


 
 
 
 
 
 
 

 

211festival.urbanbat.org/eu/

JaIaLdIaRi BuRuZ 

URBANBATfest laborategi bat den jaialdia da. Edo jaialdi baten bihurtzen den 
laborategia. Un proceso de investigación sobre las transformaciones urbanas. 
Ikaskuntza, esperimentazio eta sorkuntza kolektiboko ingurune bat, hiri-berrikuntzako 
prozesuak bultzatzeko. 
 
Edizio bakoitzean, URBANBATfest-ek hiri-fenomeno garaikide baten ikerketan  
jartzen du arreta. Eta denboran eta formatuetan hedatutako programa baten bitartez 
egiten du, jardunbide kulturalak eta artistikoak, arkitektura eta hirigintza, gizarte-
zientziak eta kokatutako esperientziak gurutzatuz, elkarguneak ezarriz formala 
denaren eta informala denaren, teoriaren eta praktikaren, eratuta dagoenaren eta 
sortzen ari denaren artean. 
 
Gure ingurune hurbilenean eragiten ari diren hiri-fenomenoak behatuz eta entzute 
aktiboa eginez hasten den lan-metodologia bat, hiriak giza mailan diseinatzea 
ahalbidetuko diguten aukerak proposatzeko eta baterako konponbideak lortzeko. 
 
Jarduera desberdinen arabera antolatzen da programa, eta hiriaren eraldaketa  
lortzeko tartean sartuta dauden eragile desberdinen arteko topaguneak abian 
jartzeko ahalegina egiten du: administrazio publikoa, gizarte-eragileak, kultura arloko 
eragileak, ekonomia-arloko eragileak, unibertsitatea, herritarrak… 
 
Jaialdian hiri-errealitatearen eta errealitate horrek dituen gatazken azterketa egiten 
da diziplina anitzeko programazio baten bitartez eta eztabaida nahiz azterketaren 
xede den kasua aberasten dituzten eta parte hartzeko metodologiak, erreferentziak 
eta tresnak ematen dituzten formatu desberdinak erabiliz. 
 
Elkarlaneko berrikuntza irekiaren ideia horretatik abiatuta, kultura aldaketa bat 
bilatzen dugu, publikoa denari, guztiona denari buruzko hainbat jarrera eta balioetan 
ez ezik, hiria eraikitzeko moduan ere eragina izango duena. 

https://11festival.urbanbat.org/eu/
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No FuTuRe 

UrBaNbAtFeSt I 11. eDiZiOa 
HiRiGiNtZa JaIaLdIa 

AzArOaKa 3 - 24. 2022. BiLbO 
 
 
1977an Sex Pistols talde britainiarrak No Future esamoldea zabaldu zuen God save the 
Queen abestian. 60ko hamarkadako etorkizun hobea, lana eta ongizatea lortzeko 
promesak hautsi egin ziren 70. hamarkadako neoliberalismoarekin, eta gazte belaunaldi 
bat sistemak abandonatu zituelako sentsazioarekin, eta enplegua edo etxebizitza 
lortzeko aukerak galdu zituelako sentsazioarekin hazi zen. Momentuko amorruak eta 
desengainuak artearen, literaturaren eta, batez ere, musikaren bidez adierazten zuten. 
 
Sex Pistols-en No Future berehala hartu zuen punk mugimenduak eslogan gisa. Ezarrita 
zegoenaren aurka matxinatzeko beharra adierazten zuen, existitzen ez zen etorkizun 
baten aurrean. Hemengoa eta Oraina besterik ez zen existitzen, eta, beraz, irudimena 
hemen eta orain martxan jarri behar zen, hots, «There is no future, in England ‘s 
dreaming». No future. No future for you. Ez da fufure for me. We ‘re the flowers, in the 
dustbin, we’ re the poison in your human machine, we ‘re the future you’ re future” (Ez 
dago etorkizunik, Ingalaterrako ametsetan. Etorkizunik gabe. Ez dago etorkizunik 
zuretzat. Ez dago etorkizunik niretzat. Loreak gara, zaborrontzian, pozoia gara zure giza 
makinan, etorkizuna gara, zu zara etorkizuna). Azken batean, etsipena gainditzea 
eskatzen zuen eta ekintzarako deia egiten zuen eslogana zen: etorkizunik ez dagoenez, 
gu gazteok etorkizuna gara, guk geuk eraiki beharko dugu etorkizuna. 
 
