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laburpena
resumen

Lan honen helburua Andoaingo lau artista garaikideen (Gotzon Etxeberria, Iñaki Olazabal, Pello Irazu
eta Jose Ramon Amondarain), bizitza eta obra biltzea, garatzea eta aurkeztea izan da, Euskal Herriko
testuinguru artistikoaren barnean uztartuz. Gainera, gaur egun Andoainen artearekin zerikusia duten
ekintza kulturalei aipamena egin nahi izan zaie.
Andoain, arte garaikidea, pintura, eskultura, ekintza kulturalak.

Este trabajo tiene como objetivo recopilar, desarrollar y mostrar la vida y obra de cuatro artistas contemporáneos de Andoain (Gotzon Etxeberria, Iñaki Olazabal, Pello Irazu y Jose Ramon Amondarain),
que se han contextualizado dentro del panorama artístico del País Vasco. Asimismo, se ha querido
hacer referencia a las actividades culturales ligadas al arte que se llevan a cabo hoy en día en Andoain.
Andoain, arte contemporáneo, pintura, escultura, actividades culturales.

abstract

The aim of the following work is to collect, develop and show the life and work of four contemporary
artists of Andoain (Gotzon Etxeberria, Iñaki Olazabal, Pello Irazu and Jose Ramon Amondarain), which
have been contextualized along the artistic view of the Basque Country. Also, we have tried to mention
art-related cultural activities carried out these days in Andoain.
Andoain, contemporary art, painting, sculpture, cultural activities.

Asmo, helburu eta amets...
“Hoy en día vivir del arte es una utopía que hay que hacer posible”
(Xabier Laka)
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1. AURKEZPENA.
Datozen lerroetan artearen munduan murgilduta diharduten hainbat andoaindarren berri eman nahi da. Izan ere, zenbaitetan ekintza artistiko kulturalak ez du nahikoa
ikusgarritasun izaten eta ondorioz, pertsonai askoren egitekoa ahaztuta eta barreiatuta geratzen da oroitzapenen ganbaran. Hori dela eta, ikerketa honen funtsa, Gotzon
Etxeberria, Iñaki Olazabal, Pello Irazu eta Jose Ramon Amondarain artisten ibilbideen
azterketa burutzea izango da. Hala, artista bakoitzaren lan pertsonalari arreta berezia
eskaintzeaz gain, Andoain herriarekiko izan duten atxikimendua ikusiko dugu, euren
obren aurrekariak eta eraginak zehaztuz.
Era berean, Andoainen eta artegintzaren arteko lotura uztartu nahi izan da, arte
sorkuntza eta zaletasuna bultzatzen duten herri ekimenei aipamena eginez. Izan ere,
garrantzitsua da herri batean artearekiko zaletasuna eta sorkuntzarako bultzada sustatzen
dituzten agenteak ezagutzea, baita artearen difusiorako edota zabalkunderako nagusiak
diren egiturak ere. Hartara, denboraren poderioz, gure herrian aurrera eraman diren
apurkako ekintza artistiko eta kulturalen bitartez, arte sorkuntzarako giro aproposa ernatu
dela baieztatu ahal izango dugu. Egiazki, artearen kontzeptuak bere izatean biltzen dituen
diziplina anitzetako zenbaitzuk Andoainen lekua hartzen dute gaur egun.
Beraz, azterketa honek atal desberdinak biltzen ditu. Batetik, ikerlan honen mamiari
heltzeko ezinbestekoa izango da aurrekarietara jotzea. Horretarako, euskal artegintzari nolabaiteko hurbilpena egin nahi izan zaio, eskulturgintzaren eta margogintzaren
alorretik. Zalantzarik gabe, arbasoetara itzultzeak arte produkzio garaikidea ulertzen
lagunduko digu. Izan ere, iraganean emandako ekimenen, ekintzen eta ideien garapenaren emaitza da gaur egun gure panorama artistikoa osatzen duena. Bestalde,
kontuan eduki behar ditugu nazioarteko eragin artistikoetara zabaltzen diren erreferentziak, lau artisten ibilbideari heltzeko ezinbestekoak direnak. Hortaz, ikuspegi artistiko
zabal honen eragina arte plastikoetan trebatu ziren lau andoaindarren garapenean
islatuta ikusi ahal izango dugu.
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Jaioterri berarekin eta giro artistiko berdintsuan heziak, Andoaindik abiatzen den
ibilbide artistiko konplexu eta berezko bati hasiera eman zioten Etxeberriak, Olazabalek, Irazuk eta Amondarainek. Dena dela, guztiak andoaindarrak badira ere, euren bide
propio eta pertsonala taxutuz joan dira urteetan zehar euskal artegintzaren barnean
son handiko artistak bihurtzeraino (zenbaitzuk, goreneko mailara heldu direlarik nazio
eta nazioarteko giro artistikoan). Eskulturgintza zein margogintza eremuaren baitan
guztiz desberdina den obra burutzen dute, artistaren izatea horretan baitatza neurri
handi batean; berezko den grina aurkitzea eta lantzea. Beraz, artista bakoitzetik etekin
desberdina lortuko dugunaren ideiarekin bat, ikuspegi zabal hori biltzen saiatuko gara.
Orobat, planteatutako ideia hauei guztiei erantzuna emateko helburuarekin garatu
da ondorengo ikerketa lana. Ikuspegi artistiko jakin batetik sortutako andoaindar artista
garaikideen figura berreskuratzeko asmoz, eta bestetik, artearekiko prestaketa, heziketa
eta zaletasuna bultzatzen duten ekimenak biltzeko gogoz ere.
Azken lerro hauen bitartez, ikerketa lanaren buruketan ezinbestekoak izan diren
pertsonen laguntza eskertu nahiko nuke bihotzez. Batetik, Andoaingo Udal Artxiboari,
Andoaingo Ikerketa Historikorako ahalbideratzen duen aukeragatik eta noski, Karmele
Otaegiri eta Marta Trutxuelori nigan jarritako konfiantza eta laguntzagatik. Bestetik, lan
honen protagonistak izan diren Gotzon Etxeberriari, Iñaki Olazabali, Pello Irazuri eta Jose
Ramon Amondaraini, euren tratu onagatik eta eskainitako laguntza eta kolaborazioagatik. Aipatutakoak ez dira bakarrak ordea, eta bide batez, eskerrak eman nahiko nizkieke
baita ere, Andoaingo Kultura Saileko arduraduna den Garbiñe Agirreri, eta Eduardo
Arreseygor eta Marga Oyarzuni, beraien arte sorkuntza tailerrean trebatu nintzelako eta
oraingoan ere euren laguntza eskaini didatelako. Ezin dut ahaztu EHUko irakaslea den
Haizea Barcenilla, proiektuaren ideiak eta baliabideak bideratzen lagundu izanagatik,
bere laguntza euskarri bat izan baita niretzat. Eta azkenik, eremu pertsonaleko senide
eta lagunei ere, nigan ezarritako konfiantza, animo eta laguntasun amaigabeagatik.

2. ANDOAINGO BIZITZA ARTISTIKO ETA KULTURALARI SARRERA.
Urteetan zehar Andoaingo herrian aurrera eramandako zenbait ekimenei esker,
egun, alor askotara zabaltzen den arte sorkuntzarako aproposa den giro bati buruz
hitz egin ahal dugu. Andoaingo Udaleko Kultura eta Hezkuntza Sailaren politikari esker,
eta hein handi batean, herri-ekimenari esker, apurka, arteen garapenerako funtsezkoak diren zenbait egitura sortzen joan dira. Horrenbestez, ondoren garatuko den atal
honek, arte sorkuntza eta zaletasuna bultzatzen dituzten jarduerei egin nahi die erreferentzia. Euren garrantziagatik aipatzea merezi duten arren, beste ikerketa sakonago bat
eskaini beharko litzaieke, herrian izandako eragina aztertzeko. Lan honek, hurrengo
pauso horri ateak irekiak utzi nahi dizkio, egitasmo honen zabalera dela eta, ezin izan
baitzaio ikuspegi zabalago bat eskaini.
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2.1. Artea, kultura eta hezkuntza jarduerak.
Aipatu dugu garrantzitsua dela herri batean artearen inguruan bultzatzen eta
sustatzen diren agenteei erreparatzea. Horregatik, iraganera jo behar dugu ezinbestean, azken hamarkadetako ekimen kultural eta artistiko garrantzitsuenak aipatzeko.
Andoaingo bitziza kulturala pizteko asmotan, urteetan zehar lanean jardun duten
elkarte, jarduera eta egitasmo nagusienak izendatzea litzateke atal honen egitasmoa.
Zenbaitzuk, iraupen laburrarekin eta beste batzuk jardunean oraindik, Andoaingo
panorama kultural artistikoa osatzen laguntzen dute. Gainetik bada ere, artearen baitan
biltzen diren alor ugarien baitan, gaur egun, Andoainen aurkitu ahal diren zenbait
egitasmo finko gerturatu nahi dira.
Musikaren alorrean, XIX. mendez geroztik 1970 urtera arte biziraun zuen Andoaingo
Musika Banda genuke. Zentzu berean, 90ko hamarkadaz geroztik Andoaingo Musika
Banda da aipagarri, joera ezberdinetako ikus-entzuleak biltzeko gai dena herriko zaletasuna eta ekimen kulturala suspertzeko asmoz1. Honen harira, Olagain Herri Musika
Eskola genuke, euskal musika tresnetan zaletzeko aukera ematen duelarik. Gainera,
bertatik sortu dira gaur egun Andoainen aurki ahal diren musika talde asko, dultzainero edota txalaparta joleak. Azkenik, Alberto Agirre abesbatza, 1886an Errezilen jaiotako
musikariaren izena daramana, eta urteetan zehar emanaldi desberdinak eskaintzen
dituena.
Bestetik, Andoaingo bizitza sozio-kulturalean eragiteko xedearekin eratu zen 90ko
hamarkadan Otita Kultur2 Elkartea. Talde honen egitasmoaren partaide ziren besteak
beste, Agustin de Leitza Xake taldea, Askapena, Askagintza, Andoaingo Ekologistak,
Kitto, Munilla Atseden taldea eta Emakumeen taldea ere. Orokorrean, talde kulturalen
bilgunerako lokalak eskeintzea zuen helburu, bertatik, jarduera desberdinak prestatu
eta antolatu ahal izateko. Esaterako, kontzertuak, argazki lehiaketak, arte erakusketak,
aste kulturalak, etab. antolatu zituzten.
Aitzitik, badira bestelako jarduera artistiko kulturalak aurrera eramaten dituzten
zenbait elkarte ere. Aitzindarien artean, euskal folklorea sustatzeko helburuarekin jaio
zen Lizar Makil taldea aipatu beharra dago, zeina, 1962an dantzarako grina erakutsi
zuen andoaindar talde gazte batek sortu zuen. Haien esku geratu zen 1976tik aurrera Andoaingo San Joan eguneko Axeri Dantzaren antolaketaren ardura. Bestetik, Urki
Dantza Taldea, euskal dantza tradizionalen ondarea biziraun dezan lan egiten duen
kultur elkartea da 80ko hamarkadaz geroztik. Herriko ikastetxeetan egiten ziren dantza
ekintzak zirela hasi bazen, egun, umeen eta helduen talde batez osatua dago, dantza

1 HUITZI BELAMENDIA, Xabier. “’Ez abandonatu instrumenturik edozein taberna-zulotan’. Musika Bandaren
Historia”, Leyçaur, 12, 2011, or. 91
2 Andoaingo Udal Artxiboa (A.U.A.) Otita Kultur Elkartea, 1991. AN200/2
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ezberdinak irakatsiz eta gizarteratuz3. Ildo honetatik, Azelain Ballet Elkarteak dantza
klasikoa eta jazz dantza zabaltzea ditu helburu, ikastaroen eta eskualdean eskaintzen
dituen emanaldi desberdinen bidez. Honetaz gain, Jira Bira elkartearen buru zen Bakartxo Arabaolazaren eskutik, dantza estilo anitzeko ikastaro trinkoak eskaini ohi zituen
haur zein helduentzat. Honen jarraipena, “Joseba eta Bakartxo” eskola da, dantza mota
ezberdinen ezagutza eta trebaketa ahalbideratzen jarraitzen duen dantzari bikote
profesionala.
Antzerkigintzaren alorrak zeresan handia izan zuen Andoainen Itzularri elkartearen
eskutik 1988tik 1997 urtera bitartean. Ikastetxe mailan lanean hasi baziren ere, Oskar
Galiana, Nekane Elizagarate eta Jose Manuel Langara antzerki-eragileek, herrian hiru
tailer zabaldu zituzten antzerki hitza aitzakiatzat harturik. Kreatibitatearen, adierazpenaren eta komunikazioaren garapena sustatzeko helburuarekin, haur eta gazte taldeak
trebatu zituzten antzerkigintzaren baitan4. Gaur egun, Katramila antzerki eta dantza
eskola dugu, euskal antzerkigintza xede duten mota guztietako ekintzak bideratzen
saiatzen den elkartea, hain zuzen ere.
Zine eta ikus-entzunezkoen eremuari dagokionez, Andoaingo Zine eta Bideo Eskola
(ZIBIES/ESCIVI) aipatu beharra dago. 80ko hamarkadatik aurrera, Euskal Herri zein estatu
mailan, ikus-entzunezko (Soinuan, Irudian, Animazioan, Errealizazioan eta Produkzioan)
sektorean erreferentziazko zentro bihurtu da. Izan ere, hezkuntza praktiko batean
oinarrituta, kreatibitatea eta jarrera ekintzailea sustatzea du helburu5. Honi lotuta, eta
Andoaingo Udalarekin elkarlanean, KANAL-ON Andoaingo Telebista sortu zen sei-zazpi
urteko iraupena izan zuelarik. Bestetik, bideoaren inguruko zaletasuna sustatzeko eta
bultzatzeko asmoarekin sortu zen 1988an Irudi Bideo Elkartea. Bideo lanak oinarri, 90ko
hamarkada erdialdera arte, ikastaroak, tailerrak, erakustaldiak eta bestelako jarduerak
antolatu zituen taldea izan zen; bideoa, perspektiba artistiko batetik landuz. Horretarako, EITB, Arteleku eta Zine eta Bideo Eskola izan zuten bidelagun hainbat proiektutan6.
Bestetik, 2011. urteaz geroztik, Trentxiki Argazki Elkartea litzateke aipagarria. Argazkilaritzarekiko pasioa duten hainbat lagunen ekimenetik abiatu zen, eta gaur egun,
Urigain Kultur-Etxean dute bere egoitza. Argazkigintzaren inguruan topaleku izateko
jaio zen elkarte andoaindar honek, argazkigintza, adierazpen artistiko eta grafiko bezala
hedatzea du xede. Hortaz, argazkigintza digitalaren tekniken eta prozesuen berri eman
nahi dute jarduera desberdinen bitartez. Esaterako, tailerrak eta ikastaroak burutzen
dituzte argazkigintzan hasiberriak direnentzako, baita argazki teknikan aurreratuagoak
daudenentzako ere. Bestalde, argazkigintzaren praktika hedatzeko baliagarriak diren

3 (URKI DANTZA TALDEA, web orrialdea) http://urkidantzataldea.com/index.php
4 A.U.A, Itzularri, 1988. AN1684/2
5 (ZINE ETA BIDEO ESKOLA, web orrialdea) http://www.escivi.com/Escuela_de_Cine_y_Video/Home.html
6 A.U.A., Irudi bideo elkartea, 1988. AN1724/7
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erakusketak, argazki saioak eta lehiaketak ere antolatzen dituzte7. Esaterako, 2013an
Argazkialdia’13 jaialdiak hartu zuen leku Andoaingo kaleetan, kultura eta herri mailako
merkataritza sustatzeko asmotan.
Arte plastikoen eremuan, Udal Kultura batzordeak antolatutako ikastaroak aipatu
behar ditugu. Hauek, pintura eta marrazketaren, arte aplikatuen eta egur tailaren
ingurukoak izan ohi dira. Hezkuntza arloan ere, badira garrantzi handiko zenbait pertsonaia. Batetik, Andoaingo Zumea kalean jaiotako Juan Bautista Barandiaran, zeinak
irakasle bezala Andoaingo La Salle ikastetxean, eta bere etxean, arte plastikoetarako
eta musikarako zuen izugarrizko trebezia erakusteko eta irakasteko aukera izan zuen.
Ezin dugu ahaztu 80ko hamarkada bukaeran Famili eta Gizarte Heziketarako zentrotik,
Emilio Truchuelo pintura zaleak, emakumeen hezkuntzaren alde egindako lana margogintzaren alorrean8.
Aitzitik, Andoaingo ekintza artistikoari jarraipena emateko beharrari erantzuten dio
Lau Arte Ekintza Sorkuntza tailerrak. Arte Ederretan lizentziatutako zenbait gaztek osatu
zuten 2011ean. Elkarteak, artearen sorkuntza eta jarduera artistikoan lan egiteko gune
bat sortzea zuen helburu, arteak dituen balore kultural eta komunikatiboak zabaltzeko.
Han biltzen diren artistak arte esparru desberdinetan dabiltza lanean, pintura, argazkigintza, diseinua, zeramika grabatua eta abar. Gainera, ikastaroak antolatu izan dituzte
zeramika eta grabatuaren inguruan esperimentatzeko eta lanak burutzeko. Izatez, talde
irekia da eta interesatua dagoen edonor gerturatu daiteke bertara lan egitera. Esan,
Lau Arte Ekintza Sorkuntza tailerreko zenbait kideek eta andoaindarrak diren beste
artista batzuekin batuta ArteK2 (Andoaingo Artisten Kabia) galeria sortu zutela 2009an.
Iraupen laburreko iniziatiba izan zen, Kale Nagusiko komertzioa berpizteko helburua
zuen eta era berean, andoaindar artistentzako espazio berri bat sortzea9. Kale Bilguneak
bultzatutako proiektu honek, arteari, artisautzari, argazkiari edota bestelako diziplinentzako adierazpen esparru bat sortzea izan zuen xede, behin behineko arte erakusketak
antolatu zirelarik. Esaterako, Gartxot Arregi, Xabi García, Alaitz García, Yuri Elizegi, Mónica
Moyano, Aaron Bachiller, Amaia Kapellan, Edurne Pisador, Agang, Iker Valle, Olaia
Zapirain eta Joxetxo Vertungo artisten lanek izan ziren ikusgai.
Zentzu honetan ere, Toñy Landak Andoaingo Kale Nagusian izandako Arte Galeria
ekarri behar dugu gogora, baita tarteka erakusketak bildu izan dituzten Andoaingo
komertzio eta tabernak ere, zeintzuk, artearen difusioaren aldeko paper garrantzitsua
betetzen duten.

7 (TRENTXIKI ARGAZKI ELKARTEA, web orrialdea) http://trentxikiargazkielkartea.org/
8 A.U.A., Famili eta Gizarte Heziketarako zentroak, 1987. AN377/10.
9 OLANO, Marivi. “Nace ArteK2, un espacio que da cobijo a las disciplinas artísticas”, Diario Vasco, 2009ko
abenduaren 29a.
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Azkenik, Andoaingo bizitza artistikotik baino, eremu soziokulturalaren baitan
ezinbesteko papera betetzen duten elkarte eta ekimen mordoxka dugula ahaztea ez
litzateke zilegi. Beraz, gogora ekarri behar ditugu, hala nola, Manuel Larramendi Kultur
Bazkuna, euskal kultura arnasberritzeko eta euskara suspertzeko egiten duen lanagatik;
Aiurri aldizkari, Buruntzaldea eta Beterriko albisteen berri ematen diguna; Andoaingo
Gaztetxea, kontzertu antolaketan aitzindaria izanagatik, bertan Euskal Herriko musika
talde ugariek bere lehenengo pausoak eman dituztelarik eta Burdiña Taldea, Andoain
nahiz inguruko kultur ondare historikoa argitara ateratzeko egiten duen auzolanagatik
ere. Bestelako erantzukizuna dute, Andoaingo Extremadurako-Etxea “El miajón de los
castúos” delakoa, eta Triana elkarte kulturala aste kulturalen bitartez Extremadurako eta
Andaluziako folklorearen berri ematen dutenak.

2.2. Andoaingo “Taller Creativo” izenekoa.
Arreta berezia ezarri behar diogu oraingoan Eduardo Arreseygorrek (La Plata,
Argentina, 1949) eta Marga Oyarzunek (Andoain, 1951) Andoaingo “Taller Creativo”-an
arte sorkuntzaren alorrean burutu izan duten lanari. Arreseygor argentinarra bada ere,
bere birbiraitona Irurakoa zuen, XIX. mende erdialdean Argentinara jo zuen haietakoa. Bere arbasoen jatorrira itzuliz, Arreseygor, Euskal Herrian finkatuta zen aspaldi,
bertan, sorkuntza eta hezkuntza artistikoa modu paralelo batean jorratzen dituelarik.
Arreseygorrek bere ibilbidearen hastapenari berebiziko garrantzia ematen dio, La Platako Unibertsitatearen zuzendaritzapeko Batxilergo Artistikoa –Marrazketa artistikoan
espezializatu zelarik– burutu izana 13 urtetatik 18 urte bitartera. Izan ere, argentinarrarentzat, kreatibitatea giza adimenaren nolakotasun bezala, adierazpen artistikotik landu
beharreko gaitasuna dela uste du. Bederen, kretatibitatea, ez da soilik arte plastikoetara
murrizten, edozein alorretan aplikatu baitaiteke.
Ondoren, La Platako Unibertsitatean Arte Ederrak ikasteari ekin zion pinturako
espezialitatean. Bederen, Argentinako egoera politikoak bultzatuta –garaiko diktadura militarrak izua zabaldua zuen nonahi– ezinezkoa suertatu zitzaion bere ikasketak amaitzea, hala, urte baten faltan ikasketak eten eta Europa ezagutzera etorri zen,
museoak eta artelanak ikusteko intentzioarekin. Espainiara jo zuen lehendabizi, nahiz
eta zinez, helburua, Parisera heltzea zen. Behin iritsita, Madrilen, Bartzelonan eta Mallorcan egin zituen egonaldi txikiak, hala moduz lan egiten, bizi eta bidaiatu ahal izateko.
Eivissan Marga Oyarzun ezagutu zuen eta berarekin Andoainera etorri zen.
Andoainen urte bete igaro eta gero, arte sorkuntza bermatuko zuen tailer bat
sortzearen ideia burutu zitzaien. Izan ere, Arreseygorri hezkuntza eta pedagogia artistikoaren inguruko nozioak interesatzen zitzaizkion, dagoeneko batxilergoan jorratu zituenak. Aldiz, Marga Oyarzunek artearen munduan zaletua, administrazio lanak burutzen
zituen, nahiz eta denborarekin, tailerrarentzako ezinbesteko laguntzailea bihurtu den.
Hala, 1977an Santa Krutz Ermitaren aurreko Zubiaurre etxeko baxu batean ekin zioten
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lanari. 1985ean, Argentinara itzuli zen Arreseygor, ikasketak amaitzeko falta zuen proiektua burutzera. Ondoren, Arte Ederretako Doktoretza lana egin zuen, 1994ean Euskal
Herriko Unibertsitatean.
1991 urtetik gaur egunera, “Taller Creativo”-a Doktor Huizi kalean aurki dezakegu,
Andoaingo Udalaren lokal batean lanean jarduten dutelarik. Orokorrean, arte plastikoen
garapena jorratzen duen espazioa da, haur eta gazteei zuzenduta. Bertan, arte plastikoaren kontzeptuaren baitan biltzen diren, marrazkia, pintura, eskultura eta ikus-entzunezkoak (argazkigintza nagusiki) lantzen dira. Bestalde, izendapen orokorragoa jasotzen
duten arte dekoratiboakin ere lan egiten da, hala nola, zeramika eta grabatua. Azkenik,
informatikak eta teknologiak ahalbideratutako aukera amaigabeak direla eta, sorkuntzaren garapenerako ezinbesteko tresnak bihurtu dira. Honi guztiari, ikasturte amaieran antolatzen dituzten bidaiak gehitu behar dizkiogu. Orokorren, artearekin zerikusia
duten ekintzen inguruan antolatzen dituzten bidaiak dira.
Proiektu guzti honen giltzarria edo oinarria, kreatibitatearen lanketa litzateke, hots,
gizakiok berezkoa dugun sortzeko ahalmen edo sormen gaitasuna. Nahiz eta nolakotasun hori gizaki guztiongan aurkitu, kreatibitatea, pentsamenduaren teknika bat baino
ez da, estrategia kognitibo esentzialen zatia, alegia. Horregatik, Viktor Lowenfeld edota
Herbert Read bezalako adituek, ahalmen sortzailearen garapenaren inguruan zituzten
planteamenduak jorratzen ahalegintzen dira. Batez ere, kreatibitatea modu natural
batean landu dadila saiatzen dira, adierazpen artistikoaren bitartez haurrek nolakotasun sortzailea garatu dezaten, giro eta baliabide egokiak emanez. Zentzu honetan ere,
Howard Gadner-en ikuspuntua mailegatzen du. Izan ere, kreatibitatea arte plastikoen
bitartez burutzen bada ere, haurrek, beste eremuetara aplikatu ahal izango lituzketen
ahalmenak garatzea du helburu izaera multidiziplinar batetik10.
Horrenbestez, kreatibitatea eta tailerraren dinamika uztartu nahi izan da “Taller Creativo”-tik. 40 urtean zehar, bertatik igaro garen arte zale guztioi irudimena, esku trebetasuna
eta kreatibitatea sustatzeko baliabideak eskeini izan dizkigute, gure barneko artistatxoari irteera emateko. Etorkizunari begira, tailerraren aktibitatea mantentzea dute xede,
ondorengo belaunaldiek ere artegintzaren bitartez sormena lantzeko aukera izan dezaten.

2.3. Bastero Kulturgunea: erakusketa aretoa.
Andoaingo herrian, artearen difusio edota zabalkunderako garrantzitsua den beste
agente bat jorratu beharra dago, Bastero Kulturgunea, hain zuen. Herriaren erdigunean
kokatua, Bastero, Peña Gantxegi arkitektoaren taldeak 2003an sortutako eraikina da.
Kulturgunean biltzen diren auditorioan, ekitaldi aretoan eta erakusketa aretoan mota

10 Eduardo Arreseygorrekin elkarrizketa (E..A.Elk) 14/03/28.
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guztietako ekitaldi artistiko-kulturalak burutzen dira, hala nola, antzerki ikuskizunak,
kontzertuak, zinema proiekzioak, arte erakusketak, hitzaldiak, dantzaldiak, ikastaroak eta
abar. Bertan, Musika Eskolak du bere egoitza, baita Udal Kultura eta Hezkuntza sailak ere11.
Bastero osatzen duten eremu desberdinen artean, erakusketa aretoa aurkitzen da.
Berau, herritarrak eta publikoa orokorrean arte sorkuntza mundura hurbiltzeko aukera
ematen duen espazio zuzena da. Hala, urtean zehar gutxi gorabehera hilabeteko
iraupena izan ohi duten erakusketak antolatzen dira, Euskal Herriko zein atzerriko artisten obrei ikusgarritasuna emateko.
Gainera, gutxi dira Andoaingo Bastero kultur etxeko erakusketa aretoaren parekoak
Gipuzkoan. Erakusketa aretoaren konfigurazio espazialari dagokionez, esan behar
da, eramua bi gune ezberdinetan banatzen dela. Batetik, eskailerak jaitsi eta garaiera
handiko espazioa genuke, garbia eta argi naturalez hornitua, goiko partean kokaturik
dauden argizuloei esker. Bertan, ez da espazio banaketarik, eta bere altuera dela eta,
hiru dimentsiotako pieza handiak erakusteko leku aproposa bihurtzen da. Azken honi
lotuta, alboko espazio txikiago bat genuke. Honek, argi naturalik ez badu ere, espazioa
banatzeko aukera ematen du, aproposa izanik obra grafikoak erakusteko. Bederen,
obra azaldu behar duenarentzat ez da toki erraza suertatzen. Arkitekturari aurre egitea
ezinezkoa denez, aretoak ematen dituen aukeraz baliatzea besterik ez dago, eta horrek
tokira egokitutako erakusketa bereziak eragiten ditu.
Bastero Kulturguneko espazio honek izandako ibilbidea 2003. urtez geroztik oso
emankorra izan da. Noski, erakusketa aretoaren kudeaketak arte programaketa jakin
baten ildoa jarraitu du, batez ere, espazioa gestionatu izan dituzten entitate edota
arduradunen araberakoa12. Esaterako, Itxaso Mendiluze arte komisaria izan zen urtetan
Bastero erakusketa aretoko programaketaren zuzendaria. Bere gestio-lana bi epealdietan banatzen da: 2003tik 2005era eta 2008tik 2011ra. Oso kontzeptu garaikidea jorratuz
artista euskaldun zein atzerritar emergenteen obrak izan ziren batez ere ikusgai13. Hala
nola, Ana Roman, Veronica Eguaras, Zigor Barayazarra, Ramon Perez, Alberto Albor, Jose
Luis Vicario, Greta Alfaro, Edu Lopez, Mira Bernabeu, Begoña Zubero, Regina de Miguel,
Gabriel de Mora, Eduardo Sourrouille, Elena Blasco, Enrique Marty, Manu Muniategiandikoetxea eta abar14. Bestetik, 2012an, Andoaingo Udal Artxiboak Moisés San José Díaz
argazkilari andoaindar ezagunaren inguruko erakusketa burutzeko ere Itxaso Mendiluze
izan zuten lagun komisaritza lanetan.

11 (BASTERO KULTURGUNEA, web orrialdea) http://basterokulturgunea.blogspot.com.es/
12 Garbiñe Agirrerekin elkarrizketa (G..A.Elk) 14/02/19.
13 Azken zazpi urteetan egitarau interesgarria osatu du, Euskal Herriko artista ezagunen lana erakusten. Maila
ederreko erakusketak ikusteko aukera izan dugu, Peña Gantxegi arkitektoak eraikitako areto berezian,
MANTEROLA, Ismael. “Bastero”, Berria, 2011ko urriaren 15a.
14 (BASTERO KULTURNEA:ERAKUSKETAK web orrialdea) http://www.bastero.com/
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Kubidetik kultura eta komunikazio enpresa egin zen erakusketa aretoko kudeaketaren kargu 2012 eta 2013 urteren bitartean. Arte garaikidean oinarrituta ere, izaera zabalagoa eta pizgarri herrikoiagoa zuten erakusketak antolatu zituzten, esaterako, Andoain
3D (2012), MABABU SANAA: Arte afrikarra (2013), Emakumea eta artea (2013) eta CHILLIDA
- PEÑA GANCHEGUI (2013).
Tartean ere, bestelako arte erakusketak burutu dira, zuzenean, Kultura eta Hezkuntzak Sailak jasotako eskaeren arabera antolatutakoak. Hala, aretoak berezko zenbait
irizpide ditu nolabaiteko linea zehazten laguntzen dutenak, nahiz eta, espazioren erabilpenak, definizio zehatzik ez izan15. Batetik, erakusketa aretoan bere obra erakutsi nahi
duen artistari bere ibilbidearen berri ematea eskatu ohi zaio artearen munduan duen
esperientzia jakiteko. Bestetik, kanpoko eskaeren aurrean andoaindar batek lehentasuna izango luke aretoa erabiltzerako garaian. Honetaz gain, bakarkako erakusketen
aurrean kolektibotasuna hobetsiko da, baita multidisziplinarra izatea ere16. Izaera anitz
eta kolektiboaren adibide izandako erakusketen artean, “Andoaingo emakume sortzaileak” (2012), TXO (Lagun askeak) (2012) edota 20 emakume, 20 artelan, 20 ideia…(2014)
aurkitzen ditugu.
Gainera, ikerketa honen muina diren zenbait artistek ere Basteroko erakusketa
aretoan euren obrak erakutsi izan dituzte, ostera landuko diren Gotzon Etxeberriaren
eta Iñaki Olazabalen kasuan bezalaxe.
Azkenik, ezin dugu ahantzi urte askotan Andoaingo ekintza kultural eta artistikoaren bilgune garrantzitsua izandako Urigan Kultur Etxea. Bertan jazo ziren gure ikerketa
lanarentzat interesgarriak diren zenbait jarduera, hala nola, Rikardo Arregi Kultur taldeko
ekimenak Etxeberriaren partaidetza aktiborekin; Sorabillako Eskultura-Tailerreko erakusketak Lakaren zuzendaritzapean eta Iñaki Olazabalen esku-hartzearekin; baita Amondarainek egindako erakusketak ere17. Egun, Bastero Kulturguneak bere ordezkaritza hartu
badu ere, euren aktibitateak paraleloa izaten jarraitzen du, Andoaingo behar eta premia
kulturalari erantzuna emanez.
Andoainen urteetan zehar eramandako ekintza guztietatik eratortzen dira aztergai
izango ditugun lau artista andoaindarren sustraiak. Guztiek partaide gisa edota kultura eragile bezala, Andoainen hasten den ibilbideari ekin zioten. Bestalde, testuinguru
zabalago batean kokatzeko beharrean gaude Etxeberriaren, Olazabalen, Irazuren eta
Amondarainen lana aztertzeko. Horregatik, Euskal Herriko ekintza artistiko garaikideari
erreparatu behar diogu lehendabizi.

15 (G.A.Elk).
16 (G.A.Elk).
17 ¿Cuál es tu geometría favorita? Jose Ramon Amondarainek 1998an Urigain Kultur-Etxean egindako erakusketa.
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3. EUSKAL HERRIKO EKINTZA ARTISTIKOARI HURBILPENA.
3.1. Modernismoa: 57ko belaunaldia eta Euskal Eskola.
Euskal Herriko arte produkzioan denborak markatu izan du eskulturgintzaren jarraitasuna, eta jario horretan sumatu izan dira artea sentitzeko, sortzeko eta interpretatzeko
modu aldaketak. Trantsitu horren baitan, artistek euren elaborazioak artearen nozioaren baitan birarazi baino, kulturaren ingurura lekualdatuko dituzte; modernotasunaren
noziotik postmodernitatearen noziora igaroz, autodidaktak izatetatik, izpiritu unibertsitariora, kezka formaletatik, testuinguruko kezketara eta tokikoa den perspektiba batetik,
globalagoa den beste batera18.
Askorentzat eskultura izan da Euskal Herriak nazioarteko kultura garaikideari egin
dion ekarpenik garrantzitsuena. Paradoxikoa suertatzen da txikitzat jo ahal den inguru
geografiko batetan hainbesteko eskultore biltzearen zergatia azaltzea. Halaber, bada
eskultoreen indar kreatzailetik irteten den halako transmisio efektua, eskultoreen
bokazioak piztu eta sustatzen duena. Hala, eskultorez beteriko mende oso batek aurkituko du Euskal Herrian sorkuntzarako foku kosmopolita garrantzitsua.
Hartara, euskal eskulturaren arbasoetara begiratzean eta Euskal Herriko eskulturaren historia berreraikitzeko saiakera egiterakoan halako perspektiba batetik, Jorge
Oteiza (1908) eta Eduardo Txillida (1924) aurkituko genituzke lehen postuetan, eskultore
zerrenda luze baten adierazgarri nagusienak. Baina, euskal eskulturarentzat hain garrantzitsuak izan diren beste artista askoren izena ahaztea ez litzateke zilegi, hala nola, 57ko
belaunaldia (guztiak 1945 baino lehenago jaiotakoak) osatzen dutenen artisten izenak,
Nestor Basterretxea (1924), Remigio Mendiburu (1931) eta Agustin Ibarrola (1930) esaterako19.
Zerrenda honetako eskultoreek modernotasunari ireki zizkioten ateak, frankismoak
arteari, eta oro har, askatasunari ezarritako harresiak gainditzeko asmoz eta nazioarteko
mugimenduekin harremana uztartzeko. Artista asko, modernotasuna bere gain hartuta,
XX. mendeko abangoardia historikoen baitan murgildu ziren, bakoitzak, modernitatea,
modu desberdinean interpretatu eta adierazi izan zela. Esan genezake, 57ko belaunaldiak sortutako kosmos artistikoa espresionismoaren, abstrakzio lirikoaren eta konstruktibismoaren inguruan garatu izan zela. Interes hura, zenbaitzuk, teknika tradizionalagoei
ekinez azaldu izan zuten eta besteek aldiz, modu berritzaileago baten bitartez. Bestalde, ezin dugu ahantzi abangoardia internazionalen batzea tokian tokiko identitate eta
euskal nortasun sentimendu batetik eraikia izan zela.

18 MORAZA, Juan Luis: “Tránsitos (esculturas, objetos, instalaciones)”. Ondare, 26. 2008. 65-102. or.
19 CALVO SERRALLER, Francisco: Escultura Española actual: Una generación para un fin de siglo. Fundación Lugar C.
Madrid. 1992. 106. or.
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Hala, 60 eta 70 hamarkadetan, euskal esentzia berreskuratzeko ahaleginak egin ziren
eta berreskurapen horren bideetako bat kultura izan zen. Artistek, kulturaren agente
berreskuragailu eta zabaltzaile paperaren kontzientzia hartuko dute, eta horrek ekintza
kolektibo ugarien sorrera ekarri zuen, baita Euskal Eskola sortzeko desioa ere20.
Honen aurrekari goiztiarra, Euskal Arte Modernoaren sorreraren ikurra bihurtu den,
Arantzazuko baselizaren eraikuntza eta dekoratze prozesua izan daiteke. Hala, 50eko
hamarkadan burutzen hasi ziren berriztapen lan hauetan, Oteiza, Txillida, Basterretxea
eta Ibarrola izan ziren partaide, Arantzazuko Taldea bezala ezagutuko zena. Nahiz eta
talde antolatu baten egiturarik ez izan, guztiek Arantzazuko proiektua lan bateratu gisa
ulertu zuten, benetako lan kolektiboa bihurtu zelarik. Hortaz, talde izaerarik ez bazuten
ere, helburua bateratua zen: euskal artea modernotasunaren bidean sartzeko nahia. Esan
bezala, partaide gehienak abangoardia artistikoen jarraitzaile ziren, Gerra Zibilaren ostean,
Euskal Herriak bizi zuen aro ilun eta atzerakoia iraultzeko asmoa partekatzen zutenak21.
Euskal artearen identitatearen alorra jorratzen hasita, figura garrantzitsu baten
lana aipatu beharra dago ezinbestean. Izan ere, Jorge Oteizak, eskultura alboratuta,
betebehar sozial bat zuela sinetsi zuen eta xede horri eman izan zion lehentasun osoa:
Euskal Herrian artearen bidezko heziketa estetikoa bultzatzea eta bere herria artistikoki
eta kulturalki sortzeko lan egitea. Honen ondorio izan zen batetik, artistaren oinarrizko printzipio estetiko eta teorikoen bilduma zen, «Quosque Tandem…! Euskal arimaren
interpretazio estetikorako saioa» (1963) 22. Hura ez zen nolanahiko bilduma, izan ere,
euskal nortasunera jotzen zuen –arbasoen kultura aztertuz– euskal kultura eta izaera
aldarrikatzeko “atzera begiratuz, aurrera egitea” premisapean.
Identitatearen harira, “euskal eskultura” batez hitz egiten hasiko da euskal nortasunaren adierazgarri zena. Baina, egiari zor, ez zuen inongo zehaztapen estilistikorik biltzen23.
Dena den, saiakera ugari egingo dira euskal nortasunaren sentimenduaren alde,
eta horretan, Oteizaren beste ekimenetariko bat izan behar dugu kontuan. Izan ere,
1966an, Euskal Eskolaren proiektua sortu zen, euskal artistak bateratzeko sortua. Honek,
hizkuntza edota joera artistiko eta adin desberdinetako artisten bilgune izan nahi zuen.
Eskola honen xedea, artea eta kultura herritarren eskura jartzea zen, sorkuntza garaikidea zabalduz, herri nortasuna indartuz eta bultzatuz. Honats Euskal Eskola osatuko
duten taldeak: Gaur Gipuzkoan, Emen Bizkaian, Orain Araban eta Danok Nafarroan izan
ziren. Helburua, hiriburu ezberdinetan erakusketak egitea zen, baina taldeen arteko
desadostasun eta eztabaida estetiko, ideologiko, baita babes ekonomiko, sozial zein

20 GUASH, Ana Maria: Arte e ideología en el País Vasco: 1940-80: un modelo de análisis sociológico de la práctica
píctorica contemporánea.Akal, Madril 1985. 151.or.
21 LUJANBIO, Nere: Jorge Oteiza. Jeinu hutsa. Elkarlanean, SL. Donostia, 2008, 42-43. or.
22 IBÍDEM, 75. or.
23 MORAZA, Juan Luis: Op. Cit. 72. or.
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instituzionalen faltak ezerezean utzi zuen taldearen historia eta ibilbidea. Hala eta guztiz
ere, Euskal Eskolak, abangoardietako artearekiko hartutako konpromisoak ondorengo
urteetako giro artistikoaren garapena ekarri zuen.
60ko hamarkadan mamitzen hasi zen euskal ekintza artistiko kulturalaren lorratzak
jarraitasuna izan zuen 70eko hamarkadan heldutasuna lortu zuten eskultoregileengan;
Jose Manuel Alberdi (1922), Vicente Larrea (1934), Ramon Carrera (1944), Jose Ramon
Anda (1949), Anton Mendizabal (1945), etab.
Hartara, Euskal Eskolarekin lotura zuten artisten kosmos estetiko filosofikoa, existentzialismo, fenomenologia eta marxismoaren inguruan biratuko du erreferentziazko
autoreak Sartre, Althusser, Merleau-Ponty edota Bacheland izanik. Hemendik abiatuta, euren elaborazio artistikoek zenbait nozio komun partekatuko zituen, zehaztapen
estilistikorik finkatu ezin badaiteke ere. Batetik, naturak erreferente edo modelo gisa
beteko duen papera kreazio abstraktuetan garrantzitsua izango da. Bestetik, objektu-eskultura zatien eta osoaren arteko harremanaren bitartez ulertuko dira. Gainera,
elementu formaletatik haratago, eskultura batean bestelako ezaugarri adierazkorrak
izango dira kontuan, ehundura, argia, materialaren fisikotasuna. Gehien landuko diren
materialak, harria, brontzea eta egurra izango dira. Ohiko teknikak erabiltzeaz gain,
bestelakoak gehitzen hasiko dira, mihiztatzea, soldadura eta errematxatzea. Honetaz
gain, artista, demiurgo eta agente aske gisa ulertuta, ekintza artistikoaren ardatz nagusi
bihurtuko da. Izan ere, jorratzen dituzten estiloen ezaugarriez aparte, izaera nahiko
espresionista sumatuko zaie –heziketa autodidaktak bultzatua– artistaren kontzepzio
erromantikoarekin konektatua dagoena. Azkenik, bururapen ideologikoak izan behar
ditugu aintzat, Oteizaren eskutik garatuak izan zirenak24.
Bestetik, oriotarra, proiektu pedagogiko esperimental ugari aurrera eramaten saiatu
zen, tamalez, denak bertan behera geratu ziren. Hutsegite anitzen ostean, arte esperimentala eta hezkuntza artistikoa jorratuko zuen zentroa sortzea lortu zuen, Debako
Eskola25 (1969-72) alegia. Bauhaus mugimenduaren eskola zirudien hark, bi urteko
bizitza izan zuen.

