperimentatzeko; pertsona eta diziplinen arteko guneak sortzea, sorkuntza 
kolektiboa sustatzeko aukera emango duena. Horrez gain, norbanako 
proiektuak garatzeko gune bat izatea ere eskatzen da, egun Kultur etxean 
eskaintzen diren formakuntzekin osagarriak izango diren formazio 
espezializatuak eskainiko dituena. Azkenik, hiriarekin konexio puntua 
izatea ere eskatzen da, hiritarrekin eta hiritarrentzat prozesuak sortuko 
dituen gunea. 
 
Udal eraikin bat izanik eta bere tamaina dela eta, proiektukako erabilera 
izango duela aurreikusten da, espazioen lagapenen, egonaldien edo beken 
bidez. Erabiltzaile objektibo potentziala herri mailakoa da, eta puntualki 
aukera izango da inguruko sortzaileak hartzeko ere. Parkeari garrantzi 
berezia eman nahi zaio, balio erantsia ematen baitio erakinari. 
 
Honela, gunearen ko-gestio eredua jarriko da martxan udalaren, erabiltzaile 
/ sortzaile / herritarren eta guneko langileen artean. Prozesu hau 
amaitzearekin batera, beste bat hasiko da, talde eragile batek gidatuko 
duena, proiektuaren oinarrietan sakondu eta eraikina bera ireki aurretik 
ere ekintzak sustatuko dituena.   
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1. Metodologia 
 
 
1.1. 2017-2018ko Kultur hausnarketa  
 
2017-18 ikasturtean Hernaniko Udaleko kultura sailak partaidetza prozesu bat garatu 
zuen Elhuyar Aholkularitzaren laguntzarekin. Helburu nagusia kultur politiketarako 
lehentasun eta beharrak identifikatzea izan zen, programa eta proiektu 
garrantzitsuenen artean sorkuntza kokatuz .  1

 

 
 
Prozesuko emaitzen txostenak, 6.3. puntuan, Ave Maria eraikina sormenaren inguruko 
beharrak asetzera bideratzen du, eraikinerako beharren eta kudeaketa ereduaren 
inguruko hausnarketa egitera gonbidatuz.   
  

 
 
Prozesu parte-hartzaile horrek, Sormen gunearen ezaugarri hauek definitzen ditu:  

● Harremanak sortu eta sustatu sortzaile, elkarte eta diziplinen artean; elkar 
ezagutzeko espazioak, markoak, baliabideak bultzatu; azpiegitura berean 
kokatzeko ahalegina egin. 

● Diru-laguntzak eta egonaldiak bultzatu. 
Sormen-tailerrak, formazioa eta laborategi baten ideia garatu.  

● Erabilera anitzeko espazioak sortu eta espazio konpartituak, egoitza 
permanenterik ez.  

● Belaunaldi-aldaketa eta gazteen/haurren inplikazioa pentsatu. Diziplina eta 
lengoaia berriak sartu. 

 
Dokumentu horrek berak, 2018ko maiatzan publikatu zenak, Kultura Mahaia 
eraikitzearen beharra jasotzen du, ordezkaritza bat hautatuz, eta bere funtzio zein 
maiztasunak definituz. 2018ko azaroan kultura sailak deialdi bat egin zuen, eta 
nahiz eta erantzuna oso handia ez izan (partaide kopuru aldetik), Kultura Mahaiak 
bere ibilbideari ekin zion. Besteak beste, lehendabiziko erabakietako bat izan zen 
Sormen Gunea definitzeko prozesuari lehentasuna ematea.  
   

1 Hernaniko Udala, Kulturaren inguruko hausnarketa: emaitza, Elhuyar, 2018ko maiatza 
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1.2. Lan honen eskaera 
 
2019ko urtarrilean, Hernaniko Udalak eskatzen digu laguntza bi galderei erantzuteko: 
zer da eta nola izan behar da Sormen Gunea Ave Marían eta nola kudeatu daiteke. 
Sormen gunea kolektiboki definitzeko partaidetza prozesu bat antolatzea eta 
denboraldi labur batean (3-6 hilabete) garatzea eskatzen da. Koro Etxeberria, 
kultura zinegotzia, eta Agurtzane Aizpuru, kultura teknikaria, izan dira gure 
solaskide zuzenak eta saio guztietan parte hartu dute. Komeni da nabarmentzea 
kultur-sailaren konpromisoa, Ave María eraikina berriztatzerako gordetako aurrekontu 
partidarekin; honek egiten du gogoeta-prozesu honen emaitzak gauzatzeko aukera 
handiak dituela. 
 
Erabaki genuen hiru parte-hartze saio izango zirela, deialdi ireki baten bidez 
antolatukoak. Diziplina guztiak gonbidatuak dira, eta elkarteak zein norbanako 
pertsonak. 
 
Aurretik dugun informazioa hau da: 
 

● Foto Forum argazkigintza elkarteak egoitzan lan egiten du eta segitu nahi 
luke hor lan egiten.  
 

● Tamainagatik, eta udal eraikina baita: 
○ Inork ezin duela egoitza permanenterik ukan etxean (espazio guztiak 

konpartituak izan behar direla); 
○ Musika taldeek ezin dituztela entsegu lokalak hor izan. 

 
Aholkularitza lan taldeak, Arantxa Mendiharatek, kultura kudeatzailea eta 
bitartekaria, eta Maitane Barrenetxeak, Aztikerreko partaidetza aholkulariak, 
osatzen dute. Lan talde honek honako printzipioetan eraiki ditu bere lana: 
 

● Behar errealean oinarritzen diren azpiegiturak pentsatzea; aipaturiko behar 
erreal horiek maiz hiritarrengandik sortzen diren berrikuntzak dira, 
garatzeko lekurik topatzen ez dutenak; garrantzitsutzat jotzen da batzuetan 
behar-nimiñoak jotzen diren horien entzuketa, hauek izan baitaitezke 
etorkizuneko tamaina handiko proiektu eraldatzaileen haziak. 
 

● Ekoizpen guneen ko-gestio publiko-komunitarioa sustatzea, ardura konpartitu 
bat bermatuko duena bere funtzionamenduan, eta Gunearen erabilera eragileen 
beharretara egokitzen lagunduko duena. 
 

● Kultura bere zentzu zabalenean ulertzea: sormen gune batek jaso ditzake 
sorkuntza bisuala, musika zein antzerkirako guneak; horrez gain, jaso dezake 
ere etorkinei harrera egingo dien herritarren sarea, eta baita ere jaso 
dezake DIY-DIWO elektronikara dedikatzen den taldea. Kultura guneak 
hiritarrek esperimentatzeko aukera duten gune bakarrak dira gaur egun; hori 
dela eta, garrantzitsua da horiek orotariko praktiketara irekitzea. 

  
Aurreikusten da emaitzen txostenak jasotzea eraikinaren erabilera proposamena, eta 
baita kudeaketa eredurako aukerak ere. Ez du jaso behar eraikinaren banaketa 
arkitektonikoa, ezta kudeaketarako aurrekontua ere ez. 
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1.3. Partaidetza prozesua 
 
Partaidetza prozesuaren formatu eta edukiak diseinatu ondoren, 2019ko martxoan 
deialdi publiko bat antolatu zen, sortzaileak gonbidatzeaz aparte, interesa izan 
zezakeen edozein pertsona ere bertara gonbidatuz. Tokiko prentsaren (Hernaniko 
Kronika) eta herriko kronika duten egunkarien (Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa) 
bidez zabaldu zen deialdia, baita sare sozialak, Hernani erabaki web gunea, eta 
aurreko partaidetza prozesuan parte hartutako pertsonekin zuzeneko harremana eginez 
ere. Hiru lan bileretara gonbidatu ziren, horien helburua izan zelarik Sormen 
gunearen edukiak eta kudeaketa eredua definitzea. Hasieran 2 lan orduetako saioak 
pentsatu baziren ere, 19:00etatik 21:00etara, luzatu egin ziren 2 ordu eta erdira, 
18:30etik 21:00etara. 
  
40 pertsonek parte hartu zuten saio ezberdinetan, horietako 5 hiru lan saioetan egon 
ziren; saio irekiez gain, 2 pertsonek online bidezko ekarpenak egin zituzten. 
  
Hiru lan saioetan zehar norbera definitzea eskatu zitzaien (Zein eremutik zatoz), 
honako eremu hauen baitan: artea eta kultura, sormen aplikatua, artisautza, ekonomia 
soziala, bizilagunen elkarteak edota herri mugimenduak, eta beste. Inork ez zuen 
bere burua kokatu ekonomia sozialean, bi pertsonek aitortu zuten bizilagun edo herri 
mugimendu batetik parte hartzen zutela (aisia eta mugimendu feminista), pertsona 
batek bere burua “pentsalaria” gisa aurkeztu zuen, 3 pertsonek haien jarduna lotu 
zuten artisautza eta sorkuntza aplikatuarekin, joskintzaren eremutik betiere, eta 
gainerako partaideek haien burua kokatu zuren artea eta kulturaren eremuan, 
argazkilaritzan, musikan, pinturan, eskulturan, dantza mugimenduan, arte eta 
heziketan, ikus-entzunezko arteetan, zinean, antzerkian, ilustrazioetan, 
bertsolaritzan eta olerkian. 
 
Zertan jarduten duzu? Galderaren aurrean, erantzunak batez ere sorkuntza eta 
ekoizpenaren inguruan kokatzen dira, gero formaziora eta azkenik bitartekaritzara. 
Soilik bi pertsona kokatu dira kudeaketan, inor ez hedapenarekin, eta beste bi 
zehaztu gabeko jardunarekin. 
 

  
 
Bilera bakoitzean, bospasei pertsonako mahaietan lan egin dugu, eta ondoren 
plenarioan kontrastatu. Saioen ondotik, pertsona batzuekin geratu gara puntu batzuk 
zehazteko. Txosten honetan aurkezten ditugun emaitzek gehiengo zabalaren adostasuna 
lortu dute; zalantzak ala kontrako jarrerak badirelarik, txosten honetan ere saiatu 
gara azaltzen.  
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Prozesuak, garatu den moduan, honako abantailak jasotzen ditu: 
 

● Aukera eman du antzemateko Sormen gunean interesa izan dezaketen eta berau 
aktibatzeko inplikatu nahi diren pertsonak; horrela, aurreikusten da partaide 
izan diren pertsona horietatik sortuko dela Talde motorea, eta talde horrek 
jarraituko duela proiektua definitzen eta martxan jartzen. 
 

● Hiru lan saio izan dira, eta horiek konpromiso garrantzitsua adierazten 
badute ere, bada egingarria den konpromisoa benetan interesa duen ororentzat; 
ahalegina egin dugu fisikoki bertaratzeko aukerarik ez zuten pertsonek 
on-line haien ekarpena egin zezaten. 

 
Ariketak muga batzuk ere adierazi ditu:  
 

● Ez da bermatzen sortzaile komunitatearen ordezkaritza; hainbat pertsonek 
(bereziki zaintza lanetan jarduten dutenak) bereziki zail dute presentzialki 
parte hartzeko. 
 

● Denbora oso mugatua da; aukera ematen du proiektuaren ildo nagusiak 
marrazteko, baina lana hortxe, hasi besterik ez da egiten. 

  
Horregatik, aurrerago zehaztuko dugun bezala, garrantzitsua iruditzen zaigu taldea 
handitzen joatea, eta proiektuaren definizioan lanean jarraitzea ere. 
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1.4. Elkarrizketak 
 
Prozesuan zehar beste Kultura gune antzekoekin bildu izan gara (Lekuona Fabrika, 
Tabakalera, Kulturaz / Dinamoa, Centro de residencias artísticas de Matadero…), eta 
Hernanin kokatzen diren beste erakundeekin ere (Orona Fundazioa, Chillida Leku). 
Ideia batzuk eremuan adituak diren pertsonekin kontrastatu dira, eta prozesuan zehar 
parte hartu duen jendea elkarrizketatzeko aukera ere zabaldu da, bai 
dinamizatzaileek galdeginda, baita partaideek eskatuta ere. Eranskinean zehazten da 
zein pertsonekin izan garen harremanetan. 
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2. Kontextua 
 
2.1. Zer da gaur egun sormen gune bat 
 
Sormen lantegiak, laborategiak, hazitegiak… Azken urteetan zientzia eta industriaren 
eremutik datozen hitzak eta kontzeptuak erabiltzen dira sorkuntza artistikoen guneak 
izendatzeko. Bada modu bat azpimarratzeko eta adierazteko gune horien garrantzia 
soziala, kulturala, eta espazio horien ikerketa terminoetan, pentsamendua, ezagutza, 
harremantzeko tresnak eta mundua ulertzeko modu berriak sortzen direla. 
  
Era berean, instituzio kulturalak gero eta gehiago pentsatzen dira “erreztatzaileak” 
diren instituzio gisan, “lorezain instituzio” bezala: ez da kontua ezer berria 
proposatzea, ezta programatzea edo sustatzea, baizik eta entzutea eta jatorrizko 
prozesuetan bidelagun izatea. 
  
Paraleloki, diziplina eta eremuen arteko mugak lausotu egiten dira, eta Sormen gune 
batentzat berezko galdera bada galdetzea zein punturaino ireki sormen praktiken 
definizioa. Azken urteetan jaio diren sormen gune askok, praktika kulturalak eta 
artistikoak jasotzeaz aparte, sormen aplikatuari lotutako praktikak (diseinua, 
artisautza, orokorrean praktika hibridoak), ekonomia soziala eta herri mugimenduei  2

loturikoak ere jasotzen dituzte. 
 
Argi dagoena da ez dela eredu bakarra existitzen, toki eta ingurumen bakoitzak 
bereari ekin behar diola lurraldean bizi diren horien beharrekin batera. Eta ez hori 
bakarrik, martxan dauden guneak etengabeko aldaketan murgilduta baitabiltza, eta 
aldiro egokitzen dira inguruko eraldaketetara. Adibidez, Arteleku bezalako gune bat, 
Gipuzkoan eta harago ere erreferentea izan dena Sormen gune gisan, bere bizitzako 25 
urteetan zehar eraldatzen eta egokitzen joan da une bakoitzeko beharretara: 
adibidez, 80 hamarkadaren izugarrizko margolanetatik, 90 hamarkadan gorputzarekin 
eta performancearekin lotutako praktiketara, edo hurrengo urteetako teknologien 
zentralitateetara. 
  
Horrekin batera ere, Ave Mariako gunea definitzea eta egokitzearen lanak 2-3 
urteetako iraupena izan dezakeenez (edukiak definitzez bukatu, lizitazio pleguak 
sortu, lizitazioa bera ere gauzatu, proiektua, obrak…), garrantzitsua da ardatz 
nagusiak eta zentralak definitzea, baina ez da komenigarria Sormen gunearen 
zehaztasunetan sartzea. Horrek arriskua du irekitzeko unea iristerako proiektua 
zaharkituta geratzea. 
  
Halere, Sormen Gune askok amankomunean dituzten ezaugarri nagusi batzuk jaso 
daitezke, Hernaniko Guneak ere konpartituko dituenak, horrela eskatzen baitute 
tokiko eragile kultural eta artistikoek: 
 

● Prozesu eta praktika esperimentalak jasotzen dituzte; 
● Diziplinen arteko gurutzaketa sustatzen dute, sarean lana egitea, eta 

errekurtsoen mutualizazioa; 
● Sortzaileen profesionalizazioaren bidelagun dira; 
● Gertuko lurraldearekin harremana sustatzen dute; 
● Egonaldiak eta bekak erabiltzen dituzte herraminta gisa, proiektu artistiko 

ezberdinen egikaritza errateko. 
 
   

2  Adibideak: Astra (Gernika), Harinera (Zaragoza), Eltzia (Oñati) o MediaLab Prado (Madrid). 
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Sormen Guneen biztanleak izaten dira: 
● espazioa maiz erabiltzen duten praktika komunitateen partaideak; 
● artistak eta sortzaileak, denboraldi mugatu batez gunean lan egiten dutenak, 

beka edo egonaldia baldintzekin (tarte bat ematekotan, 3 hilabete eta 2 urte 
bitarte); 

● gonbidatu puntualak, tailer, hitzaldi edo formazio zehatz baten ondorioz 
datozenak; 

● antolatzen diren ekintza ezberdinetan partaide direnak; 
● batzuen eta besteen lana ezagutzera gerturatzen diren pertsonak, soilik 

sortzen ari den horren aurrean irekitzeko. 
 
Dokumentu honen eranskinean zehazten ditugu Hernaniko testuinguruarentzat 
erreferentziazkoak liratekeen gune batzuk, horien artean bi azpimarratzen ditugu, 
bigarren lan saiora gonbidatuak izan zirenak: Hendaiako Borderline Fabrika, eta 
Azpeitiako Dinamoa; biek aurten irekiko dituzte ateak. Arrazoi ezberdin hauengatik 
garrantzitsuak iruditu zaizkigu: 

● haiek ere partaidetza prozesu bat jarri zutelako martxan sormen gunea 
definitzeko; 

● biek dutelako erdigunea praktika artistikoetan kokaturik, Hernanikoa 
bezalaxe; 

● hautatu dutelako ko-kudeaketa eta auto-kudeaketaren arteko kudeaketa eredua. 
 
