
AZAROAREN 26tik, ostirala, ABENDUAREN 26ra
MAZOKA ONLINE DENDEN IREKIERA
Mazoka, Marrazki Azoka
www.mazoka.org helbidean, galeria bat izango duzu mazokalari bakoitza ezagutzeko: haren profila, biografia, 
obren irudiak, salgai dituen produktuak eta denda.

Abenduak 3, ostirala, 19:OO.
40 mazokalariren obrari buruzko ERAKUSKETAren INAUGURAZIOA: “HARITIK ZINTZILIK”
VII. edizioko 40 egileen KATALOGOAren AURKEZPENA        
 19,00.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea
 Sarrera librea, edukiera osatu arte.

Abenduaren 3tik, ostirala, abenduaren 26ra, igandea
Mazokaren VII. edizioko 40 mazokalarien obraren erakusketa: “HARITIK ZINTZILIK”.
Aurten, paper-formatu klasikotik urrunduko gara, eta erakusketak oihalezko mihiseen baso bat berregingo du. 
Baso horretan, erakusketara etortzen direnak obra bakoitzaren historian murgildu ahal izango dira, jolasean 
aritzeko labirinto bat balitz bezala, ezagutu beharreko auzo bat balitz bezala. Teknika, euskarri eta estilo desberdi-
nak erabiliz egindako 40 lan ikusi ahal izango dira, eta bakoitzak QR kode bat izango du, mazokalari bakoitzaren 
“postuaz” in situ gozatu ahal izateko.
 Asteartetik larunbatera, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.
 Igandeetan, 11:00etatik 14:00etara. Astelehenetan itxita.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea
 Sarrera librea, edukiera osatu arte.

Abenduak 5, igandea, 12:OO.
40 mazokalariak aurkezteko bermut birtuala
#mazoka2021 edizioko egileen online aurkezpena eta mahai-ingurua: haien ibilbidea aztertuko dugu, eta 
bakoitzak salgai dituen obrak eta aplikazioak aurkeztuko ditu, eta marrazkietan ezkutatutako sekretu eta mezuak 
eta bere inspirazio-iturriak ezagutaraziko.

Abenduak 14, asteartea, eta 16, osteguna, 1O:OO-15:OO
Bibat Museoko BISITA GIDATUAK + “HARITIK ZINTZILIK” erakusketa arteko batxilergoetako eta arte-, diseinu- eta 
ilustrazio-eskoletako ikasleentzat.
Ilustrazioak hizkuntza gisa duen garrantzi sozial eta kulturalari buruz ikasiko dugu, eta, bereziki, mendeez eta 
zibilizazioez haraindi kartek jolasaren eta marrazkien bidez harremanetan jartzeko eta komunikatzeko dutenari 
buruz ere.
Ilustrazioaren inguruko estilo eta lanbide ugariak ezagutuko ditugu: piezak, lan-prozesuak, teknika, aplikazioak, 
diskurtso artistikoa eta mezua aztertuko ditugu. Ariketa kolektibo bat proposatuko zaie ikasleei Mazokako 
egileen katalogoaren inguruan.

Abenduak 17, ostirala, 17:3O eta 19:OO.
“HARITIK ZINTZILIK” ERAKUSKETAKO BISITA GIDATUA ETA MAZOKA 2021 KATALOGOAREN AURKEZPENA
VII. edizioko karteleko ilustrazioa aztertuko dugu, baita erakusketan eta katalogoan dauden mazokalarien 
hautatutako piezetako bakoitza ere: haren ibilbidea eta lanbidea, lan-prozesua, teknika, aplikazioak, diskurtso 
artistikoa eta mezua. Denen artean, hizkuntza grafiko desberdinak, gaiak eta bizipen pertsonalak irakurtzen 
lagunduko zaie bertaratuei.
 17:30 eta 19:00.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea
 Edukiera mugatua. Erreserbatu sarrera www.mazoka.org helbidean 2021-12-03tik aurrera 3 € pertsonako.  
 Bisita gidatuaren egunean, zozketarako txartel bat banatuko da, 1 €-koa.