3.1.1. Eskola-tailer Eskultorikoa: Aiatik Sorabillara.
Irakite artistiko honen ondorioz, eta Debako Eskolak erein zituen ideiak eta gogoak
berotuta, Euskal Eskolaren zabalkunde eta heziketa printzipioak gauzatzeko ahaleginak azaldu ziren 1975etik aurrera. Oteizaren ametsaren porrotak, bestelako saiakerak

24 IBÍDEM, 84. or.
25 En palabras de Oteiza la Escuela comenzó: “con la pretensión de modelo de escuela de arte y de escuela
piloto para multiplicarse en nuestro País, para documentaciones, información cultural, servicio en la educación del niño, ikastolas, imaginación para andereños y artesanía”. GUASH, Ana Maria: Op. Cit., 151. or.
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burutzea ekarri zuen amaitutakoa berpizteko nahian. Hala sortu zen Aiako Tailerra26.
1977an martxan jarria eta Aiako San Pedro auzoan kokatua, aipatutako euskal kulturaren
–arteen alorretik– berreskuratzea ahalbideratzeko eman ziren saiakeren barnean inskribatzen zen. Herriari artea zabaltzeko eta gerturatzeko xedearekin, artearen eta herriaren
arteko beharrezko zubiak altxatzea zuen helburu.
Tailerraren proiektuaren abia 1977an eman zen, Xabier Laka eskultoreak, Reinaldo
Lopez, Oteizaren laguntzaile eta 1972raino Debako Eskolako irakasle zena ezagutu
zuenean. Xabier Lakak, txikitatik marrazketa eta pintura gustuko bazituen ere, ikasketak
beste alor batetik bideratu zituen. Baina, Donostian enpresaritzako ikasketak burutzen
zituela, tarteka Reinaldo Lopez eskultorearengana hurbiltzen zen “saltseatzera”27. Reinaldok, mundu artistikotik erretiratua, lanean jarraitzen zuen Aiako giro landatarrak ahalbideratzen zion lasaitasunean. Bere obraren gehiengoa figuratiboa zen, bederen, giza
iruditik abiatua abstrakzio geometrikoa burutzen zuen; oinarrian, forma organikoak
landuz. Gainera, erabiltzen zituen materialarekiko errespetu osoa gortzen zuen, hala
nola, marmola, brontzea, argizaria eta harria. Aitzitik, bere lanek, Michelangelo edota
Rodinen eskulturen oihartzun garbia zuten.
Ostera, Xabier Laka Aiara lekualdatu zen ikasketak amaitu eta zer egin pentsatzeko urte bete hartu ondoren. Hala, 1978an heziketa eta kreazio artistikorako leku
baten sorrera proposatu zion. Ekintza artistikoen ikasketa eta garapenerako hutsune
instituzionalen falta zela eta, Reinaldoren inguruan eskultore gazte talde bat eratu zen
Aiako Eskultura Eskola-Tailerra martxan jartzeko. Erronka honetan murgiltzera animatu zituena, azpiegitura artistiko baten eta eskultoreen heziketa ahalbideratuko zuen
lan dinamika bat sortzea zen. Era berean, ezaugarri berdinak partekatuko zituzten
beste tailer autonomoen sorrera zegoen asmo nagusien artean28. Eskulturgintzaren
eremuan hezteko lekuen faltagatik eta harriaren lanketaren apurkako abandonuarengatik, material honekin lan egin nahi zuen edonorentzat oinarrizko tekniken irakaspena
bermatu nahi zen. Harriaren aukeraketaren arrazoia, euskal kulturatzat hain garrantzitsua izandako hargintzaren tradizioa mantentzeko egin zen, baita material berrien
erabilpenei aurre egiteko ere. Bertan, artea ofizio bezala defendatzen zen, non harriari
aurre egiteko teknika plastiko desberdinak erakusten ziren, lagungarri eta erreferentzia
bezala tailerreko kide esperimentatuen obrak izanik. Ostera ezin ditugu ahaztu, bestelako ekintza artistikoen lanketa osagarriak, esaterako, grabatua, pintura, argazkigintza
eta zeramika.

26 ISPIZUA MANTEROLA, Ismael eta VALLE RODRIGUEZ: Esther (1990). “Taller de Aia - Aiako Tailerra”. Cuadernos de
Sección. Artes Plasticas y Monumentales, 23-33. or.
27 UGARTEMENDIA JAUREGI, Xabier: “Zintzela eta jakulatoriaren maisu”. ORRIA - Andoaingo Udala. Euskararen
Normalkuntzarako Batzordea. 35. zenb. 1991.
28 A.U.A., LAKA, Xabier. Proyecto cultural-escultural, AN 1912/3.
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Bistakoak ziren arazo hauei aurre egiteko, tailerreko ekintzak bi norabideetan mugitzen
zen: kideen heziketa eskultorikoaren bermea eta inguruko ekintza kulturalaren dinamizazio lana. Horretarako, ofizioaren irakaspena, ikasketa estetikoa, bestelako diziplinen
garapena, obren kreazioa eta eskoletan egindako esperientzia pedagogikoak burutzen
ziren nagusiki.
Aiako kolektiboa zabalduz joan zen artista berrien etorrerarekin, haien artean, Imanol
Agirre, Joxe Ezenarro, Miguel Etxebarria, Javier Cruz, Mikel Argote eta Iñaki Saralegi aurkitzen ziren (1979-80 bitartean). Horrela, kolektibo modura, erakusketak burutzen hasi ziren
baita antzerkiak, errezitaldiak, bideoak... tailerrean landutako teknika eta obra ezagutzera
emateko. Zenbaitetan, erakusketa aretoetan burutzen zituzten euren piezak, artea eta
sorkuntza prozesua herriari hurbiltzeko asmoz.
Bi urteren buruan, Aiako proiektua desegiten joan zen eta Reinaldo Lopezek lehenik
eta Xabier Lakak bigarrenik, Aiako Tailerra utzi zuten. Bestalde, hasierako asmoei leial,
herrialdean zehar bestelako tailerrak sortzeko asmoa ez zen galdu. Horrenbestez, 1990an
Aiako Eskola-Tailerra, Jesus Sarasua eta Miguel Etxeberria eskultoreen, Ander Hormazuri
grabatzailearen eta Amaia Zinkunegi eta Arantza Santamaria zeramikagileen esku geratu
zen. 1985etik aurrera, dibulgazio lanez arduratuko ziren kultur etxeetan ikastaroak emanez.
Horrela, Aiako Tailerrak, eskakizun estetiko askorik ez bazuen ere –ofizioari eta talde
bizitzari garrantzia gehiago eman izan ziolako gogarte filosofikoari baino– artea herrian
barreiatu eta zabaltzeko behar garbia zuen. Egia esan, artista gazte askorentzat erreferentziazko puntua eta ikasketa gune izan zen Aiako Eskola29. Ostera, Lakak Aiako egitekoa
oroituz, honela mintzo izan da: “Aiako momentu politak dakarzkit gogora, uste dut bete
egin zela guk proiektuarekin hasi aurretik genuen helburu nagusia: eskultore izan nahi
zuenari bitarteko batzuk eskaintzea. Borondate onez kargatuta ekin genion lanari eta
merezi ez genuen kritika eta atake franko jaso genuen alde askotatik (…). Ez zen iraultza
estetiko bat. Autodidaktismoa eta garai hartan batere erakargarri gertatzen ez zen Arte
Ederren Fakultatearen arteko hutsune hura bete genuen, baina ez hanka-sartzerik gabe”30.
Eskolaren proiektua gehien bultzatu zuen artistetako bat izan zen Xabier Laka
(Ondarroa, 1954) bertako langilerik bizkor eta suspergarrienetariko bat. Aiako egitasmoak,
bere erromantikotasunarengatik, diru laguntza faltagatik eta oinarri ideologiko eta estetiko
ezagatik porrot egitean31, Lakak 1982an, Andoainera ekarri zituen bere lan tresnak heziketa lantegi bat sortzeko asmoz, Sorabillako Tailerrera hain zuen ere. Horrela, kreazio gune
gehiagoren beharra betetzeko aukera izan zuen Andoaingo tailer berri honen bitartez.

29 a.u.a, AN 1912/3.
30 UGARTEMENDIA JAUREGI, Xabier: Op. Cit.
31 PLAZAOLA, Juan: Euskal Artearen Historia – IV – XX. mendea. Euskal Herri Enblematikoa. Ostoa, Lasarte-Oria,
2003, 915. or.
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Xabier Lakak izandako burutapena 1981ean jazo zen, izan ere, urte horretan, Angel
Farinos arkitektoa Aiako Tailerrarekin kontaktuan jarri zen Sorabillako plazarako iturri
bat enkargatzeko. Hala, Laka, Sorabillara bertaratu zenean proiektua nola egin ikustera, inguruan espazio libre asko zuen eskola izandako eraikuntzarekin topo egin zuen.
Orduantxe eta kokapen horretan, Tailer-Eskola berri bat sortzeko ideia bururatu zitzaion.
Eraikina oso egoera txarrean bazegoen ere, eskultura tailer bat sortzeko proiektua
aurkeztu zuen Andoaingo Udalean, lokal horien erabilpena eskatuz. Andoaingo
Udalaren partetik baiezko erantzuna jaso zuen eta halaxe zehaztu zen 1981ko urriaren
28an sinatutako kontratuan, non Udalak Xabier Lakari izandako eraikinaren erabilpena
lagatzen zion prekario moduan32.
Horrela, Xabier Laka Antxustegi, Aiako Tailerretik eratorritako eskultorea eta Reinaldo Lopezekin hezia, eta ordurako Ekonomia eta Enpresaritza Zientzietan lizentziatua
zegoena, Andoainen finkatu zen 1982an. Bere asmoa tailer propioa sortzea zen Aian
eramandako ezaugarri, helburu eta lan dinamika antzekoa jorratuz. Honela azaltzen
ditu Lakak berak helburu horiek: “El único móvil que me ha movido ha sido el dar la
misma oportunidad que yo tuve con el escultor Reinaldo López, a personas que por
su valía, bien por la carencia-lejanía de centros bien por razones económicas que les
impedían el acceso a las enseñanzas artísticas”.33 Hortaz, ezerezetik jaiotako tailer bat
baino, Lakaren esperientzia profesionalak eta Aiako Tailerraren funtzionamendu eraginkorra izan ziren Sorabillakoaren berme nagusiak34.
Hartara, tailer kolektiboko kideen kreazio eta ikerketa artistikoa sustatzeaz gain,
eskulturgintzan zaletu nahi zuen edonori heziketa basikoa eta laguntza eskaintzen
zitzaion. Bestalde, dinamika kulturala pizten saiatu zen, ikasle, asoziazio, talde, ikastetxe, organismo, artista profesional eta abarrei harrera eginaz, tailerreko esperientzia
gertutik ezagutu zedin. Gainera, Andoingo Udalarekin elkarlanean, zenbait lan eskultoriko burutu zituzten lokalen erabilpenen trukean, baita bestelako laguntzak eman
arlo kultural artistikoari zegozkienak ere. Horrenbestez, Sorabillako Tailerreko esperientzia, erreferentzia kultural zein artistikoaren foku garrantzitsua bilakatu zen Andoaingo
udalerrirako izaera artistiko anitzaren sorketarako motor garrantzitsua bihurtuz.
Lehendabiziko eginbeharra tailerra martxan jartzeko tresneria, makinaria eta azpiegituraren egokitzapena moldatzea zen. Horretarako errekurtso ekonomikoak Gipuzkoako Foru Aldundira eskuratu ziren, Donostiako Gipuzkoa plazan kokatzen den tenpletearen zaharberritze lanen truke. Lakak pertsonalki egindako lan horri esker Sorabillako
tailerra hornitzea lortu zuen. Horretaz gain, Sorabillako eskolak eraikuntza kaxkarra eta
kontserbazio egoera petrala zuen. Eraikinak moldakuntzak eskatzen zituen ezinbes-

32 A.U.A., Contrato de cesión del local al taller de escultura de Sorabilla, 1981, AN 675/7
33 A.U.A., AN 1912/3; Op. Cit. 10. or.
34 IBÍDEM, 1. or.
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tean, eta horregatik, Lakak, etxebizitzari eta lokalari oinarrizko konponketak egin zizkion
bizi eta lan egin ahal izateko.
Aipatu ere, tailerrak ez zuela inongo irabazi-asmorik, ekonomikoki bere buruaz aski
zelako. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailetik jasotako dirulaguntzez aparte (sei
urtez), Laka izan zen, urte luzez, animikoki, funtzionalki eta ekonomikoki (bere eskulturen salmentatik lortutako diruarearekin) tailerraren mantenu nagusia. Gainera, tailerreko
ikasketak dohainekoak ziren, ez baitzuen inoiz bere heziketa lanaren truke ezer eskatu.
Euren esfortzua eta diru guztia tailerraren mantenura zuendua zegoen, biziki disfrutarazten zien ekintzara bideratua alegia.
Ikasleak onartzerakoan euren ikaskuntzaren aldeko apustu garbia egitea eskatzen
zien, (euren buruaren aldeko apustua zen azken finean), baita denbora zein materialen erabilpen zuzena egitea ere. Izpiritu kritiko batekin ikasteko disposizio gogotsua
agertzeko erregutzen zien Lakak. Pertsona gaitu eta artearekiko sentsibilizatuak sortzeko, xedatutako premisa guztiak tailerrak bete beharreko helburuen alde jokatu zuen35.
Lakak bere ezagutzak jartzen zituen honen denaren ordainetan, bai eskulturaren
jarraibide edota teknikak irakatsiz, baita sorkuntza artistikoaren zirrikituak erakutsiz ere.
Bere hezkuntza metodoaren oinarrian, denbora luze eta kopuru murriztutako taldeen
prestakuntza zegoen, horrela, dedikazioa eta transmisio serioa eta eraginkorra ahalbideratu zezakeen.
Kontutan hartu behar ditugu azaldutako egitura eta errekurtso ekonomikoaren
larritasuna. Sorabillako eskola zaharren espazioa (80m2) murritza zenez, bertan kide
kopuru txiki bat baino ezin zen bildu. Hortaz, bospasei lagun aritu ziren tailerrean
ikasten, Lakaren hitzetan: “ez nik irakatsi diedalako baizik eta ikasten utzi direlako”36.
Tailerrak ikasle kopuru txikia bazuen ere, bertatik ateratako eskultoreak dedikazio osoz
ekin zioten lanari, esaterako, Txema Calero (hernaniarra), Jose Lasa Iturriotz (legorretarra), Ramon Azpeitia (andoaindarra), Iñaki Olazabal (andoaindarra), Aiako tailerrean
ibilitako Javier Cruz (donostiarra) eta Miguel Etxeberria (beasaindarra). Gainera, tailerretik diziplina desberdinetako artista zerrenda luze bat pasa izan zen haiekin kolaborazio
lanak egitera. Adibidez, Agustin Ibarrola, John Clark, Pablo Donezar, Armando Dolader,
Eduardo Arreseygor, etab.
Xabier Laka tailerreko mantenu eta oinarri nagusia bazen ere, kide bakoitza tailerraren partaide sentitzen zen era berean. Ikasle bakoitzak askatasun osoz jarduten zuen
bere ekintzetan, beti ere tailerreko filosofiaren eta ondarrutarraren gainbegiraketaren
pean. Iñaki Olazabalek, Andoainen antolatu zen Tailerreko lehen erakusketaren harira
zera adierazi zuen: “Xabier Laka izan da hasiera batetan taldeko maisu, baina behin

35 IBÍDEM, 11. or.
36 UGARTEMENDIA JAUREGI, Xabier: Op. Cit.
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martxan jarrita, gero bakoitzak bere bidea egiteko askatasun osoa izan du”37. Beraz,
modu autonomo batean lan eginaz, Lakaren atentzioa, gainbegiraketa eta ikasketa
puntuala eta, jarraitua izan ohi zen. Bestalde, zenbait enkargu kolektiboko kide baten
ideietan oinarritu ahal ziren eta kasu horietan elkarlanean burututako obrak egin ziren.
Orokorrean, Lakaren hitzetan, Sorabillako jarduera “barnera begirako lan isila zen”38.
Irakatsitako lehendabiziko diziplinak harriaren erabileraren inguruan jardun zuen.
Halaber, buztinezko modelatua, egur lanketa, eskaiolazko molde-lana, poliesterra, grabatua eta marrazkia jorratzen zen. Denborarekin, tailerra hornitzen joan zen eta burdinarekin
lan egiteko aukera agertu zen. Izan ere, ondarrutarraren beharrak konplexuagoak bihurtu
ziren, burdinaren lanketan eta soldaduraren teknikan murgiltzera eraman zutenak. Horrek,
tailerreko gainontzeko kideen interesa piztu zuen. Ohartu ziren material guztiak baliogarriak zirela eskultura egiteko, beti ere, helburu eta behar adierazkorrekin bat bazetozen.
Horrela azken urteetan, material anitzen erabilpena balizkotzat eman zuten.
Behin helburu guztiak barneratzen zituztenean, errealitateari aurre egin eta artearen
munduan murgiltzeko garaia iristen zitzaien. Orduan, artista bakoitzak bere bide estetikoa jarraitu behar zuen –“Kabitik atera eta hegan egin behar du txoriak hartarako gai
denean”39– eta tailerreko aldiaren ostean, behin heldutasunera iritsita euren kaxa finkatzen ziren, nahiz eta tailerrak erreferentziazko puntu izaten jarraitzen zuen beti.
Xabier Lakaren ibilbide eskultorikoa korapilatsua baino, aldakorra izan dela esan
dezakegu. Bere hasierako obrak, gorputz platonikoen sentiberatasunaren eta formen
joera neoklasikotik gertu aurkitzen ziren.
Bederen, eskultura figuratiboa agortu zitzaionean, berritzeko beharra sentitu zuen,
eta horregatik, Londresa joan zen St. Martin School of Art-en ikastera (1986). Bertan,
Anthony Caro izan zuen irakasle, eta Anish Kapoor, Richard Long, Barry Flanagan, Gilbert
and George eta Euskal Berrikuntza Eskultorikoan garrantzia izan zuten beste artista
batzuk izan zituen ikaskide. Londreseko esperientziak erabateko eraberritzea ekarri
zion bere lanari, jatorrizko tradizio moderno propioari uko egin ez bazion ere. Joera
kosmopolitekin topo egiteak eta haietan murgiltzeak, euskal artista esanguratsu batean
bihurtzea eraman zuen. Izan ere, lan berriagoetan formalismo konstruktibista eta oinarri
geometriko garbia azaltzen da, materialari gehitutako koloreztatze soil batekin. Sintesi
kritiko hau, Andoainen, 1990ean egindako Zehar40 eskulturan ikus daiteke. Lakaren hitzetan: “En cuanto a los contenidos propios de mi escultura, paso de la velada humano-figuración inicial a una escultura de corte más abstracto en un segundo périodo hasta

37 A.J: “Sorabillako Tailerreko bost eskultoreek bere lehen muestra jarri dute Andoainen”. Egin. 1986ko ekainaren 17a.
38 ZABALA, Juan Luis: “Xabier Laka”. Egunkaria. 1991ko abuztuak 24, 25. or.
39 UGARTEMENDIA JAUREGI, Xabier: Op. Cit.
40 Xabier Laka. Zehar. 1990. Oria eta Leitzaran ibaien elkarguneko morruan. Egitura errektangeluarra, leiho moduko
espazio edo irekiunearekin. Burdinez egina gris metalizatu kolorearekin margotua. Neurriak, 3,5x1,5x 5metro.
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situarme, hoy en día, en una escultura de representación no de la apariencia sino de
arquetípica, y de corte más conceptual que meramente objectual (…) de los primeros
bultos redondos unificados en su fisicidad, paso a una escultura más desmembrada y
compuesta de elementos, instalación, etc.”41. 1992an ere, Leioako Arte Ederren Fakultateko irakasle gisa kontratatu zuten, Sorabillako egiteko eskultorikoarekin jarraitzeko
aukera zuelarik. Lakaren eskulturaren garapena, urte hauetan zehar, handia izan da;
forma klasikoa eta formalistetatik garaikideagoak diren moldeetara zabalduz. Artistek
bizitzen duten prozesu koherente baten barnean ulertu behar ditugu aldaketa hauek
guztiak.
Perspektiba batetik eta jada heldutasunak ahalbideratzen duen arrazoiketa kritikotik,
zera hausnartzera iritsi zen Xabier Laka Euskal Herriko ustezko tradizio eskultorikoaren
inguruan: “Nire hogeita hamasei urteek garbi erakutsi didate gezurra dela euskaldunok
eskulturako dugun sen bereziari buruz esan den guztia. Garai bateko abertzaletasunak txistularitzaren folklore eta gure aitonen plastikatik modernismorako urratsa eman
zezan zabaldutako gezurra da hori, baina gezur emankorra, ni bezalako gazte zenbait
eskulturaren munduan sartzeko eragin ikaragarria izan zuena”42.
Mitoez aparte, egia zera zen: hamasei urte luzeen ostean, Xabier Lakak, bere ezagutzak, esperientziak, ikerlanak, eskultore bezala zituen kontaktuak, eta kultura aktibatzaile
bezala bete zuen papera tailerrari emateko modua izan zuela. Bitxikeri modura, Lakari
egindako elkarrizketa bateko erantzunarekin geratuko gara, Euskal Herria artistaz josteko helburua zuen galderaren harira berak zera bota baitzuen “alde ederrean biziko
ginateke Guardia Zibil bakoitzaren ordez artista bat bageneuka”43.
Kolektibo honek Andoaingo herrian utzitako obra publikoak anitzak dira: El guerrero (Xabier Laka) Goiburu plazako eskultura-iturria (Xabier Laka) Manuel Lekuona44 (Iñaki
Olazabal) Iturria45 (Ramon Azpeitia) eta Trilingüe46 (Xabier Laka) Zehar (Xabier Laka) Jose
Mari Iturzaetari omenaldia47 (Xabier Laka).

41 A.U.A., AN 1912/3; Op. Cit. 9. or.
42 UGARTEMENDIA JAUREGI, Xabier: Op. Cit.
43 IBÍDEM.
44 Iñaki Olazabal. Manuel Lekuona. 1987. Udaletxe eta Elizaren artean kokatua. Harrizko base baten gainean,
karratu huts bat gurutzatzen duen hodi bat eta perpendikularki beste hodi bat gurutzatzen du karratua (gurutziltzatuaren ikonografia abstrakzioara eramana). Markinako harri beltza eta burdina. Neurriak,
2x1.6x1.04 metro.
45 Ramon Azpeitia. Iturria. Goiburuko auzoko plazan. Bloke errektangeluar bertikala sargune eta irtenune errektangeluarrekin eta iturria alboan duelarik. Neurriak, 0.70x0.80x2.60 metro.
46 Xabier Laka. Trilingüe.1991. Leizotz auzoa, Aita Larramendi jaio zen Garagorri baserritik gertu. Translazio
Tortsiodun monolitoa. Markinako harria. Neurriak, 0.40x0.40x1.80 metro.
47 Xabier Laka. Jose Mari Iturzaetari omenaldia. 1994. Sorabillako Auzoa elizari aurrean. Monolitoa, frontisean
izoztutako pilota ageria du. Markinako harri beltza. Neurriak, 0.40x0.20x1.50 metro.
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Azkenik, 90ko hamarkadan, Andoaingo Udalak Sorabillako eskola izandakoa salgai
jarri zuen, Laka agertu zelarik etxea erosteko prest. Egun, ondarrutarraren proiektua
bertan behera geratu bada ere, etxeak Lakarena izaten jarraitzen du.
Ondorioz, Andoaingo bizitza artistikoaren suspertze ahaleginetan, Xabier Lakak
eta Sorabillako Tailerrak betetako papera funtsezkoa izan da. Gainera, bertako partaide
izandako Iñaki Olazabal eskultorea aztergai izango dugu aurrerago.

3.2. Postmodernitatea: 68ko belaunaldia eta “Euskal Eskultura Berria”.
Belaunaldiz belaunaldi, eskulturak izaten jarraitzen du 1980 ondoko urteetan artearen
izar nagusia. Hala, 80ko hamarkadarako aurrerapausoak postmodernismoaren inflexioarekin bat egingo zuen, burujabeagoa den eskultore talde gazte baten sorrera ekarriz.
Demokraziaren haurtzaroan, eskultore belaunaldi berri baten jaiotza emango da 1968an,
1945 urtearen ondoren jaiotako artistek osatuko luketena. Bertako partaide hauen presentzia 70eko hamarkadaren hasieran sumatzen hasiko da, protagonista zerrenda luze bat
utziz: J.S. Morquillas (1947), Ángel Bados (1945), Andrés Nagel (1947), Isabel Garay (1946),
José Chavete (1951), Txomin Badiola (1957), Koldobika Jauregi (1959), Maria Luisa Fernández (1955), Juan Luis Moraza (1960), Pello Irazu (1963), Elena Mendizabal (1960), eta abar48.
Belaunaldi kritikoa da eta heterogeneotasun erradikalaz baliatuz, ez dira joera estilistiko batera atxikiko. Artista aldakorrak izango dira influentzia askotara irekiak. Aurreko
hamarkadetan ez bezala, ez dago joera jakin bat gainerako guztiei nagusituko zaiena,
nahiz eta, beharbada, euren aitormen eta adierazpenetan ezin ahaztu dezaketen
oriotar eskultorearen lan profetikoa.
Hala eta guztiz ere, Oteizak aurrera eramandako Euskal Eskolaren ideiak ondorengo belaunaldietan bizirik zirauen, adierazgarri estilistikoak eta kategoria estetikoak zein
ideologikoak mantentzen saiatuz. Eginkizun horren berreskurapena, batez ere, 1986 eta
1988 inguruan gauzatu zen, kritikoak Euskal Eskultura Berriaz hitz egiten hasi zirenean.
Eskulturgintzak bizitu zuen berriztapenaren harira sortu zen etiketa litzateke, hurrengoak izanik berriketa horren giltzarri: Txomin Badiola, Angel Bados, Pello Irazu, Mª Luisa
Fernandez, Elena Mendizabal, Juan Luis Moraza, Cristina Iglesias, etab. Hala, Bilboko Uribitarteko kai zaharreko erakin industrial batean garatu zen, aldi batez, partaide horien lana.
Oteizaren proiekzioa eskultore belaunaldi berrien gainean zegoen, batez ere, Bilboko Arte
Ederren fakultatean sortzen eta pizten hasi zen artista nukleoaren inguruan.49.

48 MORAZA, Juan Luis: Op. Cit., 85. or.
49 “La proyección de Oteiza sobre las nuevas generaciones del arte vasco, y en concreto, en lo que se refiere a
la labor realizada, desde la plataforma de la Escuela de Bellas Artes de Bilbao, por Angel Bados, en torno al
cual se organizó el primer núcleo de lo que, de cara a los ochenta, sería la <<nueva escultura vasca>>”, CALVO
SERRALLER, Francisco: Op. Cit., 1992, 107. or.
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Badirudi etiketa hura artista gazte haien obrek Oteizaren kosmosarekin gordetzen zuten oihartzunaren eraginez berritu zela. Egun, ez dago zalantzarik: Oteizaren
proiektuaren izpirituaren birplanteatzearen ondorioz eman zen. Morazaren aburuz,
“un proyecto que significativamente enlazaba la reivindicación de las señas de identidad vasca con la modernidad artística entendida como la utopía revolucionaria con la
que el gran escultor, poeta y teórico oriotarra, concebía la acción de la vanguardia”50.
Eginkizun hau artelanen produkzioaren ikaslanerako zuzendua baino, errealitate sozialaren, politikoaren eta kulturalaren optimizazio prozesura bideratua zegoen. Juan Luis
Morazaren aburuz, nahaste horren zergatia honakoa zen: “se produjo, sin duda, por la
dificultad de comprensión de un área de trabajo que procuraba articular una relectura
de la noción de Proyecto moderno, filtrada a través de la fuerza intelectual y estética de
Oteiza, las consecuencias de los desarrollos de las vanguardias de la segunda mitad del
siglo XX –de forma específica el minimalismo, el arte conceptual y sus derivas performativas en fluxus– , y la discusión postmoderna de los primeros años ochenta”51.
Honekin guztiarekin, XX. mendeko azken herenean, Euskal Herriko artistak oso
kontziente ziren kategoria erregionalen problematikaz. Argi dago, 68ko belaunaldiak
ez zuela 60ko hamarkadako Euskal Eskolak zituen ilusioak partekatzen, horrela, nahiko
axolagabe agertzen ziren tokiko arte baten berreraikuntzaren aurrean.
Hala, 68ko belaunaldia osatu zuten artista gazteek, dekonstruktibismoaren52 zein
bigarren abangoardiatako53 mugimenduekiko interesa agertu zuten. Esan daiteke,
minimalismoa, arte kontzeptuala, –fluxusaren Beuysengandik batez ere– eta konstruktibismoa –Oteizaren interpretazioetatik jasoa– izango direla nagusi. Bestetik, planteamendu estetiko eta filosofikoei dagokionez, dekonstruktibismoari, semiologiari, antropologia kulturalari, eztabaida postmodernoari eta psikoanalisiari lotua dago. Horrela,
kezka sozial eta politikoak, analisi antropologikoaren bitartez burutzen dira. Aldi berean,
irudikapen eta adierazgarritasunaren inguruko eztabaidak, bizipenak eta bestelako larritasunak modu subjektiboan lantzen dira. Horrela, Foucault, Barthres, Walter Benjamin,
Rosalind Krauss eta Baudrillard autoreen lanak erreferentziazkoak bihurtuko dira.

50 IBÍDEM, 108. or.
51 MORAZA, Juan Luis: Op. Cit., 72. or.
52 Dekonstruktibismoa edo dekonstrukzioa 80ko hamarkadari erantzuten dion korronte arkitektoniko garaikidea da eta konstruktibismo errusiarrarekiko antzekotasunak gordetzen ditu. Bere jatorria mugimendu
literariotik dator, non ideia nagusien berrantolaketa burutzen den hauen adiera interesgarriagoa bihurtzeko asmoz. Arkitekturaren kasuan, dekonstruktibismoa egitura kaotiko baina era berean antolatu baten
planteamendua proposatzen du, geometria euklidestarra eta lerro zuzenaren aurka agertuz. Horren aurrean,
geometria fraktala proposatzen da, hots, irregularra, zatikatua eta eskala desberdinetan errepikakorra dena.
Jacques Derrida filosofo frantziarra izan zen mugimendu honen teoriko nagusiena. Dekonstruktibismoari
atxikitzen diren arkitektoak esaterako Frank O. Gehry, Peter Eisenman, Coop Himmelblau, Zaha Hadid, Rem
Koolhaas dira beste askoren artean.
53 Bigarren Gerrate Mundialaren ostean garatu ziren mugimendu artistikoei erreferentzia egiten dion terminoa
1945 eta 1970 bitartean.
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Artelan baten berezitasuna eta artista batek sortutako obraren konplexutasuna ezin
dira askotan diskurtso baten pean ezarri. Horrela, artista baten lanean zenbait elementu ezagutu ahal dira; jarraitasun bat nabaritu, aldaketak sumatu eta beti konstanteak
diren ezaugarriak identifikatu. 68ko belaunaldiko arte produkzioari dagokionez, naturak
jada ez du modelo gisa funtzionatuko, aldiz, naturaren bizitasunaren kontzeptua oso
presente egongo da. Bestalde, enfasi berezia jasoko du garapen formalak, baita zatien
arteko harremanak ere. Gainera, objektua bestelako sentsazio edo estimuluen sortzaile
izango da, ehundura, argia, edota materialaren ezaugarri eta nolakotasun adierazgarriak sortuz. Materialen hautaketa ez da euren oihartzun sinbolikoarengatik egingo,
baizik eta euren erabilpen ohikoarengatik; material bakoitzaren pragmatikagatik. Hala,
material ez nobleak (xaboia, plomua, kartoia…) edota zuzenean fabrikatutako objektuak (aulkiak, lanparak…) erabiliko dira. Azkenik, artearen bitartez egoera soziala eraldatzeko aspirazioak artetik egingo dira, eta ez artea tresna ideologiko bihurtuta. Hortaz,
Oteizaren zein Beuysen oinarri ideologikoen erreferente diskurtsiboek, giro postmodernoan birkokatua, ideologiaren desarmatzea pairatuko dute54.
Esan bezala, denborak markatutako jarraitasunak eskulturgintza ulertzeko modu
berriak ekarriko ditu. XX. mendearen amaieran eskulturatik objekturako aldaketa ikusgarria eman bazen, orain, objektutik instalakuntzara igaroko gara. Halaber, aipatu beharra
dago lehendabiziko aldaketa estatuaren edota monumentuaren logikatik (toki konkretu
batean ipintzen den oroitzapenezko irudia) irteten ziren obren sorrerarekin etorri zela, XIX.
mendearen amaieran. Rodin eskultore frantziarraren bi obra –Balzac eta Infernuko ateak55–
kontsideratzen dira trantsitu horren adierazgarri nagusi. Logika horren galera, Rosalind
Kraussek argi azaldu bezala, eskultura beraren kontrako baldintzek irauliko dute (habitat
falta, tokikotasunaren galera eta kokapen eza), arte modernoaren sorrera ekarriz. Horrela
mintzo da Krauss gai honen inguruan: “Mediante la fetichización de la base, la escultura se
extiende hacia abajo hasta absorber el pedestal y separarlo de su ubicación; y a través de
la representación de su propios materiales o del proceso de su construcción, la escultura
representa su propia autonomía”56.
Oinarrizko erreferentzia bihurtu den Rosalind Kraussen entsegua haratago doa, izan
ere, XX. mendean eskulturak onartuko duen bere alderantzizko logikari buruz hitz egiten
digu “Campo expandido” deritzon teoriarekin. Taxonomia zaileko praktikak biltzeko balio

54 MORAZA, Juan Luis: Op. Cit., 86-87 or.
55 “El fracaso de estas dos obras como monumentos no sólo se refleja en que pueden encontrarse múltiples versiones de los mismos en varios museos de distintos países, sino en que no existe una versión en su
ubicación original, ya que ninguno de los dos encargos llegó a concretarse. Su fracaso también se pone de
manifiesto en la propia superficie de las obras: las puertas fueron labradas y anti-estructuralmente incrustadas hasta tal punto que su superficie revela su condición inoperante”, KRAUSS E. Rosalind: La originalidad de
la Vanguardia y otros mitos modernos. Alianza Editorial, Madrid, 1996. 293. or.
56 IBÍDEM, 293. or.

