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kendo Donostiako 
kultur etxe bisi-
tatuenetako bat 
izan zen 2018an.  
Chumy Chumez, 
Kresala konpai-
niak 50 urte, 

Kartelismoa, Toy Art eta Superheroiak 
erakusketek erakarmen handia izan zu-
ten. Bestalde, liburutegiak, KZguneak 
eta +55 zerbitzuak gehi ikastaro eta 
lantegien eskaintza zabalak biribildu 
egin dute agenda, zeinaren ezaugarriak 
kultur etxe honetara etorritako erabil-
tzaileen ugaritasuna eta leialtasuna izan 
baitira. 

2018an, Okendo Kultur Etxea auzo-
tarrentzako topagune eta kultur 
erreferente izan zen. Bisitariak, hala 
auzotarrak nola Donostiako beste au-
zoetakoak, etengabe etorri ziren ber-
tara urte osoan; eta zerbitzuek eta jar-
duerek etenik gabe jardun zuten eta 
etenik gabe baliatu ahal izan ziren.

Kultur Etxearen dinamika bereiz-
garriena, arte plastikoak, distiratsu 
agertu zen 2018an ere, eta aretoetako 
erakusketak askotarikoagatik, kalita-
teagatik eta kultur aniztasunagatik 
nabarmendu ziren.

O
Denen artean, Chumy Chumezi 
egindako omenaldiak aipa daitezke; 
erakusketan, haren bineta komikoak 
eta kritika originalak ez ezik, beste ar-
te-alderdi batzuk ere izan ziren goza-
garri. Bestalde, Kresala dantza taldea-
ren 50. urteurrena zela-eta egindako 
erakusketa izan genuen; Donostiaren 
ordezkari horrek ibilbide profesional 
luze eta handia izan du.

Gizarte- eta aldarrikapen-alderdiak, 
berriz, bi erakusketatan agertu ziren; 
biak ere, kalitateagatik nabarmendu 
ziren batez ere: bat, Emakume sale-
rosiak. Esklabotasunera bidaia, Em-
PoderArte emakume-kolektiboarena, 
zeinak 42 emakume artista bildu bai-
tzituen, arte plastiko eta ikus-entzu-
nezkoetako diziplinetan proposamen 
sorta zabala egin zutenak. Salaketa 
eta gogoeta ekarri zituzten esklabo-
tzaren eta legez kontrako pertsona-
salerosketaren modu berriei buruz. 
Salerosketaren ondorioetan ez ezik, 
kausetan eta hura ezerezteko modue-
tan jarri zuten begirada. Eta bigarre-
na, NoraEZean: artea, babesleku eta 
zubi, SOS Arrazakeria taldearena.
Bigarren erakusketa horretan 2016tik 
2017ra Greziako Oinofyta, Ritsona eta 
Katsikas eremuetako errefuxiatuek 

egindako artelan eta karikaturak ja-
sotzen ziren, haien bizitzen lekuko-
tzak lehen pertsonan.

Hiru erakusketak  eman zioten amaia 
Kultur Etxeko areto nagusiko progra-
mazioari, erabat desberdinak hirurak 
ere, baina zerbait amankomunean 
zutenak: artista handiak eta kalitate 
handiko lanak izatea zein bere arloan: 
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Kartelgintza Ilustratua, erakusketa

Forever Toys, erakusketa
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Xabi Fornéren Kartelgintza ilustra-
tua; Judas Arrieta eta Gama kole-
ktiboaren Toy Art; eta David Ajaren 
Superheroiak; urtero bezala, Fanta-
siazko eta Beldurrezko Zinemaren 
Astearekin lankidetzan.
 
Zerrendatze horretan, ezin ahaztu 
eraikin zaharreko erakusketa-aretoa: 
urte osoan zehar, gure inguruko ar-
tisten erakusketei eman zien aterpe, 
hala nola Borja Arratibelenari, gai so-
zialekoa bera, edo Zurriola ikastolak, 
Alboanek, Emakumeen Etxeak eta 
Askatasunartek egindakoei. Denek 
ere jarduera osagarriak izan zituzten, 
balio eta kalitate handiagoa ematen 
zietenak; besteak beste, eskola magis-
tralak, bisita gidatuak, hitzaldi eta ma-
hai inguruak eta arte-interbentzioak 
gailendu ziren.

Bestalde, 2018an, Okendoko berri-
tasun azpimarragarrietako bat  li-
burutegiko pasabidean egindako 
formatu txikiko erakusketen pro-
gramazioa izan zen, non lan sozia-
lak eta gaikakoak aurkeztu baitziren, 
hala nola Euskadi Literatura Sarien 
erakusketa Literaktumen, edo Erein-
duz arte-lehiaketako lanen aurkezpe-
na, adibidez.

