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Museomix
ZER DA 

Museomix nazioarteko urteroko ekitaldi 
bat da, espazio sozialen eta kulturalen 
barruan bitartekotzako eta teknologiako 
modu berrietan diharduena. 2011n sortu 
zen, berrikuntza museoetara eramateko 
helburuarekin. 
Zehazki, museo batek inbertitzen du, talde 
bat elkartzen da eta ekitaldian zehar bitar-
tekotzako gailu zehatzak eta berritzaileak 
proposatzen dira.

Makeathon kultural honek zortzi herrialde-
tako herritar-komunitateak elkarrekin lotzen 
ditu, talentuak eta gaitasunak nahasten ditu. 
Hainbat profiletako pertsonak (arotzeria, 
diseinua, garapena, grafismoa, arteak, inge-
niaritzak, etab.) museo batean biltzen dira 
hiru egunez eta bi gauez esperimentatzeko 
eta elkarrekin zirrara sentitzeko.
Elkarrekin sortzeko asteburua, asmatzeko, 
fabrikatzeko eta berritzeko, oztopo hierar-
kikorik eta mugarik gabe. Asteburuaren 
amaieran, publikoa gonbidatzen da taldeek 
sortutako gailuak esperimenta ditzan. 
Horietako batzuk museoak aurrera eraman 
eta gara ditzake, edo inspirazio gisa balio 
dezakete etorkizuneko proiektuetarako.

Museomix komunitate ireki bat da, etorkizuneko museoa imajinatu 
eta sortzeko museoen eta teknologiaren profesionalek eta zaleek 

osatua. 

Komunitate 1 + Museo 1 + 3 eguneko 
“maratoi sortzailea”

Gogoeta ugari pizteko eta parte-hartzaile 
bakoitzaren irudimena eta sormena elika- 
tzeko helburuarekin, museoak museo-
mixer-ei hainbat jokaleku proposatzen 
dizkie, museoaren espazioak, bildumak eta 
arazoak kontuan izanda. 
Taldeek obra zehatz bat baliarazteko lan 
egiten dute, dinamika pedagogiko bat 
sortzeko, bisitaldian zehar bisitariekiko 
harremana bultzatzeko… Eta, era berean, 
gailu esperimentalen sorkuntzaren inguruan 
gogoeta egiten dute.
Museomixerrentzako euskarri logistikoa eta 
sorkuntzakoa emateko, inguruneko agen-
teek, informazio-guneek eta museoak berak 
euren baliabideak eta energiak jartzen 
dituzte haien esku.



Espainiako lehen Museomix komunitatea 
Museomix ESP, K6 Gestion Cultural-en eta 
Irungo Oiasso Museoaren ekimenez sortu 
da. Elkarrekin batera egin dugu lan 
komunitate globalarekin harremanetan 
jartzeko, haiek ezagutu eta ulertzeko, 2017.
eko edizioan gure kandidatura aurkeztu eta  
burutu.

Espainiako lehen Museomix edizioa 
bultzatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
eta Irungo Udalaren laguntza izan dugu.

Museomixen sustapen- eta ekoizpen-taldea 
gara Espainian, komunitate globalarekiko eta 
community manager-ekiko lotura.

MUSEOMIX ESP



Museomix  
2017

Bere 7. edizioan, Museomix zortzi 
herrialdetan ospatu zen aldi berean:

• Musée National Fernand Léger - Biot
• Musée de la ville de Bruxelles - Bruselas
•  Museo de Storia Naturale di Ferrara
• Museo della Ceramica di Montelupo 
Fiorentino - Florencia
• Musée du Textile et de la Vie Sociale, en 
Fourmies
• Artlab - Lausanne 
• Musée d’Histoire naturelle - Nîmes
• Palais de la Découverte - Paris
• L’Archeologico - Terni
• Circuito Liberdade - Belo Horizonte
• Oiasso Museoa - Irun

800 pertsonabaino gehiago egiten zaie deialdia bitartekaritzako prototipo 
berritzaileak taldean asmatzeko eta hala museoetako bisitaldia aberasteko!

Aestetype bazkide dugula, besteak beste, 
eta elkarrekin lan egiteko tresna gehiagori 
esker, herrialdeen artean harreman 
estua izan da, eta aukera egon da 
pantaila batean komunitate guztien sare 
sozialetako elkarreragin guztiak denbora 
errealean ikusteko. Komunikazio-lan 
handia dago komunitateen artean. Horiek, 
koordinatuta, ekitaldien antzeko edukiak 
ekoitzi dituzte eta elkarrekin trukatu 
dituzte maratoiaren jardunaldi bakoitzaren 
bideoak eta argazkiak. Hala, 4.506.715 
lagun kontabilizatu ziren sareen bitartez, 
3.521 post eta 576 ekarleren bidez.



