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2006ko azaroaren 21ean, 40 urte baino luzaroagoan itxita 
egon ostean, berriro ireki zen Mariaren Bihotza eliza, Bilboko 
Berreginen Museoaren egoitza berria izateko. Orduz geroztik 
10 urte pasatu diren honetan, Museoak atzera begiratu nahi 
du, eta, aldi baterako erakusketa baten bidez, instituzioaren 
historia luzeko tarte oraindik labur honi erreparatu.

Museoaren egoitza berriak aldaketa asko ekarri ditu; 
besteak beste, nabarmentzekoa da espazioak berak 
hainbat baldintza ezartzen dituela instituzioaren berreginen 
bildumako aleak erakusteko. 

Horrexegatik, erakusketa finkoa mugatuta zegoelako, 
aldi baterako urteroko erakusketak egiten hastea erabaki 
zen 2008an; horrela, argitara ekartzen dira normalean 
gordailuan egoten diren obrak. 



Mariaren Bihotza eliza

1894an ireki zen Mariaren Bihotza eliza. Gune marjinal 
batean eraiki zen, gizarte-baldintza desegokien artean bizi 
zirenei laguntza espirituala eskaintzeko helburuarekin. XIX. 
mendearen amaieran, San Frantziskoko auzoan bizi zen 
Bilboko biztanleen %30. Giro herrikoia eta langilea zen auzo 
horretan nagusi, eta bertara joan ziren bizitzera etorkin asko: 
Bilboko burgesiaren ifrentzua zen. 

Gauzak horrela, Epaltzaren alargun Casilda Iturrizar andreak 
bultzatu zuen Mariaren Bihotza eliza eraikitzea, eta Jose 
Maria Basterra arkitektoak diseinatu zuen. 

70eko hamarkadaren amaierara arte egon zen zabalik 
tenplua; garai hartan, ordea, tokiz aldatu zen parrokia. 
Pixkanaka-pixkanaka, eliza hondatzen hasi zen, eta, 
horren ondorioz, problema higienikoen eta segurtasunezko 
arazoen sorburu bilakatu zen eraikina; auzotarrak etengabe 
kezkatzen ziren hartaz, eta konponbideak eskatzen. 



Eliza zena, Museo

2001ean hasi ziren Mariaren Bihotza eliza Berreginen 
Museo gisa birgaitzeko lanak, eta lau urte geroago amaitu. 

Helburua: alderdirik esanguratsuenak berreskuratzea, hala 
kanpoaldean nola barrualdean, eta, halaxe, sortu zeneko 
indarra berriro agertzea. Alabaina, eraikina Museo moduan 
erabiltzeko egokitze-prozesuan, jatorrizko egitura batzuk 
aldatu behar izan ziren, eta, era berean, zenbait egitura 
berri txertatu; hala ere, jatorrizko itxurari eutsi zaio, ahal zen 
heinean. Alde horretatik, argia eta espazioen altuera izan 
dira balio ezinbesteko bi. 

Erakusketa-espazio handiagoa behar zenez, jatorrizko 
korua handitu egin zen; horretarako, bi forjatu ipini ziren, 
bakoitza altuera batean, alboko nabeetako baten gainean. 
Lehenengoa, koruaren parean dago –hortxe ipintzen dira 
aldi baterako erakusketak–; bigarrenak, berriz, bigarren 
solairua osatzen du –hortxe daude bilduma finkoko 
eskultura ezagunetako batzuk–. 

Antolakuntza berri honetan, beheko solairua da eraikinaren 
gakoa. Horixe da sarrera, eliza izandakoan bezala, eta horixe 
da erakustareto nagusia ere: bertan egiten dira gaur egun 
Museoan antolatzen diren ekitaldi gehienak. 



Berriro zabalik

Lanak amaitu ostean, museoa diseinatzeko eta erakusketak 
muntatzeko tarte bat egon zen, eta 2006an amaitu zen hori. 
Urte horretan bertan, azaroaren 21ean zabaldu zen Artelan 
Berreginen Museoaren egoitza berria, ia hamar urtez itxita 
egon ostean. 