Elkarteekiko lankidetza etengabea 
ere azpimarratzekoa da; esate bate-
rako, auzoko jaietan parte hartzea, 
San Juan eta Santo Tomas jaietako 
kontzertuen bidez.

Gainera, ez dira ahaztekoak Kultur 
Etxeak bertako artistekin eratu zituen 
kontzertuak eta Poltsiko-Antzerkiak 
Groseko taberna edo areto batzuetan.
Arte eszenikoen eremuko lanaz gaine-
ra, 2018an lan handia egin zen Donos-
tiako zenbait kolektibo eta erakunde-
rekin osasunaz, naturaz edo ekologiaz 
zikloak eta hitzaldiak antolatzeko. 
Okendok, auzotarrentzako erreferen-
tea eta topagunea izaki, egin zituen 
d onejakuetar egunak eta etxe erregio-
nalen arteko topaketak ere, hainbeste-
koa da aretoetan biltzen duen bizitza.

Ikastaroei dagokienez, nabarmen-
tzekoa da Kultur Etxearen programa-
zioaren bitxietako bat direla. 2018an 
ere emendatu egin zen lantegien era-
biltzaileen kopurua, eta eskaria handia 
izan zen bai haur, gazte zein heldue-
netan. Kultur Etxeko instalazioen era-
biltzaileen kopurua ere emendatu egin 
zen, eta, ondorioz, bertako atzera-au-
rrera etengabea da eta nonahi suma-
tzen da mugimendua.

Bereziki, zerbitzu integratuak nabar-
mendu behar dira Liburutegia, KZ-
gunea, Gaztelekua, Haurtxokoa eta 
Plus 55, ondo funtzionatzen jarraitu 
baitzuten, bai jendeari eskaini zitzaion 
arretaren aldetik eta bai egindako jar-
dueren arrakastaren eta Kultur Etxea-
rekiko lankidetzaren aldetik. Hartara, 
Zentroak areagotu egin zuen bere 
izaera irekia eta zerbitzu-emailea.

Amaitzeko, esandako guztiaz gaine-
ra, Kultur Etxeak parte hartu zuen 
beste jarduera batzuen antolakun-
tzan ere, hala nola Poltsiko An-
tzerkia, Olatu Talka, Literaktum eta 
Abesbatzen Astea programetan. Di-
namika horiek, be ste guztiekin bate-
ra, 2018an Okendo hiriko kultur etxe-
rik bisitatuenetako bat izatea ekarri 
zuten.
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JARDUERAK

KOPURUA ERABILTZAILEAK

GUZTIRA 1.490 133.171

Antzerkia 18 2.729

Dantza 8 1.245

Musika 27 5.296

Zinea 32 2.035

Hitzaldiak eta mahai inguruak 134 11.067

Erakusketak 21 88.387

Bilerak eta elkarteen ekitaldiak 102 1.624

Liburutegiko jarduerak 172 3.384

Plus 55 134 7.386

Olatu Talka 27 2.020

Gazteleku 355 2.077

Haurtxoko 373 4.818

Beste 83 996

Alokairuak 4 107

ZERBITZUAK

BISITAK

GUZTIRA 128.598

Liburutegiko bisitariak 111.125

Gazteleku 2.143

Musikagela 741

Haurtxoko 4.993

Kzgunea 8.980

Plus 55 616
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Prestakuntza EMAKUMEAK

GUZTIRA EUSKARAZ GAZTELANIAZ

KOPURUA ERABILTZAILEAK KOPURUA ERABILTZAILEAK KOPURUA ERABILTZAILEAK

GUZTIRA 156 1.698 13 101 74 1.212

2017/18 ikastaroak 41 666 7 52 34 614

2018/19 ikastaroak 46 647 6 49 40 598

Kzgunea 69 385

 

Prestakuntza GIZONAK

GUZTIRA EUSKARAZ GAZTELANIAZ

KOPURUA ERABILTZAILEAK KOPURUA ERABILTZAILEAK KOPURUA ERABILTZAILEAK

GUZTIRA 156 556 13 38 74 361

2017/18 ikastaroak 41 149 7 12 34 137

2018/19 ikastaroak 46 250 6 26 40 224

Kzgunea 69 157

 BISITAK GUZTIRA: 261.769 

 IKASTAROEN ERABILTZAILEAK GUZTIRA: 2.254 

 