336

Itziar Gutierrez Fernandez

duen diagrama planteatzen du, hala nola, minimalismoa, arte kontzeptuala edota land
art-eko obrak definitzeko.
Deuseztapen batean oinarritutako planteamendua proposatzen du Kraussek, orain
arte eskulturaren pertzepzioan kontuan hartu ez diren bi elementu aintzat harturik,
paisaia eta arkitektura, hain zuzen. “Por medio de esa expansión lógica, una serie binaria
se transforma en un esquema cuaternario que refleja la oposición original y al mismo
tiempo la despliega. Se convierte en un campo lógicamente expandido” dio Kraussek 57. Hortaz, eskultura, ez-arkitektura eta ez-paisai izango da, baina, badira paisaia eta
arkitektura aintzat hartzen duten eskulturak ere. Hortaz, zabaldu egiten da hasierako
planteamendua eta erpin bakoitzean izendapen desberdina jasotzen duten terminoak
sortuko dira: seinalatutako tokiak, egitura axiomatikoak eta eraikuntza kokalekudunak.
Hartara, diagrama berri honen barnean, eskulturaren terminoa periferian kokatzera
pasako den kontzeptua baino ez da izango, bestelako egituretara zabaltzeko aukera
irekiz.
Beste eraldakuntza bat eskulturatik objektura emango dena litzateke, eta aldaketa
honen genesia abangoardietan ikusi ahal dugu, esaterako, eraiketa konstruktibistetan
(objektu mekanikoak erabiliko dira), objektu surrealistetan eta Marcel Duchamp-en
ready-made-etan (objektu bat jatorrizko testuingurutik ateratzen zuen eta inongo
aldaketarik egin gabe artelan bihurtzen zuen). Eskulturatik objekturantz emango den
leku aldaketa hau XX. mendeko produkzio artistikoan izango da nagusi, eta esan daiteke, 68ko belaunaldiko artistak trantsitu horren baitan mugitzen direla.
Horretaz gain, instalakuntzaren58 presentzia geroz eta nabarmenagoa izango da.
Hartara, objektutik instalakuntzara igaroko gara, objektu anitzak, diziplina nahasiak,
sentsibilitate espaziala, eta ikuslearen (garatuko den sistema guztiaren elementu bat
gehiago izango dena) txertaketa emango delarik.
Beraz, instalakuntzak girotuak dauden obrei egiten die erreferentzia; objektu
desberdinen elkarketatik osatuak, ikuslea inguratzeko gaitasuna dute. Elementu guztien
batzetik sortzen den harreman fisiko-espaziala behin behinekoa da, gertaera edota
egoera estetiko jakin batetik sortzen dena. Espazioaren txertaketa harremanetarako
leku bezala ulertuko da, faktore desberdinek aktibatzen dutelarik. Honen jatorria, noski,
espazioa aintzat hartzen duen eskultorearen erabakian dago.
Honekin guztiarekin, 57ko belaunaldiaren kezka sozio-politikoak, apurka, 68ko
belaunaldiaren sorrera ekarri zuten. Bestalde, espazioa izango da azken hauen kezka
nagusia –espazioa lotura desberdinen arteko sistema global modura ulertuta–, non,

57 IBÍDEM, 296. or.
58 Instalakuntza dimentsio objektuala (arte objektu fisikoa) gainditzen duten obrak izendatzeko erabiltzen den
terminoa da.
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ideologiak baino, izaera sinbolikoak eta emozionalak garrantzia gehiago hartuko duen.
Espazioaren sentimendu horren txertaketak objektuaz haratago doan instalakuntzaren
mundu konplexuan sartuko gaitu.
Bestalde, 57ko belaunalditik 68ko belaunaldira ematen den eraldaketarik esanguratsuena heziketa prozesuarena litzateke. Lehen belaunaldiko artista ugari autodidaktak ziren, baita informazio kultural urriko giro batean lanean hasitakoak ere. Hurrengo
belaunaldiko gehiengoa, aldiz, unibertsitate giroan heziko da, jakintza kultural zabalago
baten baitan. Euskal Herriko Unibertsitatea sortu zenetik, eta arte elkarteek hedatuta
zuten garapena kontutan harturik, naturala zen goi mailako irakaskuntzan Arte Ederretako Eskolen beharra sumatzea. Izpiritu unibertsitarioaren barnean, artista berriek
errekurtso intelektual eta metodologikoez baliatzeko aukera izango dute.
Jorge Oteizak urteak zeramatzan Estetikako, Ikerkuntzako eta Arte Irakaspeneko
eskola baten beharra aldarrikatzen, Euskal Eskola baten errealitatea oroitaraziz. Testuinguru politikoa aldatuta, egitura artistiko eta kulturala hobetu zuten proiektuen sustapena ematen hasi zen, baina, ezinbestekoa zen erakundeen inplikazioa. 80ko hamarkadan,
sortu berri zen Eusko Jaurlaritzarekin bilerak izan zituen Oteizak azpiegitura kulturalei
buruzko iritziak trukatzeko. Azkenean, Arte Ederretako Fakultatearen diseinurako eta
programaziorako Oteizaren proposamenek aurrera egin ez zutenez, artistaren eta
Eusko Jaurlaritzaren arteko harremana mikaztu egin zen59.
Bestalde, Donostian, arte mailako sustapen eta heziketari buruzko jarduera artistikorik garrantzitsuena Artelekun burutu zen. Euskal arte garaikidea ardatz nagusi bezala
harturik, esperimentaziorako eta arte sormenerako erreferentziazko leku bihurtu zen;
bertatik pasa zirelarik ikerketan aztergai ditugun zenbait artista.

3.3. Margogintza postmodernitatean: 80eko hamarkadaz geroztik.
Ikusi dugu arte garaikidearen barnean joera estilistikoen sakabanatzea handia
dela. Eskulturan ikusi dugun aniztasuna, baliteke, pinturaren arloan handiagoa izatea.
Esan daiteke, indibidualtasun artistikoa dela, egun, mendebaldeko zibilizazioak berezkoa duen ezaugarrietariko bat. Horregatik, errealitatea sentitzeko eta sormenari bide
emateko modu zehatz eta jakina adierazten duten ezaugarri estilistikoak zehaztea ez
da erraza.
Kultura postmodernoa –modernotasunaren ostekoa– 70eko hamarkadan garatzen
hasi zen, nahiz eta, loraldi zuzena 80koan izan. Joera ezberdinei eta teknika berriei atxikitako garaiak dira, non, esperimentaziorako grina nagusi izango den. Bestalde, kultura postmodernoak oso berezkoa duen ziurtasun ezaren sentimendua aurki daiteke,

59 LUJANBIO, Nere: Op. Cit., 98. or.
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beharbada, iraganeko dogma guztien etsipenaren aldian gaudelako. Horregatik, aldez
aurreko teknikak, gaiak, mugimenduak, etab. berreskuratuko dira garaikideagoa den
estetika batetik lantzeko60.
Hala, 80ko hamarkadako margogintza tendentzia plastiko anitzen arteko nahasketa ikusgarria izan zen. Eragin desberdinen arteko elkarbizitza hamarkadan zehar eman
zen sentsibilitate piktoriko berriaren isla baino ez zen izango, “neo–” delako aurrezkidun
joeren ugaritzearekin: neoespresionismoa, neofigurazioa, neoabstraktua, neodada,
neokontzeptuala, neogeo, neobarrokoa, dekonstrukzioa… Aipatutako mugimenduen
berreskurapen hauek, artisten interesen araberakoak izango dira; askatasun osoz bere
egitekoari ekingo baitiote, dogmatismo eta diktadura guztietatik aparte eta izpiritu
eklektiko batekin. Horregatik, margogintzaren ikuspegi berriek erregistro formalen
aniztasuna uzten zuten agerian, beti ere, artista bakoitzaren subjektiboaren domeinuan; non, euren motibazioa, inspirazioa eta erreferentziak euren obra bezain hibridoa
izango den61.
Korronte artistikoen elkarketa honetan, bada 80ko hamarkadan gailendu zen joera
piktorikoa bat; Italiako (Chia, Clemente, Cucchi…) eta Alemaniako (Baselitz, Kiefer,
Lüpertz…) panorama artistikoa bereganatu zuena. Aipatutako askatasunarekin eta
subjektibotasunarekin lotuta, neoespresionismoa izan zen babes handia jaso zuen
joeretako bat; New Yorken, hamarkada hasieran, Julian Schnabel eta David Salle artistengan ikusi ahal zena. Espainian ere zeresan handia izan zuen, Luis Gordillo, Juan
Antonio Aguirre edo Miquel Barceló margolariengan. Hala ere, aldi baterako indarra
hartu zuen, laster pinturak bere espresibotasuna galdu eta geometrizaziorantz jo zuelako neo-geoaren baitan62. Behin behineko eta iraupen laburreko nagusitasuna izan ohi
zuten tendentziatzat kontsideratu behar ditugu, artearen erritmo azkarra eta eraldakuntza prozesu biziaren erakusletzat.
Baliteke, horregatik, margogintza izatea baliabide artistiko guztien artean eztabaidatuena. XX. mendeko azken hamarkadetatik sortzen den pinturaren ustezko heriotzaren inguruko teoriek, baliabide artistiko honen krisi egoera aktibatu zuten. Historikoki
gailendu den baliabide artistikoa izan bada ere, modernotasun garaiko protagonista
nagusia izanik, postmodernitatean, pintura zokoratuta geratu dela dirudi, gutxiagotasunezko ideia bati lotuta. Egun, artea egiteko aukerak anitzak dira, eta baliteke, margogintza garapen horren periferian kokatua egotea. Pinturaren zahartzaroa izan liteke

60 “El arte postmoderno ha de ser entendido como la reivindicación del auténtico sentido de una modernidad
bastardizada por ampliar sectores artísticos del siglo XX”. BORJA, Manuel, J.: “Complejidad y contradicción del
arte posmoderno”, Lápiz, 28. zenb., 1985, 15. or.
61 MARTIN MARTIN, Fernando: “Sobre la postmodernidad y su expresión plástica”. Laboratoria de arte, Sevillako
Unibertsitatea, 1993, 263-281. or.
62 DELGADO MAYORDOMO, Carlos: “Crisis y (re)definiciones de la pintura”. Arte para perplejos, Carlos Delgado
Mayordomoren blog-a, 2011ko urriaren 27a.
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baliabide honek duen arazorik nagusiena –argazkigintza 63 edota bideoa bezalako
adierazpen gazteagoekin aldentzen badugu–, izan ere, oso higatua dago eta berarekin
denetarik egin da artearen historian zehar. Horregatik, pinturak bizi duen krisia aipatutako gehiegikeria baten ondorio izan daiteke, baina arazo hauek bestelako baliabide artistikoetara garraiatu daitezke. Nekaldi garaiak iristen dira, noski, nahiz eta horrek ez duen
haien existentzia ezabatzen. Gainera, irudiaren aroan, non, errealitatearen irudiak errealitatea baino errealagoa dirudien, pintura galtzaile ateratzen da. Paradoxikoa badirudi
ere, pinturari gertatu zaion berbera da, egun, bestelako baliabidek pairatzen dutena.
Esaterako, argazkia jada ez da dokumentu erreala, ez baitu zilegitasunaren garantiarik
ematen; dagoeneko guztia, irudiaren mailara igaro delako.
Azkenik, bestelako bideak hartu beharrean ikusi da pintura azken urteetan. Bestelako diziplina eta oinarriekin elkarreragiten dabil, euren arteko mugak lausotuz eta bide
batez, bere biziraupena ziurtatuz. Horrek agerian uzten du postmodernitateak garatu
duen nolakotasun bereizgarria, baliabide artistikoen arteko hibridazioa64, alegia. Margogintza tradizionalaren oinarri eta teknikei fideltasun osoa zor dieten margolariez aparte,
80ko hamarkadaz geroztik, pinturaren terminoa eta kontzeptua zabaldu egin da65. Esaterako, azkenaldian, instalakuntza bihurtu da pinturaren esperimentaziorako lurralde berria;
objektuen, materialen eta espazioaren arteko tentsio kromatikoa ahalbideratzen duelako.
Esan bezala, pintura jada ez da mihisera mugatzen eta bere baitan berrasmatzen da.
Egiteko horretan jardun dute XX. mende bukaeratik margolari askok, tartean Jose Ramon
Amondarainek.
Aztertutako garapen hauek guztiak ondoren ikertuko diren lau artistengan ikusiko
ditugu, esate baterako, eskulturgintzaren alorrean lanean dabiltzan Gotzon Etxeberria,
Iñaki Olazabal eta Pello Irazu artisten bidez eta baita margogintzaren esparrua berezko
duen Jose Ramon Amondarain pintorearen eskutik ere. Guztiak andoaindarrak badira ere,
belaunaldi desberdinetako partaide dira eta dagokien garaiko moldeen araberako jario
artistikoan murgilduta daude. Gaur egun, arte sorkuntzaren munduan barrena bere bidea
egiten jarraitzen dute.

63 Douglas Crimp arte historialari amerikarrak, 1977an New York-eko Artist´s Space-en antolatutako erakusketaren harira baita ondorengo idazkietan ere Photograpic Activity of Postmodernism, On the Museum´s Ruins y The
End of Painting, pintura figuratiboaren amaieraren berri eman zuen, argazkigintza kontsideratuz oinordeko
zilegi.
64 “Aquellos fenómenos artísticos que no buscan la especificidad de un género, ni se pueden enmarcar dentro
de una corriente estilística concreta”, MONLEÓN PRADAS, M.: La experiencia de los límites: híbridos entre pintura
y fotografía en la década de los ochenta, Institució Alfons El Magnànim, Valencia, 1991, 13. or.
65 “Pintura en el campo expandido” Guaschek eskulturan erabiltzen duen kontzeptu bera baino pinturara
eramanda. PANERA, Francisco Javier: Entre-(t) acto. DA2, Salamanca, 2012.
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4. GOTZON ETXEBERRIA (1952).
Artea eta hezkuntza uztartzen igaro ditu Gotzon Etxeberria Setienek bere bizitzaren azken 30 urteak. Andoaindar familia aski ezagun baten babesean munduratu zen
1952an. Familia giroak sustatuta, kultura eta artearekiko lotura estua izan zuen beti
Etxeberriak, artearekiko zaletasuna txikitatik garatu zuelarik. Aipatutako testuingurua
lagungarria suertatu bazitzaion ere, Etxeberriak ez du pentsatzen horregatik artista
izateko iaiotasun berezirik jaso duenik. Zinez, bere osaba, Secundino Etxeberria herriko argazkilaria izateaz gain, Andoaingo antzerki taldeko zuzendaria zen, eta gainera,
musikaren alorretik jo duten lehengusu mordoxka ditu. Halaber, aita oso marrazkilari
trebea zen, eta beharbada, bere aita ikusterakoan, 11 urte besterik ez zituela, margoak
hartu eta trebatzen hasi zen arte plastikoen munduan. Heltzen joan zen heinean, pintura apur bat baztertu eta marrazketari ekin zion urte dezentez, diziplina handiarekin
gustuko zuen horri eutsiz. Adin nagusitasunera heldu zenerako, Etxeberriak, bazuen
nahiko trebetasuna arte plastikoen munduan nolabaiteko askatasunarekin jarduteko66.
Zalantza izpirik gabe, aro berri baten hasiera ekarri zuen frankismoaren amaierak, eta
asko izan ziren kulturarekiko konprometituak sentitu zirenak. Zentzu honetan, Euskal
Herria ernatu beharreko basamortua zen artistaren aburuz, eta horrek justifikatzen du
egitura kulturala zein artistikoa hobetuko zuen proiektuetan jardun izan zuen jende
mordoxkaren papera67.
Behar hauei erantzuteko modu bat izan zen Etxeberriarentzat kultur mugimenduen
partaide eta eragile izatea. Eginkizun horri erantzungo zion Andoaingo Rikardo Arregi
Kultur Taldearen sorrerak 70eko hamarkadan, Etxeberriaren eta beste askoren elkarlanean eraiki zena. Kazetari, idazle eta euskal kulturaren sustatzaile andoaindarra izan
zena irizpidetzat harturik, talde gazte hau, Andoaingo eragile kultural garrantzitsu bat
bihurtu zen. Orokorrean, euskaraz arituko zen talde bezala jaio zen eta Zubiaurre etxearen azpialdearen zati bat hartu zuten egoitzatzat. Bertatik, esparru ezberdinei heldu
zioten; esaterako, musika eta argazkigintza ikastaroak antolatu zituzten, argazki-laborategi bat ezarri zuten Urigain Kultur-Etxean, galdutako tradizioak berreskuratu zituzten
–Inauteriei hasiera eman, edota San Juan bezperako kanpai eta txalaparta jotzea ipini–
hitzaldiak eta euskal arte erakusketak antolatu zituzten. Garaiko artista garrantzitsuek
Remigio Mendiburu (1931), edota Ortiz de Elgea (1944) Andoinen euren obra erakutsi
zituzten. Ildo honetan, Etxeberriak bere obra erakusteko aukera izan zuen68, eta era
berean, garaiko artista garrantzitsuak ezagutzeko aukera, bere ibilbidean eragina izango
zuen gertakizuna izanik.

66 “Arimaren Garrasia. Gotzon Etxeberria Setieni elkarrizketa.” Aiurri Aldizkaria, 258. zenb., 2006, 7. or.
67 Gotzon Etxeberriari elkarrizketa (G.E.Elk.) 14/02/26.
68 (G.E.Elk.).
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Bestalde, konpromiso handiena hezkuntzaren munduarekin zuela sentitu zuen
Etxeberriak. Bederen, beste bokazio hori, irakaskuntzan jardutearena, arte adierazpenekin lotzeko aukera izan zuen. Honen guztiaren pizgarria, Jorge Oteiza (1903-2003) eta
Gaur taldeko beste artistekin topatzean sortu zen. Nahiz eta Jose Luis Zumeta (1939)
eta beste margolari batzuk ezagutu, Andoainen antolatu zen bere erakusketa batean
Remigio Mendiburu ezagutzeko aukera izan zuen, eta hortik aurrera lagun minak egin
ziren. Etxeberriak, euskal artearen munduan lagun handiak egin bazituen ere, Mendiburu
zen gehien miretsi izan zuena; berari esker, artearen munduan murgiltzeko aukera izan
baitzuen. Adiskidetasun estu horren ondorio izan zen, San Telmo museoan aurkeztu zen
hondarribiarraren erakusketa antologikoaren69 antolakuntza lana Etxeberriak burutu izana.
Horrela mintzo da Etxeberria gai horri buruz: “Gaixorik eta hiltzea besterik geratzen ez
zitzaion geratzen Remiri, lagunari, niregatik egindako guztia nolabait eskertu nahi nion”70.
Hartara, 23 urte besterik ez zituela, Mendibururen babespean artearen munduan
bere lekutxoa hartu zuen. Hala, Gaurreko beste artista batzuen eskutik eta ondoren,
Juan Luis Goenagarekin (1950) hasi zen pinturan murgiltzen. Egun, Etxeberriak gehiegi
pintatzen ez badu ere, beti izan du gustuko naturara gerturatzea eta errealitate fisikoa
sutsuki behatzea, ia mikroskopikoki, gauzak diruditen bezain sinpleak ez direla azaltzeko71.
Horrela, printzipio horri jarraiki zenbait obra sortu zituen; “Oria” (1974), “Belarra” (1975),
“Aurrehistoria” (1976) eta “Hodei artean” (1979) esaterako.

Aurrehistoria. Olio-pintura mihisean.
65x54cm
© Gotzon Etxeberria (1976).

Izenbururik gabe, Axeri dantza seriea.
Olio-pintura mihisean 145x97cm
© Gotzon Etxeberria (1979).

69 Remigio Mendibururen erakusketa antologikoa San Telmo Museoan aurkeztu zen 1989ko azaroaren 17a.
70 (G.E.Elk.).
71 (G.E.Elk.).

342

Itziar Gutierrez Fernandez

Ondoren, marrak eta harri koxkor modukoak etorri ziren –efektu tridimentsionala
ahalbideratzen zituzten irudi planoak– , urte askoren ondoren, eskulturara eraman ahal
izan zituenak. Azkenerako, Joan Miró (1893-1983) artistaren obrara hurbiltzen den pintura koloretsua eta biziago bati helduko dio72, “Axeri Dantza” (1979) serieko lanetan ikusi
daitekeen bezala.
Bederen, irakaskuntza egin zuen bere ogibide. Izan ere, aski entzunak zituen Jorge
Oteizaren hitzak eta planteamenduak, baita Euskal Herriko artearen bidezko heziketa
estetikoaren eta gizon euskaldun berriaren ingurukoak ere. Oteizak, prozesu berriak ikastolatik etorri behar zuela zioen; haurtzarotik alegia, eta horri heldu nahi izan zion Etxeberriak
oso gertu sentitzen baitzuen artearen munduan zegoen mugimendu guztia73. Hala, garai
haietan zeuden kezkei erantzuna ematen hasi zen sormen plastikoaren konpetentzien
baitan, arte adierazpena umeekin nola ematen zen ikertuz. Lan horri ekin zioten hezkuntzaren alorrean espresio plastikoa landu zutenek ere, Ruiz Balerdik (1934-1992) eta Jose
Antonio Sistiagak (1932) beste hainbesteren artean.
Andoainen bertan hasi zen arte plastikako irakasle bezala, Emakumeen Hezkuntza
Zentroan baita Aita Larramendi Ikastolan ere bi urtez (1975). Etxeberriak, argi zuen bere
esperientzia hezkuntza arautuaren barnean garatu behar zela. Izan ere, eskolak emateko deitu zioten Donostiako Barandiaran Lizeotik, artea eta arte-sorkuntzari zegozkion
hainbat diziplinetan aritzeko. Hortaz, zeregin horretan ezarri zuen bere arreta osoa,
adierazpen plastikoa hezkuntzan aplikatu nahian.
70eko hamarkadaren bukaeran, Etxeberriak irakaskuntzaz kanpo geratzen zitzaion
denbora bere sormen artistikorako erabiltzen zuen. Behin, San Juanak zirela, Rikardo Arregi Kultur Taldetik Ortiz de Elgearen eta Remigio Mendibururen lanen inguruko
erakusketa antolatu zen. Mendiburuk, Etxeberriaren etxera hurbildu eta andoaindarraren
ikatz ziriaz egindako marrazkiak ikustean, Jean Dubuffet (1901-1985) artista frantziarraren obrarekiko antzekotasunak gordetzen zituela aitortu zion. Paradoxikoa badirudi ere,
Etxeberriak ez zuen inoiz Dubuffeten lanaren inguruko berririk izan74. Etxeberriarentzat,
ederra izan zen frantziar artistaren lanarekiko antzekotasuna izatea, izan ere, nola zen
posible bere obra ezagutu gabe antzeko emaitzetara iristea? Zalantzarik gabe, erantzunaren bila jo zuen Etxeberriak frantziar artistaren obra ezagutzera. Dubuffet-ek arte psikotikoa eta buruko gaitz-dunen lanekiko interesa, kultura primitiboekiko debozioa, graffitiarekiko zaletasuna eta bereziki haur pinturarekiko interesa agertu zuen, askatasun hauek
guztiak bere obraren eredu eta abiapuntu izan zirelarik askotan. Hala, Etxeberriarentzat

72 KORTADI, Edorta: “Gotzon Etxeberria Setien eta bere forma organikoan” Gotzon Etxeberria Setienen web
orrialde ofizialean.
73 IRIARTE, Ainara: “Hezkuntza eta artea uztartu ditut nik nire bizian”. El Pais, 2007ko urriaren 29a.
74 “Cuando Remigio visitó mi obra se quedó muy sorprendido al ver las coincidencias, yo lo descubrí más tarde,
y me fascinó”, SALA, Teresa: “Gotzon Etxeberria, 30 años después”, Noticias de Gipuzkoa, 2007.
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Dorrea, axeri dantza seriea.
Ikatz ziria paperean 65x50cm
© Gotzon Etxeberria (1978).

izugarrizko poztasuna izan zen, bera ere umeekin hezkuntza plastikoan arituta, emaitza
berdintsuetara iritsi izana. Honako hau dugu, zalantzarik gabe, bere lanak jasotzen zituen
eraginen garrantziaren konfirmazio.
Hortaz, garai hartan egindako marrazki horiek guztiek, beste zerbait eskatzen
zuten artistaren aburuz; eskulturara bihurtzea hain zuzen. Tamalez, bi ekintzak partekatzea –hezkuntza eta artegintza– gehiegizkoa suertatzen zitzaion. Gainera, Etxeberriak
ez zuen irakaskuntza utzi nahi, ez baitzuen hezkuntzarekiko harremana bukatutzat
ikusten, eta horregatik, artegintza alde batera uztea erabaki zuen75.
Ostera, Eusko Jaurlaritzak Hezkuntzaren konpetentziak bere gain hartu zituenean
80ko hamarkadan, euskal heziketa sistemak aurrean zituen erronka berrietan jarduteko
eskatu zion Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza arduradunak. Garai hartan, ohikoak ziren Eusko
Jaurlaritzak zenbait pertsonekin izandako bilerak, batez ere, arlo desberdinetako azpiegiturei buruzko iritziak trukatzeko. Hala, ziklo ezberdinetarako programazioak garatzeko
deitu zioten Haur Hezkuntzako plastikako heziketa sistema taxutzeko. Ondoren, Lehen
Hezkuntzako programaketa etorri zen, zortzigarren mailara arte, eta azkenik, Hezkuntza

75 “Después de unas vacaciones de Navidad regresé a las aulas, pero me desplomé, estuve muy enfermo varios
meses, los médicos dedujeron que algo relacionado con la mente había sido el causante y me di cuenta,
finalmente, que no podía seguir compaginando las dos actividades”, SALA, Teresa:Op. Cit.
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Erreformaren ostean, 14-16 urte bitarteko plastikako programaketaz ere arduratu ziren.
Orokorrean, proiektu esperimental honetako ikastetxeetan, plastikako gelak eta laborategiak sortzen ziren, materiala eskaintzen eta irakasleen heziketan aritzen zen beste gauza
askoren artean. Noski, Barandiaran Lizeora itzuli zenean Batxiler Artistikoa eta arte alorreko
Goi Mailako Zikloak eskatu eta martxan jarri zituzten, irakaskuntzan igaro zituen azken
urteak horretan lanean jardun zuelarik. Honetaz gain, Unibertsitateko Graduondokoetan eta Uda Ikastaroetan parte hartu zuen Etxeberriak didaktikaren eta pedagogiaren
alorrean, eta baita kartzelako presoekin arte plastikoak landuz ere.
Artearen bidean eta hezkuntzaren barnean, Etxeberriak eginkizun bat zuela sinetsi
zuen eta egiteko horren baitan buru belarri igaro zituen bere bizitzako 30 urte. Orduan, 55
urte zituela, hezkuntzan eta ikasleekin lanean egin beharreko guztia eginda zuela erabaki
eta 2006an irakasle mantala zintzilikatu zuen betiko. Irakaskuntzak ezer berririk ematen
ez ziola sentitzen zuen eta gainera, esperimentazio prozesu luze baten ondoren, –Haur
Hezkuntzatik, Goi Mailako Heziketara doana– ohartu zen ziklo hori bukatutzat eman
behar zuela76. Ezinbestean, aldaketa zetorren.
Bestalde, irakaskuntza alde batera uzteak ez zuen esan nahi aurreko garai horri uko
egin beharra77. Izan ere, Etxeberriak, argi eta garbi du bere hezkuntza prozesua irakaskuntzari lotua egon dela, hau da, ikasleekin lanean eta ikasleengandik ikasitakoarekin. 30
urtez arte adierazpenaren munduan buru belarri lanean ibili izanak ahalbideratu zizkion
hein batean, egun dituen ezagutzak, eginez ikasi baitu, interes eta kezka ezberdinek
bere heziketa bideratu dutelarik. Ez da autodidakta kontsideratzen, gorroto du hitz hori
gainera. Berak, mundua, ingurunea behatuz eta besteekin harremanetan egonez ikasi du;
gauzen azaletik haratago joan behar duen begirada bat barneratuz; ikusiz eta eginez ikasi
du. Etxeberriak guztiz bereganatuak dituen helburu hauek, ikasleei transmititu nahi izan
dizkien artearekiko eta bizitzarekiko helburu berberak dira, jakinmin hori lantzea, egoera
desberdinetan jartzea, ikustea, sakontzea... Prozesua da Etxeberriari biziki interesatzen
zaiona.
Beraz, 2006an Etxeberriak tailerrera itzultzea erabaki zuen, arte sorkuntzaren mundu
liluragarriari berriro ekiteko. Andoaindarrak, denbora osoa eskaini nahi zion artegintzari, profesionalki alegia. Bere bizitzan emandako parentesiaren ostean, iraganean geratu
zen obra berreskuratu zuen, etenunerik egon izan ez balitz bezala eta “Como decíamos
ayer…”78, 1978an alboratutako marrazkiei heldu zien, eskultura izatea eskatzen zuten
haietara itzuliz, hain zuzen ere.

76 (G.E.Elk.).
77 (G.E.Elk.).
78 1577an, Frai Luis Leongoak Salamancako Unibertsitatera klaseak ematera itzuli zeneko hitzak dira, inkisizioak
bost urtez (1572-77) preso izan ondoren. Agustindar ordenakoa eta humanista, espainiar idazlea eta poeta
mistikorik handiena izan zen.
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Bestelako adierazpen artistikoak ahantzi gabe, Etxeberriak eskulturari eutsi izan zion,
batez ere, egurrean egindakoari. Esan beharra dago, material hura, ustezko kasualitate
batetik azaldu zela bere bizian. Izan ere, Moretan (Arabar Errioxa) duen lagun batek,
olibondoak leheneratzen laguntzera joan zedin eskatu zion Etxeberriari. Olibondo
haiek, 200 eta 300 urte inguru zituzten eta fruitua ematen bazuten ere olioa egiteko,
tamalez, gaizki zainduak zeuden. Andoaindarraren aburuz, asko sufritzen duen zuhaitza da olibondoa, urtean behin enborrak ebaki behar baitzaizkio. Moretako olibondo
asko gaixo zeuden eta mozketa ekidiezina izan zen. Gainera, sutea izan ohi da olibondo
ustelen zorigaiztoko etorkizuna baina Etxeberriak, haien enborren eta adarren forma
bihurrien edertasun eta adierazkortasunarekin liluratuta, nolabaiteko gupida sentitu eta
haietariko batzuk sutetik salbatu zituen Andoainera ekarriz79. Gorputz elbarriak ziruditen, itxi beharreko zauriez beteak, izan ere, gizakiok bezala olibondoek ere denborak
utzitzako lorratzak paraitzen dituztela dio80. Enbor haiexekin hasi zen Etxeberria egurra
lantzen bere Andoaingo tailerrean.
Historikoki, olibondoa, zuhaitz onuragarria izan da eta horrek arrazoitzen du europar
zein ekialdeko kulturek bere existentzia jainko-jainkosei egotzi izana. Horregatik,
Homero poetagileak olibondoa jainkotu zuen; txinatarrek ahalmen sendagarriak egokitu zizkioten; japoniarrek garaipenaren eta adeitasunaren zuhaitza kontsideratu zuten;
tradizio biblikoko herrialdeentzako bakea dakar, eta azkenik, Islamdarrentzat argia
sinbolizatuko luke, beste gauzen artean81.
Sinbolismoez gain, Etxeberriak, egurrarekiko eta olibondoarekiko sentitu zuena,
bat-bateko maitemina izan zen82. Askotan handik pasata bazegoen ere, ez zien inoiz
hainbesteko atentzioa eskaini. Etxeberriak, gauzak sortu behar direnean sortzen direla
sinesten du eta bere psique-aren bultzadei jarraiki argi ikusi zuen jarraitu beharreko
bidea. Zinez, kasualitatetik pasa behar da kausalitatera iristeko83.
Bere eskulturen oinarri bihurtuko zen egurra lantzeari ekiteko, Etxeberriaren lehendabiziko pausoak sutetik salbatutako zuhaitz atal zatar eta erdi ustelak sendatzea,
konpontzea eta berregitea zen. Sendatu behar den gorputz zauritu baten aurrean
dagoen medikua bezala, egurra berreskuratzen eta garbitzen saiatzen da. Enbor
bihurrietan zantzuak eta lorratzak bilatuz, mindutako organoak arakatzen ditu materia

79 “Moreda es el pueblo de Alava que más olivos tiene. Tuve oportunidad de ir con amigos a podar algunos de
esos árboles que se encontraban en mal estado. Las podas de los olivares se queman y yo, al ver esos troncos,
los salvé de la quema y me los llevé a Andoain”. URTEAGA, Iñaki:“Gotzon Etxeberria expone sus dibujos y
esculturas de olivo en la casa de cultura Zelai Arizti. Diario Vasco, 2009ko urriaren 17a.
80 (G.E.Elk.).
81 SAN MILLAN CARIÑANOS, Felix: “El alma del Olivo”, Metamorfosis. Fernandez Piérola Ardandegia, Moreda,
2009.
82 (G.E.Elk.).
83 (G.E.Elk.).
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sentituz. Orduan, zatarrak ziruditen olibondo enborraren barrualdetik, edertasun
paregabea ezkutatzen zuen bihotza argitara atzeratzen zen; olibondo bigun, goxo eta
laztangarria agerian utzirik.
Ezaguna da artistak naturarekin gordetzen duen tratu estua, bere obraren sorburua bertan aurkitzen dela ikusi dugularik. Eguneratzen dira horrela, Bernardo Atxagak
70ko hamarkadan idatzi zizkion bertsoak ere “Se siente frágil como un trozo de lente,
no fuma, y ha buscado cobijo en los recónditos secretos de la naturaleza”84. Horren isla
era bada, bere domus-aren barnean egurrarekin garatzen duen harremana, izan ere,
materialak bizi propioa duela baieztatzeaz gain, haiekin lanean denbora pila igarotzen
duela bistakoa da. Espazio intimo horretan garatzen dena, zenbaitetan, egurrarekin lan
egiteak dakarren arazoei aurre egitea suposatzen du, parasito eta usteldurekin adibidez.
Bestetan, berriketan edota eztabaidan jarduten du egurrarekin artisauaren lan saiatu
eta bakartitik sortzen den emaitzara iritsi arte.
Hala, gubia elektrikoarekin eta fresatzeko makinarekin arbastatzen du egurra, gaiztotutako azala kenduz eta muinera iritsiz. Orduan, forma ematen hasten da. Eskultorearen
unibertsoa, forma organikoz eta iradokitzailez osatua dago, batetik, forma ondulatuak,
kateatuak, kizkurtuak eta sugar antzekoak ageri direlako85; bestetik, zoomorfoak –animali itxurakoak– antropomorfoak –enborren formek eta korapiloek, gizakiaren gorputz
hezurren antzekoak dirudite– eta neurri txikiago batean fitomorfoak –landare zein
begetal itxurakoak– aurkitzen ditugu. Ondoren, sortutako piezari laztasunak lixatzen
dizkio, eta azkenik, koloregabeko argizariarekin olibondoari bere leuntasuna itzultzen
dio. Esan bezala, pieza bakoitzetik mundu fantastiko eta iradokitzailea jaiotzen da, eta
ia ezustean, animaliak, pertsonaiak, emakumeak, hezurdurak, bihurritutako gorputzak,
heriotza eta sufrimenduzko formak86 agertzen zaizkigu aurrez aurre.
Zuraz maitemindurik zegoen, era berean, Remigio Mendiburu. Azaldu bezala,
hondarribiarraren lagun handia izateaz gain, bere jarraitzaile izpiritual eta dizipulu izan
zen Etxeberria. Berarekin lan asko egin ez bazituen ere, bere obra oso ondo ezagutzen
du. Erabateko mirespena zion Mendibururi, eta horrek, argitan uzten du euren obrek
dituzten komuneko ezaugarriak. Esaterako, biek hala biek lurrarekiko atxikimendua
azaldu dute, natura, indar handiz sentituz eta adieraziz. Nahiz eta bestelako materialak erabili, egurra izan zen Mendibururentzat, eta oraindik ere bada, Etxeberriarentzat
material kuttunena, zuhaitz enborretatik, maisuki, barruko indar guztia ateratzeko gaitasuna izan duten euskal artistak izanik. Gainera, Mendiburuk gizakiarekin antza handiena

84 Gotzon Etxeberria Setien-en web orrialde ofiziala (15/02/13).
85 “A Etxeberria le van las formas onduladas, concatenadas, ondulantes, como las llamas del fuego en las noches
de plenilunio, como las formas y nudos de los troncos de los árboles, como los huesos y estructuras orgánicas
del cuerpo humano”, KORTADI, Edorta: Op.Cit.
86 IGARTUA ANTXUSTEGI, Esteban: “Gotzon Etxeberria Setien”, La alteridad Republicana. Meridako Alcazaba
Kulturgunea. Donostia, 2009, 4. or.
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zuena zuhaitza zela zioen, egiazki, Etxeberriak ere, olibondoaren forma bihurriak eta
izugarri adierazkorrak gizakiaren fisionomiarekin aldentzen ditu. Azkenik, Mendiburu
arrazoiaz baino, senaz jokatu zuen artista zen “ nik ez dut bilatzen, aurkitu egiten dut”
leitmotiv-ari jarraikiz. Etxeberriak ere jakin badaki zein den bere abiapuntua, ez ordea
zein bere helmuga87.
Euskal Herriko tradizio eta kulturaren baitan hornitzen den eskultoreak, Mendiburu
maisu izan bazuen ere, beste iturrietatik eraginak jasotzen dituela ukatu baino, poztasunez aitortzen ditu. Bere obraren erabateko adierazkortasunak andoaindarrak espresionistei gordetzen dien mirespena salatzen du, Jean Debuffet, Anselm Kiefer (1945) edota
Francis Bacon (1909-1992) oso gustuko dituelarik. Hala, Bacon eskulturara dedikatu izan
balitz, bere obra urrun aurkituko ez litzatekeenaren susmoa du Etxeberriak88. Adierazgarritasun indartsu horrek, Van Gogh (1853-1890) edota Edvard Munch (1863-1944) bezalako maisuen obretara eramaten gaituzte andoaindarraren errebultsiboa izan zirelarik.
Bestetik, Etxeberriak piezak modelatzen dituen bitartean, zuloak egiten ditu tarteka,
Jorge Oteizaren garai baten, eta seguruenik, Henry Moore (1898-1986) eskultorearen
eraginetatik.
Landutako forma bakoitzak garapen natural eta organikoan sorburu badu ere,
forma guztiak, Etxeberriaren bizipenekin, sentimenduekin, gogoetekin, beldurrekin
eta kezkekin daude lotuak. Garapen pertsonalari89 erantzuten dion bigarren jatorriak,
obrari izaera eta itxura heldua ahalbideratzen dio. Zalantzarik gabe, tailerrean errotutako eskulturak barnetik ateratzen zaizkion piezak dira.
Behar intimo horrek loratu du, modu esanguratsu batean, Etxeberriaren eskultura.
Natura eta materia bereak eginik, zizelkatzerako garaian nabaria da Etxeberriaren obrarengan adiskidetasun kutsua, nolabaiteko hats etikoa, politikoa eta gizabidezkoa90 “La obra
de Etxeberria también es un artefacto moral que contempla al tiempo desde su interior:
más aun, su obra contiene un tiempo ético, una moral que esta más allá del Ser (…). Así,
vivencias muy pegadas a su piel, su obra siempre se encamina a la pregunta referida a la
ética y hacia el encuentro con el otro: busca, muestra la relación con el ser y la responsabilidad hacia con el otro”91. Etxeberriak dio, arteak ideologiarik ez duela baina artistak

87 (G.E.Elk.).
88 (G.E.Elk.).
89 MARTINEZ CAO, Ramón. “Gotzon Etxeberria Setieni hitzak” in Gotzon Etxeberria, Eskulturak eta Marrazkiak.
Zelai Arizti Kultur Etxea. Zumarraga, 2009.
90 IBÍDEM.
91 IGARTUA ANTXUSTEGI, Esteban.: Op. Cit., 3. or.
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ordea bizitzarekiko pentsamendu eta planteamendu bat du92. Horregatik, bere piezak
taxutzean barne zalantzei eta kezka existentzialei erantzuna ematen saiatzen da. Badirudi,
bizitza, maitasuna, sufrimendua, heriotza, askatasuna eta bestelako kontzeptu absolutuei
forma ematen diharduela, zenbaitetan eskulturei oinazea nabaritzen zaielarik. Bizitzaren
bukaerako perspektiba gertutik bizi izan duelako agian, denborak egurrean uzten dituen
orbainak eta ebakiondoak islatzen ditu, denborak berak gizakiongan lagatzen dituen
lorratzak bezalaxe93. Izan ere, arimaren oihu mingots eta isilpekoa ezkutatzen da eskultura
bihurri eta minduetan, artistaren beldurren, estutasunen eta egonezinen emaitza direlarik. Sufrimenditik sortutako eskulturak badira ere, susperraldia eta salbazioa eragiten diote
era berean. Esperantzagarriak dira94. Egiazki, dena ez da sufrimendua eta tristura, bere
eskulturetan ageri daitekeen emakumezko gorputz bihurritu batek, sufritzen, maitatzen,
maitemintzen eta disfrutatzen daki, bizipoza eta itxaropenak baititu.
“Bizitzari elegia” darama izenez Donostiako Ospitaleko sarrerako egindako egurrezko eskulturak. Pieza honek, brontzezko erreplika txikiagoa du, Donostiako Ospitaleko
Zuzendaritzak 2006an sortutako sarien parte izateko sortu zena, osasun-langile profesionalen lana, dedikazioa eta praktika ona aitortzeko95. Elegia, heriotza baten aurrean
sortutako aienezko kantua da, bereziki samur eta tristea. Etxeberriaren aburuz, “Ez dut
bizia laztasunik eta heriotzarik gabe ulertzen. Horrek eraman nau, kontraesankorra
badirudi ere, Bizitzaren elegia izeneko eskulturak sortzera” bizitzak baino ez ditu gure
malkoak merezi96. Aipatu bezala, Etxeberriak egurra du bidelagun eta berau modelatzean gizakiarengan pentsaraztea eramaten dio. Denborak bere azalean eta ariman
utzitako zantzuez inguruan. Horrela, Etxeberriarentzat biziki garrantzitsuak diren
denbora eta espazioaren inguruan hausnartzen dabil. Era berean, mediku lanetan
dabilela, heriotzaren, gaixotasunaren, minaren eta duintasunez hiltzeko eskubidearen
inguruan galdetzen da, nola orbaindu arimaren zauriak? Milaka galdera egiten dizkio
bere buruari egurra zizelkatzen duen bitartean97.