Egoitza berri horretara eraman ziren Museoaren bildumako 
200 obra pasatxotik 21. Arretaz egindako hautaketa hori 
gaika kokatu zen egoitza berrian, hiru solairutan. Lehenik, 
Delfosko Aurigak bisitariei ongietorria ematen zien, eta 
horrek irekitzen zuen tenpluko zaharreko areto handia: 
hain zuzen ere, hortxe kokatzen ziren Obra Enblematikoak 
deitutakoak. Samotraziako Garaipena da obra nagusia eta, 
huraxe erabiltzen da Museoaren irudi gisa. 

Lehen solairuan zeuden eskulturen erreprodukzioak. 
30eko hamarkadan iritsi zen Louvre museotik Miloko 
Venusaren eskultura, eta huraxe zen erreprodukzioaren eta 
kopiaren prozesuari erreparatzen zion diskurtso grafikoaren 
abiapuntua. 

Azkenik, Museoaren goiko solairuan, Grand Tour gaiaren 
inguruan sailkatutako hainbat pieza biltzen ziren, eta garai 
helenistikoko arteari buruzkoak luze-zabal erakusten. 



10 urte, 10 adibide

Urtebetez, horrela eutsi zitzaion bildumaren erakusketari, 
aldaketarik egin gabe, baina, urtebete pasatuta, obra 
gehiago erakutsi behar zirela erabaki zen. Halaxe, urteroko 
aldi baterako erakusketak programatzeko erabakia hartu 
zen, denak ere Museoko funtseko piezekin osatuak. Kontua 
zen ikusleei aukera ematea pieza haiek guztiak ikus zitzaten; 
izan ere, espazio-eskasia zela-eta, administrazio- eta 
hezkuntza-sailetan gordetzen ziren hainbat pieza, eta, beraz, 
Museoko marrazketa- eta margo-ikastaroetako ikasleek 
baino ez zituzten ikusten. 

2008ko udan hasi ziren aldi baterako erakusketak, eta 
martxan jarraitzen dute gaur egun ere. Oraingo honetan, 
2016ko azaroan ospatzen denez Museoaren egoitza 
berriaren 10. urteurrena, 2016-2017ko aldi baterako 
erakusketak bestelako helburu bat dauka: 2008az geroztik 
programatu diren erakusketetako alerik esanguratsuenak 
berreskuratzea. 





Egoitzaren eraikina bera da instituzioaren garai berriko 
ezaugarri garrantzitsuenetako bat: XIX. mendeko higiezina, 
Museoaren egoitza izateko berritua eta egokitua. Jakina, 
bilduma erakusteko orduan, arkitektura aparta dauka; hala 
ere, eliza bera da Museoko eskultura-erreprodukzioak 
erakusteko desafio nagusietako bat. 

Egunez egun, hainbat erronkari aurre egin behar izan zaie; 
besteak beste, metro karratuen eskasia kudeatu behar da, 
baina, aldi berean, arkitekturaren garrantziari dagokion 
moduan erreparatu, eta, bestalde, oinarrizkoenera etorrita, 
obrak garraiatu behar dira, barruan mugitu eta gordailuan 
gorde. 



Samotraziako garaipena

Dudarik gabe, Samotraziako Garaipenaren eskala errealeko 
kopia da Berreginen Museo berriko irudi ezagunenetako bat. 
Museoa berriro ireki zenez geroztik, ohorezko tokian dago, 
garai batean elizako aldarea zegoen tokian.

Jatorrizko obraren ikuskera helenistiko teatralari ohore 
eginez, Garaipenak ongietorria ematen dio bisitariari, bere 
pribilegiozko kokalekutik. 

Louvreko Museoari erosi zitzaion eskultura hori, 1932an. 
Garai hartan, Europako museo handi gehienek zeuzkaten 
beren erreprodukzio-lantegi propioak; hala, beraiek 
gordetako originalen kopia ezin fidelagoak eskaintzen 
zituztela bermatzen zuten. 





2006. urtea izan zen irekieraren, berritasunaren eta 
itxaropenen urtea; 2007an, ordea, instituzioak ordutik 
aurrera jarraituko zuen bidea ezarri zen. Lehen hilabeteak 
benetan biziak izan ziren, eta, horren ostean, Museoak, bere 
sormen-helburuei leial, hainbat hezkuntza- eta zabalkunde-
programa jarri zituen martxan, askotariko taldeentzat.  

Era berean, elizan bertan hainbat kultur ekitaldi egin ziren, 
eta hainbat artista garaikideren aldi baterako erakusketak 
ezarri. 