2.2. Espazioa eta bere ingurunea 
 
Hernaniko erdigunean. Hernani 20.000 biztanle dituen hiria da, Donostiaren 
hegoalderantz 10km-ra kokatzen dena. Bizilagunen % 80 inguru euskalduna da  (%61,3-k 3

euskaraz badaki, eta beste %20ak euskara ulertzen du), %20ak 65 urte edo gehiago 
ditu, eta populazioaren %9,3ak Estatutik kanpo jaiotakoa da; %13,5ak goi mailako 
ikasketak ditu (Donostian %25ak). Sektore ekonomiko nagusienak dira industria (BPG 
%51; Donostian, %5,3), zerbitzuak (%41) eta eraikuntza (%7,4). Lehen sektorea soilik 
da % 0,4koa. Langabezia tasa %13koa da . 4

 
Hernaniko erdiguneak ondare kulturalaren izendapena du, Monumentu multzoa 
kategoriaren barruan. "Ave María" etxe dotorea da, izen bera duen parkearen erdian 
kokatuta dagoena, bizitegi-gune batean, eta erdigunetik 5 minutura oinez. 
 

 
 
Eraikinak dituen hiru solairuek 450m2 dituzte denera, eta 2011ean ireki zen parkeak 
3,5 hektarea ditu (34.743 m2). Parkea pertsona guztientzat irisgarria da eta 
aniztasun funtzionala duten pertsonentzat egokitua. 

    

3 Udaletxearen estatistikak 
4 http://es.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/hernani.html 
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Ave María eraikina eta parkea 
 
Hona hemen Ave Mariaren irudi batzuk, kanpotik, barrutik eta parkearenak.  

 
 
 
 
 

Goian: parez pareko bista eta alboko bista. Behean: Parkea; etxebizitza eraikin batera bista; 
kotxeentzako sarrera parkera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goian: eraikinaren behe solairua. Behean: beste zehaztasunak 
 
Etxeak goitik beherako berrikuntza behar du, eta berau egingo da Gunearen erabilerak 
zehazten direnean; 2018ko aurrekontuan 800.000 € daude horretarako aurreikusita. 
 
Eraikinaren gaurko erabilerak  
 
Gaur egun nagusiki hiru eragilek erabiltzen dute eraikina: alde batetik, Hernani 
Errotzen Memoria Historikoa elkarte kulturalaren bulego eta erreferentziazko lekua 
da. Bestetik, Berriak Hernaniko Merkatari eta Ostalarien elkartearen bulegoa eta 
biltegia ere Ave Marian kokaturik daude, nahiz eta epe laburrean Kaxkoko lokal berri 
batera mugituko diren. Azkenik, herriko argazkilaritza talde nagusia den Foto Forum 
elkartearen egoitza ere bada. 
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Parkean aktibitateak  
 
Parkearen erabilerari dagokionean, herritarrengandik eta parte hartzaileengandik 
jasotako iritzi orokorra da parkea oso gutxi erabilia dela. Hirugarren adineko 
pertsonentzat ariketa fisikorako makinak, haurrentzat parkea, komun publikoa eta 
aisialdi guneetarako mahai eta aulkiz hornitua dago parkea, eta herritarren artean 
estimu handikoa da, erdiguneko berdegune eta arnasgunetzat ere hartzen delako.  
 
Herritarrentzat irekia eta norbanakoen erabileretarako irekia izateaz harago, 
programazioari dagokionean erabilera hauek aipa daitezke: gaur egun antolatzen den 
ekitaldi nagusia “Uda Parkean” zikloa da, abuztuko lehen astean Hernaniko Udaleko 
sail ezberdinen artean elkarrekin antolaturiko familien aisialdirako programazioa. 
Horrez gain, herriko hainbat eragilek ekitaldi puntualetarako ere erabiltzen dute: 
udalekuetako programazioan, Gazte Olinpiadetako probak, etab. 
 
Eraikinaren planoak 
 
Momentu honetan eraikinak 430m2 inguru ditu, 21m2-ko aterpea, planoetan agertzen ez 
diren komun publikoak, eta arestian aipatu bezala, 3-5 hektareako hedadura duen 
ingurune zabala.  
 
Beste sormen guneekin alderatuta, Ave Maria azalera mugatuko eraikina dela esan 
daiteke: 

● Borderline Fabrika, Hendaia: 300m2 
● Dinamoa, Azpeitia: 2.000-3.000 m2 
● Eltzia (Oñati): 6.000 m2 (espazio honek auzo elkarteak, gizarte mugimenduak 

eta musika taldeentzat entsegu lokalak ere baditu) 
● Arteleku ohia (Donostia): 7.000 m2 

  
Ezaugarri hau behin baino gehiagotan aipatu da lan bileratan; dokumentu honen 4. 
puntuan ere aipatuko da. 
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Ave Mariarentzat beste proiektuak 
 
Prozesua hasi zenean ez zen Ave Mariarako beste proiektu proposamenik ezagutzen. 
Ondoren aurkezten diren hauek prozesuak iraun duen bitartean joan dira iristen 
kultura sailera eta ez dira saio irekietan landu: 
  

● Haurren Etxea. Kanikak egindako proposamena, duela 3 urte sortu zen 
aisialdirako elkartea da, eta Ave Maria leku apropos bezala jotzen dute 
(tamainarengatik eta parkeak inguruneaz babesten dituelako ere). Hauen 
erabilera Haurren etxea martxan jartzea litzateke, non haurrek izango 
luketeen protagonismo osoa eta haiek erabakiko luketeen edukien baitan. 
Kanikak lehen lan saioan parte hartu zuen eta ez ziren bueltatu, baloratu 
zutelako haien aukera ez zela kontuan hartzen ari. Haurren Etxearen 
proposamen berdina aurkeztu zen partaidetza aurrekontuen prozesura ere, 
Erabaki Hernani; lehen fasean, proposamena moldatu zen balorazio teknikoaren 
garaian (momentu horretan adierazi zen eraikina Sormen gunea izango zela), 
eta bigarren fasean beste proposamen batzuk baina bozka gutxiago jaso zituen, 
horrela, 2019ko aurrekontuetatik kanpora geratu zen. 
 

● Parke mitologikoa. Hernaniarrei eta bisitariei zuzendutako parkea litzateke, 
berdegunean zehar Euskal Mitologiaren elementu eta pertsonaia ezberdinak 
egongo liratekeelarik. Eraikina, bisita, informazio eta harrera etxea 
litzake, eta behin bisitaria bertatik pasata, telefono baten laguntzaz, 
norberak bere bidaia propioa egingo luke parkean zehar euskal mitologian 
murgilduz. 
 

● Kultur Eskola sortu, Eskola Kirolaren eredua segituz, espresioa lantzeko, 
adin guztietan.  
 

Proposamen horiek hasieran batean baztertu egin dira, ez baitzuten bat egiten 
2017-18an egindako kultura hausnarketan zehaztu ziren beharrekin, eta une honetan 
Sormen Gune baten baldintzak jaso ditzakeen erakin bakartzat jotzen delako. 
 
Sormen gunerako beste lekuak 
 
Eraikinaren aukerekin eta beste proiektuekin loturik, prozesuak aurrera egin duen 
heinean ere alternatiba proposamenak aipatu dira, besteak beste, aipa daiteke Santa 
Barbarako Harrobiaren sarreran dagoen eraikina. Udalaren arabera, aukera hori 
momentuz ez da posibilitate bat arrazoi ezberdinengatik:  
 

● Harrobia berreskuratzeko 
proiektuarekin garatuko litzake eta horrek 

garatzeko beharko lituzkeen 
epeak eta aurrekontuak ezin 
dira momentu honetan jakin; 
  

● bestetik, erabat 
ezezaguna da egun eraikin 
horren egoera zein den. 
“Harrobira!” izeneko 
prozesuan kultur ekipazio 

bezala definitu zen eremu hau, ezer gehiago zehaztu gabe, eta horrek epe 
ertain-luze batera begira, ekipamendu aldetik kultur arloko beharrak osatzeko 
aukera ireki dezake.  
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2.3. Sormen ekosistema 
 
Lehen eskema honetan bildu ditugu Hernaniko sortzaileek gaur egun Hernanin eta 
Hernanitik gertu gehien erabiltzen dituzten guneak; gehitu ditugu abian dagoen 
Kulturarteko Plaza Feminista, eta Hernaniko hiru erakunde pentsatuz lotura heiekin 
interesgarria litzatekeela (Chillida Leku, Orona Fundazioa, Kutxa Ekogunea). 
  

 
1. Eskema. Sormen ekosistema hurbila 

 
Aurrez esan bezala Sormen Gune bat sortzeko eskaerak ibilbide luzea egin du 
Hernanin, eta badirudi inguruko azpiegituren errealitatea ezagututa zentzuzko 
eskakizuna dela. 
  
Hernaniko azpiegituren oinarrizko mapa egiteak gune osagarrien arteko loturak 
pentsatzea laguntzen du. Halaber, sakonean ezagutzen ez diren hainbat espaziori 
ikusgarritasuna ematen lagunduko du, bere izaeragatik (okupazioa) edo ibilbide 
laburragatik (oraindik ateak ireki ez dituen Kulturarteko Plaza Feminista ere 
kontuan hartuta). 
 
 
> Hernaniko sormen espazioak. Lehen saioan parte hartu duten pertsonei (27 sortzaile 
eta herritar) galdetu diegu zein sormen gune erabiltzen dituzten gehien eta hauek 
izan dira erantzunak: Biteri Kultur etxea, Kaleak/Plazak, Etxea, Gaztetxea, Urumea, 
Errapia - Zikuzulo, Ave maria, Iturola, Taller pribatua. 
 
Gehien errepikatu den gunea Biteri Kultur etxea izan da, eta asetzen dituen behar 
eta erabilera ohikoenak espazioen erabilerari dagozkionak dira: bilerak egiteko, 
dantzarako, erakusketa gelaren erabilera, areto nagusia, ikasgela, liburutegia 
aipatu dira zuzenean. Horrez gain, wifirako edota materialaren kontsultarako 
erabiltzen da (liburutegia, musika, dokumentazioa, kableak, baliabideak). 
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Norberaren etxea ere aipatua izan da hainbat taldetan, wifi-entxufe-kafearen 
erabilera oso nabarmena du, elkartrukerako eta topagunerako ere erabiltzen da, eta 
batez ere, norberaren material eta baliabideak bertan daudela azpimarratu da. 
 
Ave Mariaren (gaur egungo erabilera), Errapia - Zikuzuloren eta Taller propioaren 
erabilera nabarmendu dutenek, batez ere gune edo espazio permanentearen ideia aipatu 
dute, beraien jardunerako baliabide eta materialez hornituak daudelarik: 
ordenagailuak, pantaila grafikoak, material artistikoa, laborategia, estudioa, 
proiekzio aretoa, etab. Gune hauetan formakuntza eta tailerrak ere oso aipatuak 
dira. 
 
Hernanin kokatzen diren sormen/kultur guneak eduki desberdinak eskaintzen  
dituzte : 5

 
● Biteri Kultur etxea: bere eskaintza formaziora eta hedapenera bideratzen da 

bereziki, hala ere, espazio batzuk sormenerako ere erabilgarriak dira: dantza 
entseguetarako gela; antzerki entseguetarako gela; txuri-beltzeko edo 
koloretako argazkiak errebelatzeko gela; arte plastikoetarako, zeramika eta 
taillaketarako espazioa; bilera gelak. Auditorioa noizean behin 
entseguetarako ere erabiltzen da. Argazkiak errebelatzeko gunea izan ezik, 
gainontzeko espazioen erabilera oso handia da.  
 

● Urumea Herri Gunea espazio okupatu eta autogestionatua 2018ko urrian jarri da 
martxan eta Hernanin Sormen Gune bat izan litekeenarekin antzekotasun gehien 
dituena da. Balio transfeminista eta libertarioak oinarri, 10 pertsona 
inguruko asanblada batek hartzen ditu espazio oso zabal baten gaineko ildo 
nagusien inguruko erabakiak. Eraikinaren 3 eta 4. solairuei sotoa ere gehitu 
behar zaio, bertan, irrati estudioa eta koruaren entsegu gela daude (guztira 
1000m2 inguru). Espazioen artean joskuntza, sukaldea, arte eszenikoak, 
argazki estudioa, arte plastikoak eta bilera gela aurki daitezke.   
  

● Zikuzulo erabilera pribatua duen Udal eraikina da; Auzo elkarteak 11 
sortzailerekin elkarbanatzen du espazioa, eta bakoitzak bere tailerra edo 
partekatua dute. Gehienak 15 urte inguru daramatzate espazio horretan, 
elkartea sortu zenetik, hortaz esan daiteke ez dagoela errotazio handiegirik. 
  

● Iturola espazioa berrikuntza sozial eta ekonomiara bideratzen da gehien bat, 
hala ere, sortzaile talde batek eraldaketa sozialaren bidean sorkuntza 
artistikoa sustatzen dihardu. 
 

● Kontrakantxa Gaztetxea duela 11 urte okupatu zen udal jantokia da, sukalde 
azpiegitura badu beraz, baina horrez gain, liburutegia eta emanaldietarako 
areto nagusia dira gune garrantzitsuenak. Musika talde hasi berri batzuen 
entsegurako erabili izan da, baina momentu honetan artea eta kulturarekin 
lotuta, mikro ireki eta jam session-ak, eta gazte sortzaileen poema 
irakurraldiak dira aipatzekoak. 
 

● Kulturarteko Plaza Feminista definitzeko prozesua 2016 - 2017 ikasturtean 
burutu zen, Iturola gunearen parean kokatuko da eraikin berria (lizitazio 
fasean dago). Udal berdintasun sailaren bulegoak eta Amher kulturarteko 
elkartearen egoitza egonkorrak bertan kokatuak izango dira, eta horrez gain 
aurreikusitako espazio nagusiak honakoak dira: herriko eragile eta elkarte 
feministentzat bilera gela eta biltegia; gorputz espresiorako aretoa; 
liburutegi-ikusentzunezkoetarako areto edo gela irekia; emanaldi eta 
hitzaldietarako eraikinaren erdiguneko espazio diafanoa. 

5 Eranskinean informazio gehiago aurki daiteke 
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Laburbilduz, gaur egun Hernanin ez dago sorkuntza eta formaziora soilik bideratutako 
espazio publikorik. Xede horretara zuzenean edo zeharka bideratzen diren guneak 
egoera honetan aurkitzen dira: 

● Bere edukiera maximoan (Biteri Kultur Etxea) 
● Espazio okupatuak (Urumea Herri Gunea eta Gaztetxea) 
● Elkarte bakarrari utzitako Udal espazioak (Zikuzulo) 
● Edo, oraindik martxan jartzeko dago (Kulturarteko Plaza Feminista) eta 

definizioz ez da zuzenean sorkuntzara bideratutako espazioa izango. 
 
Puntu honetan aipatu behar dira Hernaniko sorkuntza prozesuetan laguntzen duten 
egitura garrantzitsuak, hala nola, Bertso Eskola, Musika Eskola eta Milagrosa 
(Kantuz Abesbatzaren, Txistulari Bandaren eta Musika Bandaren egoitza egonkorra 
dena, difusiorako, entseguetarako eta kontzertuetarako erabiltzen dena). 
 
Halaber, musika taldeen entsegurako lokalak ere badaude herrian. Hauek ez dira 
txostenean gehitu, beraien ezaugarri propioak izateaz gain Udalak lanketa berezitua 
egitea aurreikusten duelako.  
 
> Sormen guneak Hernaniko ingurune hurbilean, saio parte-hartzaileko ariketan aipatu 
diren guneak izan dira: Tabakalera, Dantzagunea, Lokalak (herritik kanpo dutenen 
kasua), Tabernak, Kukuka, Tknika (Errenteria), Koldo Mitxelena, San Telmo Museoa, 
Filmoteka (azken hiru hauek ez ditugu Ekosistema hurbileko eskeman sartu baliabide 
zentroak baitira, baina ez berez sortzeko erabiltzen diren guneak).  
 
Aipatu diren guneen artean erabilena Tabakalera izan da. Erabilera ugarirako 
definitu da, wifi-entxufe-kafe gunea izateaz gain, elkartrukerako, espazio 
ezberdinen erabilerarako eta material zein baliabideetarako. Hitzaldiak, 
konferentziak eta formaziorako Hernanitik kanpo gehien aipatu den gunea ere bada. 
Formazioa, tailerrak eta hitzaldiak, Hernanin bertan baina gehiago aipatu dira 
Hernanitik kanpo. 
 