92 “Arteak ez du ideologiarik, baina pertsonek bai. Nik badut bizitzaren aurrean pentsamendu bat eta planteamendu bat. Arte mota ezberdinak daude, boterearen artea, arte konprometitua... eta artistak ere liberalak
izan daitezke, kontserbadoreak, iraultzaileak... Nik artea egiten dudanean, kezka eta zalantzei erantzuna eman
baino, haiekin gora-behera ibiltzen naiz. Kezka existentzialistak dira gehienetan”, IRIARTE, Ainara: Op. Cit.
93 “Le da pavor la alineación de un ser humano capaz de ser ajeno al sufrimiento del otro; y asumiendo un extra
de responsabilidad…vive vigilante del otro, indagando, explorando, rastreando señales de humanidad en
los viejos troncos. Y esta capacidad de reconocimiento del otro, siempre fin y nunca instrumento, hace de
Gotzon un ser compasivo, apto para compadecerse súbitamente, capaz de padecer con el otro”, IGARTUA
ANTXUSTEGI, Esteban: Op. Cit., or. 10.
94 “No es, sin embargo, una escultura triste. Tiene alegría y la belleza de la esperanza”. SERRANO, Rodolfo: “El
dolor de la Libertad”. 2009ko apirilaren 4a.
95 “Premio a la mejor labor profesional...”, Op. Cit,.
96 “No concibo la vida sin dolor y la muerte. Es lo que me ha llevado a crear una serie de esculturas llamadas,
aunque parezca una contradicción Elegía a la vida”; “Al alba, el grito del alma”. Nueva tribuna, 2008ko ekainaren 15a.
97 “Premio a la mejor labor profesional...”, Op. Cit,.
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Bitziari Elegia.
Olibondo zura haritz
oinarriaren gainean.
Donostiako Ospitalea (2006).

Gauzek ere negar egiten dute eta haien hauskortasunak eta hilkortasunak gure gogoa
ukitzen eta hunkitzen du98. Gotzon Etxeberriak barnean daramatzan sentimendu guztiak
adierazi zituen “Olibondoak badu bihotzik”erakusketan99. Hezkuntza utzi eta eskultugintzara dedikatzeko erabakia hartu zuenean, erakusketa aretoetara itzuli zen. Hala, azken urtean
egindako obra Tolosako Aranburu Jauregian (2007) eta ondoren Andoaingo Bastero
Kuturgunean (2007) egon zen ikusgai.
Eskultura adierazgarrienen artean, Dolores Ibarruri (2006) delakoa aurkitzen zen. Berau
modelatzeko, arretatsu eta tentu handiarekin egurrezko bloke bati barrenak hustu zizkion,
bitartean, gorputzetik gorantz urruntzen zen esku jaso bat landu zuen. Emakumezkoa
izan behar zuen pieza hark Etxeberriaren aburuz. Izan ere, emakumea da barrenak hustu
eta guztia emateko gai dena100. Piezak formalki iradokitzen zionaz gidatuta Etxeberriak,
Dolores Ibarruri (1895-1989) izena ezarri zion azken honi omenaldi txiki bat eginaz. La

98 MARTINEZ CAO, Ramón: Op. Cit.
99 IBÍDEM.
100 (G.E.Elk.).
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Pasionara bezala ezagutua, bizkaitar politikaria izan zen Espainiako Alderdi Komunistaren
barnean, Bigarren Errepublikaren eta Gerra Zibilaren garaian. Emakume gutxi dedikatu
izan badira historikoki politikara, Ibarruri, Euskal Herrian jaiotako politikari nabarmenetarikoa bat izan zen. Gainera, bere borroka politikoa emakumeen askatasunaren eta erabakitzeko eskubideen defentsaren aldekoa zen.
Bestelako pieza interesgarriek ere hartu zuten leku. Esaterako, mitologia grekora jotzen
du Eros eta Tanatos (2006) izeneko eskulturarekin. Tanatos, bortizkeriarik gabeko heriotzaren pertsonifikazioa, Eros-i, maitasunaren jainko gazte hegodunari, kontrajartzen zaio.
Hesiodoren teogoniaren arabera, Eros, maitasun sexualaren jainko pizgarria izateaz gain,
kosmoseko indar kreatzaile nagusia kontsideratua zegoen. Hala, formalki kontrajarritako bi
pieza hauek, bizitzaren hasierako pultsoa eta ekidin ezineko amaierako patua sinbolizatu
ahal izango lukete.
Bestetik, Heriotzaren begirada serieko piezak dira aipagarriak baita artistak biziki gustuko duen Aker (2006) izeneko obra ere. Hala, egurrezko zutabe bihurritu baten gainean,
–esparru erlijiosoetako erretauletan aurki ditzakegun koloma salomoniko baten antzerako
egituran– akelarreko nagusia ageri da zelatari, erritual profanoaren erregea alegia101.
Nonahi, ikuslearen arreta bereganatzen duen eskultura harrigarriena Ihes egin nahi ez
eta… (2007) pieza genuke. Tamainaz handiena eta formalki lirainena, gatazka eta sufrimendua iradokitzen ditu. Era berean, piezaren fisionomia estutasun eta ezinegonaren isla
dira. Badirudi, gatazka baten lekuko izan dela eta korrika batean, maite duen lurraldetik
alde egitera derrigortua dagoela, ihes egin nahi ez bazuen ere.
Beraz, ikusgarria da hainbeste sufritutako olibondoek Etxeberriaren barne gatazken
berri emateko prest agertzea. Gainera, Lur idor eta lehorteei eusten ikasiak dauden
zuhaitz hauek, bere esker ona azaltzeko gai dira olio lurrin zoragarri batekin102.
Denbora batez tailerrean lanean aritu ostean, erakusketa aretoetara itzuli zen
2009an. Meridako Alcazaba Kulturgunera bertaratu zen Etxeberria “La alteridad republicana” izenako erakusketarekin. Andoaindarrak bere obra eskultorikoa eta piktorikoa
aurkezteko aukera izan zuen Extremadurako lurraldeetan. Meridara eta ostera Badajozeko Diputaziora bidaiatuko zuen erakusketak, olibondoen lurraldearekin bat eginik.
Hala, olibondo eta haritzean oinarritutako eskulturak izan ziren benetako protagonistak.
Honetaz gain, zenbait eskulturen oinarri izandako marrazkiak aurkeztu zituen.

101 (G.E.Elk.).
102 “Me sorprendía pensar que de unos árboles y unas ramas tan tortuosas puedan ofrecernos un fruto tan
suave y un aceite tan delicioso y maravilloso”; “Al alba, el grito del alma…”, Op. Cit,.
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Dolores Ibarruri.
Olibondo zura haritz oinarriaren gainean. 160x70x25
cm© Gotzon Etxeberria (2006).

Eros eta Tanatos.
Olibondo zura haritz oinarriaren gainean 80x35x40 cm.
© Gotzon Etxeberria (2006).

Ihes egin nahi eta ez…
Olibondo zura
© Gotzon Etxeberria (2006).

Aker.
Olibondo zura haritz oinarriaren gainean
© Gotzon Etxeberria (2006).
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Udara partean, eszenatokia aldatu eta Arabar-Errioxako Moretan, Fernandez Piérola
Ardandegian egon zen bere obra ikusgai “Metamorfosia” erakusketan. Behin behinekoz,
olibondoak beren jaioterrira, Moretara, itzuli ziren eskultura ederretan itxuraldatuta.
Andoaindarraren obra etxetik kanpo luze egon ondoren, Zumarrago Zelai Arizti
Kultur Etxean antolatu zen erakusketarako itzuli zen “Eskulturak eta Marrazkiak” (2009)
izenburupean.
Azken hiru erakustaldi hauetan erakutsitako obren zerrenda luzea da, 2006 urteaz
geroztik egindako piezak bildu baitzituen, dagoeneko ikusitako obrekin baita pieza berriekin ere. Aipagarriak dira zentzu honetan, Tetrarquía (2009), Zelatari (2007), Sarah (2009) eta
Heriotzaren begirada serieko pieza. Atentzio berezia eskatzen du, Lot-en emakumea (2007)
zeinak, askatasun ekintza batean, atzera begiratu eta Jainkoak gatzezko eskultura bihurtu
zuen; bestetik, San Sebastian (2007) ageri zen idulki gisako haritz enbor baten gainean,
pausatuta. Santuaren eskuineko alboan, aurpegi bat antzeman daiteke, hortxe aurkitzen da
San Sebastianen aurpegia, eta bide batez, Picassoren kubismoari egindako omenaldia ere.
Orain arte ikusitakoa pinturari, marrazkiari, eta nagusiki, egurrezko eskulturari zegokion
obra izan da. Bederen, Etxeberriaren obraren zati bat kanpoaldeko obra publikoari dagokio,
eta kasu horietarako, iraunkorra eta gogorra den materiala hautatzen du, burdina, alegia.
“Geroak esan beza” (1988) izan zen Andoaingo Larramendi Ikastolaren 25. urteurrena
omentzeko egin zuen eskultura, Orixeren Euskaldunak liburuan jasotako poema gogora
ekarriaz. 2013an, Ikastolaren lehenengo gelei begira lekualdatu zen eskultura Juanita Alkain
plaza aldera begira. Garaian, Etxeberria, ikastolako guraso eta Batzordeko partaide izan
zen; eta ostera Gipuzkoako Ikastolen Federazioko kide Andoaingo Ikastolaren ordezkari
bezala. Beraz, Ikastolaren 25. urteurrena zela eta, Etxeberriak eskultura bat egiteko proposamena jaso, eta honen bitartez, gauza asko lotzen saiatu zen. Batetik, hezkuntzaren alorrei
zegozkion ezaugarriak eta bestetik, 25. urteurrenaren erreferentzia ere103. Eskua elementu
adierazkor gisa hautatuz, eskultura, garaian lantzen zituen trazu eta marretan oinarritzea
pentsatu zuen. Gainera, piezak 25 zenbakia irudikatzea nahi zuen eta horregatik, sistema bitarra erabili zuen behatzen posizioa zehazteko (behatz txikia eta nagia altxatuz eta
besteak bilduz). Eskuaren iruditik marrak atera eta abstrakziora eramandako obra burutu
zuen, Sebastian Leteren tailerrean. Eskultura honen bidez andoaindarrak nolabait, artea,
matematika, literatura, historia, herrigintzako sentimendua eta euskaltzaletasuna bildu nahi
izan zituen104.
Hezkuntza utzi eta modu profesional batean eskulturgintzari dedikatzeko pausoa eman
baino lehen, 1936ko altxamendu militarrean fusilatutako 22 andoaindarrak omendu eta
oroituko zituen eskultura osatzeko lehiaketa deitu zuen Andoaingo Udalak. Aurretik, gogoan

103 ALKORTA, Lierni: “Geroak esan beza” eskultura. Andoaingo Aita Larramendi Ikastola. 2013ko urriaren 31a.
104 IBÍDEM.
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San Sebastian.
Olibondo zura haritz oinarriaren gainean. 165x50x20 cm
© Gotzon Etxeberria (2006).
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Sarah.
Olibondo zura haritz oinarriaren gainean 140x15x15 cm
© Gotzon Etxeberria (2006).

Heriotzaren begirada II.
160x60x15cm Olibondo zura haritz oinarriaren gainean.
© Gotzon Etxeberria (2007).
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bultzaka izandako ideia zen, gainera, Etxeberriaren familiak gertutik bizi izan baitzuen
gertaera hura. Horrek, deialdian parte hartzera erakarri zuen. Hala, 2006an inauguratu zen
Andoaingo Alfaro parkean In Memoriam “Goiztirian, arimaren garrasia” eskultura, galdatutako
argizari brontzezko piezez eta granitozko harresi batez osatuko eskultura multzoa. Zalantzarik gabe, Etxeberriak, gure historiako atal lazgarrienetariko bat benetako maisulan bihurtzen
jakin izan zuen, edertasunez eta sentipenez beteriko artelanarekin.
Argi dago, eskulturaren planteamendua gertakizun historikoaren alderdi dramatikotik
jaio zela. Horretarako, Artearen Historiara, eta zentzu batean, kristautasunaren historiara joko zuen heriotzaren irudikapen gordina aztertzeko. Bestetik, esparru erlijiosoan oso
ohikoa den Pietá105-ren errepresentazio ikonografikoan oinarritu zen –Jesukristoren gorpua
magalean duela azaltzen den Ama Birjinaren irudikapena–. Abiapuntu horietatik Etxeberriak eskulturen antolaketa taxutu zuen. Ideia horren arabera, bi kondenatu ageriko ziren
zutik eta zeharka erorita hildako bi fusilatu. Bederen, eskulturaren kokapena eta ekintza bera
–fusilamendua– kontuan hartuta, gorpuak aurrera erorita behar zuten egon, eta ez zeharka.
Aski ezagunak dira Goyaren fusilamendu hunkigarri eta gordinetan ez bezala, Etxeberriak borreroak deuseztatzea erabaki zuen. Gabezia hori bestalde, obran nabarmentzen
saiatu zen. Izan ere, Etxeberria 1936an jazotakoa irudikatzen saiatu zen bere buruan. Hala,
eguna argitzear zegoela, gogorki esnatutako 22 lagun imajinatu zituen, egunsentian;
isiltasunean, hormatzar baten aurrean kokatuko presoak lehenengo argi izpiek itsutuz
eta parean, argiz kontra, borreroak euren egitekorako prest. Ilunabarreko argiek bestalde
hormaren beste aldea argitzen zuten, eta bertan tiroka grabaturik hildako lagunen izenak
betikotu ziren.
“Burrunbaz jaikiarazi zituzten, gau iluna izan arren artean. Ilunpean eraman zituzten, isilik,
norbere baitan betiko gaua etorriko zenaren errezeloz. Lehen argi izpiek presoen aurpegi ikaratiak argitu zituzten, borreroei begira zeudela. Desarraren hotsa ez zen behin bakarrik entzun,
isiltasun latza etorri ohi zen ondoren. Arimaren garrasiak hartu zuen denbora ahitzen zuen
espazio hotza. Balek jotako gorpuak tinko erori ziren bata bestearen ondoan. Amalurrak bere
magalean jaso zituen gizonak. Bizi berriak ernaldu ziren askatasunaren bila abiatuko zirenak.
Balek berun goriz idatzi zituzten fusilatuen izenak horman. Gertaera eta memoria, errealitatea
eta abstrakzioa, gertakizun baten bi aldeak”106.
Horregatik, Etxeberriak ekialderantz planteatu zuen eskultura. Hormatzarraren aurrean
preso multzo bat, tirokatutako zenbait lagun erortzen eta jada lurrean, fusilatutako lagunak
ageri dira, heriotza ez baitzitzaien guztiei aldi berean iritsi. Hormaren atzean bestalde,
fusilatuen izenak grabatu ziren.

105 “Arimaren Garrasia. Gotzon Etxeberria Setieni elkarrizketa...”, Op Cit.
106 Gotzon Etxeberriaren hitzak “Goiztirian, Arimaren garrasia” eskulturaren inaugurazioan.
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Goiztirian, arimaren garrasia.
Brontzea eta granitoa. Alfaro parkea
© Gotzon Etxeberria (2006).

Obraren izenak, Federico García Lorca gogora ekartzen dio, bera ere, nolabait, presente egon zelako. Izan ere, obra hau burutu zuenean ez ziren soilik omendutako herritarrak
egon, haiekin, Gerra Zibileko fusilatuak, Auswitch, Txilen eta Argentinan desagertutakoak,
Irak, Afrika107 etab. Gatazka ugari egon ziren presente baita egoera bidegabe eta dramatiko
bat bizitu duten guztiak ere.
Egun, Jose Luis Lopez de la Calle parkea, garaian Andoaingo kanposantu zaharra
zena, oroitzapenerako leku izan da beti. Bertan, 2010an egindako beste eskultura publiko bat du Etxeberriak erakusgai, “Askatasunari”. Sei hilabeteko lanaren ostean, ia hiru
metroko garaiera duen brontzezko pieza sortu zuen, bere abiapuntua 1978an aurkitzen da, eskultura izatea eskatzen zuten marrazki haietan, hain zuzen. Eskultura honek
oinarrian, memoria historikoa biziberritzeko helburua du, talde terroristak Andoainen
hildako pertsona guztiak gogora ekartzeko eta omentzeko. Bederen, eskulturak berezko izenik ez badu ere, gertatutakoa ahaztu baino gainditzea du helburu, bakean, elkar

107 OLANO, Marivi: “Gotzon Etxeberria autor de “Al Alba, el grito del Alma”. Diario Vasco, Andoain, 2006.
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bizikidetzan eta askatasunean108 oinarritutako gizartea aldarrikatuz. Horregatik, bake
arazo bati erreferentzia egin baino, askatasun arazo bat salatzen du Etxeberriak109.
Gainera, ikur eta sinbolo diren zenbait zuhaitz ditu obra inguratzen: olibondoa (bakearen sinbolo), lizarra (San Juan eguneko suan ezartzen den zuhaitza), hagina (Gipuzkoako
harmarrian agertzen den zuhaitza) eta haritza (Lehendakariek euren kargua sinatzen
dute zuhaitz honen aurrean).
Etxeberriak bere egitekoa amaitzen duen momentutik, ikusleari dagokio obrarekin
elkar eragitea. Andoaindarrak debekatu ohi du bere obra ez ukitzea, ferekatzea, laztantzea. Ikusleak eskultura bat ukitzen duen bitartean beraiekin hitz egitera animatzen du,
andoaindarrak bere tailerrean denbora luzez egin duen bezalaxe. Orokorrean erantzuna jasoko dutela dio Etxeberriak110. Alfaro Parkeko eskulturaren inaugurazioan aditzera
eman bezala, eskulturei hizkuntza desberdinetan hitz egiteko gaitasuna ematen saiatu
da. Hau da, erregistro eta kanal desberdinen bitartez, begiradak, pentsamenduak eta
adierazpenak sortzeko gaitasuna ematen. Baina, jakin badakigu, komunikazioaren etsairik handiena zalaparta izan ohi dela eta gure gizartean mota askotako zaratak ditugu
interferentziak sortzen. Horregatik, ez etsitzeko eskatzen digu, berarekin hitz egin nahi
duenak lortuko baitu.
Esteban Antxustegik ere argi azaltzen du “Las obras de Gotzon se humanizan a partir
de la relación con el otro, así se reconstruyen y toman sentido. Tras dudas e indecisiones,
dan por concluido su ultimo artefacto… comienza el trabajo del observador: comienza
entonces la gran sugerencia, convertida en invitación para quien lo contemple. En ese
instante, los otros diálogos entre las esculturas y los que se acercan a ellas no habrán hecho
más que empezar”111. Zenbaitetan, eskulturak ez du biluztu nahi izango. Besteetan, ikusleak
obrari galderak egin baino, eskulturak berak formulatuko dizkio. Bakoitzak bere barnean
duenaren inguruan hausnartu dezan, arimaren barne gogoeta intimo batetan.
Etxeberriaren obrak indar erakargarria duela ukaezina da. Behar eta kezka izpiritual
pertsonalei erantzuteko zizelkatzen badu ere, bertatik sortzen diren artefaktuak sare
auratiko batez inguratzea lortzen ditu. Horrek gogoetara eta gure barne gatazketan
arakatzera eramaten gaitu, Etxeberriaren galderak, gainontzekoek ditugun galdera
bezelakoak baitira, norberak erantzun beharrekoak. Horregatik, andoaindarrak auzi

108 “La libertad, se castiga. La libertad es dolorosa. Pero en eso está su belleza. En ese dolor es donde se forja la
libertad”; SERRANO, Rodolfo: Op. Cit,.
109 “No es bueno ni útil olvidar la historia ni los hechos concretos, aunque sea preciso superarlos, y pienso que
la muerte de todas y cada una de las personas que ahora queremos homenajear determinaron puntos de
inflexión en nuestra convivencia que sirvieron de una u otra manera para oponernos, de forma cívica y
colectiva, a la intolerancia, a favor de la libertad y convivencia en paz de todos los ciudadanos”, LURGAIN,
J.G.“10-N, jornada de recuerdo y esperanza”, Noticias de Gipuzkoa, 2012ko azaroaren 10a.
110 (G.E.Elk).
111 IGARTUA ANTXUSTEGI, Esteban: Op. Cit., 14. or.
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hauek guztiak bere tailerrean lantzen jarduten du, ideia eta pieza berriekin, egurrean
zein brontzean, bere eskulturaren hartu-emanetik sortzen den solasaldia gizarterazteko
asmoz.

5. IÑAKI OLAZABAL (1959).
Andoainen 1959an jaioa, Euskal Herriko eskulturgintza garaikidearen adibide adierazgarrietariko bat dugu Iñaki Olazabal Eceizaren ibilbide artistikoa. Gaztetatik artearekiko
zaletasuna erakutsi bazuen ere, ez zituen hasieratik asebete bere barnean sortzen
hasiak ziren grinak eta interesak. Aldaketa bederen, 1983an etorriko zen.
Garai hartan, Adunako enpresa batean zebilen lanean, baina, bertatik irten eta bi
urtetako lan etenaldia probestuz, Xabier Lakak Andoainen sortu berri zuen Eskola-Tailer
Eskultorikoan proba egitea otu zitzaion. Motibazio honi beste bat gehitu zitzaion, izan
ere, gazte garaitan, erregimen frankistaren aurkako talde abertzaleetan egon zen aktiboki
politikan sartua eta izandako militantzia politikoaren inguruko autokritika112 baten ostean
erabaki bat hartu zuen: bere burua artearen munduan behin betiko sartzea.
Eskulturaren alde apustu egin izanak badu bere zergatia. Izan ere, Olazabal langile-klasetik eratortzen da eta horrek bere obraren izaera manuala aditzera ematen du.
Hartara, Olazabalek eskultore izateko erabakia hartzen duenean 80ko hamarkadan,
eskultore izateko profesioa zaila aurkezten zaio. Batetik, 57ko belaunaldiko artista
handienek utzitako itzalagatik –Oteiza eta Txillida esaterako– eta bestetik, sistema
artistikoaren interesa erakarri zuen belaunaldi berri baten habia piztua zelako113. Horrela, eskultore honen ibilbidea belaunaldi bereko beste artista batzuena bezala hasi
bazen –EHUko Arte Ederretako Fakultateari lotua dagoen joera berritzailearekin– , ezin
da euren eragina modu argian nabaritu, ez eta 60ko eta 70eko hamarkadetako euskal
eskulturgintzarena ere114.
Olazabalen lehen pausoek Sorabillako auzora eramaten gaituzte. Dagoeneko aipatu
dugu Xabier Lakak Andoainen sortu zuen Sorabillako Eskultura-Tailerra, Aiakoaren
luzapen modura ulertu daitekeena. Jarduera komunitarioak zeregin artistikoaren sozializazioa, eta artea zein bizi esperientziaren arteko lotura uztartzeko gogoa erakusten
zuen. Ekimen honekin gainera, Lakak, Oteizaren ondarearekin eta proiektu moderno
kulturalarekin bat egitea lortu zuen. Horrenbestez, ondarrutarrak zuzendutako lantegiko partaide izan zen Olazabal 1983tik 1987 bitartera.

112 GOLVANO, Fernando: “Signos, formas para dirimir con lo real. Olazabal y sus tomas de posición escultórica”,
Signos. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia, 2012, 18. or.
113 SAENZ DE GORBEA, Xabier: “Volúmenes extrañados”, Iñaki Olazabal. Galería Colon XVI, Bilbao, 2001, 7. or.
114 GOLVANO, Fernando: “Esculturas-Cauce-Entorno-Memorias”, Iñaki Olazabal. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Donostia, 2006, 72. or.
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Alderaketa bat eginaz, Iñaki Olazabalek artista baten sorkutza prozesua sumendi
baten erupzioarekin konparatzen du115. Biek hala biek ateratzear dagoen magma gordetzen dute barnean eta hori guztia irtetzen denean, bere lekua hartzen du kanpoaldean.
Horregatik, andoaindar eskultore honentzat, Xabier Lakaren laguntza ezinbestekoa
bihurtu zen giro artistiko eta kulturalaren baitan kokatzen jakietako, baita orientazio
lanetan nahitaezko laguntza ere. Sorabillako Tailerraren baitan, erakusketa desberdinetan parte hartzeko aukera izan zuen; esaterako, Getarian (1984), Gasteizen (1985),
Andoainen (1986) eta Legazpin (1987). Andoainen bertan ere, kolektibo honen kide
zelarik, Manuel Lekuona izena daraman eskultura burutu zuen, Udalak idazle eta linguista omentzeko xedea baitzuen.
Bere heziketa prozesua abian zela Sorabillako Tailerretik bereizten hasi zen, Donostiako Artelekuk eskaintzen zituen tailerretan parte hartzeko. Izan ere, Xabier Lakak
Olazabalen obrak pisua zuela aitortzen du116 eta horregatik beste motatako influentzien bila jo zuen Artelekuko tailerretara Sorabillakoa guztiz alboratu gabe. Esperientzia
honek beste bide batzuk ireki zizkion eskultore gazteari, bere burua ideia berrikin hornituz. Gainera, 80ko hamarkadan errekonozimendu handiko artistak pasa ziren Euskal
Herritik, eta Arteleku arte formula gaurkotu horien guztien mamitzeko gune aproposa
bihurtu zen, euren eskolak eragin handia izan zuelarik artista euskaldunengan. Olazabalek, honen guztiaren partaide izateko aukera izan zuen 1988-89 bitartean, esate baterako, Fernando Sinagaren eta Angel Badosen eskultura ikastaroetan, baita Juan Muñozen
serigrafia tailerretan ere. Hala, urte hauetako ordainsari azpimarragarriena Gipuzkoako
Artista Berrien 30. Lehiaketako lehen saria eskuratzea izan zen.
Garaiko formazio urteetako “aitak” kontsideratzen zituen artisten eraginetatik
askatzeko eta artegintzan hezten jarraitzeko beste bide batzuk jorratzera eraman zuten.
Hala, Gipuzkoako Diputazioak emandako 6 hilabetetako diru-laguntzari esker Alemaniara jotzeko aukera izan zuen, Dusseldorf-eko Kunstakademie delakoan egonaldi bat
egiteko. Arte Ederretako akademia honek bizitutako goreneko garaiak, Joseph Beuys,
Gerhard Richter, Otto Piene eta Günther Uecker osatutako artisten zirkuluari esker eman
ziren, fluxus, artearen kontzeptu hedatua eta eskultura soziala bezalako mugimenduen
eta ideien garapena ekarri zutelarik. Olazabalengan, Beuys (1921-1986) artistaren eragina izango da aipagarri eskultura sozialaren –plastika sozialean oinarritutak artearen
kontzeptu hedatua– defentsa irmoagatik.
Beuys-en figura, art povera, fluxus edo procces art bezalako ekintza artistikoen
testuinguru kronologikoaren baitan ulertu behar dugu. Bere obrak egindako ekarpen
nagusia formekiko jarrera aldaketa erradikala izan zen, baita materialen, espazioaren
zein eskulturaren funtzioaren eraberriketatik ere. Horrela, eskultura, arlo desberdi-

115 Iñaki Olazabali egindako elkarrizketa (I.O.Elk) 14/02/03.
116 (I.O.Elk).
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© Iñaki Olazabal (1987).

Artista Berrien 30. Lehiaketako eskultura,
1.go saria. Burdina
© Iñaki Olazabal (1988).
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nen elkarketatik sortutako emaitza izango zen, esaterako, ezaugarri autobiografikoak,
sozialak, historikoak, mitikoak eta artistikoak. Objektu artistikoa oinarri estetikoetatik
askatuta, ekintza sozialen eta antropologikoen aktibatzaile bezala ulertuko zuen. Hala,
arteak gizartea eraldatzeko duen potentzialean sinetsiko du, non artistak hizkuntzaren,
pentsamenduaren, ekintzaren eta objektuaren bitartez gizarte egiturak sortzeko gaitasuna zuen. Azken finean, ezaugarri formalak, indibidualtasunaren, denboraren, gizartearen eta politikoaren mendean ezarriko ditu. Horregatik, arteak, sinesmen eta instituzioen itxiduretatik irten behar zuen gizartearen askatasuna eta sorkuntza bultzatzeko117.
Horizonte zabal hori izango zen Iñaki Olazabalek ezagutzeko eta partekatzeko
aukera izan zuena. Bere interesa piztuko duen ideietako bat sorkuntza prozesua kalera
ateratzearena zen (Oria ibaian zehar egindako ibilbide eskultorikoan bezala), zalantzarik
gabe, eskola honetan jasotako influentziatik eratortzen zena. Bestalde, Tony Cragg eta
Jannis Kounellis artisten obretatik ikasteko aukera izan zuen bestelako ikuspuntu bat
ahalbideratuko diotelarik.
Alemaniako egonaldia luzatuz joan zen, bertan bi urte betetzeraino, Euskal Herrira
itzultzea erabaki zuen arte. Izan ere, Alemaniako bizimodua zailduz joan zitzaion eta
bertan jarraitzeko aukerak agortuak ikusi zituenean Andoainera itzultzea erabaki zuen.
Halaber, bere bizi esperientzia –politikoa hein batean– eta Alemanian igarotako bi
urteak, erabakigarriak izan ziren artistaren ibilbidearen garapenerako. Esaterako, Dusseldorf-eko egonaldia lagungarri izan zitzaion jarrera autokritikoagoa118 eskuratzeko baita
ikerketa formalean arreta gehiago ezartzeko ere.
Alemaniatik bueltan, Andoainen ezarri zen bizitzen, nahiz eta beranduago Zumaian
finkatu bere bizitokia. Bertan, fabrika batean hasi zen lanean, artistak bere jatorria kontsideratzen duen lan mundun. Behin bere lan orduak betetzen zituenean, tailerreko txoko
batean bere kreazioetan jarduteko aukera zuen. Lan orduak gutxituz joan ziren heinean,
bere eskultore papera gorpuzten joan zen, eskulturgintza bere ogibide bihurtzea lortu
zuen arte.
Hasieratik, Olazabalek hasiera printzipio jakin batzuen alde egitea erabakitzen
zuen. Horrela, izpiritu modernoarekin bat eginik eta esfortzu pertsonal handiarekin,
andoaindarrak aurrera eramandako eskulturetan, forma, bolumena, ehundura, planoa,
lerroa eta gainazala bezalako irizpideek berebiziko garrantzia hartzen dute119; bestelako
konnotazio sinboloko eta espazialak ahantzi gabe. Halaber, eskulturek formetara jotzen

117 GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural:1968-1995. Alianza
Editorial, Madril, 2000, 147-160. or.
118 GOLVANO, Fernando: Op. Cit., 18. or.
119 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Op Cit,. 7. or.
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dute beti, behin eta berriz errepikatzera daramatenak. Formekiko nahi definitu horrek,
dudarik gabe, bere estiloa markatzen laguntzen dio120.
Forma hauei erreparatzen badiegu, zenbaitetan, itxura geometrikoen antza hartuko
diegu, baina, ez bereziki artistari geometria interesatzen zaiolako, sarritan forma organikoak
lantzen baititu ere. Gainera, forma hauek modu inkontziente batean eskuz egiten ditugun
zirriborroen antza hartzen dute. Eurak egitera bultzatu gaituen arrazoia ezezaguna egiten
bazaigu ere, hauek burutu ostean, errealitatearekin edota gure inguruan ditugun gauzekin lotzen saiatzen gara. Hala ere, formak izango dira beti121. Olazabalen eskulturan forma
anitz identifikatu daitezke: totem modukoak, kutxak, tutuak, dolmenak, irudi geometrikoak,
malkoak, gerlari maskarak, zuhaitzak eta abar. Artistak aitortu bezala “son una constante en
mi carné creativo”122.
Orokorrean, Olazabalek senaren eta sentimenduen esku uzten du bere sorkuntza
prozesua; bestetan, prozesua kontrolatuagoa izaten da ideia finko batetik abiatzen delako.
Andoaindarrak forma, bolumen eta espazio kontsideratzen ditu eskulturaren oinarrizko
ezaugarriak eta eremu hauen baitan jorratzen ditu bere piezak.
Bere eskulturetarako erabilitako materialen artean, zinka da kuttunena. Hala ere, bestelako materialak landu izan ditu, batez ere, harria eta burdina123 (oso astuna izateagatik
erabiltzeari utziz). Zinez, zinka, Sorabillako tailerrean zela maketak egiteko erabiltzen zuen
bazuen ere, Dusseldorf-en ezagutu zuen bere balizkotasun eskultorikoa. Izan ere, Kunstakademie-n zebilen Anselm Kiefer margolari eta eskultore alemaniarra zinkarekin lanean
ikusteko aukera izan zuen, ordurako, artista bakarrenetarikoa. Gainera, Alemaniarako bidean
edota Euskal Herrira bueltan, Parisen gelditu ohi zen astebetez eta hiriko puntu garaienetatik
–Sacré-Cœur-etik– frogatu ahal izan zuen Pariseko teilatuak zinkezkoak zirela. Hortaz, zinkaren
inguruan ikertzen hasi zen material honek ahalbideratu ahal zizkion ezaugarrien bueltan.
Orokorrean, zinkaren kanpo-erresistentzia eta iraunkortasuna izan ziren artistari gehien
interesatu zitzaizkion ezaugarriak –burdinak dituenak baino hobeak izanik–. Bestetik, azken
akaberan material gogorra badirudi ere, guztiz biguna eta arina da. Piezen eraikuntza prozesuari dagokionez, eztainuzko soldadura bidezko joskera hobesten du gainazala zimurtuz.
Ezaugarri formalen atzean, bere obrak beste zerbait ezkutatzen du. Izan ere, margolari
batek berezkoa duen lan piktorikoa burutzen du. Hala, zinka oxidatzen duen patina berezi
batekin eskulturaren alde guztiak tratatzen ditu –hezetasunarekin herdoiltzen ez dena–,
pieza, gris ñabarduraz jantziz eta zenbaitetan, koloreen bidezko margolanak osatuz. Horrela,

120 MANTEROLA, Ismael: “Behin eta Berriz errepikatzen diren formak (formas recurrentes)” in Azas con Bertzas.
Moises Perez de Albeniz Galeria, Iruña, 2002.
121 IBÍDEM.
122 MOYANO, Alberto: “Exposición del escultor Iñaki Olazabal en la Galería Kur de San Sebastián”, Diario Vasco,
2009ko urtarrilaren 10a.
123 GASTEIZEKO 3. LANTOKIA – Margogintza eta eskulturgintza-jardunaldiak, Gasteizko udala, 1988.
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bi ekintzak, formala eta piktorikoa bakar batean elkartzen dira, pintura eta eskulturaren diziplinen mugak lausotuz. Iñakiren hitzetan zinka “es un material muy agradecido que te proporciona un abanico de matices del gris muy rico. Además, es un material muy ligero que me
permite exponerlo en diferentes espacios, sean paneles o esquinas, y que responde perfectamente a las inclemencias del tiempo cuando lo colocas en el exterior”124. Gainera, aukera
formal zein piktorikoak ez ezik, ikuslearengan berehalako erreakzioa ahalbideratzen dute.
Deitura desberdinpean, Olazabalek serietan landu izan ohi du eskultura. Pieza bakoitzak bere kabuz zentzua badu ere, esanahi eta partaidetza hartzen du besteekin osatutako
sekuentzien barnean. Badirudi amaitutako obra batek beste berri baten hasiera ekartzen
duela, piezak batek beste bat iradokitzen baitio. Horrela mintzo da Olazabal: “Cuando una
obra está ‘acabada’ es justo lo que me da pie a hacer la siguiente. Creo que nunca acabo una
pieza. Siempre le encuentro fallos. No termino de terminar una escultura, pero eso es lo que
me da fuerza para hacer la siguiente”125.
Zumaian finkatu zen garaian (1998/9), zinkezko bi eskultura mota egiten zituen, tutu
eta kutxa formen bidezkoak, ostera jarraipena izan dutenak126. Santutegiak izendatzen
den seriearen barnean aurkeztutako zituen Olazabalek tutuak –forma hotz eta zuzenekoak–, kutxak –forma organiko eta borobilekoak–, eta bien arteko nahasketatik sortutako
pieza hibridoak. Bien arteko lotura sarez estalitako zulodun kutxatxo zapalago baten bidez
burutzen zen. Esan daiteke begi itxurako zulo modukoak direla gerora zelatarien seriean
sailkatu ditzakegunak. Izan ere, pieza hauek zaindariak dirudite, forma geometriko eta
organikoen nahasketatik sortuak. Guri begira dauden robot127 modukoak dira, ezinegona
sorraraziz. Forma zartatzen duen irekiunea sarritan ikusi ahal da andoaindarraren eskulturetan 2003. urtetik aurrera. Hauek, espazioaren barne intimitatearen gordailu bihurtuko dira.
Zinkezko xaflen elkarketatik sortzen diren kutxen sinpletasun formala ukaezina da; baina,
Olazabalek emandako trataerari esker, pinturaren adiera sortzen da zinkaren benetako itxura
haustea lortzen duelarik. Bestetik, kutxa itxi, sendo eta irregularrak osatzen ditu, sarez estalitako
leihatilak irekiune bakarra direlarik. Mozketa horrek barne hutsunea uzten du agerian, ustezko
izaera pisutsua bertan behera geratzen delarik. Garai honetako lanetan barne espazioarekiko
interes agerikoa du, izan ere, leiho hauen bitartez, kanpo espazioa eta barne espazioa konektatzen ditu. Lotura horrek, izaki bizidunaren metafora gisa funtzionatuko du, barne eta kanpo
sarrerak markatuz, kanpo askatasunaren eta barne itxialdiaren nozioekin elkartuz128.