Abenduak 18, larunbata, 11:OO eta 12:3O
TAILERRA: “Bizilagun ezezagun ezagun hori” (6 urtetik 99ra) 
Sormen-tailerra, auzotartasunaren eta gizartean bizi direnen zaintzaren eta haiekiko kezkaren kontzeptuari 
buruzkoa, bizipen eta ezagutza kolektiboetatik ikasteko.
5.solairuko A etxebizitzan, gizon oso-oso txiki bat bizi da. Beti urdinez janzten da, eta iratxo-belarriak ditu. Izkinako 
etxeko familiako kideak beti hirunaka joaten dira erraz gainean doazenean, eta iaz auzoko nire lagun onenak 10 
metroko txorizo- eta txokolate-ogitarteko onenaren saria irabazi zuen. Elkarrekin, atikoko estralurtarrak galdu zuen 
txakur ikusezina aurkitu dugu. Jakin nahi duzu nola?
 11:00 eta 12:30.
 Betolaza aretoa, Montehermoso Kulturunea
 Edukiera mugatua. Erreserbatu sarrera 2021-12-03tik aurrera www.mazoka.org helbidean 8 € pertsonako.

Abenduak 18, larunbata, 12:3O

KOMIKI ETA LIBURUAREN AURKEZPENAK:
“Dibujo desde que tengo Memoria” Katarzyna Lebiedzińska idazlearen argitalpen-proiektu bat da, eta lurraldeko 
zenbait emakume ilustratzaileren lana biltzen du. Askotariko egileen hautapen bat da. Egile horiek erreferentzia 
eta teknika ugari erabiltzen dituzte, eta, argitalpen-proiektu zoragarri honen bidez, beren lana ezagutarazten dute. 
Proiektuak elkarrizketa-formatua du, eta elkarrizketatuek eurek ilustratu dute: Maite Gurrutxaga, Ane Arzelus, 
Leire Salaberria, Yolanda Mosquera, Raisa Álava, Sandra Garayoa, Belén Lucas, Irati Guarretxena, Paula Estévez, 
Iraia Okina eta Ainara Azpiazu.
“Tupust!” 2016an Donostian sortutako komikigileen taldea da. Partaideak komikigileak edota ilustratzaileak dira, 
eta euskaraz eta ikuspuntu feministatik lan egiten dute. Talde honen lehen emaitza izen bereko Tupust! liburua 
izan zen (Txalaparta, 2019). Lehen ale hura "ni"-aren ingurukoa izan zen; orain, berriz, "zu" gaia lantzen duen 
komiki-bilduma berri batekin datoz. Tupust!-eko talde eragilea 9 kidek osatzen badute ere, liburuan beste zenbait 
artista gonbidatu dituzte. Balio handia ematen diete kolektibotasunari eta ahots eta estetika berriak 
plazaratzeari.
Egunean zehar, aleak salduko dituzte, eta egileek eurek sinatu eta ilustratuko dituzte: Maite Gurrutxaga, Yolanda 
Mosquera, Loinaz Lekuona, Maitane Gartziandia Agirrezabala, Paula Estévez eta Katarzyna Lebiedzinska.
			      	12,30
 Ortuño aretoa, Montehermoso Kulturunea
 Sarrera librea, edukiera osatu arte.

Abenduak 18, larunbata, 18:OO
MAHAI-INGURUA: “EMAKUMEAK KOMIKIGINTZAN ETA ILUSTRAZIOAN:  TALENTUA VS AINTZATESPENA”
“Emakumeek komikigintzan, artean edo edizioan duten tokiak ez du islatzen dagoen talentua” Chantal Montellier, 
komikigile frantsesa eta feminista.
Premisa eztabaidaezin horretatik abiatuta, hainbat marrazkilari euskaldunen lana, prozesuak eta testuingurua 
eztabaidatu eta, batez ere, ikusgai jarriko ditugu eztabaida irekiaren bidez.
Parte-hartzaileak: Maite Gurrutxaga, Yolanda Mosquera, Loinaz Lekuona, Maitane Gartziandia Agirrezabala, 
Paula Estévez eta Katarzyna Lebiedzinska.
Moderatzailea: Marta C. Dehesa
			      18,00.
 Ortuño aretoa, Montehermoso Kulturunea
 Sarrera librea, edukiera osatu arte.