Hezkuntzaren eta inguruko kultur bizitzaren ikuspuntutik, 
lehenengo solairua oso garrantzitsua izan da, hasieratik 
bertatik. Han ipini ziren hainbat jolas interaktibo, bildumari 
buruzko ezagutza zabaltze aldera, modu ludiko eta 
modernoan. Gainera, lehen solairuko instalazioa osatze 
aldera, lehen solairuko ikus-entzunezkoen aretoan bideo bat 
erakusten zen, igeltsuzko moldeak sortzeari buruzkoa. 



Miloko Venusa

Museoko lehen solairuan zegoen, baita ere, Miloko 
Venusaren eskala errealeko kopia. Louvreko museoari 
erosi zitzaion estatua hori, 1932an. Horrekin batera 
erakusten ziren eskulturaren beste zazpi bertsio txikiago. 
Bertsio horietako bat igeltsuzkoa zen; besteak, berriz, 
erretxinazkoak. Erretxinazko sei figura horietako bakoitzak 
bestelako material bat antzeratzen zuen. Miloko Venusaren 
bertsio txiki horiek Bilbao Arteko lantegietan egin ziren, 
eta horiekin batera egin zen argazki-sorta bat ere, zeinak 
moldeak eta erreprodukzioak egiteko prozesua islatzen 
baitzuen. 



Venus 2.0
Zenbaitetan, Bildumako pieza ospetsuenak inspirazio-iturri 
izan dira, kopien eta testuinguru artistiko anitzaren ikuspegi 
partikularra eskaini duten egungo produkzioetarako. Mota 
horretako azken erakusketak, En Versión Original izenekoak, 
hiru gazteren sorkuntzak bildu zituen; lan horiek Museoko 
aretoetan ikusi ohi diren piezen hautaketa zainduari buruzko 
gogoeta egiten zuten.

Aldi baterako erakusketa honekin ospatutako 10. urteurrena 
dela-eta, jatorrizko obra bat gehitu nahi izan dugu, 
urteurrenerako sortutakoa. Venus 2.0 izenekoa da. Rubén 
Frejok –lehen apipatutako erakusketako partaidea- egindako 
collagea da, eta erabilitako teknikak erreprodukzioaren ideia 
dakarkigu; gaiari dagokionez, Artearen Historiako eta Bilboko 
Berreginen Museoko bildumako pieza nabarmenetako 
batekin lotzen da: Miloko Venus.

Erakusketan pieza hori muntatzeko ideiarekin jolasean, 
Frejok edertasunaren ikono diren bi hauen arteko sinbiosia 
proposatzen digu: Greziako antzinako jainkosa eta femme 
fatalea, kasu honetan Gildaren figurak irudikatutakoa. 
Lehenengoa oihalezko pantaila baten atzean ezkutatzen 
da, eta bigarrena, aldiz, Pantaila Handian ikus daiteke. 
Miloko Venusaren besoak dira bere ezaugarri ospetsuenak, 
halakorik eduki ez arren. Hain zuzen ere, eskularru beltzak 
jantzita dituzten beso horiek Gilda sentsualenaren identitate-
zeinua bilakatu dira. Horrela,bada, besoak bi emakumeen 
arteko lotura bilakatzen dira, eta edertasunaren ikono berri 
eta eguneratua irudikatzen dute.





2008ko uztailaren 18an ireki zuen Berreginen Museoak 
administrazio- eta hezkuntza-egoitzako funtsekin ekoitzitako 
aldi baterako lehen erakusketa. 

Urte horretako abuztuan ziren egitekoak Joko Olinpikoak 
Beijingen; beraz, aldi baterako lehen erakusketa haren gaia 
hauxe izan zen: Antzinateko Joko Panhelenikoak. Zortzi 
eskultura erakutsi ziren: ordura arte, Museoko marrazketa- 
eta margo-ikastaroetarako baino ez ziren erabiltzen pieza 
haiek. 



Herakles

Berreginen Museoko aldi baterako lehen erakusketaren 
hasieran zegoen Heraklesen kopia, k. a. V. mendeko 
hastapenetakoa, zeinak Afaiaren tenpluaren frontoietako bat 
dekoratzen baitzuen, Eginako uhartean. 

