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ERRAPIA 
TALDEA

Eta bat batean, lana egiten hasten gara, erakusketak 

egiten hasten gara. Artistak eta lagunak gonbidatu 

diegu erakusketa horiek egiteko. Eta bidaia hasten 

da: Goizueta, Hernani, Bera, Baiona... Euskal herrian 

zehar erakusketak egiten ibiltzen ginen.

Orain dela hamar urte jaio ginen. Lan egitea zen gure asmoa, baina leku 

aproposa behar genuen gure sortze-lanak egiteko. Horregatik elkartu gi-

nen. Horregatik Udalari laguntza eskatu genion. Udalak emandako la-

guntza gure ariman betirako izango da. Eskerrak eman nahi dizkiogu, 

eta, batez ere, Mila Apezetxeari, emandako laguntza ordainezinagatik.  

Mila esker.
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Lan eta lan ibiltzen ginen... 
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Eta bidaiarekin jarraitu genuen... Ziburun, Miarritzen, Orion, Errenterian eta berriro Hernanin.
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Eta horrela ibiltzen gara. Tailerrean lan egin ondoren erakusketetan, azoketan ibiltzen gara, lanak aurkezten.

Jon, Gorka, Maider, Aitor, Ziku, Joxemi, Kabuki, Xabi, Pati, Arkaitz, Jasone, Patxi, Inge, Mikel,  

Peio eta jende gehiago Errapian ibiltzen gara lanean. Hemen dauzkazue beren iritzi batzuk:

Argazki honetan ikusten dut azken hamar urte 
hauetan Zikuzuloko tailerrean bizitakoa.

Alde batetik, itxuraz hain gogorra den burnia-
ren malgutasunarekin jolastuz sortutako ispi-
lua, eta bestetik ispilu horretan islatzen den 
bezala, ondoko tailerretako sortzaileekin sor-
tutako hartueman aberasgarria. Jarrai dezala 
luzaroan!!

Inge Urrutia

 

En las Comunidades Indígenas Mayas de Población en Resistencia (CPR) de Guatemala, me hice consciente de la 
importancia del tejido como lenguaje simbólico donde se expresa la memoria colectiva y la identidad se afirma en 
un ejercicio de resistencia cultural.

Cuando regresé a Euskal Herria de aquel viaje no lo dudé, aprendí a coser y a crear mis propios sueños. 

Errape: es un pequeño mundo libre en donde caben diversos mundos diferentes, en el cual se tejen las ilusiones y 
se costuran los sueños.

Kabuki, modisto y di(soñador) de prendas de vestir.

Burdina eta ispilua. 
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“Hamar urte bete dira jada Errapia sortu genuenetik. Sortzaile ezezagunak hasieran denborarekin 
lagun bihurtu gara, bataz besteaz ikasten du eta harreman hori izugarri ederra da. Zikuñagako sor- 
tze lantegiak ametsen bila joateko aukera ematen dio artistari, bertan sortzen egoteko eta agian 
egunen batean hortaz bizitzeko aukera eman dio.

Bertako artista bakoitzak bere lanaren garapen pertsonala lantzen du bertan, eta bakoitzak ahal 
duen denbora eskaintzen dio.

Nire kasuan bereziki Errapiako espazioa eta bertan pasatako denbora beharrezkoa da alegia, errea-
litatearekin harremanetan jartzen nauen bide gazi-gozoa lantzen jarraitzeko, bilaketa pertsonalare-
kin lotura handia duen bidea lantzen jarraitzeko ere egia esan.

Abstrakziorantz jo dut urteak igaro ahala, material ezberdinak lantzen ikasi. Azken finean bertan, 
Zikuñagan artistak artea egiten du, kultura besteek egiten dutena da.”

Iker Valle

Iker Valleren erakusketa Donostiako KUTXA Boulebarreko aretoan.
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Errape taldean sartu baino lehen, arte lana azken 
denboraldian etxean egiten nuen, herriko artiste-
kin izaten nituen harremanak kalean, tabernetan, 
erakusketetan edo beraien artelan lekuetan. Herrian 
Zikuñagako eskoletan leku komun bat artistentzat 
sortu zenean, horrek eman zigun aukera bai kolek-
tiboki baita indibidualki gure lanbidea sendotzeko.

 

Jon Zabaleta.

Jon Zabaletaren tailerra.
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Errapiaren sorrera nire bizitzaren une oso berezi batekin bat etorri zen, bizi berri bateri 
ekin nion errapikidea bihurtzerakoan. Elkarteari esker herriko artista talde harrigarri bat 
ezagutu eta lana egiteko leku bitxia aurkitu nituen.

Azken hamar urte hauetan muga gabeko gunea izan da eta etorkizunean ere horrela ja-
rrai dezan gustatuko litzaidake. Sortzeko beharra duten hernaniarrei irekita dagoen leku 
kuriosoa da Errapia.
 

Aitor Ruiz de Egino.

“Mariean” 60x39x26 cm. Aitor Ruiz de Egino.
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Ziku bitxigilearentzat  
Errapia tailerra kreatibidade leku bat da,  
bakoitzak bere espazioa edukiaz aldi  
berean artista bakoitzak bere lan eta 
teknika desberdinen esperientziak 
konpartitu ahal dituen espazioa da. 
Elkarte bezala edo artista bakoitzak 
bakarkako proiektuak askatasunez  
aurrera ateratzeko edo sortzeko 
lekua da Zikuzulo. 

Ziku Armendariz

Hemen, koloretatik pinturak loratzen dira,  
bustiengatik eskulturak hazten dira eta  

eskuetatik ernarazten dugu artea, gure artea. 
Errapia baratza oso ona da, zoragarria da lantzeko. 

Gainera, urtero sardina berria jaiotzen da.

Peio Goello
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(Eka 2005)

Hamar urte. Zikuzulo. Errapia. Egurra. Koloreak. Jolastu. Lana.  
Pentsatu (batzuetan ez). Historiak. Sortu. Eraiki. Deseraiki. 
Ezusteak. Haserreak. Enborrak. Gubiak. Mazoa. Pintzelak. Iza-
rrak. Ni. Besteak. Denok. Udara. Negua. Goizak. Arratsaldeak. 
Ideiak. Piezak. Errapia. Zikuzulo. 10 urte. Beste 10 urte. Eta bes-
te 10 urte....

Maider Kalonje
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(Patxi…Iker…Kabuki…Aitor…Jon…ta…Peio…Beran, 2003).

Eskuminak denori.