Hernani inguruko espazioen eskaintzari zehaztasun gehiagoarekin so eginez gero, 
ikusiko dugu Tabakalerako hiru sailek artista eta sortzaileentzat bitartekoak 
eskaintzen dituela: Sortzaileen espazioa (ikus-entzunezkoak eta arte plastikoak), 
Ubik (amateur praktikak, gehienbat ikus-entzunekoen arloan), eta Hirikilabs 
(teknologiaren erabilera kritikoa). Tabakaleran kokatzen den Kutxa Kultur-ek modaren 
esparruan eta musika taldeentzat egonaldiak egiteko aukera eskaintzen du. 
Dantzaguneak, gorputzari lotutako praktiketarako espazioak eta bekak eskaintzen ditu 
Orereta-Errenterian. 
  
Laburbilduz, Hernanitik kanpo dauden azpiegiturek herriko sortzaileen espazio, 
baliabide eta formaziorako beharrak asetzen dituzte, beti ere, proiektuetan 
oinarrituta; hala ere, Tabakalera espazio erabiliena izanik ere, hauek ez dute 
sortzaile ezberdinen arteko topagune funtzioa betetzen azpiegiturak herri 
ezberdinetan daudelako.  
 
> Sormen ekosistema zabalago bat litzake hurrengo eskeman ikus daitekeena. Helburua 
ez da zehaztasun maila handiko zerrenda bat egitea, baizik eta sormenerako guneen 
aniztasuna ikusaraztea; horrez gain, Ave Mariarentzat interesgarrienak liratekeenak 
biltzen saiatu gara, bai bere edukiengatik, baita kudeaketa ereduagatik ere.  
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2. Eskema. Sormen ekosistema zabalagoa 

 
Obalo txikienak Hernani inguruan dauden sormen guneei egiten die erreferentzia, eta 
herriko sortzaileak erregulartasunez erabili ditzaketen azpiegiturak irudikatzen 
ditu. Bigarren obaloak geografikoki urrutiago kokatzen diren guneei egiten die 
erreferentzia. 
  
Inguru hurbilean Tabakalera nabarmentzen da, bere hiru sormen guneekin (sortzaileen 
gunea, Hirikilabs eta Ubik); Ikertze eta Kontadores-ek espazio interesagrriak 
dirudite publiko gazteenarekin harremantzeko; KBulegoak sortzaileei akonpainamendua 
eskaintzen die eta Ave Mariarekin harremana izan dezake. 
  
Inguruko herriek ere azpiegitura interesgarriak eskaintzen dituzte: Kabiene, hainbat 
sortzaile batzen dituen co-working gunea, eta TxTxTx, antzinako tren geltoki batean 
kokatutako espazioa eta Txalapartari eskainia dagoena, Oreka TX taldeak kudeatzen 
du. Biak Usurbilen daude. Kukuka Lasarten dagoen dantza eta antzerki eskola da, eta 
Sarobe, Urnietako sorkuntza eszeniko eta ikus-entzunezkoentzako (eszenatokiak, 
etab.) azpiegitura da (ordaindu egin behar da). Azpeitiko Dinamoa 2000-3000m2 arteko 
diziplina anitzeko espazioa da eta 2019ko irailean zabalduko ditu ateak. Azpeitiko 
Kultura Mahaiak (400 pertsona baino gehiago batzen ditu), eta Kulturaz kooperatibak 
(Azpeitiko hainbat espazio kudeatzen dituen kooperatiba kulturala) buruturiko 3 
urteko prozesuaren ondorio da. 
 
Iparralderantz begira azpiegiturarik Errenteriako Dantzagunea da, zeinak koreografia 
sorkuntzarako egonaldiak eskaintzen dituen; 2019 bukaeran ateak irekiko dituen 
Lekuona fabrikak bere barnean izango ditu arte eszenikoetarako egonaldiak, eta 
Ubikek Donostian duen antzeko sormen liburutegia. Irun eta Hendaia artean aurkitzen 
da Bitamine, hainbat kolektiboren elkarlanari esker 2011an jaio zena. Nazioarteko 
hainbat artista hartzen dituen Nekatoenea erresidentzia artistikoen zentroak Château 
d’Abbadie eta Conservatorio del Litoralekin lotura du. Eta Borderline Fabrika, 
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Hendaiako tren geltokian espazio bat eraberritzen ari denak, sormen gunea, 
co-working gunearekin eta kafe espazioarekin nahastuko ditu (2019ko urrian zabalduko 
du). Bukatzeko, Burdeoseko Fabrique Pola duela 15 urtetik martxan den sormen gunea 
da, 20 kolektibotik gora hartzen ditu, 9 artista egonaldian, 5 pertsonako 
lan-taldea, eta, bizilagunak kudeatzen duten produkziorako 3 espazio. Aurten, 4000m2 
baino gehiago dituen espazio berria irekiko du. 
 
Bartzelonara iritsi aurretik, Zaragozako auzo batean, dokumentuan hainbatean 
aipatzen den La Harinera aurki dezakegu; Udala, Auzoko asanbladaren eta sortzaile 
talde baten artean autogestionatutako espazio kultural komunitarioa da. Bartzelonan 
Sormen Analogikorako Fabrika Irekia dago, La Escocesa (2400m2); espazio okupatua 
hasieran, orain lagapen bidezko espazio erregimenean funtzionatzen du, 
erabiltzaileek autogestionatuta. Hangar, erreferentziazko sormen gunea, Udaleko gune 
batean artisten elkarteak kudeatzen du (2600m2). 
 
Iruñean Plazara! gune sozio-kultural komunitarioa dago, partaidetza prozesu baten 
bidez definitua izan zen eta obra amaitzean irekiko ditu ateak (orain behin-behineko 
espazio batean dago); 1000m2ko azalera du eta artea, kultura eta mugimendu sozialen 
topalekua da. Uharte Zentroa publikoa da eta azken urteetan beka eta egonaldien 
bitartez artearen ekoizpenera bideratu du erabilera. Jazarrek eraitsia izango den 
antzinako ikastola bat erabiltzen du guraso elkartearekin lortutako hitzarmenaren 
bidez; era autogestionatuan kudeatzen da eta hainbat disziplinatako artistek espazio 
finkoak erabiltzen dituzte eraikinean. 
 
Hegoalderuntz, Madril alderako norabidean lehenik, Arabako Lasierran duela 10 urte 
sortutako Azala Sormen Gunea aurkitzen da; bere eskaintza nagusia lanerako espazioa 
eta logelak dira egonaldian dauden artistentzako (gorputz eta ahotsaren arlokoak). 
Bigarrenik, Medialab Prado Madrileko udal Kulturgunea da, bere lan ildoak komuna 
denaren alde jardutea, kultura askea, teknologia libreak eta hiritar zientziak dira, 
zeinetan bitartekaritzak garrantzia handia hartzen duen eta lurraldean eragiteko 
programak dituzten. Omnivoros hainbat elkarteren artean kudeatutako tailerra da, 
bertan sormen materialerako tresneria partekatzen dute. Matadero Erresidentzia 
Artistikoen Zentroa kolektibo minorizatuekin lan egiteko erreferentea da. 
 
Bilbo aldera begiratuz, Gernikan Astra autogestionatutako ekipamendu kultural 
bihurtu da; Oñatin, duela gutxi ireki den Eltziak kolektibo ezberdinak batzen ditu 
mantenua bere gain hartu duen Udalak utzitako espazio batean. Bilbao Arte 
erreferente klasikoa da sormen guneen artean, proiektu artistiko anitzei espazio eta 
tresnak eskaintzera bideratua dago. Bukatzeko, Azkuna Zentroa Alhondigara iritsi 
berri den zuzendari berriaren eskutik zabaltzen ari da sormenari begirako lan ildoa6

.    

6 Eranskinean zentro bakoitzaren inguruko informazio gehiago aurki daiteke. 
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3. Partaidetza prozesuaren emaitzak 
 
Aurrez deskribatutako hiru lan-saioen ondorioz printzipioen inguruko adostasunera 
iritsi da. Partaideen artean hainbat punturen gaineko kontsentsua lortu da, eta 
horrekin batera, hurrengo hilabeteetan lantzen jarraitu beharreko eztabaida eta 
galdera berriak sortu dira.  
 
3.1. Kudeaketa (nola eta norekin) 
 
Aipatu behar den lehen emaitza kudeaketa erarena dena, horrek definitzen baitu 
prozesu honek nola segituko duen. Ondoren aurkezten den eskema lehen zirriborro bat 
da, aurrera begira lantzen eta zehazten jarraitu beharrekoa:  
 

 
3. Eskema. Kudeaketa era. Partaidetza-prozesuan landutako zirriborroa 
 

 
Eskeman ikus daitekeen bezala erabakiak hartzeko hiru mailatako ko-kudeaketa eredua 
proposatzen da: 

● Foro/plenarioak erabaki nagusiak hartzen ditu eta Gunearen 
erabiltzaileak, adituak eta gainontzeko espazioak baliatzen dituztenak 
biltzen ditu; espazioaren komunikazioaz arduratuko diren pertsonak; 
eta konpromiso edo inplikazio maila ezberdina (malgutasunez) erakusten 
duten herritarrak. Urtean 3 edo 4 aldiz biltzen da. 

● Eguneroko gaiei erantzuteko Talde Eragilea maiztasun handiagoarekin 
elkartzen da. Oraindik ez da definitu nork parte hartuko duen taldean, 
eta Foro/Plenarioaren eta Udala nola ordezkatuko diren. 

● Langileak prozedura malgu eta berezitu batekin aukeratzen dira; kultur 
dinamizatzaile edota bitartekariaren perfila barnebilduko luke.  (*) 
Langileez ari garenean kontratupeko pertsonez edota hainbat lan 
aurrera ateratzeko baliabide ekonomikoak jartzeaz ari gara.  
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Xehetasun ugari daude definitzeko: nork parte hartzen duen erabakitze maila 
bakoitzean eta zenbat denboraz, zein dira gune bakoitzean hartzen diren erabakiak, 
zenbateko maiztasunarekin bilduko diren taldeak, etab. Hala ere, herriko 
sortzaileak, interesdunak eta Udalak parte hartuko duten ko-kudeaketa ereduaren 
aldeko apustua garbia da. Sortzaile eta interesa duten pertsonak Sormen Gunearen 
sustatzaile eta erabiltzaile dira aldi berean. Foro/Plenarioa sortu berri den Kultur 
Mahaia izan liteke, beti ere, hau gehiago zabaldu eta bere funtzionamendua zehazteko 
baldintzarekin. 
 
Sormen gunea definitu eta martxan jartzeko hurrengo urratsa Talde Eragilea osatzea 
eta kudeaketaren xehetasunak adostea izango da, ondoren Kultur Mahaiak aztertzeko. 
 
Behin arau horiek ezarrita talde motorearen lehen eginbeharrak izango dira: 
 

● proiektu pilotua martxan jartzeko aukerak aztertzea; bigarren saioan ikusi 
zen bezala, ez da beharrezkoa eraikina bukatua izatea lanean hasteko, gauza 
asko egin daitezke aurretik, definizioari begira, baita proiektuak martxan 
ezartzeari begira; 
 

● horretarako, orain arte eman diren kale arte bekak berrikustea, eta 
pentsatzea beka berriak nola sortu tokiko enpresa eta erakunde ezberdinen 
laguntzarekin; zentzu horretan, Azpeitiaren adibidea interesgarria da: duela 
4 urte hasi dira bekak sortzen (12.000 eurokoak) sormen gune berriaren 
inguruan; 
 

● taldeak Ave Maria izena berrikustea. 
 
Ez da taldean zehazki aipatu, baina ontzat hartzen dugu Talde motorrak proiektu 
arkitektonikoaren jarraipena egitea bere eginbeharretan hartuko duela ere. 
 
Berantago, talde eragilea hasi daiteke ere aliantzak eraikitzen ondoko guneekin, 
ingurune hurbilarekin hasiz: Tabakalera, Orona eta Txillida Leku adibidez. 
 
Erreferentziak: 

● Dinamoa, Azpeitia. 
● Harinera, Zaragoza.  
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3.2. Definizioa (zer da) 
 

 
4. Eskema. Definizioa (zer da). Partaidetza-prozesuan sortutako zirriborroa 

 
 
Hiru ardatzek definitzen dute Sormen Gunea: 

● ezagutu, elkartu eta pertsonen zein disziplinen arteko harremanak sortzeko 
espazio da; 

● inguruarekin harremanetan eta modu indibidual edo kolektiboan sorkuntza 
prozesuak sustatuko dituen gunea da; 

● formakuntzarako espazioa da, behar zehatzei erantzuteko edota formazio 
espazializatuetarako gunea da. 

 
Hernanin, guztiz atomizatua dagoen eta sortzaileen arteko elkar ezagutzarik gabeko 
errealitate batetik, sortzaileen sare bat osatzen joateko interes handia dago, haien 
artean ezagutu eta loturak sendotzeko. Prozesu honek lehen hartu-emanak bultzatu 
ditu, bide horretan jarraitzea izango da gakoa. 
 
Beste gauza batzuen gainetik eskatzen dena da Sormen Gunea sortzaileen eta prozesuen 
arteko topagunea izatea. Hartu-eman horietatik prozesu kolektiboak edo elkarlanean 
egindakoak sortu daitezke edo ez. Praktika ezberdinetako komunitateak elkartu eta 
haien arteko harremana erraztean datza. Arteleku erreferentzia gisa erabiliz, non 
sortzaileen arteko sinergiak ematen ziren espazio bera partekatzen zutelako.   
 
Sormen Gunea artisten lanei ikusgarritasuna emateko azpiegitura eran ere uler 
daiteke, herriari begira nahiz harago. 
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Artisten arteko elkargunea izateaz gain herritarrekin elkartzeko gunea ere behar du 
izan. Norabide honetan, herriarekin garatu beharreko lotura hori ezinbesteko izan 
dadin, proiektuentzat baldintza edota klausulak jartzean aritu gara prozesuan, baita 
bitartekaritzarako (komunikazioaz gain) estrategia eta baliabideez ere. 
  
Hori horrela, gunea herritar guztiei irekia izateak eztabaida piztu du (bereziki 
taberna bat egon behar den edo ez eztabaidatzean), eta esan da oreka aurkitu beharko 
dela herritarrei ateak irekitzearen eta sorkuntza prozesuek eskatzen dituzten 
baldintza espezifikoen artean. 
 
Formakuntza profesionala nagusiki eskatzen da, Biterin egiten diren ikastaroekin 
osagarria izatea bilatuz; teknika landuko bada Sormen gunean, sormenarekin uztartua 
izan behar du (kontzeptua landu behar da). Modu espezifikoagoan prozesuan eskatu da 
ilustrazio eta zinemarekin (musika, zuzendariekin ikastaroak, proiektuetan 
laguntzak...) lotura duen formazioa eskaintzea (tailerrak, konferentziak, etab.). 
 
Umeentzat eta gazteentzat arte eskola egotea aipatu da ere, txikitatik sormena 
lantzen eta garatzen joateko. 
 
Zalantzak agertu dira ere:  
- Ave Maria lekurik aproposena sinergiak lantzeko? 
- eraikinaren tamaina. 

 
Atal honekin amaitzeko, elkarrizketatu genuen pertsona bat zitatu nahi genuke, 
Ubik-en arduraduna (Arantza Mariskal), hain zuzen: “Gako nagusia: ezagutza 
partekatzea, eta elkarezagutzea. Besteak, gailuak dira”. 
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3.3. Ezaugarriak  
 
Hiru ezaugarri nagusi azpimarratzen dira: irekia izatea, multi/inter diziplinarra 
eta proiektuetan oinarritua, eta bizia. 
 

 
 
5. Eskema. Ezaugarriak. Partaidetza-prozesuan landutako zirriborroa 

 
 
Irekia. Gunean parte hartuko duten pertsonen aniztasunarekin du zerikusia: adina 
(haur eta gazteetan indar berezia eginez), kultura aniztasuna, etab. Irekierak 
espazioarekin ere du harremana (espazioak partekatzea, espazio handietan pentsatzea, 
ordutegi zabal eta malguak) eta kanpokoarekin ere, era batean eraikin/parkeak 
herriarekin duen muga gainditu behar du. 
 
Proiektuetan oinarritua eta diziplina anitzekoa. Diziplina guztiek izan beharko dute 
bere tokia Gunean eta egonaldiak proiektuaren arabera finkatuko dira; ez da pertsona 
edo kolektiboen egonaldi egonkorrik aurreikusten.   
 