Gaur egungo Europako gazte langabeek edo enplegu prekarioak dituztenek sentitzen 
dutenaren oso bestelakoa ez den sentimendua. God save the queen-en 
bidegabekeriaren salaketa erradikala etengabeko krisian dagoen mundu globalizatu 
honen soinu-bandaren parte izan liteke. 77an orainarekin hautsi behar zen beste 
etorkizun bat eraikitzeko. Gaur, orainak bizkarra eman dio etorkizunari, agian garaiak ere 
ez direlako hainbeste aldatu. 
 
No future baieztapenak, berkontestualizatuta, adierazten digu etorkizun posible bakarra 
ziurgabetasunez betetako orainaldi hau dela, etorkizuna desitxuratzen duena, 
aurreranzko edozein proiekzio-ahalmen deuseztatzen duten gertaeren jario baten 
zorabiopean. Eta, hala ere, aukera handia izan daiteke, etorkizunik ez dagoenean, 
hausturak, adostasunak eta proiekzioak behar dituen etorkizun bat asmatu behar 
dugulako. 
 
URBANBATfesten edizio honetan, espazio bat ireki dugu honako gai hauei buruz 
eztabaidatzeko: arkitekturak eta hirigintzak krisi multidementsionalaren testuinguru 
honetan duten erantzukizuna, konplizitatea eta erresistentzia-moduak, haien aukerak eta 
mugak, lan-tresnak eta -metodologiak, beste diziplina batzuekiko harremana, esku-
hartzeko arloak, imajinario berriak sortzeko gaitasuna… Eta oraina eta etorkizuna 
elkarbizitzeko moduei buruz… 
 

https://11festival.urbanbat.org/eu/
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PrOgRaMa 
 
 
Aza. 3. 19:00. Bilborock. Bilbo 

CaRnE CrUdArEkIn iRrAtI-sHoWa, gOrDiNeAn eTa zUzEnEaN 
 
Harategia etxean sartuko zaigu jaialdiari eskainitako Carne Cruda irratsaio 
bereziarekin. 
 
Carne Cruda online irratsaio independentea da, Javier Gallego, «Crudo» gisa 
ezagunak, aurkeztua. Informazio kontrakulturala, asaldura, musika, artea, literatura, 
politika, umorea eta disidentzia aurkituko dituzu bere dastatzeko menuan.. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
Aza. 4 -27. La Terminal. Zorrotzaurre. Bilbo 

ErAkUsKeTaReN InAuGuRaZiOa: HiRi BeRrIkUnTzEn InBeNtArIoA 
EtOrKiZuN (Ez)PoSiBlErAkO. 
 
Erakusketa kolektiboaren inaugurazioa; 35 urte bitarteko gazteek bultzatutako 
eta/edo parte hartutako proiektuak eta ekimenak biltzen ditu. Hirigintzaren, 
arkitekturaren, diseinuaren, artearen eta kulturaren alorretatik, hiri-etorkizun 
(ez)posiblerako proposamenak egiten dituzte egungo erronken aurrean.  
 
 
 
Aza. 4. La Terminal. Zorrotzaurre. Bilbo 

InAuGuRaZiO HiTzAlDiAk: EtOrKiZuNa bIzItZeKo eTxEbIzItZaK 
 
Expoaren inaugurazioaren barruan, erakusketan parte hartuko duten etxebizitzari 
buruzko 3 proiekturen inguruko hitzaldi laburrak izango ditugu. 

Wikihousing I Straddle3 •
Rhizoma I KRI Arquitectura •
The Bedroom Script I John Parral •

 
Jardunaldia amaitzeko, mokadutxo bat jango dugu, Radithor DJK girotua. 
DJ Radithor. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 

https://11festival.urbanbat.org/eu/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-carne-cruda-en-crudo-y-en-directo-418590935757
https://wikihousing.eu/bcn/ca/inici/
https://www.kri.archi/rhizoma
http://www.johnporral.com/entries/biennaleBedroom.html
https://soundcloud.com/radithor-1
https://www.eventbrite.es/e/entradas-inauguracion-exposion-inventario-de-innovaciones-urbanas-412746916137
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Aza 10. 11:00. Online 

HiRi-bErRiKuNtZaK eToRkIzUn (eZ)pOsIbLe bAtErAkO 
Jaialdiaren deialdiaren bidez hautatutako proiektuak eta ekimenak aurkezteko 
jardunaldia, Arkitekturak eta hirigintzak dimentsio anitzeko krisi-testuinguru honetan 
duten erantzukizunari buruzko hausnarketa planteatzen dutenak. 
 
