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1942an Casa de Álava izenarekin fundatuta,
Ricardo Augustin eta Elvira Zulueta senaremazteen aginduz 1912an Javier Luque eta
Julián Apraiz arkitektoek proiektaturiko jauregitxo batean kokatzen da. 1941ean, jauregiaren jabeak Arabako Foru Aldundiari saldu
zion.

Eraikuntza aberatsa da, estilo historizistakoa –Errenazimentuko jauregietan inspiratua–, oinplano angeluzuzeneko atari handi
baten inguruan eratua, eta sotoan, beheko
solairuan eta altuerako bi solairutan banatua. Beheko solairutik bi bolumen irteten
dira: fatxada nagusiko aterpea, eta jangela
lorategiarekin lotzen duen harmailadia. Azken hau, haren elementu adierazgarrienetako bat da.

Halaber, 60ko hamarkadan Amarica Fundazioarekin hitzarmena izenpetu zen, Fernando
de Amarica arabar artistaren lanak era iraunkorrean erakusgai egoteko. Artista honen 250
lanek gutxi gorabehera osaturiko multzo bat
dago gordailatuta.

 Liburutegi espezializatua

Sarbide murriztua, eskaera eginda

 Argitalpenak

arabako

Museoko harreran salgai

 Ikustaldi gidatuak, lantegiak eta jarduera didaktikoak,
aurretik hitzordua eskatuta
 Audiogida zerbitzua

arabako
arte ederren
museoa

Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez

 Atseden eremua
 Kultura jarduerak

Barruan, Ibargoitia etxeak egindako ebanisteria lanak nabarmentzen dira (garai hartako Gasteizen oso sustraituriko langintza zen
hau), zoruetan, sabaietan eta kapera pribatuko aulkiterian egindako apaindura originalekin. Azken honetan, aipatu behar dira
Maumejean frantses etxeko beirategiak,
harmailadian eta atariko sabaian
ere aurkitzen direnak.
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Inauguratu zenetik, hainbat eraldakuntza jasan ditu, gaur egun XVIII. mendetik XX. mendera arteko espainiar arteari eta bereziki
1850-1950 bitarteko euskal arteari eskainitako museoa izateraino.

zerbitzuak

ordutegia
Asteartetik larunbatera: 10:00 - 14:00 / 16:00 -18:30
Igande eta jaiegunetan: 11:00 - 14:00
Frai Francisco Ibilbidea, 8
945 181 918
museobellasartes@araba.eus
01007 VITORIA-GASTEIZ

Astelehenetan itxita, jaiegunetan izan ezik
Astelehena jaieguna izan bada, asteartean itxita
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El museo en la actualidad se distribuye en tres

Fernando de AMÁRICA
Ispiluak Ebro ibaian (Tobalina harana). 1927
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ESPAINAR ARTEA
XVIII - XIX MENDEAK

Ignacio DÍAZ OLANO
Kalbarioko erromeriako itzulera. 1903
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Francisco ITURRINO
Harena. 1912 ingurukoa

abiatuta. Erakusketak aurrera jarraitzen du Adolfo
Guiard, Darío de Regoyos edo Juan Etxebarria bezalako autoreen lengoaia berritzaileagoekin, gerra
zibilaren hasieraren aurreko artistarik aipagarrienengana iritsi arte, hala nola Pablo Uranga, Anselmo
Guinea, Julian Tellaetxe edo Genaro Urrutia.
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Solairu honetan, aldi baterako erakusketak ere antolatzen dira, bai bertako funtsekin, eta bai kanpoko
funtsekin ere.

EUSKAL PINTURA
Darío de REGOYOS
Donostiako hondartza. 1893

En esta planta se organizan también exposiciones temporales, tanto de fondos propios como
externos.

Carlos de HAES
Picos de Europa-ko paisaia. 1876

Lehenengo solairuan, bilduma bereko beste
lan batzuk aurkituko ditugu, oraingoan formatu handikoak. Hauen artean, Ignacio Zuloaga,
Aurelio Arteta, Elías Salaberria, Francisco
Iturrino eta Ramón eta Valentin Zubiaurre
anaien izenak nabarmentzen dira. Arabako
pinturan duen garrantzi bereziarengatik, areto bat Ignacio Díaz Olano artistari eskainita
dago. Bertan, Jatetxea, Kalbarioko erromeriako itzulera edo Angelusa errezatzen bezalako artelan adierazgarriak daude ikusgai.

Arabar arteak berriz ere presentzia handia du Fernando de Amáricari eskainita dauden bigarren
solairuko hiru aretoetan, bere
Fundazioaren jabetza diren eta
hemen era iraunkorrean gordailaturik dauden artelanekin. Ibilbide
kronologikoak aukera ematen du
haren karrera luzean zehar erabilitako joera estilistikoen segida eta
nagusiki Euskal Herriko paisaia
agertzeko haren jaidura berezia
nabaritzeko.

Raimundo de
MADRAZO
María Hahn
Echenagucia, pintorearen
bigarren emaztearen
erretratua. 1901
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sarrera

Augustin-Zulueta jauregiko aldean kokaturik, XVIII. mendetik XX. mendera
bitarteko espainiar artearen bilduma,
kopuruz txikia baina kalitatez garrantzitsua, erretratu, paisaia eta ohitura eszenen bitartez agertzen da. Lan horietan trantsizioa nabari da, pintura klasiko eta akademikotik erromantizismoa-

ren saio berezkoagoetara edo mugimendu
errealistako artisten tankera zuzenagora.
Vicente Lópezen eta Federico eta Raimundo de Madrazoren erretratuak, Carlos de
Haes eta Aureliano Berueteren paisaiak,
eta Josep Maria Sert-en Segalarien biaoa
izeneko eszena, horren erakusgarri egokiak
dira.

