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Otsailaren 12an, ostirala, La Tallerren, Malús Arbide artistaren Index erakusketa-
rekin hasiko dugu denboraldia.

Egungo egoeran, eta inaugurazioen ordez, erakusketa talde txikietan bisitatu ahal 
izango da ostiralean, hilak 12, 18:00etatik 21:00etara, artistaren laguntzarekin. Ire-
kierara joan nahi duenak webgunean eman beharko du izena, edo hitzordua eska-
tu 94 679 22 92 telefonoan edo info@lataller.com helbidean.

Malús Arbidek, Bilbon bizi den donostiarrak, azken lau urteetan egindako lanen 
aukeraketa bat aurkezten du. Galerian murgiltzeko instalazio bat ikus daiteke, 
inprimatutako ehunez, paper gaineko marrazkiz, pinturaz, serigrafiaz, infografiaz 
eta jantziez osatua.

Instalazio horren zati garrantzitsu bat formatu handiko ehun-pieza bat da, 1998 
eta 2016 artean egindako diseinuen artxibo digital ia osoarekin inprimatua. Iru-
diak miniatura edo ordenagailu-ikono gisa agertzen dira, gaiaren edo motibo grafi-
koaren arabera sailkatuta.

Bestalde, diseinu geometrikoekin inprimatutako ehunak erabiltzen dituzten lan 
berriagoak aurkezten dira, gerora pinturaz eta serigrafiaz landutakoak, bai eta egi-
tura abstraktuak eta/edo geometrikoak irudikatzen dituzten pastel eta gouache 
erako marrazkiak ere.

Azkenik, marrazkia, infografia eta argazkigintza uztartzen dituzten diseinuak dituz-
ten alkandora estanpatuen bilduma mugatua dago ikusgai. Pieza hauen ebaketa 
eta patroigintza klasikoak diseinu originalak ausaz berrosatzen ditu eta hiru di-
mentsiotan bizia ematen die.

Ibilbide polifazetiko luzearen barruan, Malús Arbideren azken lanek ingurune di-
gitalaren eta artisautzaren artean sortzen diren tentsio eta harmonietan sakontzen 
dute, artea eta diseinua kontzeptuak nahasten dituen lan batean. Erakusketa ho-
nek hainbat hamarkadatako hausnarketan oinarritzen da, hainbat testuinguruta-
tik datozen baliabide bisualen aberastasun izugarriari buruz: ilustrazio zientifikoa, 
vintage moda-diseinua, irudikapen matematikoak, efektu optikoak, etab.

Bere prestakuntza eta ibilbide profesionala pintura dute abiapuntu. 
Bere ekoizpen artistikoaren fase aurreratuetan, bere koadroek errepikatutako 
motiboak jorratzen zituzten. Horrek ehun-diseinuarekiko eta -estanpazioarekiko 
interesa piztu zion, eta horrek, serigrafiaren bidez eta aurrerago inprimatzeko eta 
estanpatzeko teknika digitalen bidez, prozesuak automatizatzea eta diseinuak as-
kotariko produktu eta euskarrietan aplikatzea ahalbidetzen zion.

Bere ikusizko baliabideak efektu optikoek eta kamuflajeek eragindako haluzinazio 
eta engainuetan oinarritzen dira, objektu garaikideak, irudikatzean figurazio maila 
oso txikia erakusten dutenak, grafiko eta eskema estatistikoak, interfaze digitalak 



eta irudikapen zientifikoak. Forma errealen eta abstraktuen arteko errealitate an-
biguoaren tartean mugitzen da, datuen zehaztasunaren eta transmisioaren akat-
sen artean, fisikoaren eta birtualaren erreferentzien arteko trukean.

Pattern bat egiteko behar den zehaztasun geometrikoarekin lan egiten du, eta, 
aldi berean, sormen-askatasunari eta pinturaren potentzial artistikoari dagozkion 
motibo, material eta koloreen aukeraketarekin esperimentatzen du.

Arbideren erakusketa hau bat dator Bilbaoarte Fundazioaren “ekaitzaren ondo-
ren” deialdiaren ondoriozko lau erakusketetako batean parte hartzearekin. Bil-
boko Udalak sustatu zuen, Covid 19ren inpaktuaren aurrean hiriko sektore artisti-
koa poiatzea helburu zuela. Otsailaren 18rako dago programatuta irekiera.

Malús Arbide, Arte Ederretan lizentziatua Pintura espezialitatean, artista eta pattern-di-
seinatzailea da.

Aldian-aldian erakusketak egiten ditu galeria eta arte-zentroetan, hala nola Luca, Narata, 
2016; Superficies, La Sonrisa de la Ballesta proiektua, Madril 2008; Dentro fuera Extraño. 
Iruñeko gotorlekua. J.A. Lastra, Bilbo, 1998; Altxerri Galeria, Donostia, 1995; Kultur Etxea, 
Basauri, 1993; eta kolektiboak, hala nola tras la Tormenta, Bilboko Euskal Museoan laster 
inauguratuko dena; Gogoeta/Inflexioa: emakumeen presentzia Nafarroako Museoan, Iru-
ñea 2016/17; Kontratua, Azkuna Zentroa 2015; Altxoro Publikoa, Artium Vitoria 2013; Tra-
cecto Galería, Gasteiz, 1995; El Recreo, BBK Bilbao aretoa eta Amárica Vitoria, 1993; edo 
Uztaro, Arteleku Donosti, 1991

2002an ehungintza diseinatu eta estanpatzeko bere enpresa sortu zuen. Indigo Paris 2004 
eta Tissu Premier azoketan parte hartu du Lille 2006an. Bere bilduma propioak ekoitzi ditu, 
baita bezeroen enkarguz egindako proiektuak ere, hala nola Madrilgo Pradoko Museo Na-
zionala, Guggenheim Bilbao eta Thyssen-Bornemisza Madrilen, besteak beste.

Halaber, arte eta diseinu zentroetako ehun-estanpazioarekin eta arte plastikoekin lotutako 
arloetan oinarritutako irakaskuntza-jarduera garatzen du, hala nola Madrilgo IED, UPV/
EHU, Bilbaoarte edo Tabakaleran.

Diziplina arteko beste proiektu batzuk egiten ditu, eta berriena “Lau Noten Opera” -ren 
diseinu grafikoa eta jantzien diseinua da, 2019an Tabakaleran estreinatua.

Erakusketa apirilaren 2ra arte egongo da ikusgai.
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