Jarraitu streaming bidez hemen 
 
 
 
Aza 10. 19:30. Anti Liburudenda. Bilbo 

ArQuItEcTuRaS DeL FiN DeL MuNdO LiBuRuArEn AuRkEzPeNa  
 
Saiakera-bilduma honetan, Uriel Fogué arkitektoak gure garaiko erronka 
premiazkoenetako batzuei buruz egiten du gogoeta arkitekturaren ikuspegitik.  Klima-
erregimenaren aldaketak, erronka ekologikoek edo munduaren balizko amaieraren 
horizonteak mehatxatutako garai hauetan, arkitektura funtsezko esparru gisa ageri 
da ez (bakarrik) irtenbideak aurkitzeko, baizik eta, desiratik abiatuta, beste bizi-
potentzia fantastiko batzuk miatzeko, esperimentatzeko eta probatzeko. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
Aza 11. 17:30. IED Kunsthal. Bilbao 

AbAnDoNuArEn HiRi EsTeTiKaKo LaBoRaTeGiArEn AuRkEzPeNa 
 
17:30.- ABANDONUAREN HIRI ESTETIKAKO LABORATEGIAREN AURKEZPENA 
IED Kunsthaleko Arte eta Diseinu Garaikideko ikasleek jaialdiaren gaiaren inguruan 
egindako lanaren aurkezpena. 
 
18:30.- MAPEANDO FUTUROS PROXIMOS.  UN TALLER IMPARTIDO POR 
BARTLEBOOTH 
Etorkizun hurbilak mapatzen mapatze-dinamika ludikoa da, 
kolaboratiboa/espekulatiboa, Avery Alder-en The Quiet Year jokoan oinarritua.  Karta-
sorta baten eta zenbait galderaren bidez, tailerreko parte-hartzaileek mapa bat 
marraztu behar dute etorkizun hurbilean oinarritutako komunitate bat eraiki ahala. 
Hala, txanda bakoitzak galdera bat egingo du espazioari, bizi-baldintzei, ekoizteko 
moduei eta abarri buruz, eta, hartan oinarrituta espazioak zehaztuko dira maparen 
gainean. Zenbait arazo aterako dira, eta, denen artean, arazo horiek konpontzeko 
proiektuak aurkeztuko dituzte. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 

https://11festival.urbanbat.org/eu/
https://www.youtube.com/watch?v=x0aap8GoCWk
https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-del-libro-arquitecturas-del-fin-del-mundo-con-uriel-fogue-419426926227
https://www.eventbrite.es/e/entradas-laboratorio-de-estetica-urbana-del-abandono-mapeando-futuros-proximos-412784338067
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Aza 12 19:00. La Terminal. Bilbao 

CaRiNg AsSeMbLy 
 
Bartllebooth izango da moderatzailea Uriel Fogué, Diego Sologuren, Ane Abarrategi 
eta Maria Ptqk-ren arteko elkarrizketa honetan, eta etorkizun espazial justuagoak 
eztabaidatuko eta irudikatuko dituzte. Orainaren hondakinetatik, indarkerietatik eta 
bazterketetatik aukera berriak ikusteko gai diren alternatibak irudikatzen dituzten 
etorkizunak, hain zuzen ere 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
Aza 17 19:30. Anti Liburudenda. Bilbo 

LaS CaSaS QuE Me HaBiTaN LiBuRuArEn AuRkEzPeNa 
 
Gure etxeetan, plazetan eta hirietan bizi garela uste dugu, baina gure ohiko 
jardueretan baino ez gara bizi. Eguneroko bizitzan gugan bizi diren afektuak dira 
hemen aurkezten diren etxeak. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
Aza 18 19:00. La Terminal. Bilbo 

No FuTuRe? FuTuRoFoBiAtIk GeLdItAsUn KlImAtIkOrA 
 
Eztabaida klimatiko eta soziala itsasadarraren ezkerraldeari buruz, ikuspegi 
“Futorofilikoei” buruz BC3rekin, Euskadiko klima-aldaketa ikertzeko, eta Héctor 
García Barnés “Futurofobia. Una juventud atrapada entre la nostalgia y el 
apocalipsis” liburuaren egilearekin. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
Aza 19 19:00. La Terminal. Bilbo 