1932an, Museoak gutuna bidali zion Municheko Gliptotekari, 
eta bertan galdetu zion ea zenbat balio zuten eskultura-sorta 
horretako bi piezak: Heraklesenak eta Hilzorian dagoen 
Gerlariarenak. Hurrengo urtean iritsi ziren bi piezok Museora, 
eta 1933ko amaieran patina ipini zitzaien, hautsetik eta 
hezetasunetik babesteko. 





Giza Eskubideak ezagutzeko Nazioarteko Urte izendatu 
zuen NBEk 2009. urtea. Hori dela-eta, Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsalari eskaini zitzaion urte horretako 
irailaren 11n ireki zen erakusketa. 

Noren Esku? Los Derechos Humanos en la Historia deitzen 
zen erakusketa, eta alderatu egiten zituen Adierazpen 
Unibertsaleko bermeak eta hainbat kultura historikotan giza 
eskubideek benetan izan duten tokia. Hala, bisitariek ibilbide 
zabala egiten zuten, hasi Mesopotamia antzinakoan eta 
XVI. mendean bukatuz, eta erakusketak agerian uzten zuen 
nola ulertu ziren norbanakoaren eta taldearen eskubideak 
hainbat kontinente eta une historikotan. 



Hammurabiren Kodea

Berreginen Museoko kopiarik ezagunenetako batek 
irekitzen zuen Noren Esku? Los Derechos Humanos en la 
Historia erakusketa: Hammurabiren Kodeak, hain zuzen. 
1936an erosi zen obra hori. Louvreko museoak egin 
zuen erreprodukzioa, eta instituzio berak egindako beste 
sei obrarekin batera iritsi zen Bilbora. Guztira, 1.500 
franko ordaindu ziren; horrez gain, 750 franko ordaindu 
ziren enbalatzeko, eta 880 franko piezen seguruen eta 
garraioaren truke. 





2010ean egin zen Faktoria Michelangelo aldi baterako 
erakusketa, eta orduantxe abiatu zen Estatuko bi berreginen 
museoen arteko harremana. Florentziako Michelangelo 
Buonarroti maisuak eskulturaren historian izan duen 
eraginari erreparatzen zion erakusketak, eta, era berean, 
aztertzen zuen nolako eragina izan zuten pieza enblematiko 
klasiko batzuek Florentziako artistarengan. 

Erakusketa hura osatze aldera, Artelan Berreginen Museo 
Nazionalak ezin eskertuzko laguntza eskaini zuen: hain 
zuzen, bi lanen tamaina txikiko kopia laga zion Bilboko 
museoari, alegia, Egunaren eta Gauaren Alegoriak. 
Mediciren Giulianoren hilobirako sortu zituen artistak obra 
horien originalak. 



Hilzorian dagoen Esklaboa

2010eko erakusketari esker, Madrildik etorritako eskultura-
erreprodukzio bat erakutsi zen, eta, horrez gain, beste 
hainbat kopia ere erakutsi ziren, ez soilik Michelangelorenak, 
baizik eta Errenazimenduko beste artista batzuenak ere, 
nahiz eta, normalean, piezak horiek ez dauden ikusleen 
eskura. Besteak beste, nabarmentzekoa da Michelangelok 
Julio II.aren hilobirako egin zituen bi esklaboen eskulturak.

1935ean erosi zuen Bilboko Berreginen Museoak Hilzorian 
dagoen Esklaboaren igeltsuzko kopia. Erreprodukzio hori 
ez zuen Louvreko Museoak egin, zeinean gordetzen baita 
obra originala, baizik eta Bartzelonako Casa Lena lantegiak. 
Eskulturaz gainera, Psike jainkosaren erreprodukzio bat ere 
erosi zen. Bi piezek eta garraioak, guztira, 800 pezetako 
kostua izan zuten. 





2007az geroztik, Bilboko Berreginen Museoak hainbat 
hezkuntza-programa eskaintzen dizkie eskolei, eta, horien 
barruan, arrakasta handia izan du eta dauka Moda kontua 
deitutakoak. Bisita-tailer horren bidez, Antzinako Greziako 
edertasun-kontzeptuari heltzen zaio, eta aztertzen da nola 
islatu zen edertasun-eredu hori garai hartako artelanetan. 

Abiapuntu horri tiraka, aldi baterako erakusketa bat antolatu 
zen, eta, bertan, normalean biltegian gordetako obrak 
erakusteaz gainera, lau erreprodukzio berri erakutsi ziren, 
beren-beregi erakusketarako eginak. 