Bizia. Askotan atera den gaia da, nola lortu espazioak bizi izatea? Etengabeko joan 
etorriekin, bai Gunearen barnean zein Gunetik kanpoaldera. Halaber, espazio argitsua 
beharko luke izan (puntu batzuetan iluntasuna sortzeko aukerarekin), malgua eta 
interbentzioak jasotzeko aukerarekin.  
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3.4. Espazioak 
 

 
 

6. Eskema. Espazioak. Partaidetza-prozesuan landutako zirriborroa 
 

 
Prozesuan zehar, gela handi argitsu batez gain eskatu da: argazkilaritzarako 
espazioa (argazki estudioa, errebelazio tailerra); gorputz eta arte eszenikoetarako 
(tarima, linolioa, eszenatoki txikia, eta ekipamendua); arte plastikoetarako gunea 
(zikintzeko aukerarekin); intsonorizatutako gela eta audio-musika estudioa; 
ko-working eta bilera gela; proiekzioetarako gela bat; erakusketa gela; jolaserako 
gela; biltokia; kafetegia edo ordezkoa; eta eszenatokiak parkean.  
 
Espazio horietako batzuk elkartu daitezke (erakusketa gela eta kafetegia, 
gorputzarentzako eta argazkilaritza espazioa), baina ez da beti posible. Tabernak bi 
ikuspegiren arteko eztabaida sortu du: bizitasuna eta mugimendua ekarriko liokeelako 
iritzia batetik, eta beste erabilera batzuetarako espazio gehiago irabaztea zein 
sorkuntza prozesuei “zarata” ekarriko diolako iritzia, bestetik. 
 
Eskemak aurkezten dituen puntuak printzipioz adostasun puntuak dira, baldintza 
garrantzitsu batekin: planoak eskutan begiratu behar zer kabitzen den Ave Marian eta 
zer ez. Taberna liteke lehen gunea kanpora joango litzatekeena ez bada barruan 
sartzen; arte plastikoentzat leku “zikina” parkean, negutegi batean egon daiteke 
ere. 
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Beheko Solairuan egonaldi laburrak aurreikusten dira, adibidez kafe batetik aste 
beteko formakuntzara: tailerrak, master class, etab.; mahaiak egoteko aukera, eta 
ikus-entzunezkoak.  
 
Formakuntza guneak: egunaren arabera eta beharraren arabera funtzio ezberdinak 
asetzeko aukera dute (adibidez, egunez jolasa, arratsaldez formakuntza).  
 
Parkea: herritarrekin izan beharreko harremanarekin loturik, azpimarratzen da 
parkeak aukera handiak irekitzen dituela aisialdiarekin eta kultur programazioarekin 
uztartzeko, herriarekin harremana sortzeko aukera oso egokia: zinea, emanaldiak, 
erakusketak, ekimen puntualak… bertan sortu dena herritarrekin konpartitzeko, udan 
batez ere.  
 
Eskemak aurkezten dituen puntuak printzipioz adostasun puntuak dira, baldintza 
inportante batekin: planoak eskutan begiratu behar zer kabitzen den Ave Marian eta 
zer ez. Taberna liteke lehen gunea kanpora joango litzakeena ez bada barruan 
sartzen; arte plastikoentzat leku “zikina” parkean, negutegi batean egon daiteke 
ere. 
 
Beheko Solairuan egonaldi laburrak aurreikusten dira, adibidez kafe batetik aste 
beteko formakuntzara: tailerrak, master class, etab.; mahaiak egoteko aukera, eta 
ikusentzunezkoak. 

 
Formakuntza guneak: egunaren arabera eta beharraren arabera funtzio ezberdinak 
asetzeko aukera dute (adibidez, egunez jolasa, arratsaldez formakuntza). 

 
Parkea: herritarrekin izan beharreko harremanarekin loturik, azpimarratzen da 
parkeak aukera handiak irekitzen dituela aisialdiarekin eta kultur programazioarekin 
uztartzeko, herriarekin harremana sortzeko aukera oso egokia: zinea, emanaldiak, 
erakusketak, ekimen puntualak… bertan sortu diren gauzak herritarrekin 
konpartitzeko, udan batez ere. 
 
 
3.5. Baliabideak 
 
Baliabideen gaian lehentasunak hauek dira:  

● aholkularitza eta informazioa batetik,  
● artista ekoizle bezala bultzatzea, bestetik. 

 
Hiru baliabide nagusi pentsatzen dira: 
 

● egonaldiak, bekak. Aurrez esan bezala egonaldiak egin eta bekak jasotzeko 
publiko nagusia bertako herritarrak dira. Kanpotik etorritako artistentzako 
bizilekua beharko balitz herrian aurkitu beharko litzateke, eraikinak 
horretarako aukerarik ez baitu ematen. Egonaldien helburuak eta irizpideak 
definitu behar dira. Trukearen formatuan (beste kulturekin adibidez) pentsa 
daitezke egonaldiak. Loturak tokiko enpresekin bilatu, harremanak ondo 
arautuz. 
 

● segimendua, aholkularitza, bitartekaritza. Azpimarratzen da aholkularitza 
bultzatzeko eta martxan jartzeko ez dela beharrezkoa espazio fisiko bat. 
Bestalde, egonaldien akonpainamendua oso inportantea da. Egonaldi bat ez da 
leku, baliabide eta proiektu bat bakarrik, baizik eta norbaiten ala talde 
baten babesa ere.  
 

● materialak. Eskatu da: arte plastikoetarako materiala (egurra, margoak, 
birzikaltutako elementuak…) tresneria (taladroa, zerra elektrikoa…) 
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ikus-entzunekoetako materialaren alokairua (Tabakaleran bezala). Ikus 
entzuneko eta ekipo informatikoak ere eskatu dira (inpresora, eskannerra, 
telebista handia, imac 27 hazbetekoa, disko gogorra 2TB,…) eta softwarea 
(edizio programak). Pertsona batek esan du azken saioan zinema grabatzeko 
ekipoa erosi beharrik ez dagoela, puntualki alokatu daitekeela, hala ere 
muntairako gelak beharko direla (ordenagailuak…etab)- 
 

 
 
 

 
 

7. Eskema. Baliabideak. Partaidetza-prozesuan landutako zirriborroa 
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4. Gomendioak 
 
Aurreko kapituluak partaidetza prozesuan landu diren edukiak jasotzea izan du 
helburu, Sormen gunearen inguruan era irekian eta orokorrean pentsatu delarik, Ave 
Maria eraikinaren ezaugarriek sortutako edukiak baldintzatu gabe. Atal honetan 
berriz, prozesuko ekarpenen azterketa egiten da, proiektua Ave Maria ezaugarrietara 
moldatzeko aukerak, eta hurrengo urratsetarako gomendio sorta bat burutu da.  
 
 
4.1. Bitartean, egiten joan 
 
Prozesuan zehar aipatu den bezala, sormen gunea ez da martxan jarriko ateak 
irekitzen dituen egunean, baizik eta gaur gaurkoz existitzen diren beharrei 
erantzuna emanez hasten da. Eginez joango da eraikitzen. Ideal bat irudikatu eta 
hori lortzeko lan egin beharrean, hobe da egunerokoan sortzen joango diren 
proiektuak eta beharrak ikusi eta horien arabera eraikitzen joatea. Horregatik ez da 
eredu definitibo edo itxia proposatzen, baizik eta aurrera egiteko bidea. 
 
> Abantailak baliatu eta mugei aurre egin 
 
Proiektu honek bi indargune nagusi ditu: alde batetik, Udaletxeak proiektua 
bultzatzen duela eta baliabideak mobilizatzen dituela; eta bestetik, sortzaile sare 
kopurutsua, aktiboa, interesa agertu duena eta printzipioz proiektua sustatzeko 
aktibatzeko prest dirudiena.  
 
Aurre egin beharko zaion zailtasuna, ondoren agertzen diren bi ezaugarrien arteko 
oreka bilatzea izango da: 

● alde batetik, espazioarekin interesa agertu duten sortzaileen artean dagoen 
aniztasuna (eta diziplina arteko aniztasuna), eta eskaera erreala egiaztatua 
dela (jadanik existitzen diren espazioen erabileran eta prozesuarekiko 
atxikimenduan ikusi daitekeena), 

● eta bestalde, Ave Mariaren espazio erabilgarria.  

Hortaz, gunearen erabileretan ongi asmatu eta eskaera nagusiari erantzuteko zein 
ekintza garatuko diren pentsatu beharko da: hots, elkar ezagutu eta elkartrukatzeko 
gunea (ekoizteaz eta formatzeaz gain). Begirada gai honi jartzeak lotura izan dezake 
aurrerago aipatuko den “marka”ren ideiarekin. 

> Nodoa eraikitzen joan 
 
50 pertsona inguruk parte hartu dute partaidetza prozesuan, gehienbat sortzaileak. 
Sortzen den Talde Eragiletik abiatuta, taldea egonkortzen joatean datza 

● sortzaile berriak identifikatuz (bereziki ikusgarritasun gutxien duten 
kolektibo txikiak eta sortzaile indibidualak) taldea handitzen joan, 
dinamikan integratu, eta batez ere sarea jarraitzen egitea; 

● motore lana eginez ekintza zehatzak aurrera eramango dituzten pertsonak 
identifikatu. Partaidetza prozesura gerturatu direnen artean 
ilustrazioarekin, zinemarekin, joskintzarekin, argazkigintzarekin, haurrekin, 
idazketarekin… lotura dutenak daude, norbere arloko ekintzak martxan jartzeko 
motore lanak egin ditzaketen pertsonak dira. 

 
Garrantzitsua izango da guneko partaide eta ekintzaileak kanpoko pertsona eta 
kolektiboak gerturatzeko saiakera berezia egitea. Jakintza eta subjektibitate 
berriak gehitzen joateko gakoa izango da. 
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> Teknologia libreen inguruan praktikatzeko komunitatea aktibatzea  
 
Prozesuan zehar ildo hau zuzenean ez bada aipatu ere, zeharka hizkuntza berriak 
txertatu eta esperimentaziorako aukerak egon behar direla esan da. 
  
Diziplina asko egotearekin kontraesanean erortzen bada ere, estrategikoki 
garrantzitsua ikusten da Hernanin teknologia libreekin lotura izango duen 
komunitatea sortzea; are gehiago, teknologien erabileraren gaineko kritika egin eta 
harremana izan lezake Tabakalerako Hirikilabs-ekin, Talaios Kooperatiba eta 
TuMaker-ekin Errenterian, edo Oronako Kode_Eskola-rekin. 
  
Gaur egun, burutzen ditugun praktiken gehiengoaren euskarri gisa erabiltzen dugu 
teknologia; hauek gure egin eta teknologiaren gaineko begirada informatu eta 
ahaldundua izatea oinarrizkoa da pertsona eta gizarte bezala garatzeko. Badakigu 
Hernanin badirela pertsona “maker” edo “hacker” izaerakoak, interesgarria litzateke 
ikustea ea komunitate honek baduen bere tokia Sormen Gunean. Komunitate honek 
gainera, Sormen Guneari bere baliabide teknologikoak definitzen eta arte, kultura 
eta teknologiaren arteko zubiak eraikitzen lagundu diezaioke. 
 
> Gaurdanik beste sormen guneekin harremana  
 
Garrantzitsua da lotura eta hartu-emanerako kanalak ezartzea Hernaniko zein 
inguruneko sormen guneekin. Bereziki garrantzitsua izango da zein harreman sortzen 
den Biteri Kultur Etxearekin eta nola osagarritzen diren bi ekipamenduak. 
  
Herri-sare orekatu batean pentsatzen jarrita, ekipamendu ezberdinen erabilera eta 
eskaintzaz hausnartzera gonbidatzen da: zeharlerrotasuna nola aplikatu eta 
eskaintzaren osotasunari nola eman koherentzia2. Chillida Leku eta Orona 
Fundazioarekin elkarlanak pentsa daitezke formaziorako eskaintza lantzeko. 
  
Interesgarria litzateke erreferentziazko beste sormen gune batzuetara bisitak 
antolatzea, hartu emanerako aukerak aztertzeaz gain beste eredu batzuk ezagutzeko. 
Horretarako, dokumentu honetan jaso diren hainbat erreferentzia erabili daitezke.  
 
> Esperientzia pilotua garatu eta baliabide berriak bilatu 
 
3.1 puntuan jaso den bezala, proposatzen da Talde eragileak gaurdanik esperientzia 
pilotua abiatzea, egungo kale arte bekak errebisatzea eta tokiko zein inguruneko 
enpresa eta erakundeek babestutako beka berriak sortzeko aukerak aztertzea. Sormen 
gunea herriarekin nola harremantzen den erakusten hasiko dira ekintza hauek; 
halaber, “bitartean” denbora tartea gainditu –batzuetan luzea izaten dena eta 
atsekabea sortzen duena- eta esperientzia eta irakaspen aberasgarriz jantziko luke, 
ondoren praktika berri hauek guztiak Sormen gunera trasladatuz.   
 
> Talde motorra dinamizatzeko baliabideak jarri 
 
Talde motorrean lagundu eta garatu nahi diren lan lerro guztiei segida emateko, 
garrantzitsua litzateke pertsona edo kolektibo bati ordaintzea, beharrezkoak diren 
lanak garatzeko. Azpeitian, 2016an hasi zen sormen gunearen koordinatzailea lanean 
(Xabier Gantzarain). Borderline fabrikak pertsona bat kontratatu du (dirulaguntza 
publikoen bidez) eta 2,5 pertsona kontratupeko lanarekin izatea da helburua. 
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4.2. Erabilera eta edukien inguruko hausnarketak 
 
> Gunean garatzen diren ekintzak bere helburuekin harremandu 
 
Irizpideak ezartzeko beharra ikusten da artistak (beken edo egonaldien bidez) 
proiektuak garatzeko hautatzen direnean, edo hainbat ekintzetarako (formazioa, 
sorkuntza, hedapena…) espazioak utzi edo alokatzen direnean. Garrantzitsua da 
irizpide horiek Gunearen helburuekin zuzenean lotura izatea. 
 
Helburu nagusia sortzaileen topalekua izatea, eta talde lana edota diziplina arteko 
lana sustatzea da. Espazio bat izatea eta helburu horiek finkatzea ez da nahikoa; 
espazio publikoetan ematen den ohiko norabidea da aurretik zehaztutako interes eta 
nahiak dituzten komunitate txikiak sortzea, zeinak ez duten elkarren arteko 
harremanik. Harreman horiek bitartekaritza estrategien bidez sustatu daitezke, baina 
beharrezkoa da proiektuetan diharduten horiek ere hartu-emanak gertatzeko 
proposamenak egitea.   
 
Herriarekin harremana. Sormen esperimentala bultzatu nahi duen gune batek zaila 
izango du bere prozesuetan herritarrak (zentzu zabal batean) barneratzeko. Hemen 
ere, beharrezkoa izango da hori gertatzeko neurriak ezartzea, bitartekaritza 
mekanismoak, aurrez aipatu den bezala (ekimenetarako proposamenak, edukiak 
dinamizatzeko metodologiak, interakzioetarako aukerak, praktika komunitateak…) edo 
lan-lerro nagusi gisa zubiak eraikitzea duten proiektuak barnebiltzea, esaterako, 
behar sozialei artearen bidez erantzunez. Alde honek ere sormen gunean kulturaren 
balioaren gaineko eztabaida piztearekin harremana du. 
 
Bitartekaritza eta harreraren arteko adibide egokia Medialab Prado-n aurkitu 
dezakegu, bertan funtzio bikoitza betetzen duten bitartekari/ikertzaileak 
kontratatzen dituzte, espaziora gerturatzen den edozeinekin bitartekari lana egiten 
dute (gunearen filosofia eta ekintzak azaldu, zalantzak argitu, gerturatu den 
pertsonaren interesen eta gunearen atal ezberdinen arteko harremanaz hausnartu, 
beste pertsona batzuekin harremanetan jarri…) eta horrekin batera, Medialaben lan 
lerroekin lotura duten ikerketak burutzen dituzte . 7

  
Identifikatutako beharretan oinarrituta herrian/lurraldean eskuhartzeak egiteko 
programa interesgarriak: 
 

● Experimenta Distrito programa, Medialab Pradon, kultur laborategiak 
antolatzen ditu hiriko problematika zehaztzen inguruan lan egiteko. 
https://www.experimentadistrito.net/; 

● Una ciudad otros mundos programa, sorkuntza eta ikerketa proiektu 
esperimentaletan zentratzen da, lurralde eta komunitateekin lotura ezberdinak 
ditu eta modu kolaboratiboan garatzen da . 8

 
Beste aukera bat gaikako ardatzak lantzea da X urteetarako, sarean garrantzia duten 
arloak landu daitezke eta eragin bat lortu: ekologia, ongi bizitzea, memoria, 
natura, etab. 
  
Publiko aniztasuna. Taldean askotan aipatu da belaunaldi ezberdinetako pertsonen eta 
kultura zein hizkuntza ezberdinekoen arteko loturak bilatu behar direla. Bide 
horretan, proiektuei dagokionez garapenerako ardatz interesgarri bat memoriarena 
litzateke, iragan luzeko memoriatik (Ave Maria eraikinaren historia barnebilduko 
duena) egungo garaiaren memoriara.  