OIASSO MUSEOA
MUSEOMIX ESP-aren joko-eremua

—
Irungo Oiasso Museoa museo arkeologikoa 
da, erromatarren garaia gai duena. Dena den, 
hain eduki zehatza izanik ere, hainbat diziplina 
biltzen ditu bere jarduera-programaren bidez. 
Hala, “Minervaren Foroa” izenaz ezaguna den 
programan, kulturarekin eta sorkuntzarekin 
zerikusia duten proposamenak garatzen dira. 
Musika, literatura, dantza edo moda, jarduera 
esanguratsuenak aipatzearren, zeharka 
sartzen dira museoan, eta bilduma 
iraunkorrarekin bizi eta elkarreraginean 
aritzen dira.

Gainera, lan-ildo horri jarraituz, Oiassok 
sustatutako proiektu batzuek sorkuntza eta 
partaidetza izan dituzte oinarri: arte 
garaikideari buruzko erakusketetatik hasita, 
ilustrazio edo birziklatze artistikoko 
lantegietara edota artisten bizitegietara edo 
berariazko kolektiboei zuzendutako 
arteterapia-lantegietara iritsi arte.

Horregatik, Museomix beti izan da 
bateragarria museoaren laneko helburu eta 
metodologiekin. Museomix aukera bat izan da 

komunitateari irekitako museoaren gure 
ikuspegia abian jartzeko, bertan ideiak 
partekatu eta nahasteko, bitartekotza- eta 
esperimentazio-tresnak fabrikatzeko, eta 
museoaren, komunitate artistikoaren, 
ikerketaren eta audientzien arteko 
harremanak berraztertzeko.

Hain nortasun eta profil profesional 
heterogeneoek osatutako laneko eta 
sorkuntzako talde bat izateko aukerak 
benetako iraultza ekarri du berekin gure 
bilduma arkeologikoa ulertzeko garaian, 
baita publikoekin lotzeko modu berriak 
sortzeko horrek ematen dituen ahalbideak 
ere. Taldeek diseinatutako prototipoek 
jarduera berritzaileen proposamenei 
erantzuten diete. Jarduera horiek museoan 
orain arte landu ez diren ikuspegi eta 
dinamika berriak ekartzen dituzte. Museoko 
eguneroko zereginetatik at dagoen norbaiten 
begiradak eta proposatutako ikuspegi 
berritzaileek —arteari, komunikazioari edo 
teknologiari gehiago lotuta— emaitza 
bikainak izan dituzten sorkuntza-sinergiak 
ekarri dituzte.



KOmunitatea

Komunitatea

Museomix dinamismoa, teknologia, komunikazioa, azkartasuna, materiala… da. Ziurtatzeko 
elementu horietako bat ere faltako ez zela, K6-MuseoOiasso eta Museomix Esp tandema 
harremanetan jarri da proiektuarekin identifikatuta sentituko diren eta ekitaldia ondo 
gauzatzeko beren baliabideak ekarri dituzten inguruneko agenteekin.

Ixi García, Pink Gorillas - Artista bitartekaria.

Ixi arduratu da maratoia dinamizatzeaz. Ekitaldiak komunitate globalak markatutako 
mugarri batzuk ditu, eta horiek errespetatu eta entregatu behar dira nazioarteko 
koordinazioa errazteko. Ixirekin asteburuko programaren diseinua landu dugu, parte-
hartzaileak estimulatzeko, eta gogoeta eta irudimena mugarik gabe bultzatzeko.

Imanol Calderón, Fast 3D Bidasoa - Ingeniaria 

Imanol ekitaldiaren magoa izan zen. Museoaren eta museomixerren esku utzi zituen bere 
3D inprimagailu-makinetako bi. Gainera, museomixerren alde egin zuen beti, makinak 
erabiltzeko modurik egokiena zein zen pentsatzen eta nahi zituzten objektuak lortzen 
laguntzeko. Halaber, ekitaldiaren maskota sortu zuen: mamut txiki bat, “brainstorming” 
jardunaldi batean ustekabean sortutakoa. 



