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Bertizeko Natura Parkearen 
Lorategi Historiko-Artistikoa
Uztailaren 1etik abuztuaren 31ra

PROIEKZIOA: LUNA NEGRA
Egunero 17:30etik 18:00etara

LORATEGI BOTANIKOA
10:30-14:00 eta 16:00-19:30 

ERAKUSKETA ARETOA
10:30-13:30 eta 16:00-19:00

BISITA GIDATUAK ABUZTUAN
4 OSTEGUNA. 17:30

25 OSTEGUNA. 17:30   

LILURA - POEMAS MÁGICOS

Holly Mirandaren emanaldia, Baso Bat eskulturen musikaren konpositorea.



2022

Arte Berriko Fabrika Mikel Belascoain ar-
tista nafarraren sorkuntza laborategia da. 2022. 
urtean, 10 urteko jarduera ibilbidea eginda, 
Bertizko Jaurerrian hamabost erakusketa pun-
tu instalatuko dira, eta haietan kolorea, poesia 
bisuala eta magia izango dira gidari, Bertizeko 
natura eta espazioekin bat eginez.

Lilurak bere baitan biltzen dituen harridura, 
ilusioa eta xarma sortu nahi dira. Erakusketa 
proiektu honek hamarkada honetan bidelagun 

izan duten energia laburtu nahi du; eta energia 
hori opari gisa agertuko zaie uda honetan Ber-
tiz bisitatzen duten pertsonei.

Erakusketan pintura, eskultura, musika, argaz-
kiak eta zinema izango dira aukeran, lorategie-
tan, erakusketa aretoan eta Bertizko proiekzio 
aretoan banatuta.

LILURA - POEMAS MÁGICOS



2022

LORATEGIAK  INSTALAZIOAK

ERAKUSKETA ARETOA:  ARTE BERRIKO 10 URTE

PROIEKZIOEN ARETOA:  ZINEMA SORKUNTZA

Poema bisualak

Arte Nuevo Persona  2017

Soinu eskulturak

Poemak

Luna Negra  2022

Pieza koloretsuak

ERAKUSKETA GUNEAK



Poema bisualak
Arte Berriko Fabrikan 2017-2021 urteen bi-
tartean egina, Poema kolore biziko bost obra 
espresionistak osatzen dute, eta lorategiaren 
hainbat lekutan daude jarrita. Proiektu honek 
obrak pertsonei gerturatu nahi die, eta museo 
bat sortu nahi du, aire zabalean. 

Keinu modernista batez, obrak burdinazko 
bastidore batean eta kristalezko frontal batean 

jarrita daude. Koloreak kristalekin eta naturare-
kin bat egiteko jolas horretan, ilusio bisual berri 
bat sortzen zaio bisitariari. Horiek eraikitzeko, 
Inés Díaz arkitektoaren eta Ideas TX ingeniarit-
za enpresaren laguntza jaso da. 

Obrei laguntzeko, gainera, poema bana izango 
dugu irakurgai, erakusketa aretoan ere bereizi-
ko dena.

POEMA

Obrak: LOREAK EZ BESTE EZER, IDILIOA, ANTSIA, KATARSIA, NAHASMENDUA

LORATEGIAK



2

Zazpi soinu eskultura interaktibok osatzen du-
ten proiektu hau, Arte Berriko Fabrikaren 
lan berrienetako bat. 

Lorategiko bideen ondoan jarrita, eskulturek 
sistema robotiko bat dute, bisitariak igarotzean 
aktibatzen dena. Holly Miranda artista estatu-
batuarrak konposatu du pieza bakoitzean ent-

zuten den musika, Inartech robotikako elkar-
tearen laguntzaz.

Horrez gain, botoi bat sakatuz gero, García Gal-
deano ikastetxeko LHko laugarren mailako 
ikasleen laguntzaz sortutako ipuinak entzun 
daitezke, fantasiazko giro bereziki erakargarri 
bat sortuz familientzat.