124 MOYANO, Alberto: Op. Cit.
125 IBÍDEM.
126 MANTEROLA, Ismael:“Elkarrizketak” in Santuarios. Galeria Kolon XVI, Bilbo, 2004, 5. or.
127 IBÍDEM. 5. or.
128 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Op. Cit., 8. or.
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Horrela, ikuslearen begirada kanpoko blokean geratu baino, eskulturak barnealdean
ezkutatzen duena jabetzeko desioa sentituko du, sarez estalitako irekiunearen zehar
arakatuz. Jakin badakigu eskulturaren barnean gure burua baino ez dugula aurkitutako129.
Xabier Saenz de Gorbeak dio eskultura hauen bitartez “se sugiere la existencia de zulos y
celdas que hablan de la existencia de conflictos y violencias, cuya dificultosa memoria se
percibe asimismo en las huellas procesuales que tiene la materia”130.
Hartara, ustez sinpleak diruditen formen atzean irudia baino konplexuagoa den
gogoeta bat dago, existentzialki eta psikologikoki barne eta kanpo kontzeptuen mugetara garraiatzen gaituena. Ikuslea tentsiozko espazio batean murgilduta begiratzen eta
begiratua sentitzen da: “La escultura como pliegue de un cierto abismo que, mediante
sensaciones de familiaridad y extrañamiento, permite valorar la dualidad entre la visión y
el entretenimiento, la plástica y su transferencia, el arte y la vida” dio Saenz de Gorbeak131.
Esan bezala, serietan banatzen diren eskultura forma anitz aurkituko ditugu Olazabalen produkzio artistikoan. Zentzu honetan, interesgarria litzateke aipatzea Mozorroak
deritzon seriea, non gerlarien eta tenplarioen maskararen oihartzuna gordetzen duten
piezak ageri diren. Garaira arte landutako forma esperimentalak alde batera utziz eta
ikerketa sakon baten ostean, bide berri bati ekin zion. Bere obrak nolabaiteko narratibotasuna eskuratuko du, baita ikuslearekiko dialogo zabalago bat ere. Orain arte obraren eta
ikuslearen intimitatea sustatu nahi bazen ere, erakusketa honetan ikuslearen emozioekin
eta sentimenduekin bat egiteko nahia ez da alboratutako. Gerlarien Mozorroak eta Gerlarien Santutegiak bilduta, burua baino arima sartzera gonbidatzen gintuzten maskarak
aurkeztu ziren. Bestetik, Gerlarien Santutegiak maskaren azken helmuga eta babesgune
zirela zirudien. 132
Mozorroek, formalki, minimalismoa eta lengoai neo-objektuala nahasten dituzte
esangura espresionista ahantzi gabe. Olazabalek formekin jolasten du, Oteiza zein Txillidaren formetatik abiatuta, baina esangura desberdinarekin. Izan ere, Santutegien hutsunek ez
dute zentzu estetikorik, hutsartea guk bete dezagun nahi baitu. Ildo honetatik, geometria
eta forma organikoak nahasten dituen espazioa sortzen du figurazioaren eta abstrakzioaren artean. Horrela, mozorro zein santutegiek, anbibalentziaz beteriko esangura jaso
dezakete eta ikusleari dagokio esanahi hori bilatzea. Egiazki, zenbaitzuk, espazio erlijioso
batean bezala sentituko dira, eta beste batzuk, aldiz, esparru profanoan. Edozein kasutan,
gerlarientzako gogoetarako leku da133.

129 MANTEROLA, Ismael: Op. Cit. 6. or.
130 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Op. Cit., 8. or.
131 IBÍDEM. 8. or.
132 FERNANDEZ, Jose Javier: “Zalantzazko, Ambivalencia”, Iñaki Olazabal. Ordizia Barrena Kultur Etxea. Ordizia,
2004.
133 IBÍDEM.
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Hauetaz gain, aipatutako Zelatarien seriean aurkitzen ditugu kutxetan ikusitako begi
itxurazko zulo antzekoak dituzten buruak. Forma espresionistak landuz, bertatik sortutako irekiunea sarez estaltzen zituen, berriro ere, espazioaren intimitatea erdietsiz. Zaintza
kamerak dirudite –zenbaitean euren kokapenak ideia hau indartzen zuelarik– gure
mugimenduak behatu eta kontrolatzen dituztenak. Horregatik, botere teknologikoaren
alegoriatzat134 jo ahal dira ere. Bestetik, Zuhaitzak aurkitzen ditugu, aurreko serietan agertutakoarekin hausten dutelarik. Hauetan, zuhaitz forma abstraktuetara jo zuen, beharbada
suntsipen ekologikoaren metafora135 objektuala sinbolizatu nahian. Azkenik, Tantak edo
Malkoak aurkitzen dira gizakiaren analogia136 gisa funtzionatuko dutenak. Beraz, ikusitakoak
izango dira nagusiki artistak landu dituenak, non, forma geometrikoak zein organikoak,
naturalak zein artifizialak nahastu eta konbinatu dituen.
Aldez aurretik izendatutako eskultura mota gehienak, ziurrenik, Olazabalen proiektu
handizalea bihurtu zen Oria ibaian zehar eginiko ibilbide eskultorikoan (2004) bildurik aurkitu
genitzake. Arte plastikoen alorretik, Ordiaziako Goiart saria irabazi zuenean (2003), hasi zen
Olazabal Oria ibaiaren egitasmoaren ideia mamitzen. Horrela, Oria ibaiaren ibilguaren urrats
desberdinetan mugarri modukoak ipintzea otu zitzaion andoaindarrari. Zaila bazirudien ere,
proiektua aurrera ateratzeko beharrezko baimenak eta diru laguntzak eskatu zituen Gipuzkoako Foru Aldundi eta udalerri desberdinetan. Hartara, ezinezkoa zirudiena egi bihurtzea
lortu zuen Olazabalek, Gipuzkoako zazpi herrietan eskultura bana kokatuz. Zegamatik
Oriora, Ordizian, Ikaztegietan, Andoainen, Tolosan eta Zubietan bere aztarna utzi zuen.
“Done Jakue bidean, gurutzeak jarri beharrean, bestelako eskultura batzuk ezartzea plantatu
nuen, eta halaxe egin. Ibaiaren ideia hortik sortu zitzaidan” dio Olazabalek137.
Puntu honetan, komenigarria litzateke aipatzea, andoaindarraren obraren zati handi
bat eskultura publikoari dagokiola, hala, eskultura idulkitik jaitsita, naturarako edozein
espazioetara egokitzen da. Izan ere, artearen, naturaren eta bizitzaren arteko lotura hautsiezina den kate garrantzitsua izatera iritsi da artistarentzat138.
Horrenbestez, eskultura bakoitza zegokion herrian taxutzea otu zitzaion, artistak tailer
mugikorra deritzon formulari jarraituz. Alemanian egindako egonaldiak eragin garbia
izan zuen tailer mugikorraren ideiaren garapenean. Hala, sorkuntza prozesua kalera atera
beharreko planteamendutik abiatuta, gauzak beste era batean egiteko azterketa burutu
eta tailer mugikorraren ideia osatu zuen. Bestalde, bere maisu izandako Lakaren eragina ere topatu dezakegu. Izan ere, aurrera eramandako lan teorikoen barnean eskultura
publikoaren inguruan egindako ikerketak aurkitzen dira; bai gizartean betetzen duten

134 GOLVANO, Fernando: Op. Cit, 71. or.
135 IBÍDEM. 71. or.
136 IBÍDEM. 71. or.
137 ZABALA, Juan Luis: “Dabilen tailerra”, Berria, 2005eko urriaren 5a.
138 (I.O.Elk).
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paperaren alorretik aztertuak, baita natura eta artearen arteko uztarketatik ere. Esan daiteke
sortze prozesua kaleratzeko sistemaren lehen saiakera, Nafarroa Behereko Izura herri txikian
antolatzen diren udako erakusketetan dagoeneko ikusi ahal izan zuela. Izan ere, Izuran
lantokiko ateak beti irekiak daude artista eta herritarren arteko harremana sustatu dadin.
Hala, Olazabalek zinkarekin egindako lana herritarrei erakutsi ohi zien139.
Artistaren tailerra Zumaian kokatzen bada ere, herriz herri, leku publikoetan lan egitea
eta erakustea zen andoaindarraren helburua; gerora, sortutako eskultura herrian uzteko
asmoarekin. Azpiegitura aldetik ez zuen tresneria handirik behar, eta horrek posible egin
zuen herri desberdinetatik lekualdatu ahal izana. Olazabalek, gainera, erakusketa aretoan
zein kanpoaldean lanean jarduteko interesa zuen, edonori bere egitekoa azaltzeko eta
erakusteko prest agertzen zelarik. “Jendeak tresneriarekin lanean ikusten nauenean uste
izaten du erakusketa muntatzen ari naizela, eta atzera jotzen du askotan. Horregatik,
egokiago izaten da erakusketa aretoan bertan lan egin beharrean kanpoaldean edo gertu
dagoen beste leku batean lan egitea” dio andoaindarrak140.
Maketa txiki batzuetatik abiatuz, janzten joan zen apurka Olazabalen Oria Ibaia. Ez da
Oriako harana eta ibaia mirespenez goretsi duen bakarra. Izan ere, Benito Lertxundik eskaini zion aspaldi (1974) maitasunezko kantu bat Oria ibaiari “Oro laño mee beteko” diskoan.
Larramendik idatzia utzi zuen ere Oria ibaiaren inguruan: “llamaríanle con el nombre de
Oria, porque su color con sus aguas turbias tira mucho a pajizo aunque hay también casas
y apellidos de Oria sin esa significación”141. Hala, denborarekin industriaren garapenaren
ondorioak sufritu bazituen ere, eta bere urak izugarri belztu baziren ere, Oria ibaiarekiko
lotuta jarraitzen dugu nolabait, bertatik isuriak direlako haran honen inguruan jazotako
milaka kondaira, gertakizun eta oroipen.
Bernardo Atxagak aditzera eman bezala: “Giza-lanak aldatu egiten du zernahi. Areago
ibaia, zeren ibaiak, desagertuak ez bezala, emankor baitira, bizi den guztiaren oinarri, eta
jendea erakartzen baitute. Hala, etxeak egin dira ibaian ondoan, errotak, olak, fabrikak,
herriak, hiriak. Arte-lanek ere bere eraldaketa eragiten dute. Oriaren zazpi lekutan zazpi
eskultura jartzean, Olazabalek berritu egiten du ibaia”142. Dudarik gabe, berriketa ñimiño
honekin, andoaindarrak, bere eskulturen partaide bihurtzera gonbidatzen gaitu. Oroipenaren aztarnak balira bezala, elementu formal eta sinboliko ezberdinez osaturik dauden zazpi
eskultura dira.

139 MANTEROLA, Ismael: Arte garaikidea herri txikian “Espazioa eta Memoria. Berria. 2003ko abuztuaren 7a.
140 ZABALA, Juan Luis: Op. Cit,.
141 GOLVANO, Fernando: “Esculturas-Cauce-Entorno-Memorias”, Iñaki Olazabal. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Donostia, 2006, 72. or.
142 ATXAGA, Bernardo: “Alfabetoa Olazabal eskultorearentzat”, Iñaki Olazabal. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Donostia, 2006, 15. or.
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Forma geometrikoetara jotzen du Olazabalek bere eskultura hauetan, nahiz eta guztiek
erakutsi inperfekzio maila bat euren azal okerretan, xaflak soldatzerakoan, edota patinak
agerian uzterakoan. Bestalde, orain arte ikusitakoarekin jarraiki, piezak hutsak izaten jarraitzen dute, barnealde eta kanpoalde kontzeptuekin esperimentatzen jarraitzen duelarik.
Orokorrean, errepikakorrak izango diren formak aurkituko ditugu, zubi eta ate formak
esaterako143. Zubi formek edo egiturek zentzu guztia hartzen dute ibai batez hitz egiterakoan, emarian dagoen ibaiari bidea egiten diolako. Ateek, aldiz, historikoki herriek izandako
harresiaren sarbide nagusiak sinbolizatu ahal dituzte, eta kasu horretan, bere irekitasunak
sartzera gonbidatzen gaitu144. Guztiak, antzekoak badira ere, kokapenak aldatzen du,
dudarik gabe, obraren esanahia.
Hortaz, Oria ibaiaren hedaduran zehar zabaltzen den proiektu honetan, lehendabiziko
eskulturaren eta azkenekoaren arteko distantzia 66 kilometrotakoa da. Zegama kontsideratu ahal genuke ibilbide honen abiapunta; Oria ibaiaren iturburuaren sorleku izanagatik.
Horregatik, Olazabalek iturri baten formara jo zuen metaforikoki herri horretan kokatu zuen
lanean. Eskultura berriz, herriko Udaletxeko arkupeetan taxutu zuen. Hurrengo urratsa
Ordizian aurkitzen da, atari edota atalasearen ideia agerian uzten duen piezarekin, non guk
geuk har genezake ibaiaren rola145. Barrena Kultur etxearen sarreran egindako lana izan zen,
erakusketa aretoan bere lanaren lagin bat aurkeztu zen bitartean. Ordiziatik Ikaztegietara;
eliz atarian egindako obra izango dugu ondorengoa. Bolumen handiagokoa da hau eta
Ismael Materolak erraldoi baten itxura duen izaki antropomorfo bat iradokitzen digu, aldiz,
Golvanok paisaiarekin bat egiten duen dolmen garaikidea. Dena dela, adierazgarria da bi
bolumenen elkarketa; batetik, azpiko irekiune txikiko ateri modukoa, eta bestetik, pieza
koroatzen duen buru formako egitura zirkularra.
Ostean, Tolosakoa dator, Ikaztegietakoarekin harreman formala gordetzen duena.
Honek, aldiz, desberdintasun bat du: sarez estalitako begi edo leiho zelataria, hain zuzen.
Oteizaren “Atauts” eskulturari begira, irudi itxi eta oihartzun antropomorfoa gordetzen
duen pieza aurkezten digu. Hala, hiriko atea zaintzen duen izakia gogoratu ahal digun
pertsonai mitologikoa146 edota galdutako kapitaltasuna aldarrikatu nahiko lukeen itsasargia147 iradoki dakiguke obra honek. Tolosako Aranburu jauregiaren ataurrean burutu zuen
andoaindarrak lan hau, baita barneko aretoan bere obra ikusgai eduki ere.
Bere jaioterriarentzat, Andoainentzat, erreserbatzen du Olazabalek piezarik interesgarriena. Olazabalek, sorlekuari etxearen irudia eskaintzen dio. Abstrakzio prozesu baten
ostean, eskultura honek arkitekturaren oinarrizko printzipio sinpleenak erabiltzen dituela

143 MANTEROLA, Ismael: “ Zinkezko Ibaia”, Iñaki Olazbal. Gipuzkoako Foru Aldundia. Donostia, 2006, 7. or.
144 IBÍDEM, 7. or.
145 IBÍDEM, 8. or.
146 IBÍDEM, 8. or.
147 GOLVANO, Fernando: Op. Cit., 72. or.

ARTEA ANDOAINEN: ARTISTA GARAIKIDEEN OBRA ETA BIZITZA

367

ohar gaitezke, non, bi elementu bertikalen eta horizontal baten elkarketatik sortutako
egitura darabilen. Pieza ate moduko bi errektangulu handi lauek eta sabai modura ulertu
ahal den kubo formako egitura batek osatzen dute. Aurre-historiako dolmen itxurarekin, eskultura honek Oria ibaiari ateak irekitzen dizkio bertatik igaro dadin. Zinez, pieza
honetan, Olazabalek, aterpearen, babeslekuaren, eta batez ere, etxearen ideia jorratzen
du. Bestalde, bere kokapena aintzat hartuta, Txistoki pasealekuaren erdibidean, ohartuko
ginateke Leitzaran eta Oria ibaien arteko elkarketa seinalatzen duela; bien sinbiosia eskulturan islatzen delarik, bateratutako ibilbide bakarreko irekiunearekin. Gainera, ibaiaz bestalde
Santa Krutzeko morruan kokatzen den Xabier Lakaren “Zehar” eskulturari begira dago, bere
maisua izandakoaren obrarekin mintzatuz148. Artelan honen burutze lanak Bastero Kulturgunean egin zituen, barnean hasi eta kanpoaldean amaitutako pieza izanik. Bitartean,
gainera, bere lana erakusketa aretoan izan zen ikusgai.
Hurrengo urratsak Zubietara eramaten gaitu. Herriaren izenari keinua eginez, Olazabalek bi
irekiuneko zubi forma aurkezten du; bi udalerrien, Donostiaren eta Usurbilen artean banatutako auzoari erreferentzia eginaz. Zubietako frontoiaren atzealdean kokatua, formalki pilotalekuaren paretarekin jolasten du; eskulturaren goiko aldea nabarmenduz, zubiko hanken aurrean.
Bidai eskultorikoaren amaierak Orion behar zuen derrigor; Oria ibaia itsasoratzen den
lekuan, hain zuzen ere. Zegaman aurkeztutako lehendabiziko pieza hura gogora ekartzen
digu honetan, baina, etzana egon beharrean zutik ageri da, eta hutsa izan beharrean obra
betea da. Gainera, itsasora begira ageri da zelatari, aski ezagunak diren begi edo leiho
saretuez hornitua. Hartara, etengabea den Oria ibaiaren ibilbidearen helmuga, amaiera,
markatzen du pieza honek.
Oria ibai ertzeko zazpi herri eskulturaz hornitu izana, esperientzia positibotzat jotzen
du andoaindarrak. Garai hartan, berak aurrera eramandako proiektua guztiz berritzailetzat jotzen duelarik Gipuzkoako panorama artistikoaren barnean149. Gainera, proiektuaren
oinarrian, bere ideien partaide izan ziren herrietan aipatutako erakusketak burutzeaz aparte,
ikastetxeetako neska eta mutilekin artegintzan egindako lan didaktikoa aurkitzen zen. Herriko jendeari berak kokatu beharreko pieza gerturatzea zuen helburu, artearen eta gizakien
arteko loturak estutuz, eta bide batez, natura, artea eta gizakia konektatzen ahalegintzen.
Olazabalen obra publikoak Miramongo pasealekuan aurkitzen den Gipuzkoako Batzar
Nagusien eraikinera eramaten gaitu 2007an, “Terrorismoaren eta indarkeriaren biktima
guztiak gogoratuz eta aitortuz” izenez egindako multzo eskultorikora. Eraikin zein berdegunearekin modu bikainean konektatzen duten zinkezko hiru piezaz osatua, forma
antropomorfikoa hartzen duten egitura luzatuak dira, gorputzaren oihartzuna eta tamaina mantentzen dutenak, berdegunetik irtendako buru antzekoak balira bezala. Egiturak

148 IBÍDEM. 72. or.
149 (I.O.Elk).
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Zegama
© Iñaki Olazabal (2006).

Ordizia
© Iñaki Olazabal (2006).

Ikaztegieta
© Iñaki Olazabal (2006).

Tolosa
© Iñaki Olazabal (2006).
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espaziora irekitzen dira goiko aldeko irekiune saretuarekin –multzo eskultoriko honetan
amaitzen da begi zelatariaren erabilera–. Begiaren inguruan, gainera, euren kokapenagatik
begiraden arteko topaketa eta interakzioa sustatzen da. Esan daiteke antza enigmatikoa
hartzen duen honek terrorismo eta indarkeriaren biktimen kolektibo anitzari egiten diola
erreferentzia, errekonozimenduaren eta justiziaren aldeko oihu garbia delarik. Noski, bertaratzen direnak eskulturekin solasaldia izatera animatzen ditu. Bere hitzetan “es un lugar que
comunica el interior y el exterior del espacio, como analogía entre la sociedad, de manera
que ese reconocimiento y diálogo vaya creando una memoria pública más plural, solidaria
y abierta”150. Esan daiteke eskultura honekin prozesu luze eta lazgarri baten amaiera sinbolizatzera iritsi nahi duela, Euskal Herriko azken 50 urtetako historia, hain zuzen ere.
Zumaian, gaur egun artistaren bizitoki den herriko Gernika parkean, zinkezko zazpi
pieza osatzen duten obra ipini zuen 2010ean, “Elkarrizketa” izenpean. Aldez aurretik, esan beharra dago eskultura honen kopenak Zumaiako alderdi politikoen arteko
eztabaida piztu zuela. Hala ere, azkenean, Olazabalek, desadostasunez aparte, eskultura
multzoa ipintzea lortu zuen151. Zumaiako obra honetan, andoaindarrak euskaldunon
arteko elkarrizketa irudikatu nahi luke dio. Hala, parkeko duna txikitxo baten magalean,
izaera antropomorfikoa duten zazpi kutsa moduko aurkituko ditugu, nolabaiteko
espazio erdi zirkular bat eratuz. Horrela, leku eder eta sinboliko horretan, Euskal Herriko zazpi probintzietako pentsamendu eta ideologia desberdinetako pertsonen arteko
eztabaida eta elkarrizketa demokratikora eraikitzera animatzen gaitu Olazabalek.
“Elkarrizketa” izanarekin ere, Iñaki Olazabalek Taparango Meatzaldea Goiko Parke
eskultorikoan zinkezko bost piezez osaturiko obra ipintzeko aukera izan zuen 2012an.
Esan beharra dago Meatzaldea Goiko Parkea, Bizkaiko herri hartan Larreineta eta Zugaztieta152 herrixken artean kokatua dagoela. Olazabalen obra hura Zumaian aurkitzen den
eskulturaren anai txikia izango litzateke, izan ere, izenaz aparte, antzekotasun formalak
gordetzen dituzte. Kasu honetan, pieza kopurua murritzagoa da, zazpi beharrean bost
erabiltzen baititu. Euren disposizioa ere desberdina da, izan ere, Zumaian aurkeztutako
kopapena erdizirkularra bazen, oraingoan, piezak borobil batean ezartzen ditu, elkarrizketa bizian egongo balira bezala. Zalantzarik gabe, andoaindarrak proposatzen digun
elkarrizketa, metaforikoki, espazio natural honetan aurkitzen duguna ere bada, artista eta
eskultura desberdinen artean ematen den solasaldia, hain zuzen.
Erromatar garaitik, Trianoko mendietan aurkitzen zen meatzarien herri izandakoa
–denborarekin meategiak urez bete eta aintzira artifizialak sortu ziren bertan– egun,
Meatzaldea Goiko Parkea izena hartzen du, Hustión, Parkotxa eta Blondis lakuen artean

150 Indarkeria eta terrorismoaren biktima guztiak gogoratuz eta aitortuz. ARTEA ETA DEMOKRAZIA, Batzar
Nagusien arte bilduma, 2007.
151 LURGAIN, J.G. : “La escultura de la discordia”, Noticias de Gipuzkoa, 2010ko ekainaren 13a.
152 Zugaztieta (La Arboleda, erderaz).
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Elkarrizketa. Meatzaldea
Goiko Parkea, Trapagaran
© Iñaki Olazabal (2012).

dagoen guneak. Euskal Herriko artista garaikideak biltzen ditu, izaera egonkor eta
anitzeko, erakusketa iraunkorra aire librean osatzea helburu duen parke honek. Hala,
naturaren eta artearen arteko sinbiosi perfektua ahalbideratzen duen paisai eder
honetan, artista garaikideek euren hazia –obra– erein ahal izan dute; hain oparoa izan
zen lekuari modu artistiko batez eskerrak emanez. Hartara, ageriko eskultura parke
bihurtu den honetan, 18 artelan biltzen ditu naturaren habitat-aren parte gisa, artista
guztien artean, aipagarrienak izanik, Iñigo Arregi, Guillermo Olmo, Karmelo Gañan, Jose
Antonio Legorburu, Victor Arrizabalaga, Alex Morlatez, Pablo Juarros, Jasone Irigoien,
Efren, Luis Fernandez, German de los Rios, Egoitz Iñarrita, Alberto Torres, Adolfo Cuevas,
Txema Novoa, Juanjo Novella, Roscuba anaiak eta Iñaki Olazabal bera.
Iñaki Olazabalek azken urteetan egindako lanaren inguruan, 2012an Donostiako Kur
Art Galery-an egindako erakusketa aipatu behar da, aurreko lau urteetan burututako
produkzio artistikoa biltzeko aukera baliagarria izan zelako.
Urte berean, Koldo Mitxelena Kulturuneko Ganbaran aurkeztu zuen Olazabalek Zeinuak izeneko eskultura instalazioa. Zerbaiten adierazgarri edo metafora diren
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zeinuen munduan murgildu zen andoaindarra orduan. Hala, ikurraren balioa hartzen
duten irudi hauek, objektu baten erreferentzia gisa agertzen zaizkigu, bere lekua ordezkatuz, artistak irudimenarekin eta errealitatearekin duen elkarrizketari jarraikiz.
Erakusketa honetarako burututako eskultura sortak, Iñaki Olazabalek ohituak
gaituen unibertso eskultorikora eramaten gaitu. Zinka protagonista bihurturik soldadura bidezko joskera burutzen du, ostera, zinkaren azalera zimurtzen eta eraldatzen duen
patina oxidatzailearekin janzteko.
Batetik, giza irudien sinboloak diren eskultura multzo bat planteatu zuen; ikuslearen begiradaren bila darabiltzan gurutze gorribeltzekin. Hauetako zenbaitzuk, gainera,
2006an agertutako Zuhaitzak serieko piezekin antzekotasun garbiak agertzen dituzte.
Ondoan kokatzen zen horman bost pieza poliptiko ageri ziren; kirolari batek txapelketaren batean lepotik edota bularretik zintzilikatzen duen dominaren irudi parodiakoa153
dirudiena. Horrela, instalazio eskultoriko honek lehiakortasunari eta kirol heroien irudiei
gorazarre egiten dion munduarekiko jarrera kritikoa agertzen du. Esanahi sinbolikoa154
duten hauek irudi kontzeptualak dira, anbiguotasun handiko zeinuak, gizarteko jokaera lehiakorraren aurrean ikusleari honen inguruko kezka edota galdera eraginaraztea
helburutzat duena.
Andoaindarrak lantzen dituen gaien kontzientzia hartzen badugu, gizartearekin
konprometitua sentitzen den artista baten irudiarekin topo egingo genuke. Izan ere,
borroka amaigabe batean, gustatzen ez zaion hori kaleratzen saiatu izan da beti, gizartearen parte sentitzen delako. Horrela, bere eskulturen aurrean jartzen den edonori,
bere azala kentzea eskatzen dio, bere barnean ezkutatzen den hori identifika dezaten,
onerako edo txarrerako ikuslearen aurrean emozioak sortzeko asmoa baitu155.
Azkenik, 2013an, Lanzaroteko Nautilus-en aurkitzen den Artisten Etxea deritzon
proiektuko partaide izan zen Olazabal, artelan sorkuntzarako ahalbideratzen diren
espazioetan egindako egonaldiari esker. Bertan, “Leihoa” izena daraman eskultura
burutu zuen zinkean, Nautilus eta itsasoko pasealekuaren arteko sarreran kokatzen dena.
Leiho honetatik zeruaren eta lurraren elkarketatik sortutako ortzimuga ikus daiteke, irlak
aurkezten dituen etorkizunerako itxaropena eta garapen potentzialaren grinen alegoria
bezala funtzionatzen duena. Kubo desberdinen gainjartzetik sortutako egitura dugu,

153 GOLVANO, Fernando: “Signos, formas para dirimir con lo real. Olazabal y sus tomas de posición escultórica”,
Signos. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia, 2012, 16. or.
154 “La condición simbólica de las artes en nuestra contemporaneidad ha quedado movilizada principalmente por algunas corrientes conceptuales. Ya a inicios de los años ochenta Gillo Dorfles se lamentaba de la
progresiva desaparición del componente simbólico en el arte actual, lo cual constituiría uno de factores
que informan de su crisis. Entiende por simbólico, la cualidad de la multiplicidad, ambigüedad y plurisignificado de la obra. De estos atributos escultóricos participa la obra de Olazabal, desde ellos sus tomas de
posición escultórica.GOLVANO, Fernando: Op. Cit, 18. or.
155 (I.O.Elk).
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Leihoa.
Lanzaroteko Nautilus
© Iñaki Olazabal (2012).

nahiz eta berau zuzena ez izan. Pieza koroatzen, bestalde, irekia den marko moduko
egitura dugu, paisaiara zabaltzen gaituena. Gainera, Lanzaroten egindako egonaldiak
gogoeta saiorako aukera ahalbideratu zion artistari, eta bertatik ekarritako harri bolkanikoetan oinarritutako artelanak burutzeko ideia darabil buruan, dudarik gabe, irlaren
izena eramango dutenak156.
Proiektu eta ideia desberdinetan murgilduta dabil Olazabal azkenaldian. Batetik,
berarentzat berria den kontzepzio eskultoriko baten bueltan taxutu dituen espazio
intimoak, zinkezko zutabeen elkarketatik sortutako gelaxka moduko egiturak daude.
Orobat, euskal eskultore handienen txanda hartu zuten eskultoreen arteko adierazle garbi bat dugu Iñaki Olazabal. Arbasoen oihartzuna guztiz galtzen ez bada ere,
andoaindarren lana berezkoa eta oso zehatza da. Batik bat, behin eta berriz, darabilen materialei lotua dago; zinka, bere unibertso eskultorikoa xedatzen duena. Halaber,

156 (I.O.Elk).
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adierazkorrak diren formen erabilerarekin, eta barniz modura aplikatutako patinaren
ondorioz, espresionismo lirikotik gertu dagoen obra aurkezten digu. Azken finean,
andoaindar artistaren bizi esperientzien emaitza garbia kontsideratu daiteke.

6. PELLO IRAZU (1963).
Nazioartean ibilbide esanguratsua egin duten euskal artisten artean Pello Irazu
Mendizabalek badu tokia. Andoaindarra Euskal Herriko panorama eskultorikoak 80ko
hamarkadan bizitutako berriztapenaren partaide adierazgarria izan zen. Orduz geroztik,
artearen eta eskulturgintzaren munduan gailurrerako bide azkarra burutu du.
Baserritar familia baten babespean jaio zen Pello Irazu Andoainen 1963an. Artearekiko zaletasuna txikitatik bazuen ere, gogo hura nondik etor dakioken ezezaguna
egiten zaio ez baitu seniderik artearen munduan murgilduta dagoenik157. Hala ere, txikitako oroitzapen polit bat gordetzen du memorian: soro batean, asto gaineko mihisean
pintatzen jardun zuen gizon baten irudia oroitzen du. Baita bere albora gerturatu izana
ere, hark, Irazuren arreta piztu izan zuelako158. Apurka, andoaindarrak marrazteko eta
pintatzeko zuen gogoa trebatuz joan zen. Hala, Andoaingo eskola nazionalean ikasten
zebilela, 5. mailan, eskola ondorengo tailer batzuk ireki ziren, eta bertara, Rafael Ruiz
Balerdi (1934-1992) margolari donostiarra etorri ohi zen lan egitera. Tailerrak, iraupen
laburra izan bazuen ere, artegintza herritar helduei gerturatzeko asmoa zuen, horregatik, baliabide desberdinak –piktorikoak gehien bat– ahalbideratzen ziren norbanakoak
askatasunez nahi zuena landu zezan. Irazu, hamar urteko haurra bazen ere, tailer ireki
haietara joaten hasi zen. Hasitakoari jarraitasuna emateko gogoarekin, 8. mailan zela,
eskola irakasleei erabili ahal zezakeen espaziorik bazen galdetu zien. Horrela, eskola
atzeko irakasleen etxebizitzen azpiko lokaltxo bat utzi zioten eta bertara joateko ohitura hartu zuen159. Udara hartan ere, Eduardo Arreseygorrek eta Marga Oyarzunek ireki
berri zuten Kale Nagusiko tailerrera joaten hasi zen, marraztera, pintatzera eta bestelako
gauzak egitera. 14-18 urte bitarteko ikasketak Hernaniko institutuan burutu zituen, hala
ere, garaian ez zuen batere argi bere etorkizuna nondik bideratuko zuen. Zinez, ez zuen
artea ikasteko nahi berezirik edota erabaki argirik. Are gehiago, buruan bueltaka bestelako aukerak zituen, Zuzenbidea eta Arkitektura, esaterako. Azkenik, Arte Ederrak zer
ziren eta zertarako balio zezaketen zehazki jakin gabe, Bilbora lekualdatu zen160.

157 Pello Irazuri elkarrizketa (P.I.Elk.) 14/03/14.
158 (P.I.Elk.).
159 (P.I.Elk.).
160 (P.I.Elk.).
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Arte Ederrak ikasteari ekin zion Euskal Herriko Unibertsitatean 1981ean, eta bertan
lizentziatu zen bost urte beranduago eskultura-espezialitatean. Eskulturaren alorretik
bideratu izana heziketa prozesu baten emaitza kontsideratzen du Irazuk. Bederen, artista bakoitzak bere senean nortasun eta nahi bat duela dio, adierazpen bakoitzetik lortutako emaitzaren arabera bideratzen dena. Egiazki, garatzen doazen interesen araberako
emaitza ematen da eta Irazuk objektuekiko eta “gauzekiko” agertu izan duen nahitasuna ukaezina izan da161.
Hori suertatu zedin, giro aproposarekin topatzeko zortea izan zuen Irazuk. Zalantzarik
gabe, artegintzak zerikusi garbia du norberak egiten duenarekin, eta berau inguratzen
dutenekin ere. “Zuk besteen bidez ikasten duzu eta haiek zurekin (…) sare bat sortuz
gero, bertan ikasten eta garatzen zara”162 dio andoaindarrak. Hortaz, Irazu, testuinguru
bat ez izatetik, artegintzan jarduteko inguru aproposa izatera igaro zen. Behin, eskolak
hasiberriak zirela, 5. mailako ikasleen bisita jaso zuten Arte Ederretako ikasketen nondik
norakoak azaltzeko. Zenbait galdera argitzeko asmoz, Irazu ikasle haiengana hurbildu
zen. Horrela, Txomin Badiola (1957), Dario Urzay (1958) eta Jose Chavete (1951) ezagutu
zituen, eta hauek beren lagun taldeko ateak ireki zizkioten163. Izan ere, Arte Ederretako
Fakultateko egituratik at, ikasle talde nahiko sendoa osatzen zuten beren neurrian lan
egitea lortu zuena. Hasierako urte haietan, Arte Ederretako Fakultateak zituen beharren
ondorioz, irakasleak aldatuz eta berrituz joaten ziren. Honen ikusgarri izango zen ikasketak amaitu eta irakasle gisa fakultatean lanean hasi ziren Badiolaren eta Urzayen kasua.
Hala, Irazuk, unibertsitateko irakasle izan zituen, Txomin Badiola, Dario Urzay baita Jose
Luis Moraza (1960) eta Angel Bados (1945) ere. Bederen, esparru akademikotik kanpo
harreman estua gordetzen zuen Irazuk bere lagun eta irakasle zirenekin.
Ziurrenik, 80ko hamarkadan sortu ziren artista gazteen artean, Irazu izan da ibilbide artistiko azpimarragarriena izan duen eskuturgileetako bat. Jada fakultate garaian
nabarmentzen hasi zen, aipatutako irakaslez zein ikaslez osatutako artista nukleoaren baitan. Garai honetakoak dira lehen arte sariak, bekak eta erakusketak. Esaterako,
eskulturako hirugarren saria esleitu zitzaion Gure Artea sariketan 1983an; Gasteizko Arte
Plastikoen VI. Bienaleko eskulturako lehenengo saria jaso zuen 1984an; Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Sorkuntza Artistikorako laguntzak lortu zituen 1985an; eskulturako hirugarren saria eskuratu zuen Gure Artea sariketan 1985an; edota Bizkaiko Arteko eskultura
-modalitatean lehenengo saria jaso zuen 1987an.
Bere lehen erakusketen artean, “A modo de algo” aurkitzen da, Bilboko Udal Aurrezki Kutxaren Kultura aretoan 1983an egindakoa. Era berean, Irazuren piezak, Windsor
Kulturgintzan erakutsi zituzten 1985ean, eta Madrilgo Arte Ederretako zirkuluko Muestra

161 (P.I.Elk.).
162 (P.I.Elk.).
163 (P.I.Elk.).
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de arte joven erakusketan sartu zen 1986an. 24 urte besterik ez zituela, Pariseko Arte
Modernoko museoan, “5 siglos de arte español” programa zabalaren barnean ospatu zen
“Dinamiques et interrogations” erakusketaren partaide izan zen, Espainiako eskulturgintzaren ordezkari gisa.
Dagoeneko aipatu dugun bezala, “Euskal Eskultura Berria” edota “Euskal Eskultura
Gaztea” etiketaren baitan ezagutzera emango ziren milurte bukaerako eskulturgintzaren berriztapenean parte hartu zuen eskultoreak. Badirudi, 80ko hamarkadako garapen
artistikoa Autonomien bilakaera politikoak ekarritako deszentralizazio kulturalaren
ondorioz sortu zela. Izan ere, Estatutuko puntu desberdinetan foku artistiko berrien
agerpena eman zen, eta horrek, hamarkada erdialdetik aurrera, izendapen desberdinen
sorrera ekarri zuen gune hauetako artistei erreferentzia egiteko.
Euskal Herritik kanpo garai berean ezagutzera eman izanak, geografikoki gune
berekoak izateak, eta euren arteko adiskidetasunak etiketaren topikoa areagotu zuen.164
Bilboko Uribitarteko kai zaharreko erakin industrial batean garatu zen, aldi batez, Euskal
Eskultore Berrien lana. Bertan, lanean jardun zuten 90ko hamarkadaraino Txomin Badiola, Angel Bados, Juan Luis Moraza, Marisa Fernandez eta Jose Chavetek, baita ondoren
gehitu ziren Elena Mendizabal eta Dario Urzayk ere. Andoaindarrak espresiboki potentzial
handiko taldea zela dio, nahiz eta kolektibo edo multzo modura mugitu ez. Euren erreferentziak bertakoak soilik ez baziren ere, kanpotik, halaxe izendatu zituzten. Zalantzarik
gabe, eskultura garaikidea zen gaia eta aitzakia. Bederen, kide bakoitzak berezko lengoai
eskultorikoa zuen, bata bestearen lanaren bitartez ikasteko aukera aberasgarria zutelarik.
Hala, mantendu zuten harremana sakona eta garrantzitsua izan zen, eta espazio hura
eztabaida eta elkarrizketa amaigabeak partekatzeko leku aproposa bihurtu zen.
Kevin Power arte adituaren aburuz, talde honen lorpenik handiena, tradizio eskultorikoa zalantzan jartzeko eta berau kanpoko elementuekin zabaltzeko azaldu zuten
gaitasuna izan zen165. Bederen, aurreko atalean azaldu dugun bezala, euskal eskultoreen
aurka jaurtitako kritiketako bat Jorge Oteizaren dizipulu otzanak izatearena izan da.
Saenz de Gorbeak dio nagikeria intelektualarengatik bihurtu izan zituztela Oteizaren
oinordeko166; Powerren iritziz, oriotarraren obrarekiko gordetzen zituzten antzekotasun
formalarengatik eman zen, nahiz eta lanaren azpian komuneko premisa gutxi egon167.
Azkenik, 68ko belaunaldiko eskulturaren garapenaren harira, Juan Luis Morazak aipatutako nahasteari egiten genion erreferentzia.