PEOPLE 
MAKE 
MUSEUMS

BIdasoa LHI

Bidasoako Lanbide Heziketako ikastetxeak proiektuaren berri izan zuen unetik lagundu zigun. 
Haren zuzendari Alberto Arranzi esker, Imanolekin harremanetan jarri eta ekitaldiaren zati 
teknologia lortu ahal izan genuen. Laguntza handia eman digute profil “teknikoagoetarako” 
deialdiaren komunikazioan, eta lankidetzan aritzeko beren instalazioak eskaini dizkigute, 
etorkizunean prototipoetakoren bat garatzen bada.

Nicolás Sarnago Roberson - Videomaker

Nico ekintzaren itzala izan zen Museomixen. Bideoa grabatu eta editatzeko garaian daukan 
arteari, azkartasunari eta dinamismoari esker, mundu guztiak aukera du Oiasso Museoan 
Museomix zer izan zen zehaztasun handiz berriro bizitzeko.

Druck - Imprimaketa eta materialak

Druck enpresak komunikazio-euskarrien inprimaketarekin lagundu zigun ekitaldian zehar, eta 
gure Minerva maitea museoaren areto bakoitzean egotea ahalbidetu zuen. Gainera, hainbat 
material laga zizkiguten (biniloak, poliespana, kartoiak…), museomixerren sorkuntzan mugarik 
egon ez zedin.

KOMUNITATEA
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MAKE 
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               Museo 1, 13 Begirada

Museomixerrak izan dira sorkuntza-maratoiaren protagonista. Haiek imajinatu, zehaztu 
eta sortu dituzte Oiasso Museoan Museomixen atera diren bost prototipoak. Hamahiru 
lagun, Oiasso Museoan esperientzia desberdin bat bizitzearen alde egin dutenak, 
benetan jakin gabe nora eta zertara zetozen.

Nazioarteko ekitaldi berritzaile batean parte hartzearen ideiak erakarrita, etortzeko, 
aztertzeko, imajinatzeko eta bizi nahiko luketen museoa egiteko eskatu zitzaien.

Hamaika hiritatik etorriak —Mallorca, Tolosa, Orio, Donostia, Avignon, Irun, Nantes, 
Hendaia, Gasteiz, Iruñea eta Lazkao—, museomixerrek hiru egun bizi eman zituzten eta 
horietan euren energia eta sormena oparitu zizkioten museoari. Lotura ugari eta onak 
sortu ziren haien artean. Dinamizazioari esker, berehala aske sentitu ziren elkarrekin lan 
egiteko eta euren ideiak erakusteko.

Hiru arkitekto

Bi artista

Bi irakasle

Filosofa bat

Bi ikasle

Sortzaile digital bat

Hiru kultura-kudeatzaile

Museo-teknikari–arkeologo bat

museomixer-ak

Photo credit: @lagencree
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Esperientzia dibertigarria, museo bat bizitzeko beste era bat.

Beste leku batzuetatik, beste kultura batetik datozen pertsonekin lan egitea.

Jende desberdina; lan egiteko modu eta ideia berrietan bat egiten duten sinergiak 

sortzen dira.

Ez genekien zer eta nola pasatuko zen.

Iraganera begirarazten diguten objektuek etorkizunera begiratzera bultzatzen 

gaituzte orain.

Arakatzeko eta sormenezko espazioa.

Beste batzuekin sortzea, beste esparru batzuetako profesionalak ezagutzea.

Kulturatik gertu dagoen jendea, diseinutik eta teknologiatik gertuago dagoen jendea 

elkarlanean.

Beste hiri bat ezagutzea.

Partage et découverte.

Kidetasuna eta proiektu politak.

Ideiak trukatzea, eztabaidatzea, museoak bere buruari egiten dizkion galderak 

ezagutzea.

Hainbat buru elkartuta, museoa beste era batera ikusten duzu.

Ikastea.

Museoa bere alderdi guztietan (alderdi pertsonala, lan egiteko modua) ezagutzeko 

esperientzia.

Haien hitzetan...

museomixer-ak



prototipoak

Eta, orduak eman ondoren gogoeta egiten, ideiak muntatu eta desmuntatzen, talde batean baino 
gehiagotan lan egiten, larunbat arratsaldean 5 proiektu planteatu zituzten. Horiekin sentitu zuten 
hurbiltasun eta lan egiteko erosotasun handiena. Taldeak berez sortu ziren eta lana abian jarri 
zen. Larunbat arratsaldea kontzeptualizaziora zuzendu zen gehiago eta igandea lantegi-eguna 
izan zen. 

COMPRUM - Jean-Marc, Adriana y Eider.