HiRi DiGiTaLeRaKo EsKuBiDeA: SmArT CiTy-TiK MeTaBeRtSoRa 
 
Azken urteotan hiri-espazioei dagokienez ezagun egin diren bi kontzepturi buruz 
hausnartzeko jardunaldia da hau, biak txanpon beraren bi aldeak balira bezala, gure 
bizitzako alderdi guztien digitalizazio etengabearen ondorio: smart city-a eta 
metabertsoa. Metabertsoak eta smart city-ak marrazten digutena ote da etorkizun 
posible bakarra? eremu pribatuetan bizitzen, interes komertzialen mende? 
 
info + sarrerak hemen 
 

https://11festival.urbanbat.org/eu/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-caring-assembly-412794057137?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
https://www.eventbrite.es/e/entradas-presentacion-del-libro-las-casas-que-me-habitan-con-mauro-gil-fournier-419436053527
https://www.eventbrite.es/e/entradas-no-future-de-la-futurofobia-a-la-inaccion-climatica-413982913037
https://www.eventbrite.es/e/entradas-el-derecho-a-la-ciudad-digital-de-la-smart-city-al-metaverso-413984287147
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Aza. 24 19:00. Bilborock. Bilbao 

Ni ZoRiOnTsUa NiNtZeN FaKe UtOpIeN ArTeAn 
IkUs-EnTzUnEzKo ItUrBuRu-KoDeA, PaUl M. JuSt-En EsKuTiK 
 
Hegan egiten duten autoen eta planeten arteko bidaien etorkizuna saldu zigun 
zinemak, aurrerapen-sentsazioa, zerbait zehatzerantz goazelako sentsazioa. 
Ez zen egia, baina polita zen. Orain, aurre-Blade-Runner aspergarriago batean bizi 
gara, baina okerragoa ere izan zitekeen. 
y el apocalipsis. 
 
info + sarrerak hemen 
 
 
 
UrBaNbAtFeSt fIlMiN-eN 
 
 
Jaialdiko filmen aukeraketa Filmin online plataforman 
 
 
https://www.filmin.es/canal/urbanbat-fest 
 

 
 
HiRi PiLuLaK 
 
Minutu bateko bideoetan aurkeztutako elkarrizketa laburrak, non hainbat 
profesionalek hiri-eraldaketen eta HIRI/ETXE ESKASAREN inguruan jarduten duten. 
 
https://youtube.com/playlist?list=PL7y9iogoDs3twxzJzmnPfYhxdlh1fxmQW 

TeStUaK 
 
Jaialdiak hainbat egileri enkargatutako testu-bilduma jaialdiaren aurtengo gaiari 
buruz 
 
https://11festival.urbanbat.org/eu/irakurketak/ 
 
 
 

SaRrErAk 
 
https://www.eventbrite.com/cc/urbanbatfest-2022-i-no-future-1147529

https://11festival.urbanbat.org/eu/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-yo-era-feliz-entre-utopias-fake-codigo-fuente-audiovisual-con-pau-mjust-388542600377
https://www.filmin.es/canal/urbanbat-fest
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InFoRmAzIo oRoKoRrA 
 
URBANBAT Koop. (Antolatzailea) 
 
Hirigintzan, arkitekturan eta parte-hartzean diharduen gizarte-ekimeneko kooperatiba 
gara. 
 
Horrez gain hiri-eraldaketei buruzko ikerketak egiten ditugu eta hainbat formatutara 
eramaten ditugu: argitalpenak, erakusketak, eztabaidak, tailerrak, ibilbideak, 
ekoizpen artistikoak, formakuntza. Gako horietan antolatzen dugu urtero 
URBANBATfest, Bilboko hirigintza-jaialdia. 
 
https://urbanbat.org/eu/ 
 
 
 
 
 

IrUdIaK 
Irudiak deskargatu 
Aurreko ediziotako argazkiak 
 
 
 
 
 

sArE sOzIaLaK 
Twitter @urbanbat  
Instagram @urbanbat_  
Linkedin URBANBAT  
Facebook Urbanbat  
#URBANBATfest 
 
 
 
 
 

PrEnTsA kOnTaKuTa 
Gorka Rodríguez Olea, +34 658 700 837, gorka@urbanbat.org

https://11festival.urbanbat.org/eu/
http://urbanbat.myqnapcloud.com:25638/index.php/s/Y23mlT3LoWDtq6m
https://www.flickr.com/photos/zaramari/collections/72157638519241883/
https://twitter.com/urbanbat 
https://www.instagram.com/urbanbat_/ 
https://gh.linkedin.com/company/urbanbat
https://www.facebook.com/urbanbat 
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