7 https://www.medialab-prado.es/programas/mediacion-investigacion 
8 https://www.intermediae.es/programas/una-ciudad-muchos-mundos 
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Kolektibo/kultura gutxituekin batera lan egiteko gomendagarria da Madrileko 
Mataderoko egonaldi artistikoen gunean egiten ari diren lana gertutik ezagutzea, 
afro-kontzientziaren inguruan, Txinako pertsona migranteen kolektiboekin, menpeko 
lanak burutzen dituzten kolektiboekin… (erankinak ikusi). 
 
> Formazioari leku nabarmena eman 
 
Komunitatearen aldetik jasotako eskaera da tailer, kurtso edo konferentzien bidez 
formazio profesional edo espezializatuak ematea. Ave Marian erabilgarri dagoen 
espaziora egokitzen diren ekintzak dira eta komunitatea saretzen zein jakintza 
sortzen lagundu dezakete. Hernani mailan Chillida Leku eta Orona Fundazioarekin 
elkarlana pentsatu daiteke bide horretan aukera interesgarri bezala. 
 
> Egonaldi eredua moldatu 
 
Sormen guneak espazioa erabiltzeko hiru aukera eskainiko lituzke: denbora tarte 
zehatz baterako gune edo leku jakin baten lagapena eginez (aukera errazena eta 
erabiliena izan daitekeela aurreikusten da), beka bidez, edo egonaldien bidez. Azken 
bi aukerak dira sorkuntza prozesuak baldintza egokienean garatzea baimentzen 
dutenak: denbora, espazioa, baliabideak, aholkularitza. Horrexegatik behin baino 
gehiagotan aipatuak izan dira azken bi aukerak prozesuan zehar. 
 
Egonaldi artistikoak, proiektu bat egiteko artista edo kolektibo bati eskainitako 
espazioari lotutako baliabide gisa ulertuta, ezaugarri ezberdinak izan ditzakete 
iraupenean, lan baldintzetan, aurrekontuan… Bi adibide jartzeko, Tabakaleran, sormen 
espazioak ordainsariak, produkzioa eta proiektuarekin zerikusia duten bidaiak 
barnebiltzen dituen egonaldiak eskaintzen ditu; Madrileko Matadero egonaldi 
artistikoen guneak ordainsariak eta produkzioa betetzen ditu, eta trukean artearen 
bidez auzi sozial garaikideak lantzeko eskatzen du (etxeko lanak, migrazioak…) 
  
Hernaniren kasuan, material eta baliabide espezializatuetara irisbidea eskaintzeko 
aukera mugatuak izango dituela aurreikusita, eta gainera, artistei gunearen 
xedearekin harremana duen itzulketa bat eskatuko bazaie, gomendagarria litzateke 
egonaldian bere baitan hartzea ordainsariak eta produkziorako aurrekontuak. 
  
Iraupenari dagokionez askotariko ereduak existitzen dira, hilabete bakarreko 
egonaldietatik urteetan luzatzen direnetara. Gero eta gehiago luzatu, artistak 
aukera gehiago izango ditu inguruarekin zubiak eraiki eta bere lanaren eragina 
neurtzeko. Interesgarria da ere iraupen ezberdinetako egonaldien nahasketa bat: lan 
zehatzak burutzeko egonaldi motzak (obra bat entseatu edo bukatzeko adibidez); eta 
epe luzeagokoak harreman estuagoko proiektuentzat. 
 
Pentsatu daiteke ere denbora baterako (urte bat edo bi) gunearen bazkide egiten 
diren artista edo kolektiboak, ez diotenak derrigorrez proiektu bakar bati 
erantzuten, baizik eta  beharren arabera ekintza eta proiektuak aktibatzen dituzte. 
Artelekuren kasua horrelakoa zen hasieran, bazkide ziren hainbat kolektiborekin 
funtzionatzen baitzuen; gaur egun, Azkuna Zentroak ere artista bazkidearen figura 
dauka (Señora Polaroiska, Hernaniko Andrakale pelikula egin zuenak AZren kolektibo 
bazkidea da 2019 eta 2020an). Medialab Pradok ere kolektibo bazkideen figurarekin 
funtzionatzen du, behar dutenean espazioa erabiltzen dute (ez daukate espazio 
finkorik) eta trukean itzulketa egitera konprometitzen dira. Formula honek epe 
luzeko harremanak egitea ahalbidetzen du eta espazioarekin lotura sendoak eraikitzen 
ditu. 
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> Gunearen marka 
 
Gaur egun bizi garen gizartean, informazioz saturatua, input ezberdinez betea, eta 
hainbat errealitate eta tokietara sarbide errazarekin, guneak ikusgarriagoak dira 
(barrura edo kanpora begira) ideia edo kontzeptu batekin zuzenean harremantzen 
baditugu. Elkargune, sormen gune edo formazio gune bat izatetik harago, zein izan 
daiteke kanpora begira erakargarri egiteko sormen guneak behar duen marka? 
 
Arte praktika profesionalagoen alde egiten duten azpiegitura horien ordez 
(Tabakalera sormen gunea, Dantzagunea eta Lekuona Errenterian…) ulertu genezake 
(Zaragozako La Harinera bezala) bere gertuko inguruarekin harremantzen den kultura 
komunitario gisa? Dagoeneko ikusgarritasun nahikoa duten diziplinengandik 
(ilustrazioa, bertsolaritza,…) gertuagoa dagoen marka bat izan liteke? 
 
Beste ardatz batzuk ere eraiki dezakete Gunearen identitateak. 
 

● Eraikina, etxea, sukaldea. Ave Maria eraikina berez etxe bat da, Manuela 
Villak Matadero arte egonaldien gunean azpimarratzen duen bezala: 
“egonaldietarako espazio batek etxeko ezaugarri asko ditu; ez da arte puruen 
egoitza bat, oso produktibista izan litekeena; elkarbizitza, zainketa lanak 
eta harreman afektiboak garatzen dira. Gunean biziz hori gertatzen da. Kultur 
kudeaketa feministaz hitz egiten da, praktikan jartzeko guneak dira”. 
Hernanik tradizio feminista handia du eta eraikitzen ari den emakume etxea 
du. Interesgarria izango litzateke sormen gune hau ere puzzlearen pieza bat 
gehiago izatea. 
 

● Parkea. Zalantzarik gabe etxeko arkitekturatik gehien nabarmentzen den 
elementua da. Hernanin parkeen inguruan lan egiten duten beste bi instituzio 
daude, Chillida Leku eta Kutxa Ekogunea. Espazio hauen eduki eta erabileraren 
inguruko truke eta zirkuito ezberdinak pentsa daitezke agian. Uliako 
lorategia (Donostiako Ulia auzoan) ere parke/lorategi baten aktibazio oso 
proiektu interesgarria da (informazio gehiago eranskinean); Donostiako 
Cristina Enea Fundaziora begiratzea ere interesgarria izango litzateke. 
 

● Industriarekin hartu-emana. Hernaniko ekonomi-jardueraren %51ak 
industriarekin zerikusia izanik, zentzukoa dirudi sare honekin hartu-eman 
zehatzetan pentsatzea. 
 

● Lehen aipatu bezala, Gunea identifikatzeko memoria izan daiteke lanerako 
ardatza. 

 
4.3. Espazioak pentsatu 
 
> Etxearen espazioaren banaketa 
 
Lan honen enkarguak Ave Mariaren espazioen banaketa arkitektonikoa egitea eskatzen 
ez badu ere, oinarrizko simulazioa egin nahi izan dugu prozesuan jasotako 
eskaeretatik abiatuta. Ez da proposamen finko bat, ezta prozesuan landu den 
materiala ere, Ave Mariaren arkitektura errealitatera lehen hurbilpen bat egiteko 
saiakera besterik ez da. 
 
Erdiguneko eskailera bertatik kendu (arkitektonikoki frogatu beharko litzateke) eta 
atzeko eskailera soilik erabiltzeko ideiatik abiatzen gara (eraiki beharko litzakeen 
igogailuaz gain). Eraikina bera handitzeko edota espazio gehigarriak egiteko aukera 
ez dugu kontuan izan. Lehen zirriborro bat bezala ulertu beharra dugu, Talde 
Motorraren bidez sortutako lan talde posible batentzat lagungarri izango delakoan. 
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Eraikinaren egiturak berak (zutabeen kokapena, horma eta barruko horma nagusiak) 
espazioen berregituraketarako aukera gutxi uzten du. Garrantzitsua da sabaiak 
erlatiboki baxuak direla kontuan izatea, taldean hainbatean aipatu den irekiera eta 
zabalgune sentsazioa zailduz. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beheko eta 1. solairuko planoak. Zirriborroa.  

Partaidetza-prozesuan ez da aztertu 
 
 
Beheko solairuan  (184 m2 + 21 m2 portxea): 
 

● Espazio argitsu eta ireki baten eskaera erdigunean soilik egin daiteke, 100m2 
espazio bat geratuko da (eskemako kolore arrosa) 6 zutaberekin erdian. 
 

● Ondoko espazioan eskaileren sarrera mantenduko balitz eta igogailua eta 
komuna gehitu, 22 m2ko espazioa soilik geratuko da, biltegi bezala erabili 
daitekeena (kolore laranja). 
 

● Sarrerako ezkerreko aldean (kolore berdea) 20 eta 30 m2ko espazioak geratuko 
dira; kafetegi/bulego bat egitea da aukera (kanporako zabalgune eta 
terrazarekin) eta sofaz hornituriko egongela atsegina. 

 
Gunean taberna bat izatearen aukerak eztabaida ireki du. Taberna ez konbentzionala 
izateko beharra agertu da, espaziora egokitutako taberna bat baizik. Zalantzarik 
gabe taberna bat espazioari bizigarritasuna eman eta bestela gerturatuko ez 
litzatekeen jendea erakar dezakeen zerbitzua izan daiteke. Baina desabantailak ere 
baditu: tabernara gerturatzen diren askok eskainiko diren eduki artistikoetan 
interesik ez izatea; sormenerako egokiak ez diren egoerak sortzea (zarata eta 
mugimendua batez ere); eta, partaidetza kontsumoarekin lotzea. Bide honetan, “sormen 
txoko” bat (sukalde edo egongela) sortzeak ez dirudi interesgarria egonaldiak egingo 
dituzten pertsona edo kolektiboetan pentsatuz gero, Hernani edo inguruko herritarrak 
erakar ditzake elikagaietan eta elikagaien ekoizpenarekin harreman gehiago duten 
ideietatik. Orona Fundazioan kokatua dagoen Diametro 200 elikagai jasangarrien 
proiektuarekin harremana pentsatu liteke, Chillida Lekuko taberna ere eramaten 
duena.   
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Chillida Lekuko jatetxearen ingurunea. Barrarentzat 30m2 / jantokia (sukaldea ez da ikusten). Kontainerrak 
2-3 urterako behin behineko bulego gisa erabiliak dira (instalazioa http://www.myboxexperience.com/) 
 
Lehen solairuak eztabaida handiena piztu dezake; 178m2 ditu eta bi aukera nagusi 
ikusten ditugu:  
 

● lehenengoa beheko solairuaren antzera espazio zabal handi bat egitea da 
(kolore arrosa + etenkako marra berdea) bi alboetan espazio itxiak erantsiz. 
Espazio irekiek elkarrekintzan lagunduko dutela eta beharrizanen arabera 
espazioa aurrerago ere banatu  daitekeela pentsatuz.  
 

● Bigarrena erabilera banatuago bat aurreikustea da eta horretarako erdiguneko 
espazioa 2 edo 3 gelatan banatuko litzateke:  
 

○ Beheko solairua gorputzarentzat espazio “garbi” batek ( mugimendua, 
dantza, yoga etab.) linolioarekin (40m2) osagarritu dezake  eta 
gainera beste ekintza batzuetarako ere balio dezake, hala nola 
argazkilaritze laborategi baterako ( berdea) 

○ Arte plastikoetarako espazio “zikin” bat (90m2) 
○ Ezkerraldeko hondoan (laranja) errebelatze laborategi bat jar daiteke 

beharrezkoa izango balitz ( 15m2) 
 

 
Beharrizanen arabera artista bakoitzak bereganatzen duen espazio argitsuen adibidea Mataderoko sormen 
artistikoko Zentroan.  
 

 
 
Bigarren solairua co- workingerako bideratzen bada ez dago 
eztabaidarako aukerarik. Erdiguneko espazioak mahaiendako 
60m2 inguru izan ditzake; Eta gutxi gora- behera 10m2 eta 
20m2ko bilera gela bi. Guneko langileak har ditzake eta 
interesdunek erabiltzeko ordu kopuru bat izan dezakete; 
bereziki ordenagailuekin lan egiten duten sortzaileak 
(idazleak, ilustratzaileak etab…) 
 
2. solairuko planoa. Zirriborroa.  
Partaidetza-prozesuan ez da aztertu 
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> Espazioa pentsatzeko elementu eta kontzeptuak 
 

● Erabilera produktibo eta erreproduktiboak orekatu. Lan erreproduktiboa 
aktibitatearen iraupenerako oinarrizkoa den baina ikusten ez den lanari 
esaten diogu. Zainketarekin eta intendetziarekin zerikusia duten elementuak 
askotan ez dira kontuan hartzen (biltokiak, lan egiteko guneak, material 
mugikorretarako guneak, aldagelak, deskantsu guneak, dimentsio egokiko 
bulegoak, armairuak…). Biltoki eta hainbat espaziotan metatzen den materiala 
nola kudeatu hasieratik pentsatzea garrantzitsua da. 
 

● Erabiltzaileek ezarritako arauak. 
 

● Espazio neutroak. Espazio erabiltzen duten pertsonek defini dezatela gune 
desberdinen erabilera eta zentzua aurrez zehaztuta edo gehiegi definituta 
egon beharrean. Apaindu gabekoa, beroa, erosoa, etxekoia izango diren espazio 
neutroak. Etxe bat da eta horrekin jolastu dezakegu: gaur egungo etxeak 
txikiak dira eta etxe horietara egokitzen gara. Beraz, espazioa den bezalakoa 
hartu eta berau bizitzeko erak aurkitzean datza. 
 

● Erabilera aniztasuna – mugikortasuna – moldagarritasuna. Altzari mugikorrak 
eta kasu batzuetan desmuntagarriak. Inguruarekin konektatu, kaleetatik 
elementuak ateraz. 

 
> Etengabe beta fasean egotea: aldaketei egokitzen den proiektu / espazio 
malgua 
 
Prozesu hau abiapuntua besterik ez da eta elementuetako batzuk aldatuz joango dira 
denbora pasa ahala. Kudeaketa kolektiboak malgutasuna eta proiektua jendartearen 
beharrizanetara egokitzeko aukera eskaintzen du. Ondoen funtzionatzen duten eta bizi 
gehien duten  sormen guneak etengabeko aldaketan dauden horiek dira. 
  
Taller Omnivoros de Madrid da honen adibide garbia bere “lantegiak lantegia egiten 
du” premisarekin: izan ere, beharrizanek eragiten dute arloen hobekuntza edo arlo 
gehiagoren hazkundea. 
  
Honek etengabeko auto ebaluazio bat ere eskatzen du eta hau egin ahal izateko 
tresnak ere aurreikusi behar dira. 
 
> Izena eta izana pentsatu  
 
Ave Maria izena aldatzeko adostasun orokorra dagoela esan daiteke. Talde motorrak 
alternatiba posibleak baloratu beharko ditu. 
  
Proiektua identifikagarria izan dadin Gunearen deskribapen motzean Gunearen marka 
eta nabarmendu nahi diren aspektuak erakutsiko dira. Dena den espazioa eraikin edo 
etxe hutsetik harago pentsatu beharko da, eremu oso baten moduan alegia.  
 