164 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Pello Irazu. Mende bateko artea: Gipuzkoako Foru Aldundiko fondoetan. Gipuzkoako Foro Aldundia, Donostia, 1993.
165 POWER, Kevin: “Pello Irazu: un toque de color”, Pello Irazu. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 1988.
166 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Pello Irazu. Op. Cit.
167 POWER, Kevin: Op. Cit.
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Jorge Oteizaren lana izan zen Pello Irazuren hastapeneko akuilu, eta Badiolak,
Morazak eta Badosek euskal eskulturaren berrikuntzaren aitzindaritzat dute. Euren
interesa, Oteizak mugimendu artistiko ezberdinen –kubismoa, neoplastizismoa, suprametismoa, eta bereziki konstrukibismoa– gainean egindako azterketa izango da.
Oriotarraren idatzien eta eskulturen bidez tokiko produkzio artistikotik irteteko aukera
ikusiko dute, nazioarteko tendentzien barnean txertatzeko. Azterketa Oteizaren ekarpenen bidez egingo da, baita perspektiba artistiko zabalago batetik ere, esaterako, Donald
Judd, Robert Morris, Robert Ryman, Joseph Kosuth, Hans Haacke eta Jan Mukarowsky,
Roland Barthes, Michel Foucault y Jacques Derrida bezalako teorikoen idatzietatik168.
Jorge Oteiza ez zen soilik eskultore bat izan, bere ekintzak beste ezagutza batzuetara bideratu izan zirelako, modu konprometitu eta kritiko batez. Irazu eta gainontzekoentzat, Oteiza euskalduna izateagatik baino, artista moderno baten eredu zelako bilakatu
zen garrantzitsu. Horrela, 80ko hamarkadaren hasieran, oriotarraren figura mitifikatua
bazegoen ere, zinez, ez ziren bere lanaren nondik norakoak sakonki ezagutzen. Euren
interesa eta egitekoa Oteizaren proiektu modernoaren gaineko berrirakurketa eta
birplanteaketa burutzea izan zen, lanaren bitartez mito hori desarmatuz, dekonstruituz169. Oriotarraren sistema eskultorikoaren desegituraketan eta ondorengo berreraiketan –artikulazio berrien bidez– zetzan artista hauen egitekoa. Proiektu modernoaren
gaineko berrazterketa honi esker, bere edukian aurkitzen ziren zenbait elementu praktiko eta balizko berrerabili eta berritu zituzten.
Orain arte, eskultura ideia eta kontzeptu batzuetara lotua zegoen, euskal eskultura
tradizionalari, naturari eta bere materialei, hain zuzen ere. Kontzepzio hori, itzalia zegoen
euskal kultura berpizten saiatzeko sortu zen. Oteiza, arte modernoa tresnatzat harturik,
biak uztartzen saiatu zen. Hortaz, oriotarraren bidez, euskal artea nazioartekoarekin
lotzen saiatu ziren, baita bere lokarri eta eraginei ere. Horri esker, tradizio modernoaren
baitan sartzen zuten Oteizaren irudia, artearen historia orokorraren partaide gisa170.
Hala, 1985 eta 1988 bitarteko lanetan Oteizaren kutxa metafisikoen berrirakurketa
burutu zuten. Sintaxi formalean eta espazio metafisikoan –hustasunaren izaera existentzialistan– oinarritzen ziren 50eko kutxa hauetatik abiatuta, euren egituren analisian
barneratuko dira aukera minimalista eta kontzeptualetara batzeko. Honi esker, Euskal
Herriko eskulturaren lengoaia nazioarteko marko kulturalean birkokatzea lortuko dute171.
Denborarekin, artista hauen garapen profesionalak Jorge Oteizaren figuraren
gainditzea ekarriko zuen 90ko hamarkada hasieran. Apurka, oriotarraren erreferentzia

168 SARRIOUGARTE, Iñigo: “La escultura en el País Vasco en la década de los 80”. Zuzendaria: Edorta Kortadi.
Doktoretza tesia. Euskal Herriko Unibertsitatea, Gasteiz, 2005, or. 147.
169(P.I.Elk.).
170 (P.I.Elk.).
171 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit., 505-506. or.
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formal eta teorikoetatik aldenduta, pertsonalagoak ziren kodeen alde egin zuten;
izaera formal, sinboliko eta kontzeptualarekin bat eginik. Noski, gaur egun beste eskultura berri batez hitz egin genezake, ondorengo belaunaldiek osaturikoa, alegia. Zentzu
batean, eskultore gazteago hauek euren lanak izan dituzte aintzakotzat, “Euskal Eskultura
Berriaren” ideia zabaltzeko aukerarekin172.
Azken finean, 80ko hamarkadako euskal artista gazteak nazioarteko tendentzien
bitartez irtenbide desberdinen bila zabiltzala esan daiteke, tokiko influentziak gainditzeko asmoz. Bestalde, euren lanak ezin dira joera plastiko jakin baten etiketapean txertatu, izan ere, nahasketa plastikoa ezinbestekoa zen erreferente eta influentzia zabaleko
panorama batean173.
Estilo baten eraiketa ez da egun batetik bestera altxatzen. Oinarri batzuen zehaztapena ez da metodo bakar baten erabilpenaren ondorio, ezta euskarri baten zurruntasunari atxikitako ideien praktika ere. Hartara, nahiz eta Irazuk eta bere adiskideek
Oteizaren unibertso formala jarraibide izan, beren lanetan eragin desberdinak aurkitzen
dira. Irazuren ibilbidea, indarrez, etengabeko dinamika ikertzailean oinarritu izan da.
Gehienak, momentuko interesen araberako eraginak badira ere, artistaren baliabide
plastikoak zabaltzen eta bere hizkuntza propioa garatzen laguntzen diote174.
Arte modernoarekiko oinarri sendoarekin, 80ko hamarkadan burututako burdinazko
eskulturek, Euskal Herriko eskulturgintzarekin zein Britainiar Handiko New Generation-eko
eskultoreen lanarekin lotzen da, esaterako, Anthony Caro (1924-2013), William Tucker
(1937) eta Philip King (1934) bezalako artistekin175. Analogiaz ere, konstruktibismoaren
eta minimalismoaren erreferentziak nabaritzen dira hasieratik Irazuren obretan. Batetik,
konstruktibismoarekin duen zerikusia objektuaren eraikuntzari lotua dago baita fisikoki
nola gauzatzen diren ere. Kevin Powerrek dio Irazuren lana konstruktibista dela, nahiz
eta erreferentzia hori ez den modu zorrotzean lantzen. Haatik, artistari ez zaio formaren
purutasuna soilik interesatzen, azpian bestelako emozioak aurki daitezkeelako.

172 (P.I.Elk.).
173 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit. 510. or.
174 “ Habitualmente, la crítica de arte sitúa su obra a partir de clichés asumidos en los campos del Minimalismo y
el Post-minimalismo, o en la encrucijada de las vanguardias soviéticas, del Constructivismo al Suprametismo
por no mencionar las constantes alusiones a Oteiza en una necesidad paternalista por justificarlo todo, incluso
lo que por sí mismo se basta. Sin embargo su arte no gira (en el sentido de justificarse) alrededor de ninguno
de estos paradigmas formales y estilísticos. No se acredita a partir de ellos. Tampoco necesita trancenderlos.
Él bucea en sus propias raíces, que son todas las historias del arte que entran en un maletín portátil.” AGIRRE,
Peio: “Zentzua eta sentsiblitatea”. Hondatu gabe bizi. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donosti, 2009.
175 “ Para este escultor vasco, las alusiones a la New Generation inglesa de los años 70 no son tomadas en un
sentido estricto y ortodoxo, sino que estas propuestas son moldeadas y conjuntadas a otras, proporcionando al artista un amplio abanico de medios plásticos, que le permiten desarrollar un lenguaje personal.”
SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit., 108. or.
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Bestetik, minimalismoarekiko hurbilketa antzeman daiteke. Berriro ere, bere erabilpena joeraren ortodoxia zurrenetik aldenduta dago176. Zentzu batean, minimalismoak,
idulkitik askatutako eskulturen bidez, objektua, ikuslearen errealitatearen baitan txertatuko du. Eskultura, gure inguru erreal eta fisikoaren barnean ipiniko da. Hala, pieza
eta ikuslearen arteko harremana formala baino, psikologikoa izango da, sentsazio
desberdinak ahalbideratuko dizkiolarik. Postminimalistek ideia berdinak sakonduko
dituzte, lengoaiaren barnean material arruntak gehituz177. Irazuk aipatutako ezaugarriak
partekatzen ditu, batik bat, objektuak ikuslearen espazio fisikora gerturatzeko agertzen
duen nahiagatik. Bederen, ezin dugu ahaztu Irazuren obra apurka jaiotzen dela178;
aldiz, minimalistek, Piet Mondrian-en (1872-1944) ideia partekatuko zuten, non, horrela
azaltzen den: “la mente debe concebir plenamente una obra antes de prodecer a su
ejecución”179.
Bide honetatik, arte kontzeptualera atxiki izan da, ziurrenik, artea lengoai modura
sakontzen duelako. Honetaz gain, suprametismoaren180 sustraietan hondoratzen dela
esan daiteke; izan ere, irudikapen objektiboa baino, lerroen, erritmoen eta koloreen
inguruko kezka garbia ageri da, batez ere, marrazkietan181. Bere ibilbidea osatzen joan
den heinean, pop artearen zenbait errekurtsoetara lotu izan dira zenbait pieza. Eragin
hori ikusgarri egiten da material jakin batzuen erabileran (plastikoa, formika, konglomeratuan…), baita eguneroko altzarien oihartzuna gordetzen duten eskulturetan ere.
Gainera, 80ko hamarkada bukaeratik aurrera, bere eskulturak kolore biziz, puruz eta distiratsuz hornitzen hasiko da, pop arteko iragarki zein ilustrazioen lorratzak gordez182.

176 “La idea constructivista de cultivar <<el espacio real y los materiales reales>> habría de convertirse en los 70 en
América, en la fuente o punto de partida de un nuevo tipo de escultura que había de tener la especifidad y fuerza
de los mismos materiales, colores y espacio de la realidad, y que aplicaría la estética a la tecnología.” GABLIK, Suzi:
Minimalismo. In STANGOS, Nikos (koor.), Conceptos de arte mo-derno.Madril, Alianza Editorial, 1986, 201. or.
177 (P.I.Elk).
178 “El minimalismo es un arte frío, un arte de geometrías y sistemas, un arte de la razón. (…) A pesar de que, a
primera vista, pudiera parecer que su obra tiene cierta afinidad con el minimalismo, Irazu expone un credo
diferente. Su obra no es geométrica sino tipológica: no es un sistema cerrado de pruebas y deducciones,
sino una serie infinita de experimentos. (…) Es más, su obra no suele ser consecuencia de la razón sino de
la intuición.” SEWARD, Keith: “La caja de juguetes de Pello Irazu”, Pello Irazu: esculturas y dibujos, New York
1990-1992. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 1992, 9. or.
179 GABLIK, Suzi. Op. Cit., 202. or.
180 “Los suprametistas han abandonado por su propia iniciativa la representación objetiva para llegar a la cima del
verdadero arte <<no disfrazado>> y para admirar desde allí la vida a través del prisma de la pura sensibilidad
artística.” DE MICHELI, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Alianza Editoriala, Madril, 1966, 386. or.
181 “Empero, lo que sí reonocería sería la afirmación de Malevitch de que << el arte es la capacidad para crear
una construcción que no deriva de la relación entre las formas y el color, que no se basa en el gusto estético
invocando la belleza de la composición, sino en el peso, la velocidad y la dirección del movimiento>>. El
color y el ritmo son preocupaciones centrales de Irazu. El ritmo crea las sutilezas del significado y el color es
una necesidad que la propia obra impone.” POWER, Kevin: Op. Cit.
182 Ó. A. M. Reseña de la exposición de Pello Irazu, celebrada en la Galería Soledad Lorenzo de Madrid, Arte y
parte, 37. zenb., 2002ko otsaila-martxoa, 130. or.
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Berrikusketa eta egokitze horren emaitza hizkera hibrido baina berezko baten
garapena izango da. “Eragin asko jasotzen dituzu eta gero zenbaitzuk gelditu, oinarritu eta nortasuna ematen diote zure lengoaiari”183 dio Irazuk. Lengoaia mugikorra izan
daiteke, interesen araberakoa, proposamena ez baita inoiz garbia izaten. Bestalde,
ondo finkatutako oinarriek, nolabaiteko garapena markatzen dute bere etorbidean,
eta horrek, Irazuren obran zehar bidaiatzeko aukera ematen digu, garai desberdinetako
obrak nahastu daitezkeelarik.
Horrela, joera artistiko desberdinen hibridazioa ohikoa izango da postmodernitateko panorama artistikoan184. Bederen, andoaindarrak bere ikerketa lanarekin jarraitzen
du, formen, egituren, koloreen, abstrakzioen eta harremanetarako espazioen sorreran
murgilduta. Bestalde, diziplinen arteko mugak nahasiak eta bihurriak izan daitezkeela ahaztu gabe, zenbaitetan, adierazpen moten arteko talka ematen da. Irazuk haien
mugak irekitzen ditu euren premisa nagusiak kritika erradikal eta iraunkor baten mende
jarriz. Irazuren berezko hizkuntzaren garapenaren ondorioz, errealitatea erregistratzeko
irudi nahasgarriak eta esanahi zalantzagarriak dituzten lanak burutzen ditu. Horretarako,
adierazpenerako baliabide eta elementu desberdinez baliatzen da, hala nola, eskultorikoak, piktorikoak eta argazkigintzaren alorrari dagozkienak, arkitektonikoak, diseinuzkoak, literaturakoak, filosofikoak edota musikaren esparrukoak185.
Pello Irazuren obra eskultorikoa izan da gehien bat. Bere lana, aurreko atalean jorratutako norabidean ulertu behar dugu, hau da, eskulturatik objekturantz eta gauzetarantz emango den leku aldaketatik; XX. mendeko produkzio artistikoan nagusi izango
den norabidean. Konstruktibistek jorratzen hasia zuten ideia bada ere, minimalistek
garatuko dute zuzenean, eta andoaindarraren obran ezinbesteko giltzarri bihurtu da.
Bere hasierako obrek, eskulturen fisikotasunari buruzko kezka kontzeptualak
agertzen zituzten, formen bidez gauzatzen zirenak. Horregatik, formak berezko dituen
aspektu atxikiak interesatu zitzaizkion: loturak, tentsioak, konexioak, masa eta grabitatea186. Gainera, estetika minimalistarekiko zorra gordetzen duten forma sinpleen bitartez, konplexutasun egoera minimoetara eramandako objektuak egiten ditu, eraikuntza
bakunak burutuz187. Ideia horien guztien gauzatzea material desberdinen bitartez
gertatuko da, hala nola, burdina, egurra eta margotutako kontratxapatua.

183 (P.I.Elk).
184 El arte postmoderno ha de ser entendido como la reivindicación del auténtico sentido de una modernidad
bastardizada por ampliar sectores artísticos del siglo XX”. BORJA, Manuel, J. “Complejidad y contradicción
del arte posmoderno”, Lápiz, 28. zenb.,1985, 15. or.
185 ESPEJO, Bea. “Pello Irazu”. El Cultural, 2012ko irailaren 28a.
186 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit. 110. or.
187 “El objeto puede ser simple, pero esa sencillez formal es producto de una síntesis, de una operación de
mínimos, y pretende recoger una complejidad conceptual, el interés del objeto”. POWER, Kevin: Op. Cit.

382

Itziar Gutierrez Fernandez

Zentzu honetan, 80ko hamarkadan egindako bakarkako erakusketen artean aipagarrienetarikoa, Bilboko Aurrezki Kutxako Areto kulturalean ospatutakoa izan zen (1983).
Bertan, forma kurbo eta geometrikoen arteko konbinazio ezberdinak aurkeztu zituen,
forma eta kolorea izanik landutako bi aspektu nagusienak. Irazurentzat forma ez da
objektuak berezko duen ezaugarria, ikusgarria izateko derrigorrezko baldintza baizik188.
Gainera, objektu hauen ezaugarriek espazioarekiko zein beste elementuekiko harremana determinatzen dute. Hortaz, eskultura ikuslea bezain garrantzitsua izango da,
espazio bera okupatzen dutelako eta harremanetan jartzen direlako. Objektuak errealitatearen parte bezala aurkezteko intentzioa agertzen du bere obraren bitartez189.
Bestalde, bere eskulturen egitura formalek beste zerbait ezkutatzen dute. Irazu beti
forma minimoekin dago dialogoan, oinarrizko egitura eta ekintzekin. Forma ematen
saiatzen da modu zuzen eta sinple batez190. Artistak erabiltzen duen formularen bitartez, zera nabarmentzen saiatzen zen “la complejidad de lo sencillo, de lo minimo. Esta
complejidad nunca se manifiesta totalmente, es el lado oscuro de las cosas, la parte
misteriosa que pueden tener”191.
Lehenik, arazo funtzionalen analisia planteatzen zuen eta ondoren kolorearen analisia zetorren. Eskuarki kolorea, atal desberdinen arteko konfigurazio orokor bat sortzeko
erabili izan ohi du. Hala, Irazuren hasierako obrak biziki koloretsuak ziren Anthony Caro
eta New Genarationeko eskultoreen eragina jasotzen zutelarik. Ostera, kolorea sinplifikatuz joan zen, soilik kolore grisa192 erabiltzeraino (bere neutraltasunagatik hobesten
duena). Grisez margotutako lehen obra hauetan koloreek berezko duen adierazkortasun falta sumatu zitekeen. Gainera, materialen berezko konnotazioak deuseztatzen
zituen, ukipen erreferentziak, alegia. Kolorearen murrizketa amaieraraino eramanik,
zenbaitetan, materialaren berezko kolorea utzi zuen agerian, karga sinboliko guztia
deuseztatuz, garbituz eta piezaren izaera formalean arreta guztia ipiniz.
80ko hamarkadan ere, eskala murritzeko eskulturak lantzen hasi zen postminimalismotik, Joel Shapiroren (1941) obretatik gertu aurkitzen zirenak. Zentzu honetan, eskala
txiki eta trinkoko piezek espazio bat artikulatzeko duten dentsitate gaitasuna interesatzen zaio. Eskala txikikoak badira ere, giza neurriari so egiten dio. Piezatxo hauek,

188 IRAZU, Pello: “A modo de algo”, Pello Irazu, Udal Aurrezki Kutxaren Kultura Aretoa, Bilbo, 1983.
189 IBÍDEM.
190 POWER, Kevin: Op. Cit.
191 IBÍDEM.
192 En estas primeras obras con color gris, no aparecen huellas subjetivas, ni expresivas, ni una ejecución virtuosa, simplemente hay un interés en la propia pieza. Con la utilización del color gris, en sus piezas de 1983 y
en obras anteriores, mantiene la idea de configurar en sus trabajos una línea minimalista. SARRIOUGARTE,
Iñigo: Op. Cit. 108. or.
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“Pello Irazu” erakusketako bi piezak. Altzairua.
Pello Irazu (1989).

hormetan eskegita, zokoratuta edota zoruan kokaturik aurkitu ahal ditugu193. Hala,
Shapiroren irakurketak Irazurenarekin bat egiten du, non, pieza txiki baten potentzia,
handiagoa den beste pieza batena baino indartsuagoa izango den. Bederen, Irazuk
irudiak duen indarrean arreta. Shapirok, aldiz, kontzeptualagoa den jarrera bat azaltzen
du (eskala murritzeko piezak badira ere, euren eskala espazioan handitu ahal da eta
handitze ariketa hori adimenari dagokio)194.
Italiara, eta zehazki Veneziara egindako bidai baten ondorioz, jada aurreko urteetan
landutako kutxen gaiari helduko zion 80ko hamarkadan195. Irazuren harridura piztuko
zuen nola hiriko ur bideek hiriko elementuen ordena ahalbideratzen duen. Izan ere,
barneko egitura batek, kanpokoa mantentzen eta erregulatzen du, eta badirudi, zorupea
zeharkatzen duen zerbaitek gainazaleko antolaketa sortzen duela. Esperientzia horrek
kutxaren eta edukiontziaren ideietara gerturatuko dute, non kutxa baten kanpoko formak
barne egitura eta artikulazioari erantzungo dion. Izaera bikoitzeko bi terminoak –barne

193 “El suelo se comporta así como un campo para “ese paisaje continuo donde hay un objeto en tránsito,
siempre quieto, pero siempre en movimiento, deslizándose sobre la superficie”, QUERALT, Rosa. “Transeúntes de fronteras”, Pello Irazu. Santanderreko Palacete del Embarcadero, Santander, 1994.
194 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit., 112. or.
195 “Venecia es Venecia porque debajo tiene algo: dentro y debajo. Hay una estructura interna que mantiene
la de fuera (…) De ahí surgió el tema de la caja, del recipiente, de algo que contiene algo. Trataba de que la
forma externa del objeto obedeciese a una estructura interna, no formal, de que el tema no fuese sólo el
recipiente, su vacío interior y ese tipo de metafísicas sino otro tipo de cosas”, IBÍDEM, 159. or.
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eta kanpo kontzeptuak–, jada minimalisten eta postminimalisten lanetan aurkituko
ditugu. Hortaz, aurrerantzean landuko zuen kezketako bat izango zen objektuaren kanpo
formak barneko egiturari erantzun ziezaion. Pieza hauek forma sinpleenetara eramaten
ditu, euren izaera existentzialera. Horrek, geometriaren esparrura hurbiltzen du Irazuren
obra, nahiz eta, piezen izaera tematikoan ezarritako arretak forma geometrikoen196 zurruntasuna apaldu197. Gainera, anekdota moduan, pitzadurak, irekiuneak eta gehitze fisikoak
egiten zituen forma kubiko eta geometrikoaren perfekzioa hutsalduz.
Piezen barne espazioarekiko interesa agertuz, badirudi energiaz aktibatzen zuela
objektua, bai bere barne harremanean baita espazioarekin harremanetan ere. Hala,
Irazuren kutxetako hustasunak zentzu konnotatiboa hartzen zuen. Oteizak, hustasunari
emandako izaera metafisikoa baino, Irazurentzat estalpe eta babesleku gunea izango
zen198. Bestalde, ezin dugu ahantzi objektuak espazioan hartzen duen garrantzia, izan ere,
piezak kokatzeko lekua baino, espazioa obraren partaide izan dadin nahi du199.
Kutxa edota forma kubiko hauek burutzeko minimalismoaren forma hotzetatik
abiatzen da, nahiz eta material desberdinen bidez egitura ortodoxoenak aztoratzea
lortzen duen, eskultura ikusgarriagoak eta poetikoagoak sortuz. Aditu askok Irazuren
obraren izaera lirikoari egin diote erreferentzia, hein batean, kolorearen erabileraren bitartez nabarmentzen dena. 1986tik aurrera kolore biziz hornitutako piezak agertzen hasiko
dira200. Aurrerantzean, kolorea eskulturen elementu bat gehiago bihurtuko da Irazuren
obran. Piezak margotzeak, kontzeptualki, eskuaren presentziari garrantzia ematen laguntzen dio objektua kolorearen bidez eraikiz201. Irazuk koloreak nahasten ditu gustuko duena
topatzen duen arte. Batzuetan, mihise edota iragarki batean ikusitako koloreak erabil
zitzakeen; bestetan, kolore paletarekin esperimentatzen zuen momentuko gogo-aldartea-

196 “No estoy del todo seguro de que Pello Irazu tenga un interés concreto por la geometrización de lo social,
pero sospecho que, ciertamente reconocería la importancia de la afirmación de Foucault de que los artistas
del siglo veinte han legitimizado el uso de la geometría al hacer referencias a fuentes tanto antiguas como
religiosas, convirtiéndolas en modelos (que realmente funcionan) de las pautas geométricas de confinamiento y vigilancia presentes en la sociedad industrial”, POWER, Kevin: Op. Cit.
197 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit., 113. or.
198 “No en el sentido metafísico, pero sí en el sentido poético, que son dos cosas diferentes. El vacío metafísico
tiene que ver con lo existencial o religioso y este no es mi caso. Estaría relacionado con algo más poético,
temático y coyuntural en el sentido de relación de esa caja con un momento concreto o con un tema que
me pueda interesar.” IBÍDEM, 159. or.
199 “A partir de que el objeto ocupe su lugar, no quiero que el espacio sea un mero receptáculo, quiero que
tienda a respirar, a funcionar de manera mucho más energética.” SAENZ DE GORBEA, Xabier: “Pello Irazuri
elkarrizketa”, Una obra para un espacio. Dirección General del Patrimonio Cultural, Madril, 1987, or. 63.
200 “La aplicación del color en cada momento tiene el sentido de su propia circunstancia. Digamos que no he
hecho uso del color de un modo semejante en continuidad. Durante los años 80, la presencia del color por
falta o exceso siempre es una constante. SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit. 114.or.
201 (P.I.Elk).
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ren araberako kolorea aplikatuz202. Gainera, piezaren zati bat estaltzea eta bestea agerian
uztea interesgarria zen andoaindarrarentzat, objektu baten fisikotasuna eztabaidan jartzea
lortzen zuelako kolorearen bitartez. Horrenbestez, atal jakinen bat nabarmentzeko baliogarria izan zitzaion, baita planoak eta formak artikulatzeko ere. Azkenik, obraren barne behar
bati erantzungo lioke, izan ere, margotutako atalak ikuslea bereganatzeko gaitasuna dute.
Horrela mintzo da Irazu gai honen inguruan: “El color es una necesidad de la escultura. El
objeto te lleva por derroteros no previstos, al no tratarse de una representación estricta de
algo, sino la posibilidad de un deseo (…) quiero que el color amplíe la articulación formal
que hay entre los dos elementos principales. Necesito que me permita atravesar el muro
que los separa, que funcione desde dentro de la pieza”203.
Aipatutako ezaugarrien adierazgarri dira 1988an Soledad Lorenzo galerian egindako
erakusketan erakutsitako obra, baita Bartzelonako Joan Prats galerian 1989an azaldutakoa
ere. Orokorrean, garai honetako produkzio eskultorikoan bi bide bereizi daitezke. Batetik,
modulu edo pieza desberdinen arteko konbinaketaren bidez osatzen diren proposamenak aurkituko ditugu, euren izaera bolumetrikoa azpimarragarriekin, hala nola, Romance
(1988), Salvaje (1988), edota “Bad Brothers” (1989) bezalako piezak. Bestetik, espazio fisikoa
aintzat hartu nahi duten planteamenduak agertzen dira: “Good Twins” (1989) edota “Sweet
Dreams (para Oscar)” (1989) eskulturen kasuan bezala. Ildo honetan, zenbait pieza, paretan
jarriak agertzen dira, hamarkada hasieran landutako bestelako batzuen antzera.

Bad Brothers.
Altzairua eta olioa-pintura.
97x95x63cm.
© Pello Irazu (1989).

202 POWER, Kevin: Op. Cit.
203 IBÍDEM.
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Materialen aniztasunez gain, marrazkiak bihurtuko ziren 80ko hamarkada bukaeratik aurrera Irazuren obran konstante bat. Betidanik marraztu izan du, eta horrek, aukera
tematiko eta poetiko desberdinekin jolasteko aukera eman dio. Hala, marrazkien bitartez,
errepresentazioaren inguruko kezkak azaldu baino, euren presentzia fisikoa aldarrikatu
nahiko dute espazio errealean204. Ikerketarako baliabideak bihurtu dira marrazkiak, auzi
estetiko berdinen inguruan sakontzeko aitzakia, hiru dimentsiotako piezetan bezalaxe.
Gainera, denborarekin erritmo eta kolorearekiko kezka handiagoak agertuko ditu, Kazimir
Malevich (1835-1933) edota Blinky Palermoren (1943-1977) obren orbita ezarriko direlarik205.
“La escultura no da respuestas, ayuda a hacer preguntas”206 dio Irazuk. Lanari ekiten
dionean, Irazuri zaila egiten zaio jakitea zein izango den jorratzen dabilen piezaren
azken emaitza. Hori sortze prozesuari ematen dion garrantziagatik gertatzen da; izan
ere, bidean sortu ahal diren aldaketek, zalantzek eta bestelako faktoreek hasierako ideia
itxuraldatu dezakete. Zalantzarik gabe, kreazio prozesua emaitzaren gainetik aurkitzen da
Irazurentzat207. Arrazoi honegatik ez ditu aurretiko zirriborroak egiten, “Lo constructivo es
primordial, porque es como una ideología en proceso. Al no programar el objeto desde
el principio yo no dibujo bocetos, no calculo, solamente puedo calcular las partes que
me interesan como estructura mínima, lo constructivo es fundamental porque te permite
hablar de cómo estás haciendo las cosas” dio Irazuk 208. Hortaz, pieza berri bat hasterakoan eskema minimo batetik abiatu ohi da, ziurrenek, erabakitze gaitasuna handiagoa
izan dadin209. Hortaz, prozesuaren garapenaren bidez, objektuaren eta artistaren nahien
arteko hartu-emana ematen da, apurka, pieza konfiguratuz.

204 “En cuanto a los dibujos, te diré que siempre he dibujado. Es una práctica que he desarrollado desde que
tengo consciencia de lo que es la práctica artística. Yo no he establecido nombres, el dibujo lo puedo
hacer con óleo, con lo que sea. Es una práctica muy específica, que no tiene nada que ver con un modo
de abocetar esculturas o esquemas. Ha sido una práctica donde he recreado una parte más temática que
podía implicar a la escultura también, pero con la especificidad que tiene el dibujo como práctica. Siempre
ha sido una actividad paralela. El dibujo me sigue sirviendo para desarrollar un aspecto temático mucho
más abierto en cuanto a referencias de lo que son los objetos, ya que el objeto tiene su predisposición física,
su potencialidad y sus limitaciones”, SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit. 114. or.
205 POWER, Kevin: Op. Cit.
206 “La escultura no da respuestas, ayuda a hacer preguntas. Por mucho que hayas ideado una cosa, es probable que ésta no resulte como tú la habías previsto, y en el arte esto es lo habitual. El público en general
entiende que el arte consiste en solucionar una idea, tener una idea y plasmarla. Y de lo que no se da cuenta
es que del arte, lo que valoramos no son los resultados, es el proceso que nos lleva a ellos”, IRAZU, Pello:
“Pliegues”, Pliegues: esculturas y dibujos. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
207 “El artista no debe ansiar un resultado; antes bien, debe preocuparse por el medio (…) ¿Es que no hay
ninguna concepción del ser humano que valore la experiencia como fin de sí misma?” SEWARD, Keith: Op.
Cit., 9. or.
208 SAENZ DE GORBEA, Xabier: Op. Cit., 63. or.
209 “Sólo al principio el orden interno puede estar determinado por el tema de partida, pero éste irá cambiando
el curso durante su realización, a medida que surja el análisis o nuevos giros que exijan otro rumbo. De ahí
la importancia de una claridad y unos mínimos estructurales que permitan la máxima libertad de decisión”,
QUERALT, Rosa: Op. Cit.
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90ko hamarkada hasieran, Conjunto Hispano-Americanoren bekari esker, New Yorkera
lekualdatu zen; bertan, zortzi urte igaro zituelarik (1990-1998). Horrela mintzo zen Pello
Irazu New Yorkeko esperientziaren inguruan:“Me voy en el año 90 con Txomin Badiola
y Darío Urzay. Tampoco el hecho de marcharnos hay que verlo como algo dramático.
En New York estuve en el año 83 de visita y me dije que volvería. Después de siete años
de crecimiento artístico y de gran intensidad en el trabajo, me voy a Nueva York con
unos 27 años. Mi marcha fue puramente circunstancial. Allí, las temporadas se fueron
encadenando y así pasaron casi nueve años. No fue una idea prefijada. No hubo ningún
plan. Principalmente, he tenido experiencias vitales, la experiencia propia de la ciudad.
Es como una experiencia sin fin. Sobre todo, al principio era como la Caja de Pandora,
siempre salen cosas y sin ningún esfuerzo por tu parte. El esfuerzo fue generar una
relación con esas cosas respecto a la propia identidad. Esto permite releer o repensar
tus posiciones o las historias que te han interesado. Es un tipo de sociedad totalmente
diferente respecto a la de aquí. Fue un crecimiento personal y vital”210.
Zalantzarik gabe, testuinguruaren aldaketak gauza berri asko ekarri zizkion. Nolabait,
mundu berri batera moldatu beharra sentitu zuen eta horrek bere lengoai eskultorikoren aldaketa ekarri zuen. Halaber, 80ko hamarkadan jorratutako izaera konstruktibista
ez zen galdu. Hortaz, bizi esperientzia berriek eta maila askotan jazotzen ziren desberdintasunen (gizartea, testuingurua, eskultura egiteko materiala) ondorioz, bere lengoai
eskultorikoa aldatuz, moldatuz eta birsortuz joan zen. Badirudi atzerrian egoteak eta
bertan bere obra erakusteko aukera izateak, gainontzeko nazioarteko artisten mailan
jarri zuela. Horrek, inguru oso eraginkor eta bizia sortzen duela uste du Irazuk 211. New
Yorkeko John Weber galerian hasi zen Irazu bere obra erakusten, 1991 eta 1993 urtetan.
2008tik gaur egunera arte, Yancey Richardson galeriarekin lan egiten du New Yorken
hasitako bideari jarraipena emanik.
Lengoaiaren birsortze horren baitan, aldaketa desberdinak aurkituko ditugu. Garaira
arte, altzairua, burdina edota kontratxapatua izan baziren landutako material nagusiak
–beti ere proposatutako ideiarekin bat– , hemendik aurrera, aukerak zabaldu egingo
dira. Konbentzioekin hautsiz, plastikoa, formika, pintura akrilikoa, kartoia eta zinta itsaskorra erabiltzen hasiko da, bai hormari atxikitako lanetan zein pieza exentuetan. Bestetik,
edukiontzi, kutxa eta aska moduko objektuetatik altzairuaren irudiarekiko interesa agertu
zuen, nolabaiteko egunerokotasuna eta erabilgarritasuna duten elementuekiko, alegia.
Hartara, New Yorken 1990 eta 1992 urteren bitartean eginiko eskultura eta marrazki lanak, Madrilgo Soledad Lorenzo galeriak bildu zituen erakusketa baterako 1992an.
Erakusketa honek Irazuren obra ezaugarritzen duten zenbait giltzarri utziko zituen
agerian; batetik, bere obra ez dela idulki baten gainean egoteko egina, espazio erreala

210 SARRIOUGARTE, Iñigo: Op. Cit., 119-120. or.
211 (P.I. Elk).
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aintzat hartzen duelako (horma, lurra etab.); eta bestetik, ikusle erreal bati zuzenduak
dauden eskulturak direla, “lo escultórico es algo físico, actúa desde la tridimensionalidad y comparte tu mismo espacio, te invita a relacionarte, a mirar, a acercarte y alejarte”212. Bestalde, piezen kromatismo indartsua agerian geratzen da, zenbaitetan formari
gainjartzen zaiona “Summer Kisses” (1992) obraren kasuan. Alabaina, abiadura eta erritmoaren kontzeptuaren arabera interpretatu zitezkeen obrak aurki zitezkeela zioen artistak. “Red Stripe” (1991) dugu horren adierazgarri; plano desberdinen elkarketatik, pieza
kutxa itxura hartzen duen eskultura eratzen den. Kolore laranjak, bestalde, kanpoko
planoen artikulazioa burutzen du, eta zinta itsasgarri gorriak abiaduraren ideia txertatzen du, pieza guztian zehar garraiatzen gaituelarik.
Ikus esperientziaren ildotik,“Watching television together” (1990-1991) eskultura
modularra genuke interesgarri, gai eskultoriko bereko hiru piezek osatzen dutena.
Aipatutako altzarien oihartzuna gordeko luketen hauek forma antzekoak dituzte nahiz
eta eskalan baita planoen inklinazioan aldaketak izan. Hauen kokapena zen esanguratsuena, izan ere, Watching television 1 obrak, sofa baten itzulpen eskultorikoa dirudien
bitartean, Watching television 2 alde batera okertzen da, eta azkenik, Watching television 3 buruz bera dago kokatua. Antzeko obrak dira, baina, euren kokapen eta egoera
desberdinek erantzun dinamiko bat ahalbideratzen dute. Nahiz eta lehenengo eskulturak errealitatearekiko egiantzekotasun bat gorde, berau inguratzen eta besteekin
aldentzen goazen heinean, formalki hautematen hasiko gara eskultura gisa, hau da, ez
objektu baten irudikapen bat bezala. Honek guztiak, jokoaren paradigmara gerturatzen
gaitu Keith Seward-en aburuz213. Zentzu honetan, intuizioaren eta bilaketaren balioak
ezartzen saiatzen da Irazu arrazionalismoaren gainetik. Orobat, ideia hori indartu egiten
da, bolumen, gainazal eta kolore joko ezberdinekin ikuslea piezan zehar mugitzen
delarik 214. Eskuarki, jolasaren ideiak mugimendua darama intrintsekoki. Peio Agirrek
aditzera eman bezala: ¿En que nos convierte el arte si nos esclaviza de tal forma que no
nos permite disfrutar de las posibilidades lúdicas del juego y recreo?” 215
90ko hamarkadaren erdialdean, egurra, pintura eta zinta itsasgarria oinarri harturik,
eraikuntza egitura eta bizi espazioari erreferentzia egiten dioten proposamenekin hasiko
da lanean. Garai honetako obrak errealitatearen inguruko gogoeta saiakera eskatuko dute
ikuslearen partetik. Kevin Powerrek esan bezala: “Irazu hace entrar en el juego al espectador, lo que en ese caso implica, no una confrontación con la fenomenología minimalista,
sino un dar salida a las operaciones de la imaginación, de la voluntad de imaginar alternativas. Nos deja como legado un montón de piezas dialógicas que hacen preguntas y

212 IRAZU, Pello:Op. Cit.
213 SEWARD, Keith: Op. Cit., 8. or.
214 AGIRRE, Peio: Op. Cit., 63. or.
215 SEWARD, Keith: Op. Cit., 8. or.
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Red Stripe.
Kontratxapatua, pintura akrilikoa eta zinta itsasgarria.
80x83x98
© Pello Irazu (1991).

“Watching television together”.
Kontratxapatua eta formika.
© Pello Irazu (1990-1991).
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Dreambox (La casa).
© Pello Irazu (1994).

proponen distintas conjeturas visuales”216. Horrenbestez, errealitatearen ikusmira jasoko
dute eta testuinguru baten barnean garatzen hasiko dira. Habitat kontzeptuarekin lanean,
etxearen irudia bihurtu zen Irazuren irudizko unibertsoaren elementu aipagarriena. Irazuren eskulturen bitartez, eguneko gauzen irudi konbentzionala zalantzan jarriko da, baita
gizakiek objektuekin dituzten harremanen azterketa ere.
Dudarik gabe, proposamen hauen artean “Dreambox (la casa)” (1994) izeneko pieza
nabarmentzen da. “La casa de este tiempo aún no existe: sin embargo, la transformación
del modo de vida exige su realización” zioen Mies Van de Rohek 1930ean Berlinen ospatu
zen Eraikuntzarako Erakusketa programan. Zer den bertan ikusten duguna? Alderantziz
ipinitako etxe baten krokis eskematikoa. Hala, lorategia egon beharko luken tokian teilatua
ageri da. Irazuk ezaguna dugun egitura bat erakusten digu, nahiz eta bere erabilgarritasuna deuseztatu217. Gainera, ate batek egon beharko lukeen lekuan sarbidea oztopatzen
diguten hormak ageri dira. Irazuk etxe baten deseraiketa burutzen du, bizigarritasunaren ikuspegi deseroso baten aurrean jartzen gaituelarik. Itxura irreal batean oinarriturik,
zentzuaren inguruko hausnarketa egiteko aukera ahalbideratzen digu. Izan ere, artea
garaiko metaforak ikertzen eta definitzen saiatzen da. Irazuk ordena zaharrari dagokion

216 POWER, Kevin: “Boca abajo y del revés”, Pello Irazu. Santanderreko Palacete del Embarcadero, Santander,
1994.
217 “Juega con el simbolismo en que ya casi no puede creer; un simbolismo fácilmente reconocible, pero que
apenas resulta ya de utilidad: un simbolismo que entorpece la imaginación y que, en última instancia,
parece preferir o simplemente reconocer un mundo en el que no logramos entender el significado de los
sustantivos que la componen. Rompe las normas de la casa, la autoridad de “pared”, de “la puerta” y de “la
ventana”. Mina la representación a través de la abstracción. Crea su propia abstracción, que en última instancia no constituye otra forma de realidad, sino un ámbito diferente, con ladrillos más grandes de lo que nos
encontraríamos normalmente, y puertas y ventanas de caprichosos tamaños.” POWER, Kevin: IBÍDEM.
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irudia erausten du, berau transformatuz eta ezgaituz, irudikapenerako eremu berri bat
imajina dezagun. “Esta casa es así, esa ‘casa de este tiempo’ que no existe todavía. Y es
también esa casa-camino que nunca proporciona seguridad, y la casa que en el centro
del claro flota imposible, transparente e inhabitable. Es la casa del hombre, la casa del
lenguaje, del mundo interpretado, y la casa que se asoma al abismo, que está hecha para
mirar más allá de sí”218.
New Yorketik bueltan, Irazuk bere nahiek hartutako norabide berriaren eta baita
lengoaian emandako aldaketaren kontzientzia zuen. Badirudi, aldaketa horiek mundura
irekitzera behartu zutela. Zentzu guztiak aktibatuta eta errealitatea behatuz, elementu
berriak txertatzen hasi zen bere lan prozesuaren barnean. Hala, 2000. urtean Soledad
Lorenzo galerian antolatu zen “Daylight” erakusketaren harira zera idatzi zuen Irazuk:
“Dificultad en verbalizar las razones de mi trabajo, sólo sé que actuo por impulsos,
circunstancialmente atraído por situaciones y objetos diversos, tanto familiares como
desconocidos”219.
Dagoeneko, ohartu gara Irazuk irudiaren eta haren errepresentazioaren inguruan
duen kezkaz. Baina, zer da irudi bat eta zein da bere balioa? Figurazioaren eta abstrakzioaren baitan, errealitateari so egiten dioten objektuak eraiki zituen, nahiz eta beren jatorrizko irudia deuseztatua uzten duen lan prozesuaren bitartez. Eguneroko irudi bat hartu
eta zeinu bihurtzeko gaitasuna du Irazuk. Berau landuz, biluztuz, eraldatuz eta zatikatuz
euren esanahia ezeztatuta geratzen da220. Ohe bat, aulki bat, mahai bat… hutsaltasunaren
esparruan erortzen dira arte bihurturik; jada ez baitira jatorrizko irudiak, elementu alegoriak baizik221.
Era berean, Pello Irazuren ibilbide artistikoan zehar espazio fisiko eta errealari ezarritako interesa etengabea izan da. Espazioa objektu desberdinen edukiontzi modura ulertu
baino, espazioa gauzen arteko harremana bermatzen duen lekua kontsideratzen du222.