Inspirazioa: Museoko arrapalak “merkataritza-
gune” moduan antolatzen dira eta erosketa-orga 
bat erabiltzeko aukera ematen dute. 

Metodologia: Familia-publikoarentzat 
pentsatutako jarduera, 3 urtetik aurrerako 
haurrekin egiteko. Orga txiki bat ematen zaie 
museoa bisitatzen duten bitartean erosketa egin 
dezaten. Zenbait “denda edo erosketa-puntu” 
ezartzen dira. Horietan, haurrak erromatarren 
garaian zeuden produktuez hornitzen dira. Era 
berean, orga bat bultzatu ezin duten haur 
txikientzat saskiak egon daitezke. Attrezzo 
koloretsu eta alaia.

Produktuak txanpon erromatarrekin ordaintzen 
dira eta, ondoren, haiek opari/oroigarri batekin 
trukatzen dira harrera-lekuan. Horrek, era berean, 
ekonomiari buruzko gogoeta egitea ahalbidetzen 
du.

Helburuak: Erosketa-esperientzia, diruaren 
erabilera. Museoan bigarren maila esperimental 
bat sortzea, beira-arasak altuegi baitaude 
haurrentzat (haurrentzako atea, Imaginarium-
ena). Haurrak entretenitzea eta gurasoek museoa 
bisitatu ahal izatea haiekin esku hartzen duten 
bitartean orgarako objektuak aukeratzen. 
Gurasoak bitartekariak dira. Jakin-mina, baina 
lehiarik gabe.

Photo credit: @lagencree



prototipoak

OPEN ATRIUM - “Los Rallaos”: Eneko y Gorka.

Inspirazioa: Museo zuriegia, serioegia, fatxada 
neutroa; hallean sartzean ezustea eta harridura 
sorraraztea eta “koloretako mundu bat” ikustea.

Metodologia: Instalazioa Peutingerren taularen 
gainean. Panel edo pantaila bat ekitaldi-aretoaren 
sarreran dagoen modulu zuriaren gainean, taulan 
irudikatutako lekuak egungo geografiako lekuekin 
identifikatu ahal izateko. Bi irudiak morphing 
teknikaren bitartez konbinatu eta erlazionatzen 
dira.

Hallaren itxierako “kupularen” gainean esku 
hartzea, haren 7 paneletatik (sabai-leihoetara 
ematen duten koadro inklinatuak + horiek euskarri 
dituzten hiru paretak) artelan trukagarriak 
zintzilikatuta. Zazpi panel horien dekorazioa arte 
garaikideko deialdi bihurtzea eta inaugurazio 
handi bat egitea.

Helburuak: Museoaren espazioa hobeto 
aprobetxatzea, bilduma zabaltzeko beste 
erakusketa-espazio bat sortzea eta beste ikuspegi 
bat bilatzea. Harridura sortzea. Eta, taularekin eta 
morphing-arekin, antzemandako arazo bat 
konpontzea, taula azaltzeko eta hura egungo 
ikuspegitik bistaratzeko.



prototipoak

 TESELA MEZULARIAK- “Opus Tesselatum” taldea: 
Eneko, Mario, Cristina eta Mariajo.

Inspirazioa: Ideia prentsaurrekoaren ildotik bururatu 
zaio, berez, Enekori.

Metodologia: Adin, genero eta jatorri desberdinetako 
Irungo biztanleei (nola hautatu?) postal bat bidaltzea 
tesela baten edo gehiagoren bidez, museora etor 
daitezen eta euren teselekin mosaiko handi bat osa 
dezaten gonbidatzeko.

Helburuak: Partaidetzazko proiektu bat sortzea. 
Proiektu horretan, jendeak bertaratu beharra dauka 
guztien artean elementu bat elkarlanean eraikitzeko. 
Ohikoak ez diren profilei postalak bidaliz publikoak ez 
direnak erakartzea.



prototipoak

ESCAPE ROOM: EL ENIGMA DE VALERIUS 
BELTESONIS. Alessandra, Naiara, Idoia, 
Miren, María.

Inspirazioa: Scape rooms-en moda museoari 
aplikatuta.