4.4. Kudeaketa ereduari dagokionean  
 
Ko-kudeaketa eredua komunitatearen inplikazio mailarekin oso loturik dago, sortzaile 
zein herritarrekin. Hernanin komunitate aktiboaz hitz egin daiteke, nahiz eta 
partaidetza askotan egin beharreko lanaren, eskatzen den inplikazio mailaren edota 
hartuko diren erabakien eraginaren araberakoa izan. Partaidetza guztia borondatezko 
parte hartzean lagatzeak ere baditu bere arriskuak, herritarren kopuru gutxiren 
artean erabakiak edota lanak hartu beharrak, adibidez. 
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Partaidetza bera bultzatzeko eta inplikatutako perfilen aniztasunean laguntzeko 
aukera posible bat proposatu nahi da txosten honen amaieran: zozketa edo ausazko 
hautaketak. Esaterako, aukera bat izan daiteke herriko sortzaileekin eta interesa 
duten herritarrekin datu base bat sortzea, eta ausaz kopuru zehatz bat hautatu epe 
jakin batez Talde Motorrean edota Kultura Mahaian parte hartzeko. Modu berean, herri 
mailako zozketa bat egin daiteke Kultura Mahaian parte hartzeko. Kasu honetan, 
ausazko herritar talde honek ez luke era boluntarioan parte hartzea erabaki duten 
herritarren partaidetza ordezkatuko. 
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Eranskinak 
 

1. Hausnarketan murgildutako pertsonak 
 
1.1. Partaidetza prozesuan 
 
Partaidetza prozesuan antolatutako saio irekietan parte hartu duten pertsonak: 

● Jose A. Moreno Pelaez 
● Felix Rincón Arce 
● Iñigo Legorburu Arregi 
● Iñaki Sainz de Murieta 
● Joxean Apaolaza Eizagirre 
● Eduardo Elosegi Erdozia 
● Gema Ines Murillo 
● Aitor Ruiz de Egino Otegi 
● Jon Ander Olazabal Larrañaga 
● Kattalin Artola Vazquez 
● Gotzon Huegun Burgos 
● Ana Revuelta Andres 
● Xabi Ormazabal Etxabe 
● Mertxe Pecharroman 
● Ainara Ortega Barrenetxea 
● Maddi Zumalabe 
● Leire Goñi Iradi 
● Beñat Iturrioz 
● Ainara Azpiazu Aduriz 
● Miren Gojenola 
● Irantzu Jauregi Artola 
● Iker Valle 
● Izaro Auzmendi 
● Maider Oiartzabal Ziganda 
● Cristina Calvo Herrero 
● Aran Erasun Urtzelaieta 
● Idoia Telleria Maritxalar 
● Gorka Setien 
● Amalia Elorza Izagirre 
● Peio Villalba Ortiz 
● Leire San Martin 
● Felix Herrero de Gregorio 
● Jesus Arregi 
● Mariano Lopez Navarrete 
● Kabuki Urrestarazu Aizpurua 
● Eli Pagola Apezetxea 
● Ixiar Jauregi Loiarte 
● Gorka Ayerbe 
● Sahatsa Jauregi 
● Ixiar Rozas Elizalde 
● Andoni Egia (ondorioen aurkezpena) 

 
Prozesuan maila presentzialean parte hartu dutenez harago, email bidezko ekarpen 
edota galderak jaso ditugu: 

● Nagore Legarreta 
● Txaro Unzilla 
● Haritz Ezeiza 
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1.2. Egin ditugun elkarrizketak 
 
Prozesua hasi aurretik, honako elkarrizketak egin genituen: 

● Jon Abril, Elhuyar aholkularitzak Hernaniko kulturaren egoeraz egindako 
hausnarketaren arduraduna (2017-18); 

● Iturolan dabiltzan sortzaile taldea, kolektibo gisa antolatzen dabiltzanak 
gaur egun; 

● Ion Collar, Errenteriako kultura zinegotzia, eta Iker Tolosa, kultura 
teknikaria, Lekuona Fabrika bisitatzera joan gara; 

● Tabakalerako Ane Rodriguez, kultura zuzendaria, eta Nere Lujanbio, prentsa 
arduraduna; 

● Arantza Mariskal, Ubik-eko arduraduna, Tabakalera; 
● Ibai Zabaleta, HirikiLab programako zuzendaria, Tabakalera; 
● Azpaitian Kulturaz, Dinamoa bisitatzera joanda: Aitor Bengoetxea y Xabier 

Gantzarain; 
● Manuela Villa, Mataderoko egonaldien Zentroko arduraduna, Madril. 

 
Hainbat datu eta esperientzia kontrastatzeko ere pertsona hauengana jo dugu: Santi 
Eraso, Artelekuko zuzendari ohia, Idoia Zabaleta eta Ixiar Rozas, Azala Sormen 
Guneko arduradunak (Lasierra), Itziar Zorita, Tabakalerako sortzaileen guneko 
langile ohia, Carolina Martínez, Iruñeako Plazara!-ko sustatzailea, Onintza Andres, 
Oñatiko partaidetza teknikaria, Ander Fernández, Borderline Fabrikako bazkidea 
(Hendaia), María Arana, Urbanbat-eko arkitektua (Bilbao), Ricardo Antón, 
Colaborabora-ko partaidea (Bilbao), Haizea Barcenilla, erakusketa komisarioa eta 
EHUko artearen historiako irakaslea, eta Ixiar García, KBulegoko, Donostia. 
 
Prozesua amaitu ondoren modu  batean edo bestean partaide izan diren herritar 
guztiei aukera eman zitzaien elkarrizketa bat egiteko (saioren batean egon ezin 
izanagatik, edo interesa agertu eta saioan parte hartu ezin izan duelako). Modu 
honetan egon gara herritar hauekin: Izaro Auzmendi, Ixiar Jauregi, Irantzu Jauregi 
eta Iñaki Sainz de Murietarekin. Email biden informazioa sakondu dugu Nagore 
Legarretarekin, Fotoforum elkarteko kideekin eta Ana Revueltarekin. 
 
Azkenik, prozesuan landutako edukiak eta elkarlanerako aukerak aztertzeko azken bi 
bilerak egin genituen: Orona Fundazioko arduradun den Iñigo Marquetekin lehendabizi, 
eta Chillida Lekuko Mireia Massagué (Chillida Lekuko zuzendaria), directora de 
Chillida Leku, eta Nausica Sánchez-ekin (Museoko hezkuntza proiektuaren arduraduna), 
ondoren. 
  
 

2. Partaidetza prozesuan erabilitako materialak 
 
Lehen saioa: 

● Saioaren edukia: Gai ordena eta azalpena 
● Saioaren aurkezpena:Euskaraz / Gazteleraz 
● Saioaren akta: Euskaraz   

Bigarren saioa:  
● Saioaren edukia: Gai ordena eta azalpena 
● Saioaren aurkezpena: Euskaraz / Gazteleraz 
● Borderline Fabrikaren aurkezpena (Urrian irekiko da) 
● Dinamoaren aurkezpena (Ekainean irekiko da) 
● Saioaren akta: Euskaraz 

Hirugarren saioa: 
● Saioaren edukia: Gai ordena eta azalpena 
● Saioaren aurkezpena: Euskaraz / Gazteleraz 

● Saioaren akta   
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3. Sormen guneak  (erreferentziak) 
 
3.1. Hernaniko kultur sormen gune nagusiak 
 
Biteri Kultur Etxea. Udal eraikina eta kudeaketa.  

 
Sortzeko: bilera gelak, dantza gunea, antzerki gunea, errebelatze-laborategia (gaur 
egun ez da erabiltzen), arte plastikoen gunea, zeramika gunea. Beste aretoak: 
antzokia, erakusketa gela, liburutegia. Aktibitateak: ikuskizunak, entseguak, 
erakusketak, formazioak eta tailerrak. 
http://www.hernani.eus/eu/biteri-kultur-etxea1 
 
Gaztetxea. Udal eraikina. Gune okupatua.  

 
Duela 11 urte okupatu zen udal jantokia da, sukalde azpiegitura badu beraz, baina 
horrez gain, liburutegia eta emanaldietarako areto nagusia dira gune 
garrantzitsuenak. Musika talde hasi berri batzuen entsegurako erabili izan da, baina 
momentu honetan artea eta kulturarekin lotuta, mikro ireki eta jam session-ak, eta 
gazte sortzaileen poema irakurraldiak dira aipatzekoak. 
 
Iturola. Udal eraikina. Ko-kudeaketa Udaletxea eta erabiltzaileen artean  

 
Berrikuntza soziala eta elkarlan sorgunea. 20 bat pertsonek lan egiten duten 
Iturolan. Udal etxetik akonpainamendua eskaintzen zaie Ekonomia soziala eta 
elkarlanaren inguruan. Sortzaile kolektibo bat, Sorkume, sortu berria da Andre 
Kalean gune berri bat irekitzea bultzatzeko asmoarekin, sortzaileak biltzeko eta 
lanak erakusteko. 
http://iturola.eus/ 
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Urumea Herri gunea. Udal eraikina. Espazio okupatua eta autogestionatua.  

 

 
[Fatxada / Izena / Josgintza gunea / Arte eszenikoen gunea / Fokoak / Irratia / Bilgunea] 
Transfeminista eta libertarioa. Udal eraikin bateko bi pisu okupatu ditu (3. eta 4. 
solairuak), 300-400m2 ingurukoa bakoitza, nahiz eta Hirigintza Antolamendurako Plan 
Orokorrak eraikinaren eraistea aurreikusten duen. 2018ko urritik dago martxan, eta 
gainerako solairuetan udal baliabide batzuetarako eta elkarte batzuek erabilia da: 
musika eskola, guraso eskola, jogintza, irratia, arabe klaseak, etab. 
Hirugarren solairuko gune nagusiak dira: 
- joskintza tailerra, pertsona bat arduratzen da eta edozein erabiltzaileentzat 
irekia da; 
- sukalde eta jantoki proiektua (4-5 pertsona); 
- arte eszenikoen gunea; 
- bi gela migratzaileen harrerarentzat; 
Laugarren solairukoak:   

- multimedia sorkuntza eta TV proiektua; 
- logela kanpotik etortzen diren artistak hartzeko; 
- liburutegi eta internet saretzeko proiektua; 
- arte plastikoak; 
- gune ez mistoa; 
- elkarte eta materialak. 

Hasieran deitu behar ziren “Sorkuntza gunea”. Gero ikusi zuten beste beharrak 
zituztela. https://www.facebook.com/UrumeaGunea/ 
 
Zikuzulo artelekua. Udal eraikina, Errapia elkartearen kideak dute erabiltzen.  

 
Zikuñaga auzoan. Artista eta artisautza tailerrak (Errapia taldeko kideak). ≃400m2 
solairuka: behean, auzo elkartea, goian, 13-15 sortzaile. Auzo elkarteak leku 
gehiago nahi du. Hor dauden artistak gehienak duela 15 urte etorri ziren. 
 
 
   

 
38 

https://www.facebook.com/UrumeaGunea/


 
 

3.2. Hernaniko beste erakundeak 
 
Chillida Leku 
8 urtez itxia egon ondoren, Chillida Lekuk bere ateak ireki ditu 2019ko apirilean. 
Parkean eta baserrian Eduardo Chillidaren artelanak erakusteaz gain, museoak ekintza 
osagarriak aurreikusten ditu, bai parkean, bai erabilera anitzerako aretoan, eta 
baita estalgune batean ere. Hernaniko eta inguruneko sortzaileekin eta publikoarekin 
harreman eta elkarrizketak sortzeko asmoa dute. 
https://www.museochillidaleku.com/home-dev/ 
 
Orona Fundazioa 
Bost lan ildo nagusi ditu: 

● elikadura proiektua (Diametro 200) 
● akademikoa 
● kohesio soziala 
● ondare ez-materiala 
● kultura musikala 

https://www.oronafundazioa.org/eu?set_language=eu 
 
Kutxa Ekogunea 
Kutxa Ekogunea etorkizun jasangarriago bat lortzeko ideiak proposatzen dituen parkea 
da. Kutxa Fundazioak bultzatuta, bere misioa kontzientziaziotik ekintzara igarotzeko 
bidea erraztea da hezkuntza, aisia eta berrikuntzaren bitartez. Aldi berean, herri 
eta eskualdeetan aliantza bidezko proiektuak sustatzen ditu beste erakundeekin 
batera jasangarritasunaren sarea josiz. Parkea Donostiako hegoaldean kokatzen da, 
Zabalegi finkan eta 25 hektarea ditu. 
https://www.ekogunea.eus/ 
 
3.3. Hernani inguruko kultur sormen gune nagusiak 
 
Bitamine Faktoria, Irun (120m2).  
Sormen fabrika. Artitadeto Artisten Elkartearen proiektua. 2011ko martxoan sortutako 
sormen lantegia, kultura, diseinua eta gaur egungo artea ekoitzi eta hedatzeko. 
Berrikuntza, sormena eta esperimentazioa baloratzen dira bertan. 
Prezio sinboliko baten truke erabil daitezkeen herraminten katalogoa: 
http://www.bitamine.net/catalogo-material 
http://www.bitamine.net/ 
 
Borderline Fabrika, Hendaia (300m2).  
Hiri taberna / jantokia, Lantoki partekatua eta Sormen espazioa (300 m2, SNCF-eri 
alokatua). Beherean entsegurako, tailerretarako eta erakusteko gunea; goian 
co-working-a. Definitzeko parte hartze prozesua 2016an hasi zuten eta 2019ko urrian 
irekiko dute. Ekimen pribatua, gehienez antzerki konpainia profesionaletik 
bultzatuta (15 bat pertsona); elkarteak 100 bazkide ere ditu hirian. Alokairua: 
1.000 euro orain, 1.800 euro hiru urteren buru. 
https://www.helloasso.com/associations/borderline-fabrika/collectes/ouverture-d-un-c
afe-culturel-a-hendaye 
[Informazio gehiago bigarren saioko aktan] 
 
Dantzagunea, Errenteria.  
Dantzagunea Gipuzkoako Foru Aldundiak dantzaren ikaskuntza eta sorkuntza prozesuak 
laguntzeko helburuarekin bultzatzen duen zerbitzua da. 2009 urtean jarri zen martxan 
Artelekun. 2014ean, Artelekuren itxieraren ondorioz, Errenterira pasa da. Kulturaren 
euskal planak dantzaren alorreko lan lerro nagusitzat jo zuen herrialde bakoitzean 
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dantzarako baliabideen gune eta erreferente nagusi izango zen Dantzagune (Dantza 
etxea ere deitua) bat ezartzea. 
Dantzagunean mota guztietako dantzek dute lekua, bereziki lantzen direlarik dantza 
klasikoa, garaikidea eta euskal dantza tradizionalean bildutakoak. Bertatik 
eskeintzen dira Gipuzkoan dantza jardunean ari diren elkarte, konpainia eta 
eragileei laguntzeko zerbitzuak eta inguruko lurralde eta erkidegoetako antzeko 
entitate eta zentruekin elkarlana bilatzen da. 
Dantzagunearen lan lerro nagusiak honako hauek dira: 
1- Sorkuntza koreografikoaren sustapena, egoitza programa baten oinarrituta 
(Sortutakoak) eta bertako sortzaile eta taldeei dantza aretoen lagapena etengabe 
eskainiz. 
2- Sorkuntza prozesuei laguntza ematea, aholkularitza artistikoaren bitartez, eta 
dantzaren sorkuntza eta produzioaren inguruko alor desberdinen ikerketa garatzea. 
3- Prestakuntza espezializatua, gaur egun Gipuzkoan eskaintzen den formazioa 
osatzeko, alderdi tekniko-praktikoak nahiz teorikoak lantzen dituena. 
4- Dantzaren hedapenerako formula berriak bilatzea, publikoen sensibilizazioa eta 
dantza eskola programetan itsastea. 
5- Baliabide informatibo eta dokumentalak interesatuen esku jartzea, dantzarekin 
zerikusia duten gaiei buruzkoa: eskolak, bekak, audizioak, konpainiak, ikuskizunen 
ekoizpena, hedabiderako kanalak... 
http://dantzagunea.gipuzkoakultura.net/  
 
Dinamoa, Azpeitia.  
Sormen gunea (2.000-3.000 m2). Definitzeko parte hartze prozesua 2016an hasi zuten. 
5 eremu ditu: hitzaren eremua, irudiarena, arte eszenikoena, soinuaren gunea eta 
transmisioa. 3 parteen artean kudeatua: kultur mahaia (400 pertsona) + Udaletxea + 
Kulturaz kooperatiba (24 langile). Oraindik bi antzoki kudeatzen dituzte. Ekainean 
irekiko dute.  
Kultur mahaian Udal Etxeak ez du botorik; kultur mahaia autonomoa da. 400 bazkideek 
10 euro ordaintzen dituzte urtero. 
Kultur bekak sormenerako: 2014an hasi ziren, 12.000 euroko laguntzak, besteak beste, 
norbanakako sortzaileak identifikatzeko. Identifikatzen dira ere tailerrak 
antolatuz. Batzuk kultur mahaian sartu dira, ala bederen gonbidatuak dira. 
Praktikatik biltzen da jendea (formakuntzak, tailerrak…); ez asanblada ala 
aurkezpenetik. 
Ardatz nagusia: euskara. 
Azpeitia 15.000 biztanleko herria da; 30.000 biztanleko kultur kontsumoa du.  
 