218 BREA, Jose Luis: “Pello Irazu: visitando las casas del hombre”, Real Word. Soledad Lorenzo Galeria, Madril,
1994, 9. or.
219 IRAZU, Pello: “Dayligth”, Dayligth. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
220 (P.I.Elk).
221 “EL ORDEN. every morning I walk towards the edge. un orden estricto rige la materia. su composición
molecular particulariza su estructura, apariencia y propiedades. una silla es atacada. y ese estricto orden se
transforma. y esto se produce en un espacio donde las conexiones que determinan cada signo cambian.
la silla ya no es. y se transforma en escultura. una cama es atacada, o es la cama la que ataca, o no es una
cama. y se transforma en escultura. pero la cama no es de nadie. es una no-cama. rodea lo que no es ella.
ella misma no es. y se transforma en escultura. SIGNOS. I cannot take my eyes out of you. nombrar. pero
no son lo que dices que son. se nombran solos. no eres lo que crees ser. eres lo que lo otro dice que eres.
INSATISFACCION”, IRAZU, Pello: Op. Cit.
222 ¿Dónde se da el arte, dónde buscarlo? La escultura es un ejercicio de activación: espacial, mental, físico
y metafísico. Su importancia no tiene que ver con lo que su masa física ocupa, sino con su capacidad de
acceder y activar todo lo que no es ella misma, de crear un espacio de relación. IRAZU, Pello: “Universo de
Suturas”, Universo de Suturas, Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
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Bederen, espazioaren sentsazioari ez diogula behar bezala erreparatzen uste du andoaindarrak. Izan ere, Irazuren aburuz, “espazioa hautematen ez baldin badugu, ez da”223.
Zentzu honetan, espazioaren kontzeptua ez da a priori existitzen, eta berau sumatzeko
eta esperimentatzeko, agerrarazi beharra dago224. Horregatik, artistak zenbait estrategia
jartzen ditu martxan espazioaren pertzepzioa sumagarria izan dadin. Puntu honetan,
ikuslea ezinbesteko elementu bihurtuko da obraren aktibazioa eta espazioaren hautematea posible izan dadin. Horretarako, errepresentazio espazioak edota giroak sortzen
ditu, non ikuslea objektua bezain garrantzitsua den. Egitasmo hori, modu fisiko eta psikologikoaren bitartez gauzatzen da, objektuen arteko harremanean pentsatu dezagun.
Espazioa tentsionatuz, ikusleak obra erreparatzean sentsazio desberdinak garatuko ditu.
Azken xedea, espazioan sortzen diren harremanen barnea ikuslearen esperientziari
gehitzea izango litzateke225.
2001ean, Iruñeko Moises Perez de Albeniz galeriak Irazuren azken proposamenak
biltzen zituen “Life Forms” erakusketa antolatu zen. Izaera konstruktibista galdu gabe,
eskulturak, margotutako muralak eta marrazkiak bildu zituen, guztiak borroka dialektiko batean elkarturik 226. Garrantzitsuena, bestalde, ikuslea bereganatzeko desioa zen,
muntaiaren partaide bihurtuz. “Pero lo que predomina, reflexionó la Popova, lo que
prevalece es el deseo de atrapar y fagocitar al espectador, hacerlo uno con el montaje,
que el visitante sea un elemento material-espiritual más del conjunto”. ¡En efecto! ¿Cabe
decirlo mejor?” 227
Espaziora gerturatzeko beste bide bat landu zuen Soledad Lorenzo galerian antolatu zen “Mimendi 308” (2002) erakusketan. Bertan, espaziorantz zabaltzeko diren marrazki
lanak aurkeztu zituen Irazuk. Kolore orbainak zituzten tamaina handiko marrazki piktorikoak burutu zituen. Marrazki hauen bitartez, Irazuk izaera industrialeko zenbait objektuen
sintesian sakontzen du, baita giza gorputzarekin eta ekintzekin lotuak daudenetan ere.
Bestetik, ageri diren elementuak direla eta, kaosaren eta suntsiketaren sentsazioa transmititzen dituzte. Ageri diren elementuen artean egur zatiak, elementu arkitektonikoak,
karrozeriak eta giza anatomiako atalak aurkitzen ditugu. Orokorrean, erreferente figuratibo hauen espresio minimoa ikertzen du; ondoren, abstrakzio bihurtzeko, zeinu, alegia228.
Serrallerrek dio: “Me refiero a los dibujos de Pello Irazu, que no son, sin más, ‘dibujos de

223 (P.I.Elk).
224 IRAZU, Pello: “Gorputzaren eta espazioaren fikizoa”, Zatiak eta lotiak. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia,
2008, 22. or.
225 (P.I.Elk).
226 IBAÑEZ MENDIKUTE, Marta: “Popova escribe un texto”, Life Forms. Moises Perez de Albeniz Galeria, Iruña,
2002.
227 IBÍDEM.
228 LORIA, Vivianne: “Reseña de la exposición Mimendi 3o8 de Pello Irazu en la la Galería Soledad Lorenzo de
Madrid”, Lapiz, 182. zenb., 2002ko apirila, 86. or.
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un escultor’; sino propiamente ‘esculturas’”229. Egiazki, “horma eskulturak” edota “espazioko
pantailak” bezala izendatzen dira lan hauek. Zinez, izendapenak marrazkiek berezko duten
euskarriarekin du zerikusia. Marrazkiek papera dute oinarri, baina, zinta itsasgarriaren bitartez izaera fisikoz hornitzen ditu, formen eraikuntza azpimarratuz. Izan ere, erliebeak eta
egitura gainjarriak – kolore orbainak, marrazkiak eta zinta itsaskorrak ahalbideratutakoak–
izaera lautik askatzen ditu espaziora proiektatuz230. Orobat, irudikapenaren inguruko kezka
azaltzen baino, marrazkiak euren presentzia espaziala aldarrikatzen dabiltza. Hala, marrazkiei gehitutako fisikotasunagatik espazio errealaren partaide bihurtzea lortzen dute.
Gasteizko Artium Museoko Ekialde-Behekoa aretorako bereziki egina, Pello Irazuk
“Zatiak eta Lotiak” erakusketa aurkeztu zuen 2003an. Bertan ikusgai egon ziren lanek
–bi eskultura (bat erraldoia), bi mural handi eta berrogeita lau marrazki– artista honen
bilakaera artistikoaren giltzarri nagusiak bildu zituzten. Zatiak eta Lotiak erakusketan
dagoeneko ikusi dugun bezala, obraren eta erakusketa espazioaren arteko harreman
garbia azaltzen du. Artistaren hitzetan “arkitekturaren ulermenetik abiatuta heltzen diot
nik aretoaren espazioari […] gauzak kokatzeko edukiontzi soila izan ez dadin”231. Artearen
eta espazioaren arteko hartu-emana ematen da, non, arteak arkitektura nabarmentzen
duen; eta arkitekturak, era bereran, artearen eraikuntzazko mintzaira. Horretarako, trama
edota errepresentaziorako espazio bat eraikitzen du Irazuk, artelana zabalduz eta tokiarekin bat eginez. Hartara, arkitekturaren eta gizakiaren arteko harreman errealago bat
sustatzeko baliabide desberdinak erabiltzen ditu.
Batetik, aretoko zati handi bat betetzen duten bi mural handi ditugu, horman zuzenean
margotutakoak. Muralak gauzen eta arkitekturaren arteko bitartekariak dira Irazurentzat.
Erakusketa gelaren eskala arkitektonikora egokitzen diren marrazki hauek, beren presentzia arranditsuarekin, gainontzeko lanei oihartzuna egiten diete232. Kolore gorri deigarriak
elementuen bateratzea eragiten zuen, izan ere, piezak banaka lantzen badira batasun
baten barnean ulertu behar ditugu. Besarkatzen gaituzten muralak balira diagonalean
kokaturik aurkitzen ziren, ikuslea marrazki-zeinu handi baten barnean murgilduta geratuz.
Badirudi arkitektura eta espazioaren dimentsioak argitaratzen direla, arkitektura gauzatu
eta presente egiten baita233. Bestetik, forman eta kontzeptuan kontrakoak diren bi eskulturek, –Erizo eta Lotia–, Irazuren lanaren garaiko interesen berri ematen digute. Erizo, sustrai

229 CALVO SERRALLER, Francisco: “La vida del espacio”, Mimendi, 208. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2002.
230 “Cinta adhesiva, el muro. Pegando cinta adhesiva sobre una hoja en blanco conjuro mis temores, construyo
una estructura material con la que puedo relacionar lo que vaya a hacer después. Lo que hago es crear un
mapa, direcciones, antes de empezar a dibujar. Es una estructura que me sirve de base, para posteriormente usarla como guía o traicionarla. Es un elemento físico que pertenece ya al papel, está ahí”, IRAZU, Pello:
“Pliegues”, Pliegues: esculturas y dibujos. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
231 IRAZU, Pello: “Gorputzaren eta espazioaren fikizoa”, Zatiak eta lotiak. Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia,
2008.
232 (P.I.Elk).
233 (P.I.Elk).
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Lotia. Kartoia, zura, altzairua, zinta itsaskorra eta pintura.
170x180x130cm. © Pello Irazu (2003).
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Erizo. Zura, altzairua, zinta itsaskorra eta pintura.
170x180x130cm. © Pello Irazu (2003).

konstruktibista eta dimentsio handiko eskultura da; espazioaren bila, sakabanatu nahiko
balu bezala kanporantz zabaltzen diren zati askok osatzen dute. Materialei dagokionez, egurrez, burdinez, pinturez eta zinta itsaskorrez eraikitako pieza da. Hala, lehenak
mugimenduaren eta orekaren arteko jolasa bermatzen duen bitartean, Lotia, berriz,
urdinez margotutako kartoiez, burdinez eta hiltzez egina dago, eta bere baitan biltzen da,
bere sendotasun eta trinkotasunean sakontzeko234.
Aipatutako guztia, adierazpen grafiko handiko marrazkiekin osatzen da. Gainontzeko elementuekin harreman estua gorderik, eguneroko irudietatik abiatzen da, berriro
ere (aurpegiak, objektuak, egunkari, komikiak…). Marrazkiekin batera, kolore biziko
orbainak eta zinta itsasgarriaren eraikuntza geometrikoak ageri dira. Zenbaitzuk izaera
figuratiboagoa dute, Lotiak seriearen kasuan (buruak eta aurpegiak irudikatzen dira)
eta beste batzuk, aldiz, elementu grafiko konstruktiboagoak Zatiak marrazki seriearen
kasuan. Aipatu bezala, “espazioko pantaila” hauek lan eskultorikoagoak dira marrazkiak
baino, ez bakarrik zinta itsasgarriaren erliebe xumeagatik, baizik eta eskultura posible
baten hasikina izateagatik. Horrenbestez, “Zatiak eta Lotiak” erakusketako lanek aretoarekin bat egiten dute, museoaren arkitektura biluzi eta pasiboa eraldatuz eta birpiztuz235.

234 “Durmiente y sus relaciones centrípetas, ensimismado, y pleno de sí, nos atrae como el amante solícito.
Pliegues (erizo) nos expulsa, al tiempo que nos indica caminos a seguir. Los murales nos abrazan, re-escalando nuestra pequeñez corporal con la enormidad del recinto”, IRAZU, Pello: Op. Cit. 23. or.
235 “Cuando dibujo, estoy trabajando con signos, lo que procuro es que esos signos no cobren mucha identidad, hacerlos híbridos, que no se hagan muy visibles”, IRAZU, Pello: “Pliegues”, Pliegues: esculturas y dibujos.
Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
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Lotiak 1.
Zinta itsaskorra eta pintura, 152x185cm
© Pello Irazu (2003).

Lotiak 2.
Zinta itsaskorra eta pintura, 152x185cm
© Pello Irazu (2003).

“Zatiak eta Lotiak”.
Artium Museoko Ekialde-Behekoa aretoaren ikuspegia.
© Pello Irazu (2003).
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Epealdi honetan burutako zenbait obra, zahar eta berri, Madrilgo Soledad Lorenzo
galerian erakutsi ziren “Pliegues” erakusketan (2004). Bertan, lan piktoriko anitz eta hiru eskultura harrigarri aurkeztu zituen. Bere azken obra eskultorikoa izango zen, bereziki, ikusleen
arreta bereganatu zuena. Haizea moztuko balute bezala, egitura barradun zuzenak eta
moztutako planoak gurutzatzen ziren eraikuntza eskultoriko kaotiko eta koloretsuaren
baitan. Bestetik, nahasmena izan zen faktore esentziala, sortutako paradoxen bitartez,
dualtasunarekin lan egiten baitzuen, sendotasuna eta hauskortasuna, bateratasuna eta
aniztasuna, ordena eta desordena bilatuz. Behin eta berriz, tolesteko gaitasuna duten tolestura izurrak balira lantzen ditu Irazuk bere obrak, Serrallerrek dioen bezala: “Pello Irazu se
despliega y se repliega, buscando las vueltas a la realidad artística que construye”236.
Iruñeko Moises Perez de Albeniz galeriara itzuli zen 2006an, “Let it Bleed” erakusketarekin, bertako espazioa berrinterpretatzeko asmoz. Estiloen arteko nahaspila izan zen nagusi,
aspaldian ateratako argazkiak pintatuekin eta material arteko muntaiekin237. Oraingoan,
argazkigintzaren eta fundizioaren elkarketaren bidez heltzen dio errepresentazioren gaiari.
Irazu argazkia prozesu eta lanaren oinarri bezala erabiltzen hasi zen, fundizioan egindako
eskulturekin batera (teknika berria artistarentzat). Prozesu berri honen atzean, irudiaren
eta irudikapenaren inguruko auzia topatzen dugu. Hala, bi prozesu desberdinen bitartez
munduaren errepresentazio lanak egitera iritsi zen, bai fisikotasuna duten materialetatik
(objektua), baita fisikotasun gabeko oinarrietatik (argazkia) ere238.
Proposamen berriekin, “Universo de Suturas” aurkeztu zuen 2008an Soledad Lorenzo
galerian egindako erakusketan. Eskultura, orduan, babesgune bihurtu zen Irazurentzat:
“La esquina, como la escultura, es el lugar seguro (recuerdo a Beuys y Tatlin), yo habito ese
lugar, un refugio próximo a mi inmovilidad, mitad abierto mitad cerrado. Un lugar para el
encuentro, un pliegue para resguardarse, un espacio ya habitado esperando al visitante. La
escultura, como la esquina me protege, desde ella puedo observar, percibir y negociar con
la realidad, me permite fluir con el mundo”239. Azken urtetako obrarekin aldenduz, aurrerantzean material fisikoen arteko harreman berria eraikiko du. Izan ere, piezen erakuntza nahasgarria baino, bere piezak bolumetrikoagoak bihurtzen hasiko dira, material desberdinek
arteko bategitetik. Zenbaitetan, aluminioaren bitartez mihiztatuak eta ostera koloreztatuak
izango dira. Badirudi, fundizioaren bitartez azal berri batekin hornitutako objektuak direla240.

236 CALVO SERRALLER, Francisco: “Pello Irazu. Pliegues. Esculturas y dibujos”, Masdearte, 2013 abenduaren 12a.
237 “Nire interesa ez da argazkiak edo eskulturak egitea, batetik bestera salto egitea baizik, bakoitzaren berezitasunak errespetatuta noski, baina salto eginez betiere. (…) Let it bleed hori da, hain zuzen ere, utzi odolusten,
utzi jarioan, utzi zirkulatzen, utzi nahasten…Utziozu denari, lanak berak ezartzen dituen baldintzen eta
desioaren artean mugitzen”, BARANDIARAN, Alberto: “Barne Koherentzia, Berria, 2014ko apirilak 30a.p
238 (P.I.Elk).
239 IRAZU, Pello: “Universo de Suturas”, Universo de Suturas, Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2004.
240 POZUELO, H. Abel: “La nueva piel de Pello Irazu”, Universo de Suturas. Soledad Lorenzo Galeria, Madril, 2008.
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“Hondatu gabe bizi” izena jaso zuen 2009an Koldo Mitxelena Kulturguneak antolatutako erakusketak. Pello Irazuren artelanen erakusketa izan zen, 2005. urteaz geroztik egindako lanaren zati bat zein areto hartarako bereziki sortutako pieza berriak biltzen zituena.
Bertan, eskulturak, lan fotografikoak, pintura gainjarria duten argazkiak eta brontze eta
aluminio urtuz egindako eskulturak izan ziren ikusgai. Bestetik, erakusketaren izenburuak,
bete ezineko asmo bat aipatzen du, egunkari baten gainean egindako marrazkitik eratortzen dena. Badirudi, nahiaren eta errealitatearen artean mugitzen dela artista, bere lanean
etengabe ageri diren asmo eta errealitate printzipioen arteko fluxu kontraesankorrean.
Sortzeko, ezinbestekoa al da hondatzea? Izenburuak hausnartzeko bidea ematen zuen241.
KMko espazioa aintzat harturik, areto bakoitza kezka kontzeptual jakin batekin lotu
zuen, artistaren kezka nagusiak ezagutzera emanik. Lehendabiziko aretoak, aulkia elementu eskultoriko gisa harturik, problematika berri batzuetara zabaldu zuen Irazuren sortze
hizkuntza, galdeketa prozesura eta lan fotografikoetara, alegia.

La fábrica I.
Pintura euskarri fotografikoaren gainean.
© Pello Irazu (2009).

La fábrica II.
Pintura euskarri fotografikoaren gainean.
© Pello Irazu (2009).

241 Hondatu gabe bizi. Koldo Mitxelena Erakusketa Aretoa. (http://kmk.gipuzkoakultura.net/es/sala-de-exposiciones/exposiciones/383-vivir-sin-destruir).

398

Itziar Gutierrez Fernandez

Bigarren gelan, espazio fotografikoak aurkitzen ziren. Lan hauek Irazuren inguru
hurbil-hurbileko irudietan zeuden oinarrituta. Horietan artistaren ibilbideko zenbait
elementu zeuden ikusgai, hala nola, eraikinaren argiari, koloreari eta espaziori zegozkienak. Irazuk esku hartu zuen argazkien gainean alderdi horiek azpimarratuz edo leunduz,
eta errepresentazio izaeraren eta zeinu izatearen artean zalantzan zebiltzan irudiak
sortuz242. Hirugarren aretoan, Saludo saileko eskultura batzuk zeuden, baita Sombra
izeneko multzoa ere, aulki urtuetan erabilitako elementu eta egitura batzuetan jatorria
zutenak. Laugarren gelak, Popova I eta II, eta Umbral I eta II bezalako lanak biltzen zituen,
Irazuren estudioko pasagune batzuk jasotzen zituzten argazki bikoitzez osatuak. Irazuk
margotutako zerrenden bidez, espazioaren eta errepresentazioaren arteko tentsioak
agerian jarri zituen. Bosgarren aretoak, Slow eskultura saila eta egunkari paperaren
gaineko marrazkiak bildu zituen. Seigarren guneak, El Malestar eta Pliegue-Brillo eskulturak jasotzen zituen, besteak beste. Orokorrean, abstrakzio formalaren ikuspegi sinplista
gainditu nahi zuten, horretarako, materialaren, ehunduren eta urtutako materialen
gainazaleko erreferentearen ezagutzea eman zen. Azkenik, patioetan erakusketa
honetarako bereziki egindako bi eskultura burutu zituen: Noli me tangere eta Descendimiento. Lehendabiziko eskultura, aluminio urtuzko hiru kartoi handi ziren, eskailera
eta aulki batzuen bitartez eutsiak –horiek ere metal urtuzkoak–, espazioan horizontalki
hedatzen zen plataforma handi bat eratzen zutela. Kartoizkoa bazirudien ere, aluminio
urtuz egina zegoen, eta arina bazirudien ere, oso astuna zen. Azkenik, Descendimiento
zegoen, eskulturaren eta instalakuntzaren artean kokatzen zena.

Noli me tangere.
Kartoia, aukiak eta eskailerak aluminio urtuarekin
© Pello Irazu (2009).
242 ÍBIDEM.
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Hala, 2012an “Bizitza formak 304” erakusketarekin Guggenheim Museoko 304
galeriarentzat espresuki sortutako instalazioari ekin zion. Bertan, Irazuren ohiko egitekoa bihurtu den espazioaren berpizterako errepresentazio giroa eraiki zuen, objektuen,
irudien eta inguruaren arteko erlazio logiko bat jarraituz.
Amaitzeko, Irazuren azken urtetako produkzio artistikoa markatu izan duen teknika
berriei eutsiz, galdaketaren zein argazkigintzaren, baita egurrez eta eskaiolaz egindako
eskulturez osatutako “Una oportunidad cada día” erakusketa antolatu zen Centro de Arte
Caja Burgos-en 2013an.


Bizitza formak 304.
Guggenheim Museoko
304 galeriaren ikuspegia.
© Pello Irazu (2012).


Multiple, diverso, unitario.
Kartoia eta egurra aluminio urtuan.
© Pello Irazu (2013).
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Zalantzarik gabe, Pello Irazuren lanak, funtsezko ekarpena egin dio egungo eskultura
lengoaiari. Orokorrean, andoaindar artista honentzako, obra etengabeko aldakuntza eta
mugimenduan behar du egon, hau da, esperimentaziorako aukera iraunkorrean. Azken
finean, erronka berriak jartzen dizkio Irazuk uneoro eskulturgintzari baita bere artistaren
izateari ere. Hala, norbanakoaren eta arkitekturaren, etxeko espazioen edota eguneroko
objektuen arteko harremanari buruzko gogoeta eta ikerketa sakon baten emaitza da
bere artea. Azken finean, erreferente kulturalen eta materialen arteko filtro modukoa
litzateke Pello Irazu243. Bi kategorien arteko (abstrakzioa eta errealismoa) jolasaren
baitan murgildurik, Irazuren obra esparru zehatz baten baitan txertatzea ezinezkoa
gertatzen da. Hortaz, ikuspuntu arrunt batetik, Irazuren lana ulergaitza suertatu daiteke,
izan ere, Irazuren obrak ez du zehazki “zerbait” irudikatzen, baina, entitate bat du bere
kabuz. Horregatik, obraren esanahiak ezeztatuta geratzen dira. Arteak ez du esangurarik izango baldin eta guk ematen ez badiogu. Orobat, artelana prozesu baten emaitza
izango da eta obraren esanahia baino, lengoai plastikoaren inguruko kezka eta proposamen etengabeen bilduma da Irazuren irudikapen mundua.

7. JOSE RAMON AMONDARAIN (1964).
Pintura, bere pasio eta ogibide bihurtzea lortu zuen artista da Jose Ramon Amondarain Ubarrechena. Donostian, 1964an jaioa, Andoainen bizi izan zituen bere haurtzaro
eta hezkuntza garaiak La Salle Berrozpe Ikastetxean. Eskuarki, artearekiko eta zehazkiago pinturarekiko bokazioa txikitatik bermatu zuen. Artistak aitortu bezala, inbidiaz hasi
zen pintzel eta margoen artean, bere aita margotzen ikustetik, alegia. Zaletasun hura,
heltzen joan zen eta jada Hernaniko institutuan zela, bertako artearen historiako irakaslearekin baita interesatua zegoen beste lagun batekin ere, Madrilera joaten hasi ziren
erakusketak eta museoak bisitatzera. Egonaldi txiki horiek, zirraragarriak bihurtu ziren
artistarentzat, ilusioz gogoratzen dituelarik, Liburutegi Nazionalean antolatutako arte
garaikideko erakusketa ikaragarriak, Paul Cezanne (1839-1903), Francis Picabia (18791953), Edvard Munch (1988-1944), Juan Gris (1887-1927) esaterako, artisten obra bertatik
bertara ikusteko aukera izan zuelako.
Bilboko Arte Ederren Fakultatean jarraitu zuen bere hezkuntza artistikoak 1982tik
aurrera, hurrengo bost urteetan, pinturan espezializatu zelarik. Argi zuen pintura zela
bere aukera. Horretan aritu zen txikitatik eta biziki gustuko zuen, nahiz eta eskultura
landu eta interesekoa izan. Gainera, margolari belaunaldi bikain bateko partaidea izan
zen, Luis Candaudap (1964), Jesus Melendez (1964) eta Ana Isabel Roman (1962) bezalako margolariekin batera. Azken hauek, nolabaiteko kidekotasun estilistikokoak244 partekatu izan zituzten fakultateko azken urtean.

243 AGIRRE, Peio: Op. Cit., 61. or.
244 SAN MARTIN, Francisco Javier: “Jose Ramon Amondarain”, Mende Bateko Artea. Koldo Mitxelena erakustaretoa, Donostia, 2000, 148-149. or.
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Ostera, Euskal Herriko eta Espainiako sorkuntza garaikiderako erreferentziazko gune
izan zen Artelekura jo zuen karrera amaitu ondoren. Bertan, diru kopuru sinboliko baten
truke lan egiteko tailerra eskuratu ahal zezakeen artistak, baita bestelako jardueretan
parte hartzeko aukera izan ere. Esaterako, Artelekuren hasierako urratsetik 1987an,
Don Herbert (1942) Ipar Amerikan zuzendutako tailer litografikoetan parte hartu zuen;
helburua, teknika litografikoaren baitan artistak murgiltzea zelarik. Artistak grabaketaren prozesu guztiaz arduratzen ziren: paperaren prestakuntza, garbiketa, estudioaren muntaia baita estanpazioaz ere. Orokorrean, Amondarainek Artelekun bizitutako
esperientzia bi fasetan banatzen da; batetik, Arte Ederretako lizentziatura amaitu eta
ondorengo aldia; eta bestetik, Madrilen bi urte pasatxo egon ondorengo itzulera. Pribilegio bat izan zen Amondarainentzat Artelekuren ibilbidearen partaide izatea. Bertako
liburutegi, tailerrak, konferentziak eta abar aparteko baliabideak ziren artista batentzat.
Gainera, diziplina guztietako artisten topaleku bihurtu zen.
Orduan iritsi ziren lehen sariak eta kreaziorako bekak. Esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundiko sorkuntza artistikorako laguntzak eskuratu zituen 1987an, 1988an eta 1992an; pinturako
lehen eta marrazketako bigarren sariak lortu zituen Euskadiko Arte Plastikoen IV. Lehiaketan
1989an; edota Gipuzkoako Artista Berrien 31. Lehiaketako lehen postua 1989an. Bederen,
beka eta sari desberdinez inguraturik bazegoen ere, hustasun sentimendu baten baitan
murgilduta zegoen. Fakultateko azken urtetik, bertan jorratutako tendentzia itxi eta determinatuen eraginez beharbada –espresionismo abstraktua nagusitzen zela ikusi dugu
tendentzia guztien artean–, ez zuen objektu eta gauzen arteko zentzua loturarik ikusten,
bata zein bestea pintatzea berdin zitzaiola aitortuz245. Krisi garai bati lotutako pintura
burutzen zuela dio, ez zuen lan egiteko prozedura argirik ezta interes jakinik ere. Horregatik,
desioan oinarritutako lan dinamika eramaten zuen aurrera –bururatzen zitzaiona margotuz– baina, pintatzeaz amaitzen zuenean hutsik geratzen zen246.
Konbentzimendurik gabeko pintura zela dio Amondarainek. Ordura arte biziki disfrutarazi izan zionak, zentzua galtzen zuen nolabait. Gainazaleko eraginetatik askatu nahian
–fakultate garaikoak eta belaunaldiko kideekin izandako harreman estilistikoak– Madrilera
lekualdatu zen 80ko hamarkada bukaeran. Behin Madrilen zela, hausnarketarik gabeko
bultzada edo eroaldi une bat izan zuen: denda batera jo eta beltz koloreko pigmentu
zakuak eta olioa erosi zituen. Erreferentzi guztietatik garbitu nahirik –irudi zein bestelako
eraginetatik– bi osagai horiekin zer egin zitekeen arakatzen hasi zen. Baliabide piktorikoen muturreko esentzialtasunera joaz, gainazal lau, neutro eta beltz kolore desberdinetako obrak landu zituen247, emaitza sentikor batez hornituak. Honen ondorioz, hasi zen
Amondarain hezkuntza osteko kontzientzia izaten baita lanerako lan dinamika bat ere.

245 Jose Ramon Amondaraini egindako elkarrizketa (J.R.A.Elk) 14/03/03.
246 (J.R.A.Elk).
247 SAN MARTIN, Francisco Javier:Op. Cit. 148-149. or.
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Paraciegos.
Mihise gaineko oleoa.
50 x 108 x 110 cm.
© Jose Ramón Amondarain
(1993).

Horrek piztu zuen ziurrenik Juan Manuel Bonet arte kritikari eta komisariaren arreta.
Honek, Amondarainen pintura beltzak lehenik Bizkaiko Aretoan eta ondoren Madrileko
Hortaleza Galerian ikustean, “Amets Geometrikoak” (1993) izena hartu zuen erakusketaren partaide egitea erabaki zuen. Bildutako hamar artistek, geometriaz zer egiteko gai
ziren azaltzea zuen xede, nahiz eta bakar bat ere, ezin defini zitekeen Espainiako tradizio
piktoriko konstruktibistaren usadio geometrikoaren barnean248.
Gainera, pintura beltzek, Amondarainen lan dinamika ulertzeko funtsezkoa kontsideratzen den formula edo sistemaren garapena ekarri zuen. Detaile eta gauza txikiak
abiapuntutzat hartuta, bere obra, txikitasun horietatik sortutako ideien gauzapen gisa
ulertu daiteke. Bere estudioa lanerako lekua izateaz gain, errealtasunaren eta irrealtasunaren artean kokatzen den espazioa kontsideratzen du, non, elementu guztiak, bestelako testuinguru batean daudela dirudien. Edozer gauza idulki baten gainean amaitu
ditzake. Estudioan aurkitzen den oro, modu batean zein bestean aktibatzen ari dela
dio249. Esan genezake laborategi baten tankera hartzen duen lan sistemarekin jarduten duela Amondarainek. Izan ere, tailerrean dituen mahaietan, inkontzienteki bere
atentzioa deitu duten gauzak eta bitxikeriak pilatuz doaz, momentuan garrantzi handirik ematen ez badie ere. Apurka, bidean utzitako ogi pusketa horiek aktibatuz doaz,
Amondarainen kontzientzian eraginez, lanerako ideia berri baten iturri bihurtzen diren
arte. Lan egiteko metodo zintzo eta egiazko honek, oinarrian, kontzientziari gauzak
erraztea du helburu eta horrek presiorik gabe lan egitea ahalbideratzen dio.

248 BONET, Juan Manuel: “Amets Geometrikoak”, Amets Geometrikoak. Elba Benitez Galeria, Madril, 1993.
249 (J.R.A.Elk).
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GRAAAAG!
Mihise gaineko olio-pintura. 200x130 cm.
© Jose Ramón Amondarain (1997).

90eko hamarkadaren barrenarena itzuliz, andoaindarrak halako lan bilduak eta
sendoak burutu zituen. Artea birbideratuko duen prozesua bere gain hartuta eta
mihisea eztabaidarako gune bihurtuz, giltzarri piktorikoen inguruan esperimentatuko
zuen. Tradizioa hautsi gabe, berau errepikatzera mugatzen ez den obra burutu zuen,
prozesu piktorikotik eratorritako arazo espezifiko baita generikoagoei helduz. Bi dira
eskuarki gailentzen diren elementuak: pasta piktorikoaren presentzia fisikoa eta eskala
desberdineko motiboek ahalbideratzen duten efektu tridimentsionala250. Materia
gehitzen doan heinean egitura sortuz doa. Koadroaren osaera materiaren eta formaren
bitartez gauzatzen da, eskuzabalki eta kementsuki enpastatutako pintzeladen bitartez.
Efektu desberdinak sortu nahian, kromatismoari pisua emango dio beltz eta gorriak
protagonistak bihurtuz. Zenbaitetan, kolore aberastasun eta masa piktoriko handiagoko obrak egiten zituen; bestetan, euren izaera abstraktua azpimarratuz, finagoak
eta erredukzionistagoak ziren margolanak. Espazioak ere paper garrantzitsua betetzen

250 GIMENEZ, Cristina: “La esencialidad de José Ramón Amondarain”, José Ramón Amondarain, Antonio Puyó
Galeria, Zaragoza, 1998.
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zuen entitate fisiko eta intelektual bezala. Hala, teknikaren domeinu handiarekin, pintzelada bakoitzak bi dimentsiotako gainazala gainditu eta bolumenaren edota espazioaren sentsazioa iradokitzera iristen zen. Azkenik, pintura hauetan ageri diren irudiak,
artistaren bizi esperientzien proiekzioak direla esan daiteke251.
Jose Ramon Amondarainen obraren heldutasun prozesuan, 90eko hamarkada
bukaeran, pinturaren muga materialetara eraman zuen bere gogoetak. Amondarainen
pintura konplexuagoa bihurtuko zen, abstrakzioaren eta figurazioaren artean mugituz.
Izan ere, kezka berriak agertuko dira artistaren ibilbide artistikoan. Hala, jada aipatutako tailer bazterreko laborategi modukoan ereindako hazietatik jaioko da, eskuarki,
Amondarainen elementu ikonografiko aski ezaguna: motxoa. Zalantzarik gabe, pinturarerako aitziki biburtzen direnak.
Motxoa, oleo zein akrilikoaren bitartez moldeatutako pigmentuzko hariek osatutako
hiru dimentsiotako objektua litzake252. Hauetan, material piktorikoak erabateko literaltasuna lortzen du. Izan ere, pinturak bere materialtasuna eta fisikotasuna253 agerian uzten
ditu bere buruaren oinarri bihurtuz. Guztiz autonomoa eta ohiko bi dimentsioetatik at
berezko bizitza eskultorikoa lortzen du. Hortaz, pintura ohiko eszenatokitik –mihisetik–
atera eta objektu aske bihurtzen da. Hala, Amondarainek pinturaren emariaren manipulazioaz gozatzen du, kolorearen materialtasun sentsual garbiena agerian utzirik 254.
Orobat, pieza txikiak dira erreferentzia figuratibo aipagarririk gabe, pintura, margotzeko
erabiltzen den material erreala den heinean255. Azkenik, motxoen eratze prozesuan,
denborak funtsezko garrantzia hartzen du; bai bere osaerarako baita elementu exentua
bihurtzeko ere.
Argitu beharra dago, Amondarainena ez dela birziklapen lana, nahiz eta motxoa
pintura hondakinetik sortutako ideia izan. Honen atzean, pintura osatzen eta mugatzen
duen materia itxuragabearekin lan egiteko egitasmoa dago. Pieza bitxi hauek koloredun materiaren sedimentazioaren apetara sorturiko bolumenak dira, askotan, artistaren estudioan hondakin gisa aurki ditzakegunak. Amondaraini gozoak suertatzen
zaizkio bere jarduera edo ekintza artistikoetatik sortzen diren hondakin hauek, izan ere,
motxoek pasteltxoen antza hartzen dute eta euren forma eta kolorearengatik ukitzeko

251 “Podría decirse que las imágenes creadas sobre la superficie del lienzo se modelan como las personas que,
según Locke, son como una tabla rasa a la que el conjunto de las experiencias vividas – su existir- van perfilando su vida, en la misma medida que la bidimensionalidad de la tele recoge el ser del artista proyectado
sobre la superficie impoluta de ésta dotándola de significado”, GIMENEZ, Cristina: Op. Cit.
252 “Evocan en origen esos volúmenes generados caprichosamente por la sedimentación de materia de color,
por restos de óleo o acrílico, que no son infrecuentes en el estudio de un pintor”, HUICI, Fernando: “Las
Malas artes de Amondarain”, Jose Ramon Amondarain, DV Galeria, Donsotia, 1998, 5. or.
253 “A veces son más radicales en cuanto ese mostrar a la materialidad y fisicidad de la pintura”, MELENDEZ
ARRANZ, Jesus: “Generosa”, Generosa, Basauriko kultur-etxea, 1997 .
254 HUICI, Fernando: Op. Cit,. 5. or.
255 “José Ramón Amondarain: Barrios y Quintana galeria”. Lápiz, 132..zenb, (1997ko maiatza), 91.or.
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Olio-pinturaz
egindako motxoak idulki gainean.
95x70x100 cm.
© Jose Ramón Amondarain (1998).

gogoa pizten dute256. Mahai baten gainean, pigmentuak geldiarazten eta bereizten
ditu, kolore gorriak, beltzak, horiak, zuriak banaka kondentsatuak ia izoztuz. Inoiz baino
gehiago bihurtzen da pigmentua pinturaren euskarri257.
Gainera, arte plastikoen barnean, ohikoa da diziplina artistiko bakoitzaren mugak
arakatzea. Eskultura, bere garapenaren baitan, planora hurbildu izan da pinturak
propioa duen lurraldera, alegia258. Kasu honetan, pintura da eskulturaren alorrera gerturatzen dena, mihiseko gainazal piktorikoa gaindituz eta bolumen eskultoriko bihurtuz.
Bide batez, erakusten digu pinturak ez duela zertan izaera lauari atxikia egon behar, ezta
eskultura bolumenaz hornitua egon.
Aitzitik, Amondarainek ideietan oinarritutako pintura egiten duela dio, hots, edozein
baliabide artistikoren bitartez pinturaren inguruan duen ideia lantzen du259. Hala, Fernando Huicik, andoaindarraren egitekoa definitzeko “Pintura a mala idea”260 esaldia hobetsi
du, artistak motxoekin burutzen duen azken jokaldiari erreferentzia egiteko.

256 CASTRO FLOREZ, Fernando: “Menu Degustación”, Jose Ramon Amondarain, Artium, Gasteiz, 2004, 62. or.
257 JARAUTA, Francisco: “La noche de Nuenen”, Jose Ramon Amondarain, Antonio de Barnola Galeria, Bartzelona, 1997, 7. or.
258 “José Ramón Amondarain…”, Op. Cit.
259 (J.R.A.Elk).
260 HUICI, Fernando: Op. Cit., 7. or.
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Eskuzabal.
Mihise gaineko olio-pintura.
200x200 cm.
© Jose Ramón Amondarain (1998).

Lehenik eta behin, material piktorikoa motxo bihurtzeko eta objektu gisa finkatzeko
denbora luzea behar dela aipatu dugu. Ondoren, jarduera plastikoa dator. Horretarako,
motxoen argazkiak ateratzen ditu, ostean, tamaina handiko mihisera garraiatzeko. Esku-trebetasun ikaragarriarekin, oso zehatza den berregitea egiten du mihisearen gainean, argazkiek duten xehetasunarekin parekatu ahal dena261. Horrek, Gerhard Richter (1932) artistaren
planteamenduetatik gertu aurkitzen den teknika hiperrealista oroitarazten du. Hala, espiral
prozesu bat agerian utzirik, motxoa –material piktoriko hutsa–, mihisera garraiatzen du; oleoa
pintzeladen bitartez eta argazki baten egiantzekotasunekin margotuz. “La pintura en estado
puro, por así decir, pintada por sí misma. ¡Ahí queda eso!”262 dio Fernando Huicik honi buruz.
Bestetik, motxoa mihisean pintatzeko piezari egindako argazkiaez baliatzen dela aipatu
dugu –imajina eredu gisa izateko–. Izan ere, motxoen irudien itxuraz gogoeta egiteaz aparte,
egun, irudikapen objektibo bezala –argazkigintzak bere gain hartzen duena– ulertzen
ditugun arriskuen inguruan hausnartzen du263. Egiazki, irudiak, hemen, modeloa deuseztatzen du264.