Abenduak 18, larunbata, 2O:OO
KONTZERTUA: “INPROBISAZIO ILUSTRATUAK”: LURRA
“Haziak landatuko ditugu, edertasuna bilatuko, geure burua aurkituko, besteei entzungo, eta partekatuko.”
Izaera parte-hartzaileko esperientzia artistikoko saio horretan, Itziar Madariaga musikaria eta Bea Aparicio eta 
Jan Orduña ilustratzaileak modu inprobisatuan arituko dira interakzioan, eta, elkarrekin, espazio murgiltzaile bat 
sortuko dute. Espazio horretan, musikaren eta irudiaren bidez (argi-itzalen joko hipnotiko batekin), 
parte-hartzaileek hausnarketak partekatuko dituzte gaur egun garrantzi berezia duten gai globalei buruz; besteak 
beste, krisi klimatikoa. Hauek osatuko dute topaguneko taldea: Leire Llano (zuzendaritza artistikoa), Tania Díez 
(ekoizpena eta komunikazioa) eta Vane Calero (edukien aholkularitza).
			       20,00.
 Martín Salinas aretoa, Villasuso jauregia
 Edukiera mugatua. Erreserbatu sarrera www.mazoka.org  helbidean 2021-12-03tik aurrera.
 5 € pertsonako. Sartzeko kontrolean,  zozketarako txartel bat banatuko da sarrerako, 1 €-koa.

Abenduak 19, igandea, 11:OO
“HARITIK ZINTZILIK” ERAKUSKETAKO BISITA GIDATUA, MAITE GURRUTXAGAREN ESKUTIK, 2021EKO 
MAZOKAKO KARTELAREN EGILEA 
VII. edizioko karteleko ilustrazioa aztertuko dugu haren sortzailearen eskutik, baita erakusketan eta katalogoan 
dauden mazokalarien hautatutako piezetako bakoitza ere: haren ibilbidea eta lanbidea, lan-prozesua, teknika, 
aplikazioak, diskurtso artistikoa eta mezua. Denen artean, hizkuntza grafiko desberdinak, gaiak eta bizipen 
pertsonalak irakurtzen lagunduko zaie bertaratuei.
			      11,00.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea
 Edukiera mugatua. Erreserbatu sarrera www.mazoka.org  helbidean 2021-12-03tik aurrera 3 € pertsonako.  
 Bisita gidatuaren egunean, zozketarako txartel bat banatuko da, 1 €-koa. 
	
Abenduak 19, igandea, 12:3O.
DANTZA-EMANALDIA “LA PULGA”-REKIN: “EN UN BOSQUE DE HILOS Y MANCHAS” + MARRAZKIPOTEA
Askoa Etxebarrieta flamenko-dantzari gasteiztarrak ad hoc emanaldi bat eskainiko digu, esperimentazioan eta 
fusioan oinarrituta, Ur Biltegiaren moduko eremu berezi baten magia eta sonoritatea aprobetxatuta. 
Mazokalarien obrekin egindako oihal esekien basoarekin interakzioan ere jardungo da, mugituz, dantzatuz eta 
gidaritzapean ibiliz.
	       12,30	.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea
 Edukiera mugatua. Erreserbatu sarrera www.mazoka.org helbidean 2021-12-03tik aurrera
 5 € pertsonako. Bisita gidatuaren egunean, zozketarako txartel bat banatuko da, 1 €-koa.
Marrazkilaria zara? Erreserbatu doako sarrera hola@mazoka.org helbidean eta ekarri libreta:
Gizaki orok du mugimenduaren bidez adierazteko gaitasuna, eta dantzariaren gorputzaren hizkuntza magikoa eta 
iradokitzailea da. Haien elastikotasuna eta indarra marrazkiaren bidez islatzera etorri nahi?

Abenduak 19, igandea, 13:3O.
MAZOKAKO OBREN ZOZKETA “HARITIK ZINTZILIK” ERAKUSKETAN   
Jaialdiak dirauen bitartean, eta jaialdiaren aurreko asteetan, MAZOKA LAGUN establezimenduetan txartelak erosi 
ahal izango dituzue antolatzaileen STANDEAN, lau saski ilustraturen zozketan parte hartzeko. Saski horietan, 
mazokalariek “HARITIK ZINTZILIK” erakusketan dauzkaten obrak egongo dira. Standa Montehermoso 
Kulturuneko Ur Biltegian egongo da, abenduaren 3an, 17an, 18an eta 19an.
				      	13,30.
 Ur Biltegia, Montehermoso Kulturunea

JARDUEREN EGITARAUA #mazoka2021


