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Bilboko Arte Ederretako Museoko Patronatuko kideok: 

Seguru aski jada jakingo duzuenez, joan den azaroaren 30az geroztik 

komunikabideetan argitaratutako  zenbait artikulutan horren berri eman baitute,  

Miguel Zugaza izendatuko dute Bilboko Arte Ederretako Museoko 

zuzendari, datorren urtean, 2017an, behin Javier Viar gaur egungo 

zuzendariak  erretiroa hartu ostean. 

Behean sinatzen dugunok zuengana jotzen dugu oso kezkatuta gaudelako 

izendapen hori batere gardentasunik eta zehaztasunik gabe egin delako. 

Inola ere ez dugu zalantzan jartzen Zugaza jaunaren balio profesionala, haren 

ibilbidea ezagutzen eta baloratzen baitugu, baina, halaber, uste dugu hau 

guztia nabarmendu behar dela horren inguruan: Kultura Ministerioak eta 

sektoreko elkarteek sinatutako “Arte Zentroetan bete beharreko Jardunbide 

Egokiak” agiriaren arabera,  museoetako zuzendaritza-lanpostuak 

konkurtso-prozeduraren bidez izendatu behar dira, behin Museoko 

Patronatua berregituratu ostean eta sona handiko profesionalek osatutako 

batzorde baten aholkua jasota, eta betiere deialdi publikoaren bidez, non 

hautagaiek dagozkien merezimenduez gain kasuan kasuko erakundean garatu 

nahi duten proiektu artistikoa aurkeztu behar duten  (agiriaren 3. puntua, PDFn 

ikusgai, link honetan: 

 http://www.mcu.es/museos/dos/museosbuenaspracticas.pdf). 

 Kode deontologikoetan jasotako printzipioek eta balioek izan behar dute kultur 

eragileen zein erakundeen gidari, Kultura Kudeatzeko Jardunbide Egokien  

Liburu Zurian jasoko den bezala (2017an izango den Kulturari buruzko Estatuko 

III. Biltzarrean adostuko da aipatu liburua). 

Baldintza horietariko bat ere ez da bete Zugaza jaunaren izendapenean, 

konkurtsorik eta  publizitaterik gabe egin baita, sektoreko kode 

deontologikoetan izendapenei buruz jasotako gomendio guztiak urratuz. Gure 

ustez, Arte Ederretako Museoak, gure bizitza artistikoaren erakunderik 

zaharrena izanik, erreferentea izan beharko luke profesionaltasunari eta  

zehaztasunari dagokienez. Jokatu den bezala, ordea, justu horren guztiaren 

http://www.mcu.es/museos/dos/museosbuenaspracticas.pdf


kontrakoaren adibide bilakatzen da. Hala, bada, egoera hori deitoratu eta salatu 

behar dugu, ezinbestean, behean sinatzen dugunok.    

Orobat, gogorazten dizuegu Bilboko Arte Ederretako Museoak oraindik ez duela 

bete Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako IV. Planaren 40. artikulua (hura 2013koa den arren); izan 

ere, haren arabera, kapital gehiena publikoa duten organizazioek berdintasuna 

bultzatzeko neurri zehatzak eta eraginkorrak jasotzen dituzten planak eta 

programak egin behar dituzte, barneko funtzionamendurako zein kanpora 

begirako jarduerarako. Zentzu berean, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako 3/2007 Lege Organikoak ezartzen du berdintasunaren 

aldeko politika publiko espezifikoak egin behar direla  kulturan eta artean. 

Gainera, Eusko Legebiltzarrak onartutako Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako 4/2005 Legearen 25.1. artikuluak hau dio, hitzez hitz: 

“euskal herri-administrazioek, bakoitzak bere eskumen-eremuan, beharrezkoak 

diren neurriak hartu behar dituzte, bai sexuaren ziozko bereizkeria saihesteko, 

bai sustatzeko emakumeek zein gizonek parte hartzeko aukera eta partaidetza 

orekatua izan dezatela Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan izaten diren 

kultura-jarduera guztietan”. 

Behean sinatzen dugunok uste osoa dugu gardentasunez jokatzeak eta kode 

deontologikoak eta jardunbide egokien kodeak betetzeak gure instituzio 

kulturalen kalitate demokratikoa sendotuko lukeela, eta instituzio horiek 

gizartean errotzen lagunduko. Eta, horrenbestez, Mikel Zugazaren 

izendapena atzera botatzeko eskatzen dugu, bai eta Arte Ederretako 

Museoko zuzendaria izendatzeko konkurtso publikoaren deialdia egiteko 

ere, goian aipatutako agiriaren gomendioei jarraikiz, eta emakumeen eta 

gizonen berdintasunari buruzko arauak eta legeak, estatukoak zein 

autonomiakoak, kontuan hartuz.  
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