Ikertze, Donostia.  
Arte hezkuntza. Ikertze irabazi-asmorik ez duen kultur elkarte pribatua da, eta 30 
urteko ibilbide luzea du. Hezkuntza-proiektuak egiten ditu; horretarako artea, zinea 
eta filosofia tresna gisa erabiltzen ditu. Baliabideak eskaintzea dute helburu, 
pertsonak, hau da, komunitateko kideak treba gaitezen eta ikas dezagun kritikoagoak 
eta sortzaileagoak izaten, eta pertsonak eta gauzak hobeto zaintzen, alegia, 
bizikidetza hobea izan dezagun. Egitasmoen trebakuntzak berak mesede egiten digu 
parte hartzen dugun pertsonei. 
1985ean ekin zioten ibilbideari, ideia praktikoak lantzen, San Telmo Museoko 
ikusmen-laborategian. Gerora, diziplina-aniztasunean murgildu ziren: herritarren 
partaidetzarako egitasmoetan, taldean lan egiteko moduan, adierazpen-forma berriak 
txertatu zituzten. Hainbat arte-lengoaia jorratu zituzten gerora; horretarako 
laborategi pedagogikoak sortu zituzten, eta neska-mutilek beste arte-adierazpide 
batzuk esperimentatzen zituzten. 
http://ikertze.org/home/eu/ 
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Kabiene, Usurbil.  
Lan partekaturako gunea. 
http://www.kabiene.com/ 
 
KBulegoa, Donostia. 
K bulegoa kultur eremura bideratutako kontsulta eta bide-laguntza zerbitzu bat da. 
Gipuzkoako pertsona, talde eta entitate amateur zein profesionalei irekita dago. 
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kultura/gestioak/k-bulegoa/zer-da 
 
Kontadores Gazte Fabrika, Donostia.  
Kontadores Gazte Zentroa Donostiako Udaleko Gazteriak kudeatzen duen espazio bat da. 
Elkartzeko, harremanetarako eta sustapenerako tokia da. Han, 18 urtetatik 30era 
bitarteko gazteek beren kultura kezkak gauzatu eta garatzeko eta sorkuntza 
proiektuak partekatzeko aukera dute. 
https://www.kontadores.eus/eu/ 
 
Kukuka Antzerki eta dantza Eskola, Lasarte - Oria.  
Euskal dantza tradizionaleko pausuetan oinarrituta, sortutako koreografia berrien 
lanketa egiten dute. http://kukuka.eus/taldeak/euskal-dantza-sorkuntza/ 
 
Lekuona Fabrika, Errenteria.  
Lekuona Fabrika (3.700m2) garai bateko ogi fabrika batean kokatua dago, eta 2019ko 
urrirako irakitzea espero da. Ekipamendu nagusiak auditorioa eta liburutegia izatea 
aurreikusten da. Sormenerako: batez ere, egonaldi programa arte eszenikoei 
zuzenduta, eta Ubik moduko baliabideak mediatekan. Egonaldiak + mediazioak 
(ikastetxeekin). 
300 pertsonek parte hartu zuten prozesuan (eskualdeko + iparraldeko pertsonek) 
Erreferentziak: Medialab Prado / Matadero / La Harinera / La Azucarera 
Arloak: herrigintza, ondarea/memoria, arte bisualak, arte biziak, ofizio 
sortzaileak; amateur + profesionalak. 
Helburua da ere jendea etortzea egoteko eta besterik ez. 
Jatorriak: 80 komunitate, 600 kultur agente herrian (gutxienez), Errenterian 1000 
pertsona matrikulatuak dira dantza eta musikan; 3 abesbatza... 
Kafetegi txikia ere izango da. Liburutegian: mediazioa. 
Beste lekuak sortzeko: Merkatu zaharrean (lokal asko), Fanderian (bietan, egonaldiak 
antolatzen dira). Niessen-en ere egonaldiak egoten dira. 
 
Sarobe, Urnieta.  
Arte eszenikoen gunea. Sorkuntzarako soluzioak. 
Edozein ikus-entzunezko edo/eta formatu-eszenikotan mota guztietako ekintza 
artistikoak errealizatzeko azpiegitura eta baliabide tekniko egokiz hornitua dagoen 
gunea da.  Platoa eta gune ekipatu desberdin alokatzeko aukera ematen du.  
http://www.sarobe.info/ 
 
Tabakalera / Sortzaileen gunea, Donostia 

 
Sortzaile “profesionalentzat” (ala ibilbide profesionala 
abiatzeko borondatea dutenentzat), eta artearen ofizio 
desberdinei zuzendua (artistak, komisariak, kritika, 
kudeaketa), eskaintzen zaizkie: 

● zerbitzuak: iragarki taula, laguntza juridiko eta 
legala, zerga eta lan arloko laguntza 

● baliabideak: 
○ egonaldiak (bizi-lekua, lanerako espazioa, 

ekipamenduak, laguntza) 
○ 8 lan-gune: gutxienez 2 aste, gehienez 6 hilabete 
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○ ekipamendua: irudia editatzeko (3 kabina), soinua editatzeko (kabina 
bat), argazki laborategi bat, plato bat (ekipamenduak erabili ahal 
izateko, arte-proiektua aurkeztu behar da); ikus-entzunezko 
ekipamendua mailegatu. 

● ikusgarritasuna: proiektuen aurkezpenak topaketa irekien bidez; 
● prestakuntza: artistentzat lantegi eta saio intentsiboak; besteentzak: 

formazio luzeagoak (2 urtekoak). 
 
Tabakalerako sortzaileen gunetik eskaintzen diren egonaldiek dietak eta baliabide 
ekonomikoak jasotzen dituzte ekoizpenerako eta bidaietarako, lortzeko zailak dira 
(gutxi dira eta artearen mundutik zilegiztatutako “profesionalen” praktika 
artistikoetara oso loturik daude); lanerako espazioak, berriz, irisgarriagoak dira.  
 

● Egonaldiak urtean behin egiten den deialdi publiko baten bidez erabakitzen 
dira; 6 eta 10 egonaldi artean izan ohi dira, sortzaile profesionalei 
bideratuak, gehienbat ( ikus-entzunetako 2 sortzaile eta gainerakoak arte 
plastikoetara bideratuak); sortzaileek 1000€ inguru jasotzen dituzte hilero + 
ekoizpenerako 2000€ - 5000€ artean; bi hilabeterako egonaldiak izan ohi dira 
(bi hilabeterako ostatua-lo lekua), zabaltzeko aukerarekin. 

● Tokiko edo bertako sortzaileek espazioen lagapena eska dezakete (etxetxo, 
gela edo areto handiagoetakoa); batzuetan ekoizpenerako laguntza ere ematen 
da (gehienez 2.000€); hasieran batean, lagapenaren iraupena 2 aste eta 6 
hilabete artekoa da; proiektuaren arabera, sortzaile batzuek urte batera arte 
luzatu izan dute. 

Espazio erabilienak: 
● asko erabiltzen dira 3 edizio kabinak (bideo bidezko irudi zein irudi finkoen 

ediziorako), egungo software onenak dituzte, eta eskari guztiari erantzuteko 
txandak antolatzen dira. 

● platoaren erabilera nahiko garrantzitsua da; filmaketa platoa izateaz gain, 
linoleoa ere badauka dantzarako. 

 
Gutxien erabilitako espazioak:  

● Argazkigintzarako laborategia noizean behin erabiltzen da, gero eta gutxiago; 
● soinu estudioak oso erabilera murritza du 

Puntu garrantzitsuena lanerako doako lekuak dira, proiektuak garatzeko bitartekoak 
ere bai baitituzte; puntu ahulena edozein formatutara egokitzeko espazioek izan 
ditzaketen zailtasunak; espazioak ez dira oso malguak, ezta kabinak oso erosoak ere. 
Erabilera aukera proiektu bat eduki behar izatera mugatzeak zailtasun bat ere 
badakar; batzuetan esperimentatu besterik ez da egin nahi, proiektu zehatz bat esku 
artean eduki gabe. . 
Ate irekiek elkartruke interesgarriak sortzen dituzte; beste espazio batzuekin 
sortzen diren harremanek ere (zinea, filmoteka…) gurutzaketa interesgarriak sortzen 
dituzte. 
https://www.tabakalera.eu/eu/sortzaileen-gunea 
 
Tabakalera / Hirikilabs, Hiri laborategia, Donostia  
 
Nori zuzenduta: 

● publiko zabalari (haurrak eta gazteak barne) 
● publiko ikertzaileari. 

 
Programak: 

● Hirikikas: lantegiak teknologia modu sortzailean 
erabiltzeko; 

● Jo-Labs: familiak, haurrak eta gazteak 
teknologiaren eta kultura digitalaren mundura 
hurbil daitezen; 
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● talde irekiak: ikerketa irekia ezagutza sustatzeko, proiektuak antolatzeko 
eta komunitatea sortzeko. Eragina dute laborategiaren jardueran. 

● Plaza: inguruko pertsonekin, taldeekin eta praktika komunitateekin 
elkarrekintzan proiektuak garatzeko lekua da. Urtean bi deialdi. 

 
Erabilera  9

Normalean astean zehar daukagu erabilera intentsiboena, astearte, asteazken eta 
ostegun arratsaldetan eta orain arte ostiral arratsaldeak eta larunbat goizak haur, 
gazte eta familientzat izaten dira, baina erabiltzaile gutxiago izaten ditugu, ez 
publiko faltagatik, gure indarretan zailagoak direlako ordutegi horiek. Haur eta 
familia publikoen demanda oso altua da, baina zerbitzua eman ahal izateko prestaketa 
handiagoa behar da ere.  
 
Erabiltzaileak (batazbestekoak edo media)  
Programak, batezbeste 420 erabiltzaile ditu hileko  

● Hirikikas, hilean lantegi bat edo bi, 16 erabiltzaile (16-99 adina)  
● Jolabs Do it in family saioak larunbatero = 20 erabiltzaile (familiak, 10 

urtetatik aurrera, haur eta helduak elkarrekin)  
● Jolabs esperimentala, Zientzia ez da fikzioa, 2 saio hilen (8-14 urte) 
● Lantalde irekiak lan saioak, asteazkenero, lantalde autonomo ezberdinak 

elkartzen dira = 30-40 persona   (16-99 adina)  
● Hirikilabs plaza, proiektu hiritarrak garatzeko saioak, ostegunetan = 40 

erabiltzaile  (16-99 adina)  
● Topaketak = urtean 7-8. Batzuk HirikiLabs-ek antolatuak eta besteak kanpoko 

ekimenekin elkarlanean.  (16-99 adina)  
Hilean 900 bisita inguru jasotzen ditu, bisita puntual zein hezkuntza zentroen bidez 
eginak. REHOGAR erakusketan 4900 bisitari izan zituen (abendu-urtarrila). 
En torno a 20000 usuarios/visitantes anuales en el espacio. 
 
Ekimenak 
HirikiLabs-etik orokorrean programa aldetik lantegiak, Plaza deialdiak, Jolabs 
saioak eta lantaldeak sustatzen ditugu, lantalde hauetatik batzuk HirikiLab-ek 
kudeatzen ditu eta beste batzuk era bat autonomoak dira, adibidez datuen taldea den 
Data Commons Lab-ekin programa bat jartzen dugu martxan beraiekin, irakasleekin ere, 
baita zientzia hiritar eta astronomiarekin. Orain arte gure lan egiteko era 
tipologiaren arabera izan da, hau da lantegiak, taldeak, proiektuak bereizten 
genituen, baina orain lan ildoka antolatzen hasi gara eta lan ildo bakoitzean 
programa, lantaldeak, edo topaketak egon daitezke. Bost dira arloak: 
- Zientzia hiritarra : astronomia eta zientzia orokorrean 
- Diseinua eta fabrikazio digitala 
- Hezkuntza eta Teknologiak 
- Datuak, opendata eta partehartzea  
- Sorkuntza eta esperimentazioa. Hemen hiritar eta artistekin egiten diren 
proiektuak, esperimentazioa, ikusentzunezko teknologiak lantzen ditugu.  
Besteek kudeatutako ekimenak argi eta garbi gutxiago dira, badaude kanpotik datozen 
kolaborazio eta topaketak, Irekia Eusko jaurlaritza, Wikilarien elkartea, UEU eta 
antzekoekin, egun bateko saioetan. Edo taldeek bultzatzen dituzten programak, hauek 
behar dituzten lantegiak eskatzen dituzte eta guk antolatu edo beraiekin hitzaldiak 
eta antzekoak lantzen ditugu.  
https://www.tabakalera.eu/eu/hirikilabs-kultura-digitala-eta-teknologia-laborategia 
 
Tabakalera / Ubik Sorkuntza Liburutegia, Donostia 

 
Liburuak, bideoak eta bideojokoak maileguan hartzeaz 
ezezik, hainbat gailu bertan erabil daitezke eta 

9 Hirikilab-etik egindako balorazioa 
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kasuan kasu, etxera eraman ere, bideokamara eta soinu-grabagailuak, besteak beste. 
Are gehiago, ikus-entzunezko platoa eta zinema esperimentala ikusteko aretoa, 
bitartekarien laguntza, etab. 
https://www.tabakalera.eu/eu/sorkuntza-liburutegia 

 
Tabakalera / 2deo, Donostia. Ikus-entzunezko Laborategia. Helburua: euskarazko 
ikus-entzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa handitzea da, sormen testuinguru berriak 
sustatuz, ekoizpen-eredu eta formatu berrietan esperimentatuz, eta zabalkunde 
kanalak biderkatuz, betiere sektorea osatzen duten eragileekin elkarlanean eta 
herritarren partaidetza aktibatuz. 2018an abian jarrita. 
https://www.tabakalera.eu/eu/euskarako-ikus-entzunezko-laborategia 

 
Txokoaldeko Txalaparta Txokoa, Usurbil.  
Txokoaldeko garai bateko tren geltokiko eraikinean, txalapartarako gunea, Oreka 
Tx-ek kudeatzen duena. Txalapartarientzat elkar gunea, sorkuntza prozesurako 
erabiltzen da ere. 
Usurbilgo Udalak sustatua.  
-Txalapartarien txokoa: txalapartariak entseguetarako edo lan ezberdinak 
prestatzeko, elkartzeko gune irekia izango da. “Material ugari dugu (egurra, 
harriak, banbuak, toberak, bidoiak, zeramika, teilak etab) gure ibilbidean landu eta 
aztertu ditugunak”. 
-Sorkuntza prozesuak: “Gure taldeak burutzen dituen proiektuetan, sorkuntza prozesu 
multi- disziplinar ezberdinak azaltzea eta ikusgai jartzea du helburu. Txokoalden, 
sorkuntza prozesuan zehar burutzen ditugun entseguak, topaketak, eraikuntzak, 
tailerra, etab ezagutzea eskainiko luke”.  
-Bisita gidatuak: Usurbilgo Udalak, 60. hamarkadako kulturgintza eta sorkuntza 
garaikidearekin lotutako ondarea ezagutzeko martxan jarritako ibilbide turistikoen 
baitan, “Txokoalden, txalapartaren iragana azalduko dugu, hastapenak, 
instrumentuaren garapena, baita gaur egun bizi duen hedapena eta musika estilo 
ezberdinekin duen lotura ere”. 
-Txokoaldetik haratago…: “Geltoki” proiektua jendarteratuko dute herriko eragile eta 
erakundeen artean. 
http://www.orekatx.com/txtxtx 
 
Undermount, Donostia [190m2] 
Gune pribatua, elkarte batek eramana. 
Sormenaren sustapena bere forma eta adierazpide guztietan, baita ekintza pribatuen 
antolaketa ere, beti ere sormena eta garaikidetasuna ardatz. 
http://www.undermount.org/undermount_espacio.html 
 
3.4. Sormen guneak Euskal Herriko ingurune zabalagoan 
 
Arropaineko arragua, Lekeitio 
Gune pribatua, elkarte batek eramana. 
Kultura "ingurune" bezala ulertzearen proposamena, erabaki hartze prozesu 
sozialekin, politiko eta ekonomikoekin kultura uztartzeko (eta ebaluatzeko) oso 
baliagarria azaltzen da, inplementazioari buruz problematizatzeak mahai publikoaren 
gainean kokatzen bait du honek jasotzen duen politika. 
Arraguak [Arropaineko] bere akzioak orientatzen ditu, batez ere, bi eremuren arteko 
intersekzioan: sorkuntza eta transmisioa (arte#pedagogia), itzulpengintza, 
eztabaida, inpartzialtasuna eta simetria bezalako kontzeptuetatik aurrera. 
http://arragua.org/arragua-eusk.html 
 
Astra, Gernika 
Fabrika soziala 
Astra Gernika, es una antigua fábrica de armas que gracias al esfuerzo de 

 
44 

http://www.undermount.org/undermount_espacio.html


 
 

muchas personas, grupos e instituciones, es ahora una fábrica social para la 
cultura, un espacio abierto para la creación cultural, la transformación social, la 
interacción y la experimentación. El espacio fue inicialmente ocupado, para 
después pasar a un convenio con el Ayuntamiento que se ocupa del mantenimiento 
del equipamiento. La gestión del espacio le corresponde a Astra Koordinadora, una 
asamblea abierta en la que participan jóvenes, grupos culturales, sociales y 
personas a título individual de la localidad, que se organizan en comisiones y 
grupos de trabajo. Tanto la puesta en marcha como la evolución del proyecto se 
han desarrollado en un proceso de participación, acompañado por Parte Hartuz de 
la EHU, denominado Kilometroak. Además de toda la información disponible en la 
web http://www.astragernika.net/, resulta especialmente interesante la wiki en la 
que explican todo su modelo de funcionamiento. http://astragernika.net/wiki/Azala 
 
Azkuna Zentroa Alhóndiga, Bilbao 
Gizarte eta Kultura Garaikideko Zentroa 
Azkuna Zentroa gizartea eta kultura garaikidea uztartzen dituen “lokailu” gisa 
definitzen da, ikusleen komunitate desberdinekin harremanetan jartzeko zabalik 
dagoen espazio publikoa. 
“Lantegia” 2019an kontzeptualizatutako espazio berria da eta hiru oinarri 
nagusirekin dihardu: Ideien laborategia, berrikuntza eta sorkuntza; honela, batzen 
ditu Herritarren laborategia, Egonaldien zentroa, Akademia, Lankidetzen espazioa, 
Foroa, Erakusketa aretoa, Proba eta entsegua. Mediateka-ri eta egungo gainerako 
espazio batuko zaie. 
https://www.azkunazentroa.eus/ 
 
Box.A, Tolosa 
Sormen gune gisa aurkezten da Box.A, diziplina arteko proiektu pertsonal zein 
kolektiboak gauzatzen direlarik. Espazioak bi gune nagusi ditu: tailer eta 
serigrafia gela, batetik, eta lanerako gune komuna, bestetik. Box.B gunea ere 
badauka, herritarrentzat ekintza kultural alternatibo irekiak eta irabazi asmorik 
gabeak antolatzeko  helburuarekin. 
Eraikin publikoa da eta 4 urterako lagapena du.  
http://archivetaz.org/box-a-arte-elkartea/ 
 
Eltzia, Oñati  
Udal eraikina. Udalaren eta erabiltzaileen artean ko-kudeatua.   
Oñatiko (11.348 biztanle) Eltzia garai bateko lanbide heziketako eraikinean kokatua 
dago, 6.000m2 ditu; topaguneak, leku amankomunak, 400m2. 
30 elkarte, 35 musika talde eta 500 erabiltzaile hor batzen dira. 
https://www.youtube.com/watch?v=MhIZOxVox14 
https://www.youtube.com/watch?v=5ytz0wuEK6A 
 

 
5 eremu: 

● Auzoa (adinekoak, gazteak…) 
● Sorkuntza (tailerrak, joskintza, etab.) 
● Gorputza (dantza, yoga...) 
● Musika (35 musika taldek sotoan ensaiatzeko aukera dute) 
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● Gizarte mugimenduak (egoera juridikoak ez du inporta, irabazi asmorik 
gabekoak izatea) 

Elkartze prozesua 2013an hasi zen. Elkarteak lokala bila zebilen eta hasi zuten 
proiektu zabalago bat. Orain, Udaletxea mantenuaz arduratuko da eta erabiltzaileak 
kudeaketaz. 
 
