
 
 
 
 

 

 

Prentsa-oharra 

 
”la Caixa” Fundazioak eta Bilboko Udalak aire 

zabaleko museo bihurtu dute hiria, Beste mundu 
batzuk erakusketaren bidez 

 
Milaka urtean aritu da gizakia espekulaziotan antzinako greziarrek 
πλανήτης zeritzen argi-puntu mugikorrei buruz (‘bagabundoak’; 
latinez, planētēs); bada, gaur, lehen aldiz historian, gure eguzki 
sisteman diren argizagi ugarien egiazko izaera ezagutzen dugu.  
 

• Beste mundu batzuk. Eguzki sisteman zeharko bidaia, Michael 
Bensonen eskutik erakusketak ibilbide zientifiko eta artistikoa egiteko 
aukera ematen digu eguzki-sisteman barrena tamaina handiko 40 
argazkiren bitartez, guztiak ere Michael Benson zinegile, artista eta 
idazle iparramerikarrak aukeratuak eta prozesatuak. 
  

• Sortzaile horrek zuri-beltzezko irudi originalak tratatzen ditu, agentzia 
espazial nagusietako (ESA eta NASA) hainbat planeta-misiotan 
hartuak, eta koloretako mosaikoak osatzen ditu. Emaitza bidaia 
zoragarria da eguzki-sistema osatzen duten askotariko munduetan 
zehar, edertasun handiko argazkien bidez, esplorazio robotizatuak 
bete dituen sei hamarkadetan lortutakoak.  

 
• Beste mundu batzuk. Eguzki sisteman zeharko bidaia, zehazki, Artea 

kalean programaren barruan dago eta, haren bidez, ”la Caixa” 
Fundazioak zientzia eta kultura hurbildu nahi ditu jendearengana, 
baina ohiko lekuetatik at, hau da, museoetatik eta erakusketa-
aretoetatik at. 

 
 
Beste mundu batzuk. Eguzki sisteman zeharko bidaia, Michael Bensonen 
eskutik. Antolaketa eta ekoizpena: ”la Caixa” Fundazioa. Komisariotza: Kike 
Herrero (Kataluniako Ikaskuntza Espazialen Institutua). Datak: 2021eko azaroaren 
17tik abenduaren 16ra. Lekua: Casilda Iturrizar parkea. Bilbo 
       @FundlaCaixa #OtrosmundosCaixaForum 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Bilbo, 2021eko azaroaren 16a. Nekane Alonso Bilboko Udaleko Berdintasun 
Alorreko zinegotziak, Ángel Garabieta CaixaBankeko Euskadiko merkataritza 
zuzendariak; eta Sonia Sáenz ”la Caixa” Fundazioaren Euskadiko lurralde 
ordezkariak, Kike Herrero komisarioak lagundurik, Beste mundu batzuk. 
Eguzki sisteman zeharko bidaia, Michael Bensonen eskutik erakusketa 
inauguratu dute, gaur. Erakusketan gure eguzki sistemako 40 irudi daude 
ikusgai, guztiak ere eder-ederrak; ondoren, Michael Benson argazkilari, artista 
eta idazle iparramerikarrak prozesatuak eta prozesatuak.  
 

”la Caixa” Fundazioaren 
lehentasunezko helburuen artean 
dago kultura, zientzia eta ezagutza 
gizartearengana hurbiltzea. 
Dibulgazioa pertsonen hazkundea 
sustatzeko oinarrizko tresna da, eta 
horregatik, bi entitateak lanean ari 
dira ezagutzak adin eta heziketa-
maila orotako pertsonengana 
hurbiltzeko. 
 
Artea kalean programaren bidez, 
”la Caixa” Fundazioak” nazioarteko 
artista ospetsuen lana erakutsi nahi 
du, Bilbo aire zabaleko museoa 
izan dadin. Eta oraingo honetan, 
artea eta zientzia uztartuz egin du. 

Artea kalean programa 2006an abiatu zen, eta, harrezkero, modernitateko 
erreferenteen sormen-lanak hurbildu ditu publikoarengana, hala nola Auguste 
Rodin eta Henry Moorerenak, edo Sebastião Salgado argazkilari 
brasildarrarenak. Orain, Bensonen eskutik, programak ildo berri bat barnebildu 
du, zientzia eta natura ardatz hartuta.  
 
Zientzia zale amorratua, Bensonek zuri-beltzezko irudi originalak hautatu, 
hainbat iragazkiren bidez tratatu, eta konbinatu egiten ditu koloretako irudiak 
sortzeko, zenbaitetan ehun irudi ere erabiliz, erakusketan ikusgai dauden etenik 
gabeko mosaikoak ontzeko: panoramika liluragarriak dira eta, gaur egun, 
oraindik ere daude zuzeneko giza esperientziatik harago.  
 