Soinu eskulturak
UN BOSQUE

LORATEGIAK



Lorategian zehar, hainbat forma eta tamainatako 
zurezko pieza koloretsuak daude jarrita. Piezak 
Arte Berriko Fabrikaren hainbat proiektutan 
erabilitako egurrak birziklatuta sortu dira. 

ZUREZKO  
PIEZA 
KOLORETSUAK

LORATEGIAK



ARTE BERRIKO 
FABRIKAREN 10 URTE
Arte Berriko Fabrikan azken hamarraldian 
garatutako kontzeptu artistikoak ezagutzeko 
ibilbide didaktiko bat da, askotariko gaiak bilt-
zen dituena, hala nola neurologia, folklorea, 
abangoardiako musika, antropologia, erroetako 
flamenkoa, emakumea eta beste asko; betie-
re etenik gabeko eta diziplinarteko elkarrizke-
ta batean, non artista ugarik eta arlo askotako 
profesionalek parte hartu baitute.

Instalazioak ibilbide bat proposatzen digu, lau 
gai eta formatu hauen arteko kontrastearen bi-
dez: egindako proiektuen argazki aukeraketa 
zaindu bat; proiektuetan erabilitako elementu 
artistiko errealen erabilera; proiektuetarako 
sortutako musika; eta, erakusketarako sortu-
tako hainbat poesia berri.

ERAKUSKETA ARETOA



Poema proiektuan sartutako lorategietan jarri-
tako euskarazko eta gaztelaniazko Poema guz-
tien erakusketa bat. Haren irakurketa pausatuak 
poesia bera bihurtzen du erakusketa formatu .

Arte Berriko Fabrikaren helburu nagusie-
tako bat da artea pertsonengana eramatea eta 
haren ulermena erraztea, laneko prozesuaren 
xehetasunak erakutsita.

(gaztelaniaz eta euskaraz)

ERAKUSKETA ARETOA

POEMAK



Persona da, ziur aski, azken 10 urte hauetan 
Arte Berriko Fabrikan egindako proiektu 
zabalena eta kolaboratiboena. Manuel Murie 
neurologo nafarraren lankidetzaz egindako 
proiektu humanista honek gizakiaren ikuspe-
gi argitsu bat eskaintzen digu, historien bidez. 

Filmak aldatu egin nahi du elkarri, eta, hortaz, 
gure buruari begiratzeko modua.

Pertsona hainbat historiak osatzen dute; haien 
protagonistak ezagutzeko aukera eman, eta 
ikusgaitasuna ematen die gaixotasun neurolo-
gikoei.

2017 / 43 minutu

PERSONA
Estructuras Primarias 

ZUZENDARIAK: Miguel Goñi y Mikel Belascoain
PROTAGONISTAK: Patxi Vicuña, Luis del Rio, Loli Sánchez, Ricardo Galán, Aimar Galán y Charo Galar

ERAKUSKETA ARETOA



Luna Negra Arte Berriko Fabrikaren proie-
ktu berriena da. Film labur hau poema bisual 
bat da, eta esperientzia zinematografiko, musi-
kal eta artistiko bat. 

Luna Negra Granadako flamenkoaren uni-
bertso poetikoan eta magikoan murgiltzen da, 
Alba Heredia flamenko dantzari protagonista-
ren eskutik, duende flamenco delakoaren izate 
magikoa ikertzeko. Artistak ateak zabaltzen di-
zkigu, beren dantzaren sekretuak eta bere ant-
zinako ijito familiaren tradizioa ezagutzeko. 

Zuri-beltzean filmatuta 3 urtez, Luna Negra 
erroen kultura bati behatzeko dokumentu poe-
tiko bat da, paralelismo nabarmenak dituena 
Federico García Lorcaren poesiarekin.

ZUZENDARIAK: Miguel Goñi y Mikel Belascoain
PROTAGONISTAK: Alba Heredia

2022/ 26 minutu

LUNA NEGRA

ERAKUSKETA ARETOA

PROIEKZIOA: egunero 17:30etik 18:00etara
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https://es-es.facebook.com/culturagobiernodenavarra
https://www.instagram.com/culturanavarra/
https://twitter.com/cultura_na
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