Jazar, Iruña 
https://jazar.org/ 
 
Plazara!, Iruña 
Gizarte eta kultur ekimenerako zentro komunitarioa, 1.000 m2, 3 solairu. 
Kolektibo ezberdinak elkartu dira bertan, ez artea eta kulturaren eremukoak soilik, 
baita gizarte mugimenduak ere. 2015ean partaidetza prozesu bat egin zuten, musika 
eskola zegoen udal eraikina sorkuntza kolektiborako espazio berri batean bilakatzeko 
helburuarekin. 
Behin behineko gune batean kokatuak daude gaur egun (txikia), obrak amaitu gabe 
baitaude. Aurreikuspena da eragile bakoitzak leku finko bat ez izatea, Talde 
Motoreak izan ezik. Zuzendaritza eta kudeaketa txandakakoak edo rotatiboak izango 
dira.  
plazara.net 
 
Uharte Zentroa, Iruña 
Arte garaikideko ekoizpen zentroa 
Centro de producción de arte contemporáneo 
https://www.centrohuarte.es/eu/zentroa-2/instalazioak/ 
 
Parke/lorategi/naturarekin erlazioa duten Zentroak 
 
Azala, Lasierra (Álava) 
http://www.azala.es/eu/index.php 
http://www.azala.es/es/ 
 
Cristina Enea, Donostia 
http://www.cristinaenea.eus/eu/inicio 
http://www.cristinaenea.eus/es/inicio 
 
Uliako lorategia, Donostia  
Donostiako Udalaren jabetzako espazioa izanik, Uliako auzo elkarteak kudeatzen du 
hitzarmen bidez (2015-2019). Guneak 14.450 m2 ditu. 
[Elkarteak egindako aurkezpen baten apunteak, 2018ko azaroko Bherria-ko bilera 
batean]  
Lankidetza markoa:  

● harremana bien artean: ez da eman. Tentsioa dago harremanetan eta Aranzadik 
bere egoitza nahi du han eraiki. 

● urtero dirulaguntzak eskatzen dira eta prozedura betetzen 
● gerturatze bat izan da Donostiako parte-hartze sailarekin Bherria-ri esker; 
● Udaletxeak hirigintzari lotura; ingurumen txostenik ez duen Udaletxeko 

proiektuak epaietan gelditu egin zen. 
Komunitatea sortu da; “del dato al relato”; nola kontatu hor gertatzen dena. 
Zer ebaluazio: 4 esparru: 

● parkea mantendu auzolanean 
● baratza: astean behin. Hemengo taldea + auzoko erabilerak. 
● ekintza sozialak + ekintza kulturalak 
● haurrentzako (parkea vs. hiria).  
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5.5. Sormen guneak Euskal Herritik kanpo 
 
Fabrique Pola, Bordeaux 
La Fabrique Pola es un lugar dedicado a la creación contemporánea, la producción y                           
la difusión artística. Está habitada por 19 estructuras relacionadas con las artes                       
visuales, 9 artistas residentes, un equipo compartido de 5 trabajadores/as y alberga                       
3 talleres de producción gestionados por las estructuras. Recientemente, ha puesto a                       
disposición su Polarium, un espacio de radiación artística dedicado a todas las                       
disciplinas. El conjunto formado por estas asociaciones y artistas constituye "los                     
habitantes" de Fabrique Pola. 
https://www.pola.fr/ 
 
Hangar, Barcelona 
Edificio público que el ayuntamiento cede a una asociación de artistas. 
Los edificios destinados a Hangar ocupan una superficie conjunta de 2.600 m². Hangar 
está subvencionado principalmente por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento 
de Barcelona, y cuenta con la colaboración específica de la Fundación Banco de 
Sabadell para las actividades de sus artistas residentes, y el Ministerio de Cultura 
y la Comisión Europea para el desarrollo de proyectos específicos. 
La gestión corre a cargo de la Fundació privada AAVC (Asociación de artistas 
visuales de Catalunya) y la dirección artística la lleva a cabo una comisión de 
programas que se renueva cada dos años. Su modelo de gestión y su filosofía de 
servicio público, enfocada a la producción y a la investigación, hace de Hangar un 
espacio especializado en el apoyo a los creadores. 
https://hangar.org/es/ 
 
Harinera, Zaragoza 
[Apuntes cogidos en una visita en mayo 2017] 
Espacio municipal gestionado por una Asamblea de barrio en el Barrio de San José 
(66.000 habitantes) 
Abierto desde principio de 2016. Parte de una necesidad de enlace vecinal. Tres 
agentes cogestionan la Harinera: Institución / Ayuntamiento, Asociación de vecinos, 
Asociación de producción cultural "Llámalo H". 

 
100.000 euros anuales de 
presupuesto de 
funcionamiento + persona 
de coordinación (Diego 
Garulo) y 5 agentes de 
mantenimiento pagados 
por el Ayuntamiento. 
Unas 8.000 personas 
usuarias al año. Unas 40 
personas en el grupo 
motor. 
Edificio Harinera + 
almacén. A principios de 
2017: sólo es visitable 
la primera planta. 
Interior: escena, 
oficina con 2 mesas, 
mostradores punto de 

información, taller de construcción, taller de pintura, panel de proyectos y su 
estado. Los espacios se van reformando poco a poco según se definen los usos; no hay 
un planteamiento global sino que se va definiendo poco a poco. 
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Modelo de cesión de uso: ocupación temporal gratuita para el desarrollo de 
actividades personales / profesionales a cambio de promover / programar actividades 
abiertas / públicas. 
No tienen contrato firmado entre las partes porque no es un formato que ya existe 
legalmente (un espacio municipal gestionado por una Asamblea de barrio). Pero sí 
tienen un protocolo establecido, disponible en el blog. 
https://www.scribd.com/document/244228695/HarineraZGZ-Borrador-de-usos-pdf 
Aspectos que funcionan: asamblea (una asamblea cada dos semanas; se organiza 
rotativamente desde las diferentes comisiones: enlace vecinal, imacom, proyecto, 
programación), acogida de actividades. 
Aspectos que funcionan peor: comunicación, explicar qué es la Harinera (problema 
para explicar modelo y contenido; lleva año y medio abierto). 
El único espacio expositivo son los baños. Buscan un equilibrio entre actividades 
dirigidas al público vecinal y el de otros barrios para crear intercambio y 
encuentro. 
Para saber más sobre el modelo de gestión: 
https://www.zaragoza.es/contenidos/tramites/impresos/ANEXO_5_informacion-harinera.pd
f 
Se definen como un espacio de cultura comunitaria: cualquier persona puede no sólo 
consumir sino crear y validar su propia cultura; la cultura se entiende como un 
derecho y no como recurso; la Comunidad, sin juicios de valor previos, se reconoce 
como sujeto de inteligencia colectiva, capaz de participar en la gobernanza de 
proyectos culturales públicos.  
Es un lugar de creación y de colaboración, que buscar una participación activa, un 
empoderamiento y la transformación del espacio urbano mediante la creatividad. Se 
define también como un espacio de producción de proximidad. 
 
La Escocesa, Barcelona 
La Escocesa es un centro de producción artística multidisciplinar de 2400m2 enfocado 
a las artes visuales autogestionado con vocación pública, que da cobertura a las 
necesidades de los artistas en las diferentes fases de su proceso de creación 
artística, en primer lugar, poniendo a disposición de los artistas espacios para 
talleres , en segundo lugar, potenciando la movilidad de los artistas, y finalmente, 
acompañando los creadores en la presentación de su obra y buscando acuerdos con 
espacios y entidades para su promoción. 
Actualmente, La Escocesa dispone de 21 talleres en funcionamiento de 25 a 35 m2 de 
tamaño. En sus instalaciones trabajan alrededor de 21 artistas. 
Después de una larga ocupación del edificio por parte de colectivos artísticos, el 
Ayuntamiento cede a principios de 2008 la gestión provisional del espacio a la 
Associació d'Idees, un grupo de artistas de diferentes disciplinas con una larga 
historia de trabajo regular en la fábrica. Estos mismos artistas continúan 
actualmente con su proyecto de autogestión del espacio. 
La Associació d'Idees es una asociación sin ánimo de lucro. Cada artista integra el 
centro como socio, pagando una cuota de 100 euros mensuales. A partir del 2009 se 
realizan convocatorias públicas para ocupar los talleres de trabajo. Los artistas 
son seleccionados por jurados externos que garantizan la transparencia y la 
independencia. 
La Associació d'Idees está formada en la actualidad por todos los artistas que 
disponen de taller en La Escocesa, más un gestor cultural. La junta directiva se 
renueva anualmente por votación en Asamblea. Las decisiones se toman por votación en 
Asamblea o Junta según el asunto que se trate. 
https://www.laescocesa.org/ 
 
Mains d’oeuvre, Paris (Saint-Ouen) 
Un lugar para la imaginación artística y ciudadana 
https://www.mainsdoeuvres.org/?lang=fr 
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Matadero Madrid. Centro de Residencias Artísticas 
El centro de creación contemporánea Matadero Madrid se define en sus orígenes como 
un espacio de producción multidisciplinar y /o transdisciplinar en el que tienen 
cabida las diferentes disciplinas artísticas y no artísticas. 
Si bien la principal misión del programa es convertirse en una infraestructura al 
servicio del tejido artístico local y de otras instituciones del sector, esta 
herramienta pone implícitamente en juego los siguientes principios:   

● la experimentación en un entorno de trabajo abierto, colaborativo y generoso 
● el testeo de un entorno de aprendizaje, de hospitalidad y de cuidados 
● la creación artística como un proceso de investigación más allá de los 

resultados 
● la necesidad de retomar la creación como un proceso más cercano a lo 

educativo que a las demandas del mercado y 
● la urgencia de abrir espacios de producción y de experimentación para 

fortalecer la salud del tejido creativo de la ciudad. 
Ejemplos de residencias: 

● residencia de Educación 2012-2018 
● Conciencia afro: creado en el año 2016 al hilo del Festival Afroconciencia, 

este grupo está conformado por miembros de la comunidad afrodescendiente en 
España. Se concibe como un espacio para el encuentro de los colectivos y 
emprendedores pertenecientes a la diáspora africana y afroespañoles, con la 
intención de ser un espacio que sirva de plataforma para la visibilidad de la 
comunidad afro en España y con el fin de contribuir a su empoderamiento desde 
una perspectiva 
post–colonial.http://www.mataderomadrid.org/ficha/9053/en-residencia:-espacio
-conciencia-afro.html 

● Proceso ahora muy parecido con la diáspora china (qué somos, cómo nos 
llamamos), con dos mediadoras culturales chinas, una es artista y otra 
educadora. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9966/%E6%88%91%E4%BB%AC-%E6%88%91%E4%BB%A
C.-w%C7%92men-w%C7%92men.html 

● otro grupo actualmente en residencia: el colectivo Ayllu, un grupo 
colaborativo de investigación y acción artístico-política formado por agentes 
migrantes, racializadas, disidentes sexuales y de género provenientes de las 
ex-colonias. El colectivo propone una crítica a la blanquitud como ideología 
heteronormativa colonial europea y al proyecto global de las ciudades 
multiculturales. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9094/en-residencia:-ayllu.html 

● Programa orientado a prácticas subalternas (curso de un año): liderado por el 
colectivo Ayllu. Participó por ejemplo Linda Porn, prostituta mexicana, que 
habló sobre maternidades subversivas (“hijo de puta”) y de la importancia de 
las redes de cuidados. 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/9486/convocatoria-programa-orientado-a-pr
acticas-subalternas-(p.o.p.s.).html 

Unos 11 colectivos están ahora en residencia en Matadero. A parte, se organizan 6 
residencias al año de artistas/colectivos locales (4 de música, de 3-4 meses, y 3 de 
movilidad), Y unas 7 residencias con artistas internacionales (2 de música, uno de 
literatura, 4 de artistas en escuelas “Levadura”).   
Las condiciones materiales suelen ser: 1.000 euros de honorarios mensuales + dinero 
de producción. Residencia de un año para artistas madrileños: 16.000 euros (1.000 
euros al mes de honorario y 5.000 euros de producción) + aceso al espacio + 
acompañamiento. A cambio: participar en un Open Estudio + en curso de fin de 
residencia?. 
La nave está abierta de 9h a 23h. Comprende, entre otras cosas, una sala de ensayo 
de música, un espacio con linóleo y un espacio para talleres que se realizan con 
escuelas. 
http://www.mataderomadrid.org/centro-de-residencias-artisticas.html 
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Medialab Prado, Madrid 
https://www.medialab-prado.es/ 
 
Taller Omnivoros, Madrid 
Taller de Producción Artística de Alto Rendimiento, Espacio de Trabajo Cooperativo 
Gestionado Asociativamente [200 m2] 
Taller omnívoros es un espacio de recursos productivos dotado con herramienta 
profesional para elaborar proyectos en multitud de materiales. Está preparado para 
campos que van desde el trabajo en metal y madera, pasando por concreto, resinas, 
mecánica, electricidad, electrónica, fotografía... No obstante se rige por la máxima 
de "taller hace taller" y por tanto, la demanda de necesidades impulsa su 
crecimiento en nuevas áreas o mejoras técnicas. 
El acceso a los recursos productivos es abierto para todos los socios de forma 
similar al acceso a los fondos de una biblioteca. Los miembros del taller hacen uso 
de ellos de forma particular o colectivamente. De esa forma el espacio es un lugar 
de encuentro solidario pero que al mismo tiempo permanece neutral en cuanto a la 
elaboración de un discurso global que dé sentido al taller. Lo realmente importante 
es la gestión de las instalaciones y herramientas, ya que con ello se dota al 
sistema de un contenedor que capacita iniciativas sin interferir sobre ellas. El 
taller dispone de una zona polivalente de trabajo pesado, un laboratorio de trabajo 
dedicado a labores más delicadas, un estudio limpio, una zona polivalente, y una 
oficina que compartiremos con otros proyectos de gestión asociativa. También 
dispondrá de un área de almacenamiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=dGFYsFDgG0o 
https://taller.omnivoros.net/ 
 
Otra referencia 
 
Archive TAZ 
El archivo TAZ (Temporary autonomous zone) es un observatorio que recoge                     
experiencias de espacios de auto-organización ciudadana: Huertos urbanos, centros                 
sociales o espacios culturales autónomos como campo de experimentación de una nueva                       
autogestión urbana. 
http://archivetaz.org/about/ 
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https://www.medialab-prado.es/
http://archivetaz.org/about/