Museoko busto berriak

Erakusketa berriaren harira, lau busto eskatu ziren –
esposizio honetan, horietako hiru erakusten dira–, eta 
lan horiei esker osatu zen erakusketaren azken atala. 
ACC Técnicas de Escultura enpresak egin zituen denak. 
Bildumako eskultura osoetatik abiatuta egin ziren busto 
horietako bi. Lehenengoan, Demostenes greziar hizlari 
handiaren musua islatzen da; bigarrenean, berriz, Partenoiko 
metopetako zentauro baten aurpegia agertzen da. Azkenik, 
irudietatik abiatuta egin ziren beste bi bustoak, biak ere, 
garai helenistikoko obren erreprodukzioak: Alejandro, 
Heliosen gisara, eta Atsoa.





2012. urtean, lehenengo aldiz, Bilboko Berreginen Museoak 
erakusketa bat antolatu zuen Museoko aretoetatik kanpo 
erakusteko. Partenon, Atenaren egoitza, halaxe zuen izena 
erakusketak, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Ondare aretoan 
erakutsi zuten, apirilaren eta uztailaren artean.

Erakusketa horretako edukiei tiraka, Museoak aldi 
baterako erakusketa berria osatu zuen: Akropolis, Mito 
Biziak. Antzinako Greziako monumentu ezagunenetako 
bateko eskulturei erreparatzen zien erakusketak, Atenasko 
Akropoliseko eskulturei, hain zuzen. 

Gainera, errealitatea areagotzeko gailu bat ezarri zuen 
Tecnaliak, eta, horri esker, Partenoiko Panateneen Frisoaren 
koloreak ikus zitezkeen, neurri batean. Zehazki, Atenasko 
historiarekin lotutako hiru jainkoren garrantzia azpimarratzen 
zuen proiekzioak: Atena, Poseidon eta Hefesto.



Panateneen Frisoa

160 metro neurtzen du, luzeran, Panateneen jatorrizko 
frisoak; Akropolis, Mito Biziak erakusketan, ordea, 
ekialdeko 7 metro eta mendebaldeko 3 metro erakutsi 
ziren. Partenoiko aurrealdeari (erdiko gunea) eta atzealdeari 
dagozkio atal horiek, hurrenez hurren. Lehenengo puskan, 
Atenari urtero egiten zitzaion eskaintza agertzen zaigu –
peplo delakoa–; bigarren zatian, berriz, oparia eman aurreko 
zaldi-prozesio famatua agertzen da. 

1934an hasi ziren Panateneen frisoaren atalak erosteko 
izapideak; hala ere, hurrengo urteko otsailean iritsi ziren 
obrak Bilbora. Erosketa-agirien arabera, kopiek, guztira, 
832 kilo pisatzen zuten eta 46 libra, bi txelin eta bi penike 
kostatu zuten. 

Erakusketa honetarako, frisoaren ekialdeko atala 
berreskuratu dugu; zehazki, Atenasko poliseko jainkorik 
garrantzitsuenak agertzen diren puska: Atena Poseidon eta 
Hefesto.





Antzinako Greziako arteari buruzko hainbat erakusketa 
eskaini ostean, Bilboko Berreginen Museoak erabaki zuen 
Florentziako Errenazimenduari buruzko erakusketa bat 
antolatzea. Horretarako, Berreginen Museo Nazionalaren 
laguntza aparta jaso zuen berriro ere. 2011z geroztik, 
Valladolideko Eskultura Museo Nazionalaren parte da museo 
hori. 

Oraingo honetan, 11 obra hartu ziren Mariaren Bihotza 
elizako Museoko biltegitik, eta, horrez gainera, beste bost 
pieza ekarri ziren Eskulturako Museo Nazionaletik; hala, 
kolaborazio-bide emankor bat abiatu zuten bi instituzioek. 



Giambolognako Hegodun Merkurio

Bilboko Berreginen Museoak erosi zituen estreinako 
obretako bat dugu erakusketa honetan erakutsi zen 
Giambolognako Hegodun Merkurioren kopia. 1930eko 
azaroan, museoak 11 eskultura-erreprodukzio eskatu zizkion 
Benito Bartolozziren lantegiari, eta obrak hurrengo urtean 
iritsi ziren Bilbora.

