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Zer da Landarte?

Landarte Nafarroako Gobernuaren 

Kultura Departamentuko programa 

bat da, Foru Komunitateko 

herrietan kultura berrikuntza 

sustatzeko pentsatua, bai eta 

bertakoen partehartze aktiboa eta 

tailerren gero bateko jarraipena 

ere kultur ekintzarako ekimen 

berritzaileak mamitzeko moduko 

tailer partehartzaileen bidez.
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Orbaibar

Solstizio erromanikoa
Orbaibar honek ondarean barnako ibilbide bat sor-
tuko du Azken Muga ekimen kulturaleko artistekin 
batera. Solstizio egunen inguruan esperientzia honek 
bere errematea izanen du Alkora bertako taldea-
ren musika eta dantza ikuskizun batekin, Etxanoko 
San Pedro elizan video mapping baten bidez giroa 
sorturik.

]	Tailerrak:	ekainaren	2,	9	eta	17
	 Gertakizuna:	ekainaren	23

] Arte eszenikoak & Video mapping >  
Alex	Duró,	Alkora,	Azken	Muga

Galipentzu

Izarretako herria
Galipentzuk gauazko argazki ikastaro bat eginen du. 
Rubén Domínguez argazkilaria herri honetako bizi-
lagunen gidari arituko da ilunpetan argazkiak egite-
ko artean.

]	Ekainaren	8,	9	eta	10

]	Gauazko argazki tailerrak > Rubén	Domínguez

Uharte Arakil

Lehengo aieruak, geroko 
gogoetak
Amaia Molinet Uharte Arakildarren gidari arituko 
da herriari buruzko argazki bidezko kontaera bat de-
nen artean eraikitzen.

]	Abuztuaren	hondar	aldera

]	Argazkia, jarduera performatiboa >  
Amaia	Molinet
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Iguzkitza / Azketa

Azketar Kuadribektorea
Martin Etxauri Sainz de Murieta, Txo, Landarte 
2018ren eskutik Iguzkitza / Azketara iristen da he-
rri honen iraganaz, orainaz eta geroaz gogoeta egiten 
duen obra batekin.

]	Uztailaren	1,		20etan

]	Bideoartea > Martín	Etxauri	-	TXO

Aurizberri 

Panoramak 18
Leire Urbeltz artistaren eskutik, herri honetako  
liburutegiak Ekialdeko kulturaren gaineko leiho bat 
irekiko du haren egile sonatuenetako batzuen bidez. 
Esperientzia honetan poesia, irakurketa eta eszenifi-
kazioa erabiliko dira hartarako.

]	Uztailaren	26tik	abuztuaren	4ra

]	Performancea, poesia eta irakurketa >  
Leire	Urbeltz

Ezkaroze

Ekilibrio
Argazkia eta eskultura, stone ballance, Ezkarozen 
Manu Topic eta “Ekilibrio” bere obraren eskutik.  
Artista honek segituko du Ibar honetako ibaiaren 
zolan harriak biltzen, eta bai gogoeta eginen bertako 
jendearekin jendez hustutzen ari diren eskualdeetan 
bizitzearen aldeko apustuaz.

]	Abuztuaren	lehen	asteburua

]	Eskultura eta argazkia. Udako Tailerrak > 
Emmanuelle	Topic
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Monteagudo

Barnealdea
Monteagudoko jendeak lagun eginen dio Aser Lon-
gás eskultoreari Queiles ibaiaren behatokian jartzeko 
eskultura bat egiten.

]	Abuztua.	Aurkezpena:	irailaren	1,	20etan

]	Eskultura > Aser	Longás

Petilla de Aragón

Neurona Hormairudia
Petilla de Aragón denen arteko hormairudia sortzen 
estreinatuko da Javier Landa eta Landarte 2018ren 
eskutik. Herri honek, bada, herriko bi tokitan hor-
mairudi bana eginen du Ramón y Cajal, bertako 
seme ospetsuanaren obra oinarri harturik. Marraz-
kiek neuronak pintatzen zituen eta argazkilaria zen 
Nobel horren irudia hartuko dute aintzat.