Saturnoko ipar poloaren gainetik, argazkia mosaikoan osatua da. 
Cassini, 2013ko urriaren 10a.© NASA/JPL/Michael Benson, 
Kinetikon Pictures 



 
 
 

Eguzki eklipsea, Lurrak eraginda. SDO (NASA), 
2011ko apirilaren 2a 

 

 

 

 
 
 
Behin eta berriz agertu da zibilizazioaren historian gaueko zeruarekiko 
liluramendu sakona. Hala ere, Lurra orbitatu zuen lehen satelitea 1957an jaurti 
arte, ez zen gizateria menturatu espazioa esploratzera. Orduz geroztik 
iragandako zazpi hamarkadetan, munduen lehen zundaketa handiak egin dira. 
Eguzki sistemako mundu horiek askotarikoak dira benetan, era guztietakoak; 
horrela, historia ausarta eta erabat garrantzitsua sortu da. Beste mundu batzuk 
erakusketako irudiek, bada, ekarpen horietako batzuk hurbildu dizkigute.  
 
Espazioa esploratzen hasi zenetik, ikusi dugu 
nola txikiagotu den gure planeta perla baten 
tamainaraino eta, geroago, pìxel baten 
neurrietaraino, gure ordezkari robotikoak 
gizakiek sekulan bisitatu ez dituzten 
lekuetaraino iritsi izanaren ondorioz. Beste 
mundu batzuk erakusketagileen iritziz, bidaia 
horiek utzi diguten ondare bisuala ez da 
bakarrik baloratu behar haien garrantzi 
zientifikoaren ikuspegitik, hau da, kontuan hartu 
behar da, halaber, atal berezia direla 
argazkiaren historian.  
 
Lan honen emaitzak era grafikoan frogatu du Konstantín Tsiolkovski hegaldi 
espazialen ameslari errusiarrak 1912an egindako adierazpen utopiko eta 
programatikoaren egiazkotasuna: «Lurra gizateriaren sehaska da, baina ezin da 
sehaska batean betirako bizi ». 
 
Michael Benson, idazlea, artista eta zinegilea 
 
Michael Bensonek (1962ko martxoaren 31) artearen eta zientziaren arteko 
bidegurutzean dihardu lanean. Idazlea, artista eta zinegilea, azken hamarkadan 
erakusketa sorta bat antolatu du nazioartean planetetako paisaien argazkiei 
buruz. Bensonek irudi landugabeak hartzen ditu, agentzia espazial nagusietako 
planeta-misioek egindakoak; ondoren, prozesatu eta formatu handiko paisaiak 
sortzen ditu. Editatu, mosaikoak osatu eta, azkenik, irudi horiek optimizatzen 
ditu, paisaien argazki perfektuak onduta, gaur egun zuzeneko giza 
esperientziaz harago daudenak. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
Otherworlds: Visions of our Solar System erakusketak giro-konposizio bat 
dauka, Brian Enok berariaz sortua, Deep Space izenekoa. Erakusketa 
Londresko Historia Naturalaren Museoko Jerwood Galerian inauguratu zen, 
2016ko urtarrilean. Geroztik, Vienako Historia Naturalaren Museoan eta 
Brisbaneko Queensland Museoan (Australia) jarri da ikusgai.  
 
Espainian, CosmoCaixan egon zen erakusgai, hau da, ”la Caixa” Fundazioak 
Bartzelona duen Zientzia Museoan, 2018an. Bensonek ondutako 
Cosmigraphics: Picturing Space Through Time liburua, 2014an plazaratua, 
finalista izan zen Los Angeles Times egunkariko Book Award Sarian. Honako 
hau du azken lana: Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the 
Making of a Masterpiece. Hots, 2001: espazioko odisea filmaren ekoizpena 
aztertu du eta pelikularen 50. urtemugaren karira argitaratu da. 
 
Orain, Beste mundu batzuk. Eguzki sisteman zeharko bidaia, Michael 
Bensonen eskutik erakusketaren egokitzapen bat Espainian barna dabil, 
”la Caixa” Fundazioaren eskutik eta, Kordoba, Albacete, Lugo, Cartagena, 
Ciutadella, Zamora, Fuengirola, Badajoz eta Palentzian izan ondoren, Bilbora 
iritsi eta 2021eko abenduaren 16ra arte egongo da ikusgai.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
| ARTEA KALEAN | 

BESTE MUNDU 
BATZUK 

2021eko azaroaren 17tik abenduaren 16ra 
 
Casilda Iturrizar Parkea 
Bilbo 
 
Bisitak jendearentzako, oro har 
Erakusketa 24 orduetan zabalik bisita librerako 
 
Bisita gidatuak: 
Larunbatetan, 18:00etan euskaraz 
Igandeetan, 12:00etan gaztelaniaz 
 
Ikasleen eta beste talde batzuen bisitak 
Aurrez hitzordua hartuta, 900 80 11 37ra deituz 
 
”la Caixa” Fundazioaren Informazio Zerbitzua 
Tel. 900 223 040 
Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 17:00etara 
https://caixaforum.org 
 
”la Caixa” Fundazioaren Komunikazio Saila 
Victoria Lobato: 629 732351/ vlcomunicacion@vlcomunicacion.com 

     Prentsa-aretoa: http://prensa.fundacionlacaixa.org 
 