Metodologia: Aurrez aurre dauden bi taldek 
(baskoiek eta erromatarrek), denbora mugatu 
batean (ordubete), misterio bat argitu behar 
dute: Valeriusen gorpua termetan agertu da 
eta zeinek hil duen bilatu behar da. Baskoiei 
erromatarrak izan direla esaten zaie eta 
erromatarrei baskoiak izan direla esaten zaie. 
Gakoa da egiaz heriotza naturala izan dela, 
mertxika baten hezurra kontrako eztarrira 
joatearen ondorioz. Bi taldeen arteko 
lankidetzak besterik ez die aukera emango 
ihes egiteko (harrerako tesera baten bi piezak 
elkartzen dituztenean). Puntualki eskainitako 
gaueko jarduera izan daiteke, baina 
aldizkakoa (horrela planteatzen bada, itxarote-
zerrenda egoteko moduko arrakasta lortu 
beharko genuke). Garrantzitsua da kontzeptu 

hauek sartzea: “erlojupeko” eta “espazio itxi 
batetik ihes egite” (attrezzoko ateekin bada 
ere). Helburua da benetako scape room bat 
izatea, ez soilik aztarnen joko huts bat (azken 
iruzkin hori Enekorena da).

Helburuak: Jende gaztea erakartzea, 
publikoak ez direnak erakartzea. Talde-lana 
sustatzea, irteera aurkitzeko modu bakarra 
lehiakideak elkartzea dela ikusaraztea.

Keinuak: Prentsaurrekoan ideiak/bromak 
ateratzen dira; esaterako, scape roomean 
objektu magiko bat edukitzea (arkeologo 
baten paletina izan daiteke) eta hortik “Troiako 
mamut”era pasatzea. Lotzeko, esango dute 
zenbait museotako scape roomen sare bat 
egongo dela eta bakoitzak hurrengoari 
aztarna bat emango diola. Gure “Troiako 
mamuta” izango da Atapuercako scape 
roomerako aztarna.



MAKE OIASSO GREAT AGAIN - Mario, Adrien y Iina.

Proiektua bitartekotza-proposamen batean datza: museoaren ohiko museografian erantsitako 
elementuen multzo bat eta bisitatan laguntzen duen bitartekari bat. Helburua da Irunen 
Erromatar Inperioaren garaia izan zitekeenaren berrikuspen bat proposatzea, modu lasaian eta 
probokatzailean. Horretarako, gaur egungo Ameriketako Estatu Batuen figura inperialistarekin 
paralelismoak iradokiko dira. Proposamenaren asmoa da publikoaren baitan galderak sortzea. 
Ohiko museografiari erantsitako gailuek (lehen begiratu batean lekutik kanpo agertuko dira) 
publikoa bultzatuko dute proposatutako diskurtsoa zalantzan jartzera. 

Metodologia: Adi baterako esku-hartze/erakusketa bat diseinatzea, gaur egungo objektuak 
museoko piezekin elkarrizketan jarrita (beira-hondarrak terra sigillata-ren ondoan, Trump dorrea 
maketan integratuta, Nike batzuk oinetako-zoruen ondoan, etab.). 

Helburuak: Bisitariei gogoeta eginaraztea Erromatar Inperioaren eta gaur egungo Estatu Batuen 
arteko antzekotasunen inguruan. Galderak sorraraztea, ez erantzunak. Kultura gizarte-kohesioko 
tresnatzat ulertzea. Hipotesi bat baino gehiago dago; Arkeologia ez da aldaezina. Narratiba 
aldatzea, diskurtso berri bat gehitzea. Bitartekotza zolia izango da, aretoetan publikoarentzat 
prest dagoen norbaiten bitartez; baina, ohiko bisita gidaturik egin gabe. WhatsApp talde irekia 
esku-hartzea bisitatzen den bitartean.

prototipoak



ETORKIZUNA

Etorkizunerako ez dago mugarik. Museomix ikusten dugu eta hedatu nahi dugu. Espainian museo 
gehiagotan “iraultza” eragitea, agente gehiago aktibatzea, kulturazale eta teknologiazale 
gehiagori aukera ematea, eta euren ideiak garatzeko eta guztion artean etorkizuneko museoak 
sortzeko parte hartzea. 

.

KONTAKTUA
MUSEOMIX 
—
Web global-a 
museomix.org 
Twitter  
@museomix / #museomix
Facebook 
www.facebook.com/Museomixespt
Twitter
@museomixesp

OIASSO MUSEOA  
—
943 63 93 53
www.oiasso.com
Twitter
@museo¡oiasso    

—
Mariana Rotaeche
Koordinatzailea / Coordinadora
Museomixesp@gmail.com
943 29 11 05

—
Cristina Aguirre
Kudeatzailea / Gerente
caguirre.oiasso@irun.org
Maria José Noain 
Museoaren erreferentea / Referente museo
mjnoain.oiasso@irun.org