]	Abuztuaren	6tik	11ra.	
	 Aurkezpena:	abuztuaren	11,	20etan

]	Hormairudia > Jabier	Landa

Mañeru

Trikuharria. Harria jasotzen
Alberto Odériz nafar arkitekto eta urbanista hiru as-
tez Mañeruarren bizikide izanen da bertan trikuharri 
bat altxatzeko.

]	Abuztuaren	5etik	19ra

]	Arte plastikoak > Alberto	Odériz

Eslaba

Bidaztia, ez da biderik
Felix Zaratieguik eta Eslabaren Adiskideen Elkar-
teak elkar hartuko dute bost metro garai izanen den 
Bidazti baten eskultura bat egiteko. Denen arteko 
lan honen lagun, argazki eta Bideo-muntaia taile-
rrak ere eginen dira.
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]	Abuztua.	Aurkezpena:	abuztuaren	12,	12etan

]	Eskultura monumentala > Eslabaren	Adiskideen	
Elkartea	eta	Felix	Ángel	Zaratiegui

Eugi

Tradizio ibiltaria
Eugiko gazte jendea inplikatzen duen proiektua. 
Broken Brothers Brass Band arituko da ideia ho-
nen eta haren entseguen garapenean gidari. Azken 
buruan herriko Arma Olan joaldi bat edo “second 
line” bat eginen da.

]	Abuztuaren	27tik	irailaren	2ra.		
Aurkezpena:	irailaren	2,	12etan

]	Musika. Kantua, Perkusioa eta haize-tresnak >  
Broken	Brothers	Brass	Band

Zuñiga

*Z*entro
Zuñigak Verónica Werckmeinster artistarekin par-
te hartzen du Landarte 2018. herritarrek iazko es-
perientzia berrituko dute: hormairudi bat egitea, 
baina oraingoan Herriko Gizarte Zentroko hormen 
gainean.

]	Abuztua	eta	irailaren	lehenbiziko	astea.
	 Aurkezpena:	irailaren	8,	20etan.

] Denen arteko Hormairudia >  
Veronika	Werckmeister

Artaxoa

Harrien oihartzuna
Artaxoak eta Olatz Beobide artistak musika lan bat 
asmatu eta taularatuko dute, herriaren ondare arkeo-
logikoari eta historiari buruzkoa.

]	Udako	Tailerrak.	Gertakizuna	irailaren	1,	19etan

]	Arte eszenikoak eta musikalak > Olatz	Beobide
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Sesma 

Ur ttantta bakar batekin
Sesmak espartzua oinarri hartuta diseinuko estal-
ki bat eginen du bere Alzuzako erromeriarako. Iaz 
herritarrek eta Marijose Recalde artista plastikoak  
“Espartina” sortu zuten eta aurtengoan berriro egi-
nen dute esperientzia gai horrekin.

]	 Iraila	-	Urria.	Aurkezpena:	urriaren	6

]	Eskultura, espartzu bidezko apaingarriak > 
Marijose	Recalde

Sartaguda

Entzumenaren bidez eraiki
Sartagudako soinu mapa bat, bai Memoriaren Par-
kean bai herriko beste zenbait tokitan proiektatuko 
dena. Xabier Erkizia soinu-artista arituko da herri-
tarren gidari arte lan berezi honen sorketan. Lanak 
irudiari muzin eginik soinuaren itzalen bila abiatuko 
da, herri honetako biztanleak atzemanik.

]	Uztail	eta	abuztu	bukaeran.		
Aurkezpena:	urriaren	13,	20etan

]	Soinua > Xabier	Erkizia	eta	Luca	Rullo 
(AUDIOLAB elkartea)

Otazu

Ardoaren argitan
Bilaldi literarioa Carlos Ollorekin ekainaren 24an, 
arte eremu batean. Idazleak “A la luz del Vino” bere 
eleberria hartuko du mintzagai, mahats-bilketan 
eta ardo-hartzitzearen usain sarkorrean oinarritua. 
Otazu ardandegian bilduko dira, udazkenean, Lan-
darten parte hartu duten guztiak, 2018ko edizioari 
amaiera emateko.

]	Ekainaren	24	eta	urriaren	18

]	Literatura eta arte garaikidea > Carlos	Ollo	eta	
Fundación	Otazu	Bilduma