Giambolognako estatuaren kopiak 150 pezeta balio zuen. 
Agirietan dioenez, 1932an egin ziren museoko bildumako 
piezen lehen mantenu-lanak, eta orduantxe garbitu ziren eta 
patina ipini zitzaien. Merkurioa zaintzeko lanek 27 pezeta 
balio izan zuten. 

David

Verrocchioren David lanaren kopia ere Benito Bartolozziren 
lantegi madrildarrak egin zuen, Merkurio bezalaxe. Zortzi 
erreprodukzioko sorta baten parte zen pieza hura, eta 
1930eko irailaren hasieran iritsi ziren denak. 

Sarritan, handiak direlako edo konplexuak direlako, 
erreprodukzioak zatika husten dira, eta, gero, zirien bidez 
mihiztatzen. Horrela, errazago egiten eta garraiatzen dira, 
material hauskorra baita igeltsua. 





2014. urtearekin batera inflexio-puntu bat gertatu zen 
Museoko aldi baterako erakusketen ekoizpenean, hainbat 
arrazoi tarteko. Hasteko, gaien ikuspuntuaren harira, arreta 
handiagoa eskaini zitzaien obren protagonistei. Bestalde, 
Eskulturako Museo Nazionalarekin lanean jarraitzeko 
aukera izan zen; hain zuzen, instituzio horrek laga zituen 
erakusketako 30 piezetako 16. Gainera, erakusketa hartan, 
Euskal Museoak ere eskaini zuen laguntzarik –halaxe 
abiatu zen instituzioen arteko beste elkarlan-ildo bat–: 
historiaurreko 3 obra bizkaitar laga zituen, hain justu. 

Azkenik, Museoko marrazketa- eta margo-irakaslea den 
Bea Apariciok Zezenaren jauziaren mural kretarraren kopia 
bat egin zuen erakusketako paretetako batean, eta, hala, 
bertako edukiak aberastu ziren. 



Antzaradun Umea

Antzaradun Umea izan zen erakusketa honetako alerik 
enblematikoenetako bat. Ahatedun Umea deritzo estatua 
horri museoaren aktetan: 30eko hamarkadan erosi zen, 
Benito Bartolozziren lantegi madrildarrean. 1930eko azaroan 
onartu zen erosketa. 

Benito Bartolozzi, haren aita bezala, eskultura-moldegintzako 
lantegiko buru izan zen San Fernandoko Errege Akademian, 
eta, gainera, XX. mende hasierako kopia-lantegi nagusietako 
bat zuzendu zuen Madrilen. Erreprodukzio bikainak egin, 
eta ezin lehiatuzko preziotan saltzen zituzten; horregatik, 
museoen eta eskolen ezinbesteko erreferentzia izatera heldu 
ziren. 





Grand Tour Italia da Bilboko Berreginen Museoak ekoitzitako 
aldi baterako azken erakusketa. Aristokrata britainiarren 
pausoei segika garamatza erakusketa horrek: XVIII. 
mendean, jende-multzo horren artean modan egon ziren 
erdizka ikastekoak eta erdizka dibertitzekoak ziren bidaiak, 
batez ere Italiara. 

Bigarren urtez jarraian, Euskal Museoko bildumako pieza 
ugarirekin aberastu zen erakusketa. Era berean, 2014an 
bezala, Bea Apariciok margo-erreprodukzioak egin ditu, 
erakusketaren harira. Oraingo honetan, bi taula txiki egin 
zituen, Estabiako Villa Ariannan aurkitutako bi margo 
erromatarren kopiak, hain zuzen. 



Venus de’ Medici

Dudarik gabe, Venus de’ Medici ezaguna dugu Grand 
Tourreko eta erakusketako eskultura izarretako bat. 
1930eko azaroaren 13an, Bilboko Artelan Berreginen 
Museoko Patronatuko Batzordeak gutun bat bidali zion 
Florentziako Arte Institutuari, eta museoko hirietan zeuden 
hainbat eskulturari buruz galdetu zion, tartean, Uffizi 
Galerian gordetzen den Venus famatuari buruz. 

Zenbait egun geroago, Batzorde horrek berak Benito 
Bartolozzi jaunari idatzi zion, eta eskultura horren eta 
beste zenbait lanen prezioaz galdetu. Bigarren lantegiak 
eskaintzen zituen preziorik merkeenak; horrexegatik, 
bigarren lantegiaren alde egin zuen Batzordeak, eta 
instituzioak erositako lehen sortetako baten parte izan zen 
Venus. 
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