261 “Como quien no quiere la cosa, un apenas disimulado capón a ese gran fundamentalismo de los noventa
que es el medio fotográfico, ahora le ha dado a nuestro pintor por meterse de lleno en el huerto del vecino
y tocarle allí al pobre, a placer, las narices y en su misma casa”, ÍBIDEM, 7. or.
262 HUICI, Fernando: ÍBIDEM, 7. or.
263 MELENDEZ ARRANZ, Jesus: Op. Cit.
264 “La imagen aquí, mata al modelo. El doble que autorizaría esta captación, significaría también el asesinato del sujeto y la renuncia a uno mismo”, ROSSET, Clement: Lo Real y su doble. Ensayo sobre una ilusión.
Tusquets Editores, Bartzelona, 1993, 121. or.
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Presiden, argizko marrazkia,
50x60cm.
© Jose Ramon Amondarain (2000).

¿Cuál es tu geometría preferida?,
argizko marrazkia. 65x50 cm.
© Jose Ramon Amondarain (2000).

Pinturak eskaini ahal dituen aukerekin lanean jarraituz, margogintzaren lengoaian
garrantzitsua den beste elementu batera jotzen du gure artistak; argira. Izan ere, aipatutako baliabide immateriala da marrazkien luzapen gisa ulertu daitezkeen “argizko marrazkiak” egiteko hautatzen duen baliabidea; argazkigintzaren printzipio basikoekin uztartuz.
Azken finean, paper fotografikoaren gainean egindako marrazkiak dira. Hauek burutzeko, errebelatuaren gelako iluntasunean eta linterna bat eskuan duelarik, –pintzela balitz
bezala– marrazteari ekiten dio artistak, argia material piktoriko bihurtuta265. Txantiloi soil
batzuekin figura geometrikoak edota aurpegiak marrazten ditu katean doazen argi eklipse txikiak eginaz linternarekin. Bestetan, itsasgarriak ipintzen ditu linternaren ahoan berak
aukeratutako irudien gainean inprimatuz. Azkenik, argazkigintzaren teknikari jarraiki,
errebelatuaren likidoa aplikatzen du. Zenbaitetan, bestelako manipulazioak egiten ditu
pinturaren bitartez.

265 “Amondarain ha acometido últimamente la hazaña de realizar, tan sólo con luz, – ¡nada por aquí! ¡Nada por
allá!– unos dibujos. Dibujos, hay que reconocerlo, sobre papel fotográfico, que es lo mismo que decir que
son, en definitiva, la prolongación del dibujo por otros medios y, pues en la guerra de todo vale, ninguno
mejor que los del contrario, HUICI, Fernando: Op. Cit., 7. or.
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Zehazki, Amondarainek, artista surrealista handienetariko baten obra zuen buruan,
“argizko marrazkiak” burutzerakoan: Man Ray (1890-1976) estatubatuar artistaren
rayographs266 (rayogramak), hain zuzen ere. Azken hauek taxutzeko, teknika bitxia garatu
zuen artistak. Argazki kamara gabe lortutako irudiak dira, hau da, paper fotografikoaren
gainean ezarritako objektuen inpresio zuzenak. Hartara, argazkia, pintura eta marrazkia
nahastuz, bere inguruko lagunen erretratuak, artistenak edota bere atentzioa pizten
duten elementuak erabili ohi ditu joko esperimental honetan. Man Ray-ren teknika
gogoan beraz, kamara laga eta argi printzen bidez betetzen du andoaindarrak paper
fotografikoa. Hortaz, agerian geratzen da berriro, margolari honek arte plastikoen muga
finkoak zeharkatzeko duen trebetasuna, baita oinarri desberdin bidez aditzera emateko
duen gaitasuna ere. Gainera, kontrolagaitza den teknika izanik, artistaren gogoa pizten
du behin eta berriro, etengabe saiatzeko gogoa pizten diolarik.
Zalantzarik gabe, Amondarainek sortutako kreazio interesgarrien artean kokatzen
diren motxoak eta argizko marrazkiak, pintura beraren inguruko eztabaida gauzatzea
dute helburu.
Pintura inguruko bestelako gogoeta burutu zuen, historikoki margolariaren egitekoari lotua dagoen paletaren bitartez. Izan ere, koloreak nahasteko lan tresna bezala
erabili baino, pinturarako aitzaki eta motibo bihurtzen du. Bide batez ere, pintura,
gastronomiarekin, sukaldaritzarekin eta zaporeen munduarekin uztartzen saiatu zen;
paleta artistak gero mihisera igaroko dituen jakiak prestatzeko balio duen sukaldea
balitz bezala. Bi izan ziren obra horiek bildu zituzten erakusketak: “Sipidos” Gasteizeko
Amarika Aretoan (2001) eta “Cata” Irungo Amaia Kultur Zentroan (2001).
Tavollaza deritzote italiarrek margolarien paletari, tavola, –mahaia–, hitzaren txikigarria litzatekeenari. Jatorrian, pintoreak lagungarri zuen altzairua zen pigmentuak eta
tresnak eskura edukitzeko. Horren garapenetik sortu zen hatza sartzeko zulodun paleta
eramangarria. Denborarekin, paleta, pinturaren hurbileko objektu bezala, margokintzarekin identifikatzeko ikur eta aldarrikapenerako motiboa bihurtu zen. Bestalde, XX.
mendean, Bigarren Mundu Gerratearen ostean garatu ziren mugimenduetan batez ere,
paletaren erabileraren gainbehera eman zen, pintura egiteko moduak berritu zirelako
–batez ere espresionismo abstraktuaren eta informalisten eskutik, ordura arte nahasketa
mahaia, mihisera lekualdatu zen zuzenean–267.
Pinturaren materialtasunari helduz, mota askotariko paletak aurkeztu zituen Amondarainek. Ikusmenari zuzendutako otoruntz moduko batean, ikuslea edota mahaikide
bakoitza paleta batekin identifikatua sentitu ahal zelarik.

266 1922an aurkeztu zuen teknika horren bidez eginiko lana, Les Champs Délicieux (Zelai gozoak) liburuan.
267 SAN MARTIN, Francisco Javier: “Ut pictura gastronómica”, Cata, Amaia Kultur Zentroa, Irun, 2001
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Begiekin jateko desira berreskuratu dezagun saiatu zen. Izan ere, begiaren eta
ahoaren arteko sentsazio zubia bihurtu nahi du pinturak. Horrela, paletak transformatu
eta plater edota edalontzi bihurtu zituen, pintzelak, aldiz, laban, koilara edota sardexka. Hartara, paleten eta plateren bueltan, behatzearen eta dastatzearen, pinturaren eta
janariaren baita ikustearen eta jatearen ekintzetara hurbiltzen gaituzten pinturak, argazkiak eta objektuak aurkeztu zituen268.
“Si la pintura no es descompuesta, trastornada, destrozada, deglutida, digerida por
la mirada… si quien mira no quede envenenado o nutrido, si sus células o su conciencia no quedan modificadas por ese fragmento de exterioridad; Si del encuentro no
sigue un espectador otro, una otra obra, si ambos no se ven mutuamente envenenados o alimentados nada habrá sucedido… sin esa recíproca experiencia nutricional no
hay propiamente pintura; habrá sí, imágenes sin mirada, miradas sin objeto, pero no
el tejido imaginario y real de un juego de amor. Sin tacto no hay mirada. De ahí que
la mirada, ese espacio entre obra y cuerpo, sea además admiración y alteración, o por
decirlo más exactamente, nutrición”269.
Bere asmoa hobekien biltzen duen irudietariko bat poliesterrezko paleta bat izan
zen “Eskutik ahora” (2000) delakoa. Bertan, artistaren autorretratua ageri da, non, hatza
sartzeko zuloa bere ahoa bihurtzen duen. Horrenbestez, paleta deigarrien artean: Phos
(2000), Enverres (2001),Cómo o qué (2001), Pan (2000), Panal (2000), BIMBO (2000), Food-flor
-floor (2000), Boombóm (2000), Empalagosa (2001), Pintónic (2001), Cubista (2000) etab
aurkeztu ziren. Bestetik, “Cuerpo plático” (2000) deritzon lan seriearen barnean, trantzean
edo estasi modukoan ageri diren sukaldari mordoen koadroak erakutsi zituen. Hala, ez
litzateke harritzekoa izango, Amondarainen iruditegi paradoxikoak, amaigabeko plazera aurkitu izana gastronomiaren baitan: litekeena da, jatea pintatzea bezain paradoxiko
eta beharrezkoa izatea berarentzat270. Salvador Dalí-k jada esaten zuen: “ La pintura sera
comestible o no será”271.
Bere erreferenteen inguruan hitz egiterakoak, Amondarainek gustuko dituen artistetatik mailegatutako ezaugarrien uztarketatik sortzen den bizkar-hezur modukoaz
mintzo da. Errenazimenduko margolari italiarretatik hasita, Espainiako Barroko garaitik
igaroz, Modernotasuneraino doazen zenbait erreferenteen –Cezanne, Picasso, Malevitx,
Rodtxenko, Pollock, pop artea, Morley eta Richter272– eraginak jasotzen ditu. Artearen

268 IBÍDEM.
269 MORAZA, Juan Luis: “DIEsTÉTICA”, Sípidos, Amarika Aretoa, Gasteiz, 2001, 38. or.
270 CASTRO FLOREZ, Fernando: Op.Cit., 65. or.
271 “La belleza no es más que la cantidad de conciencia de nuestras perversiones. Breton dijo: “La belleza será
convulsiva o no será”. La nueva era surrealista del “canibalismo de los objetos” justifica igualmente esta
conclusión: ¡La belleza será comestible o no será!” ; DALÍ, Salvador: Los cornudos del viejo arte moderno.
Tusquets editoriala, Bartzelona, 1990, 67. or.
272 MELENDEZ ARRANZ, Jesus: Op. Cit.
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Mahaikideak.
Material desberdinez egindako paletak idulki gainean. Amarica aretoa, erakusketaren ikuspegia.
© Jose Ramón Amondarain (2001).

Historiaren gaineko ezagutza sakona du, aurrekarien lana ezagutzea ezinbestetiko dela
uste baitu aurrera egin ahal izateko. Hortaz, Amondarainen burua pinakoteka handi
baten modukoa dela pentsatzea zilegi izango litzateke.
Amondarainek, kementsu, bere lanak sortzeari ekiten dio. Pinturan sinesten du
eta horren adibide diren jarduera plastiko mordoxka ditu bere gain. Margogintzaren
inguruko topiko guztiez haratago –pintura lurperaturik dagoela uste dutenak– pinturak baliabideak eskaini ahal dituela erakusten du andoaindarrak. Horregatik, teknika eta
prozesu desberdinekin esperimentatu izan du, pinturak ahalbideratzen dituen aukera
desberdinak arakatuz. Azken urteetan, eskulturgintzaren eta argazkigintzaren alorrera
hurbildu da Amondarain.
Azkenekoan, Amondarainek artearen historiaren inguruan dituen ezagutzei heldu
die, autoretzaren, originaltasunaren eta kopiaren inguruko hausnarketak eta jokoak
uztartzen dituzten obrak sortzeko. Horretarako, beste artistek sortutako obra ezagunez
jabetzen da –gehienbat argazkigintzaren alorrekoak– eta hauek abiapuntutzat harturik,
artistak berregite lanak burutzen ditu bere bertsioak sortzeko.
Bederen, artista bat beste artista baten obraz jabe egitea ez da kontu berria. Irudi
batek berarekin atxikia duen bakartasunaren ideia –originaltasun eta singulartasun
kontzeptuekin bat datorrena– hautsi eta zatikatu egiten da kamara bat irudi hori
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erreproduzitzeko gai den unetik 273. XX. mendeko pop kulturan, eta bereziki Andy
Warhol-en (1928-1987) obretan, ikusgarri geratu zen errepikapenaren eta erreprodukzioaren erabilerari eman zion zentzu estetikoa. Horrela, autoretzaren eta originaltasunaren ezeztapena, muturreraino eramango da mende amaieran apropiazionismoa
deritzon korrontearen barnean274. Prozedura honen baitan Sherrie Levine (1947), Louise
Lawler (1947), Jack Goldstein (1945), Robert Longo (1953) eta Troy Brauntuch (1954) dira
aipagarriak. Sherrie Levine275 argazkilaria izan zen kopiaren eta sorkuntzaren auziaren
inguruan gehien nabarmendu zena, beste argazkilari batek egindako argazkiei, berak,
argazkia ateratzen zielako. Horrela, hankaz gora jartzea lortu zen arteak originala izateko
zuen behar higiezina, etengabeko berriketan egoteko obligazioa, alegia.
Gainera, sarritan gertatzen da artelan baten barruan beste artelan baten irudia aurkitzea, edota ezaguna zaigun beste obra baten oihartzuna sumatzea. Baina jatorri oro da
engainagarria. Jatorri bakoitzak beste jatorri batera bidaltzen gaitu, eta hark beste batera,
izan ere jatorri bakoitza, funtsean, aurrekoaren erreplika da, istorio bakoitzak beste istorio
batera birbidaltzen gaituelako. Harik eta azkenean, kontakizunaren jatorria inork zehazki gogoratzen ez duen. Hotaz, jatorrizkotasunaren zentzua desegin egiten dela dirudi
hainbeste aldiz errepikatzerakoan, eta inoiz ere ez modu berdinean276. Rosalind Krauss
izan zen originaltasunaren auziaren inguruan hausnarketak burutu zituen adituetariko bat
eta bere idazlanean aditzera eman bezala, badirudi, guztia kopia baten kopia dela ahaztu
dugula. Zentzugabekeria bat izango da, beraz, jatorriaren inguruan galdetzea natura bera
baita irudikatzen dena277. Hala, ez dago hutsetik, zerotik, hasten den sortzailerik. Beti dago
erreferente bat, artelanaz kanpoko munduari dei egiten diona. Azken finean, artearen
historia ez al dago, bada, kopiaz eta kopiatzailez osaturik?278

273 “En otro tiempo la unicidad de todo cuadro formaba parte de la unicidad del lugar en que residía. A veces la
pintura era transportable. Pero nunca se la podía ver en dos lugares al mismo tiempo. La cámara, al reproducir una pintura, destruye la unicidad de su imagen. Y su significación se multiplica y se fragmenta en
numerosas significaciones”, BERGER, John: Modos de Ver. Editorial Gustavo Gili, Bartzelona, 2002, 26. or.
274 “Según Germano Celant, la de los apropiacionsitas fue una generación nacida en una época tecnológica
en la que el control de las imágenes era confiado a la máquina y para la que “el mundo era antes que nada
algo filmado y fotografiado, publicado en periódicos y emitido en TV”, es decir, una época en la que absolutamente todo era sometido a procesos de reproducción»”, GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX.
Del postminimalismo a lo multicultural: 1968-1995. Alianza Editorial, Madril, 2000, 381. or.
275 “Sin duda, las series de fotografías de Sherrie Levine after Walker Evans, Edward Weston y Alexander
Rodchenko son decisivas en la conformación de la estrategia apropiacionista con su voluntad de desmitificar el concepto de originalidad en tanto que ficción, desplegando una crítica reconstructiva de la representación”, CASTRO FLOREZ, Fernando: “Apropiación y atrevimiento en el proceso del Guernica”, Tiempo y
Urgencia. Artium, Gasteiz, 2012.
276 ESTRELLA, Diego: “Sin aliento”, Sin fin, islaren isla, Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia, 2007, 9. or.
277 KRAUSS, Rosalind: “La originalidad de la Vanguardia: Una repetición posmoderna”, Arte después de la Modernidad, Akal, Madri, 2001,27. or.
278 LUJANBIO, Nere:“Amaierarik ez da”, Berria, 2007ko maiatzaren 9a.
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Azaldutakoaren harira, Jose Ramon Amondarainen lanaren inguruan zitazionismoa eta
apropiazionismoa praktikatzen dituela idatzi izan da; irudien berrirakurketa eta berregitea
burutzen duela; analogian sakondu edota artearen historiaren gaineko “kanibalismo kulturala” dei daitekeen estrategia garatzen duela279. Badirudi, Amondarainek artearen historiako ikonoen eta irudien jarioan infiltratzeko gaitasuna duen kanibala dela. Amondarainek,
neurri batean, gainontzeko artisten obrak bereak sentitzen ditu. Izan ere, artista bezala
osotasun baten partaide sentitzen da, artearen historiaren parte, alegia.
Hala ere, Amondarainen praktika eta egiteko guztiek garrantzitsuak diren bi ezaugarri
azaleratzen ditu: nola begiratzen dituen artisten obrak eta zer egiten duen obra haietan
ikusitakoarekin280. Egiazki, beste artisten obrak bereganatu eta berregin ostean, ohartu
gaitezke ez direla kalko hutsean oinarritutako lanak, bestelako xede bat gordetzen dutela.
Gainera, bereganatzen dituen artisten obrak interesgarriak izan ahal zaizkio, baina, ez ditu
horregatik hautatzen. Artista baten obraren osotasunean begia jarri baino, irudi jakin baten
detailean jartzen du arreta, bere inkontzienteari deiadar egiten dion zerbaitetan. Orduan,
barnean duen zerbait pizten da. Esan daiteke, beste artisten obretan pitzadura modukoak
ikusten dituela, eta arrakala horietatik sartzen saiatzen dela, bertan aurkitzen den mamia
erauzteko asmoz. Kontua litzateke, nola sartu behatza bertatik zerbait ateratzeko; eta bide
batez, bestelakoak diren potentzialtasunak nola aktibatu, dagoeneko ikusia eta barneratua
dugun irudia hori birplanteatzeko eta birbaloratzeko.
Artearen Historiako obra enblematikoekin jolasten jarraitu daitekeela argi geratzen bada
ere, zer gertatzen artearen historiako obra ospetsu hauek euren pribilegiozko lekua galdu
eta beste era batean aurkezten direnean? Amondarainen kasuan, beste artisten obretan
barneratzen denean, obra horietara sartzeko bide eta aukera desberdinak proposatzen
dabilela antzeman daiteke, artearen historiak xedatu zien espazio eta denbora gaindituz281.
Behin eta berriro artearen historiografiara gerturatzen denean, Amondarainek
zuhurtasuna ageri du baita asaldura sortzeko nahia ere. Horrela, bere obrek arte kategorien arteko mugak disolbatzeko berezitasuna dute, ikuslearengan nahasmena sortzeko

279 “Este pintor, extremadamente lúcido y técnicamente muy dotado, despliega lo que podría llamarse
una estrategia de canibalismo cultural. Hay una actitud de infiltración y sabotaje en el flujo icónico pero
también pero también una especie de combate contra la represión cultural”, CASTRO FLOREZ, Fernando:“Pictures (again)”, The Complete Untitle Film Stills. Estiarte galeria, Madril. 2009, 19. or.
280 ROMA, Valentín: “Junto a Picasso: Frente al Guernica”, Tiempo y Urgencia. Artium Museoa, Gasteiz, 2012.
281 IBÍDEM.
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gai delarik 282. Maiz, ironiara eta parodiara283 jotzen duela aditzera eman dute zenbait
kritikok, batez ere beste artisten lanen edukia hustu, bere lanera garraiatu eta berregiten duelako. Baina, bada bere obra ikuspuntu ironiko batetik ikusten ez duena ere, bere
lanak azaltzen duen zuhurtziagatik284.
Sarritan, jabetze lan honetan, erreproduzitzeko errazak diren baliabideak erabili ohi
dira, argazkia esaterako. Pintura aldiz, beste maila batean topatzen dugu, kopiak egitea
zailtzen eta oztopatzen duen teknika exijentziengatik. Amondarainek ordea, margoak
erabili ditu ia beti, nahiz eta kopiatzen duena eskultura, argazkia, edo dena delakoa izan.
Hortaz, ikus dezakegu literaltasuna eta xehetasuna irudikatzerako garaian, arteak mundua
errepresentatzeko duen gaitasun okerra baino, artearen barnean murgilduta egoteko
preferentzia bat dela. Hala, Gerhard Richter artistaren obra, argazkigintzaren, irudikapenaren eta pinturaren mugak aldi berean gainditzeko gaitasuna duela kontsideratu izan bada,
baliteke, Amondarainen obra ere puntu horretan aurkitzea285.
Horrenbestez, senak eta zoriak gidatuta, hasierako imajina horiek eraldatuz doaz
xehetasun handiz. Amaigabeko aukerekin lan eginaz: formatu txikiko tenperetan margotu, argazkia atera, handitu eta eskaneatzen ditu. Ondoren, ordenagailuaren bidez, irudiak
lantzen ditu. Orokorrean, lausotu, fotokopia gisa erreproduzitu eta irudiaren xehetasunen
bat garatzen du, baita iradokitzen dion formaren bati bolumena eman, ere.
Ideia hauen guztien harira eta hainbat artisten lanetik abiatuta, azken bi urtetan
egindako lana erakutsi zuen Jose Ramon Amondarainek “Sin fin, islaren isla” (2007)
erakusketan, Donostiako Koldo Mitxelenan antolatu zena. Batetik, kopiatzaileei egindako bizkarrezko erretratuak ageri ziren, museotan arte historiako lan ezagunak kopiatzen
aritzen diren ikasleei egindakoak. Horrela, koadroaren kopia koadroaren barruan ageri
da, eta horrek guztiak koadro bat osatzen du286. Bestetik, koadroari begira dauden
ohizko ikusleak erretratatzen ditu, gurekiko bizkarrez aurkitzen direnak ere. Hortaz, gu
begira gaudenean, beharbada, beste koadro bateko zati bihur gaitezke Amondarainek
proposatzen duen amaigabeko jolas horren barnean.

282 IBÍDEM.
283 “Amondarain es un ejemplo perfecto de pintor conceptual que no recurre, a la dogmática manera de
Kosuth a lo tautológico, sino a la parodia y al humor. La parodia supone cierta capacidad de identificarse y
aproximarse, implica en última instancia, una intimidad con la posición que el acto mismo de la reapropiación altera, lo que supone entrar en una relación de deseo y ambivalencia. Pero también debemos recordar
que el papel crítico de la parodia es separar las formas, vaciarlas y demostrar su vaciedad adaptándolas de
cualquier manera”, CASTRO FLOREZ, Fernando: Op. Cit., 20. or.
284 “Puede parecer descabellado, pero hay una dimensión lúdica en el trabajo de Amondarain que resulta un
tanto inaceptable para sus exegetas, o que simplemente se pierde cuando su obra se interpreta bajo el
prisma de la apropiación y la parodia”, ROMA, Valentín: Op. Cit.
285 IBÍDEM.
286 LUJANBIO, Nere: Op. Cit.
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Bestetik, bere gain hartutako beste artisten lanak aurkeztu zituen: Martin Kippenberger, Cindy Sherman, Mike Kelley, Robert Gober, Matthew Barney, Thomas Ruff, Jeff
Wall, Douglas Gordon, Txomin Badiola eta Pablo Pozuelo besteak beste. Hala, egurrezko enbalatze kaxa baten alboetan, Martin Kippenberger artista alemaniarraren figura
pintatu zuen bizkarrez. Izan ere, Kippenbergek bere irudiaren eskultura modukoa
ezarri ohi zuen bizkarrez erakusketa areto izkinen batean. Ideia honetatik, sortzen zaio
Amondaraini ikuslegoari bizkarra ematen ari zaien kopiatzaileen seriea egitea. Hala,
Cindy Shermanen zenbait argazki, pinturaren bidez erakutsi zituen, hauek gainera,
jatorrizko argazkiak izateari utziko diote, osagai arrotzak sartzen dituelako, agian inoiz
egon ez zirenak 287. Esaterako, Amondarainek aurkezten dituen margolan askoren
jatorria Thomas Ruff-en zenbait obrengan pentsatuak daude. Izan ere, Ruff-ek erresoluzio gutxiko irudiak lausotu ohi zituen, eta erreferentzia horretatik, Amondarainek,
lausotuak diren tenperak baita horien inpresio digitalak burutu ditu. Honetaz gain, Jeff
Wall-en “Volunteer” (1996) zuri beltzeko argazkia hartu eta koloreztatzen du. Bertan ageri
den murala erakusketa aretoan zehar luzapen gisa garatu zuen. Jeff Wall-en beste obra
bat oinarri hartuta, “Doorpusher” (1984), argazkiko eszena errekreatu zuen, ondoren,
horren gaineko bariazio desberdinak egiteko. Bestetik, pinturaren bitartez burututako
brontzezko pieza txikiak aurkitzen ziren. Pieza hauek taxutzeko, molde kubiko baten
barneko sei aurpegiak pintzelkadez margotu zituen eskulturen egitura determinatuz.
Hala, kaxaren barne aurpegietan margotutako atalak izango ziren brontzezko eskulturen oinarria, brontzez urtutako pintura pintzeladak izango balira. Pieza hauek, gainera,
barne pintzeladez jositako idulki garden batzuen gainean ipini ziren, nolabait, eskulturen garapenean emandako pausoak errepikatuz. Azkenik ere, diziplinen arteko mugak
hausten jarraituz, “El corte” (2006) izendatzen den jatorri konstruktibistako hodizko
egitura burutu zuen. Eskultura honek hartzen zuen espazioaren inguruko balioespena
baino, kamara baten objektibotik ikusten zena mihise batean proiektatu zuen, Pablo
Pozueloren obren tankera lanak eginaz. Honekin guztiarekin, ikusleak Amondarainek
proposaturiko truke amaigabeari begiratzen dio, lan horiek izan ahal dituzten islapenen
esperoan288.
“Cada imagen nos reenvía a otras imagenes (propias y ajenas) en una suerte de
laberinto de espejos en el que caben tanto reflexiones formales y conceptuales sobre
el acto de mirar y el acto de pintar”289

287 ESTRELLA, Diego: Op. Cit., 19. or.
288 “La infinita posibilidad de ser “original” al infinito”, ESTRELLA, Diego: Op. Cit., 21. or.
289 PANERA, Francisco Javier: Entre-(t) acto. Domus Artium 2002, Salamanca, 2012.
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La raya.
Mihise gaineko olio-pintura. 230x300cm
© Jose Ramón Amondarain (2006).

Volunteeer.
Ohial gaineko inpresio digitala. 2.75 x 15 metro (7 modulo)
© Jose Ramón Amondarain (2011).
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Bestelako proiektu baten jabetze lanetara eramaten gaitu Amondarainek 2009an.
Esaterako, Cindy Shermanen “Untitle Film Still” (1977-1980) zuri beltzeko argazki seriearen gainean egindako lanera. Cindy Shermanen fotograma hauek –arte produkzio
garaikidearen barnean aurkitzen diren lan interesgarrien artean kokatua– artistaren
burua erretratatu baino, garaiko emakume estereotipoaren rola hartu eta islatu nahi du
(etxekoandrea, emakumea, otzana, intelektuala, probokatzaile sexuala, apaina, eta abar.)
50ko hamarkadako serie B zinemaren estiloan. Esan daiteke, Cindy Sherman-i, emakumearen figura bere horretan interesatu baino, emakumea, zineman, literaturan, publizitatean eta orokorrean, mass-mediaren unibertsoan hartzen duen irudia edo itxura
aztertu nahi duela290. Gehienetan, zantzu nabarmenik gabeko pertsonaiak agertzen
dira eszenatoki eta giro desberdinetara guztiz egokituak. Artista bera da argazkietan
agertzen dena, baino bere identitatea ezkutuan geratzen da Sherman, fantasiaz beteriko joko batean sartzen da, non paper desberdinak interpretatzen dituen. Hortaz, “Ni”-aren fikzio desberdinak jorratzen ditu artistak, subjektu anitzen atzean, maskaren atzean,
bere identitatea gordetzen delarik.
Amondarainek, oraindik zeresana duen iparramerikarraren fotogramen serieko 70
irudi original hartu eta berregiten ditu Shermanen obra gaurkotuz. Horretarako, Film
Stills serieko argazkiak formatu txikiko mihisetan kopiatzen ditu eta tenperaren bitartez
koloreztatu –zuri-beltzeko seriea izanik kolorea asmatzen eta birsortzen du– ondoren,
fotografiatu –irudia argazki izatera itzultzen da– eta handitzen ditu azken irudia pitin
bat lausotzeko ere. Azken lausodura honek, Amondarainen tenperen lorratzak ezabatzen ditu, mugimendu sentsazioa ahalbideratuz. Bide batez, Shermanen serie ospetsua
beste pertzepzio edota perspektiba batetik ikusteko aukera ematen digu. Gainera,
Madrileko Estiarte galerian antolatu zen erakusketa honen katalogoak 291 Museum of
Modern Art-ek Cindy Shermanen seria erosi eta katalogatu zuen diseinu eta egitura
bera jarraitzen du. Hala ere, diseinu originalaren ideiak errespetatzen badira, Amondarainek, seriearen gainean egindako birsortze lanak aurkezten ditu, Shermanen obraren
atal bat gehiago balitz bezala.
Pinturak ahalbideratzen dituen aukera desberdinen inguruan diharduela ikusi dugu.
Irudi bakoitza, aurrekoaren berdina eta desberdina izan daitekela baieztatuz. Izan ere,
bere aldaera infinituekin, jatorrizko obren irakurketa zein egoera, baita espazioa eta
denbora ere aldatzea lortzen die. Lehenik zegoena berriro asmatzen du Amondarainek.
Lan jakin batetik abiatzen da beste zerbait lantzeko, non, kopia lanetatik urrundu eta lan
originala burutzea lortzen duen292.

290 GUASCH, Anna Maria: El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural: 1968-1995. Alianza
Editorial, Madril, 2000, 504. or.
291 CASTRO FLOREZ, Fernando: Op. Cit.
292 La diferencia que desvela cada obra de Amondarain como un relato inedito, oido por primera vez, como los
mejores contados. La infinita posibilidad de ser original al infinito, ESTRELLA, Diego: Op. Cit. 21. or.
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Untitled Films Stills #58.
Argazkia paperaren gainean, 100x15cm
© Jose Ramón Amondarain (2009).

Untitled Films Stills #58.
Pintura paper gainean, 100x15cm
© Jose Ramón Amondarain (2009).

Salamancako DA2 museoak, Jose Ramon Amondarainen obraren erakusketa antolatu zuen 2011an. Bertan, “entre-(t)acto”293 oinarri eta formatu desberdinetako ia ehun pieza
bildu ziren. Esan daiteke, Amondarainen inguruan osatu diren atzera begirako erakusketa
osoena dela. Orokorrean, pinturak egun bizi duen krisi egoera artista zein kritiko desberdinen kezka eta eztabaidarako aitzakia izan da294. Hortaz, XXI. mendeko pinturaren iraunkortasunaren inguruko auzira gerturatzeko giltzarri bihurtu zaigu Amondarain, 20 urtetan
zehar tirabira honi egindako ekarpenagatik. Behin eta berriz, pinturarekin gauza asko egin
daitezkeela frogatzen du. Horretarako, erakusketa aretoa eztabaidarako espazioa bihurtzen
du, non, irudiek euren mugak hausteko borrokan agertzen diren. Izan ere, Amondarainen
pinturak, bestelako oinarri eta diziplinekin elkarreragin dezakeela erakusten du.
Zalantzarik gabe, artista andoaindarrak orain arte aurrera ateratako proiektu handienen artean, Gasteizeko Artium Museoak proposatuko diona da. Izan ere, 2012. urtean
Gernikako bonbardaketaren urteurrena zela eta, Artium Museoak omenaldira gehitu
nahi izan zuen. Hala, XX. mendeko artearen historiaren ikur handienetariko baten
sorkuntza prozesua ezagutzera eman nahi izan zuen. Picasso-ren Gernika-rekin ausartzea zen museoak andoaindarrari botatako desafioa eta Amondarainek erronka onartu
zuen295. Proiektuaren emaitza, ez zen Gernika-ren remake hutsa, entsegu moduko bat
baizik 296. Izan ere, azken konposaketa gauzatzeko ezinbestekoak ziren aurre-pausoen

293 El título debe interpretarse tanto como una reivindicación del proceso píctorico, como una cita al film
Entr’acte (1942) de René Clair”, PANERA, Francisco Javier: Op. Cit.
294 IBÍDEM.
295 “Ezin zitekeen beste inor izan, artistaren azken urteetako ibilbidea eta interesak ezagututa. Artiumek proiektuaren enkargua Amondraini egitean asmatu duela uste dut”, MANTEROLA, Ismael: “Amondarainen “Gernika” , Berria, 2012ko ekainaren 23a, 43. or.
296 ONAINDIA, Mikel: “Gernika-ren dekonstrukzio piktorikoa”. Berria, 2012ko maiatzaren 12a.
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berregitea burutu zuen. Horretarako, Dora Maarrek koadroari ateratako argazkietan
oinarritu zen –margolanari 30 argazki atera zizkion Gernikaren 8 pauso nagusiak argitara utzirik–, non Gernika-ren bilakaera eta gorpuzte prozesua ezagutzeko eta ulertzeko
aukera eman zen.
Erakusketaren gako nagusiak kopia, mimesia eta originaltasun kontzeptuak izan ziren.
Hauek oinarri, modu kronologiko batean diseinatutako erakusketa antolatu zen, Picassoren maisulanaren eboluzioa argitara utzirik. Bata bestearen atzean eta modu autonomo
batean ongi funtzionatzen zuten oihaletan sartu ahal zen bisitaria, bukaeran, egun ezagutzen dugun Gernika ikusgai egonik. Lagungarri gisa, Dora Mar-ren jatorrizko argazkiak
erreproduzitzen zituen 8 gouache ikus zitezkeen.
Dekonstrukzio piktorikoa bailitzan, tamaina handiko 8 oihaletan, aurrez aldeko Gernikak burutu zituen artistak, espazioan zein denboran izoztutako 7 fasetan; zeintzuk aldi
berean, ez diren existitzen. Amondarainek ikonoa biluztu eta berriz jantzi zuen barrenak
agerian uzten zituen koadroaren eraikuntza formalaren disekzio moduko baten bidez.
Gernika begiratzeko modua moteltzen da; azken emaitza zeharkatzen dituen Gernika-ren
zazpi estadio desberdinetara pixkanaka gerturatzeko aukera emanik. Horrexek ahalbideratzen dio Picassoren lanaren azterketari balio berezia.
Ezin da ahaztu koadroa Espainiar Errepublikaren Gobernuak 1937an Picasso-ri egindako enkarguaren emaitza izan zela, Pariseko Nazioarteko Erakusketan Espainiako pabiloian
jartzeko. Nahiz eta Picasso garai horretan margolariaren eta modeloaren gaiaren inguruko
zirriborroak egiten ibili, apirilaren 27an Gernikan gertatukoaren berri izan zuen. Artista oso
hunkitua geratu zen eta erakusketarako bilatzen zebilen gaia izan zitekeela otu zitzaion.
Larrialdi garaiak ziren eta Gernika epe jakin batzuetan bukatu behar zuen, 1936ko Gerra
Zibilak utzitako sarraskien emaitza munduari erakusteko premia zuen enkargua zelarik.
Picassok hilabete inguruan burutu zuen lana eta horregatik, “Tiempo y Urgencia”, “Denbora
eta premia” izan da erakusketari ezarri zitzaion izenburua. Gernika hitzaren anagramatik
jaiotzen da izenburua (Guernica= Urgencia) eta Amondarainek, denborak, pinturarekin
duen harremana uztartu nahi zuen. Hala, pinturaren bitartez, denbora moteldu ahal dela
erakusten digu, baita enkarguak zuen presazko izaera baieztatu ere.
Bestalde, ez litzateke zilegi Dora Maar artistak betetzen duen bitartekari papera
ahaztea. Izan ere, Gernika-ren kreazio pausoak argazkigintza lan baten bidez dokumentatu eta betikotu zituen297. Hala, 75 urte beranduago, Maarren kliskatze haiek erabili zituen
Amondarainek bere lana burutzeko.

297 “Durante un mes, Dora Maar registró la evolución del trabajo otras ocho veces. En cada “pausa” fotográfica
el cuadro cambiaba sutilmente”. El interés de Picasso por la fotografía como modo de documentar la pintura le ofrece a Amondarain un magnífico «pretexto»”, CASTRO FLOREZ, Fernando: “Apropiación y atrevimiento en el proceso del Guernica”, Tiempo y Urgencia (Guernica), Artium Museoa, Gasteiz, 2012.
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Hala, osotasun batera iritsi arteko zatien elkartzeen zehar Picassoren erabakiak, zalantzak, konposaketa borobiltzeak eta ezerezean geratu ziren saiak ikus zitezkeen. Gainera,
Amondarainek koadroak margotu ahala, logikotzat ulertu zuen Picassok aurrera eramandako erabakiak298. Lehen oihaletik, Gernika-ren egitura zehaztua geratzen da ikatz ziriaz
eginiko figura nagusiak kokatzearekin batera. Hurrengo pausoetan, figuren jarrerak
aldatuz doaz zati guztien arteko batasuna eman nahirik. Gainera, artistaren hitzetan, Picassoren mugimendu bakoitza, hurrengo pausora eramaten gaituela dio. Aldaketa logiko
eta naturalak kontsideratzen ditu guztiak, Gernika engranatuko balitz bezala. Argia zehaztu, polikromia gehitu, koloretako paperekin collageak egin (biluzik ageri ziren emakume gorpuak estaliz), agertuz eta desagertuz doazen ezaugarriak dira. Garrantzitsuena,
koadroa konposatzen duten bektoreak mantentzea izan zela uste du. Bestetik, eszenetan
antolatua dagoenez ia asto gaineko pintura balitz bezala landuko zuelaren ziurtasuna du.
Orobat, Amondarainek lan formaltzat jotzen du Piccasoren Gernika299.
Gernikaren gainean egindako ikerketak eta oihalaren zati bakoitza interpretatzen dituzten teoriak anitzak dira. Koadroaren inguruko esangura eta sinbologia ugaria da, Picassok
lana burutzeko erabilitako aurrekari eta erreferenteak haina300. Bederen, Amondarainen
hurbilketa beste ikuspuntu batetik egina da. Izan ere, benerazio ikono bihurtu ditu historiak artelan asko, baino, mirespen horretatik kanpo, baliteke inork galdetu ez izana bistakoa den zerbait: nola egin zen aparteko koadro hau?301
Zalantzarik gabe, galdera hauxe bera izan da Amondaraini Gernika-ren barnean
sartzeko aukera eman diona. Baliteke, Amondarain bezalako margolari batek bakarrik
Gernika-ren sinbologia baino, morfologia teknikoa erakutsi nahi izatea. Picassoren obrarekin ausartzea, bertigo puntu bat sortaraziko lioke edozein artistari, izan ere, koadroaren
magnetismo liluragarriak bultzatuta, Malagako kreatzailearen ordezkari sentitzeko arriskua dago. Amondarainek ordea, Picassoren azalean sartzea ezinezkoa dela jakin badaki.
Horregatik, erabateko xehetasunarekin, Gernikara hurbiltzen da Amondarin, alboan
ezartzeko302.
Honekin, denboraren presiopean hartutako erabakiek, ez zuten eragotzi Gernika artearen historiko maisulanetariko bat bihurtu izana. Amondarainen Gernikak zein

298 “Cuando le pregunté a Amondarain qué conclusiones había sacado tras concluir el desafío de pintar los
ocho estadios del Guernica, me contestó con enorme sobriedad y franqueza que «todo es lógico» (…) «Es
demoledor – apostilló Amondarain– porque el cuadro se hace solo»”, CASTRO FLOREZ, Fernando: Op. Cit.
299 (J.R.A.Elk).
300 La «apropiación» de Amondarain, tras una densa «recepción» de 75 años de un cuadro convertido en obra
emblemática, nos hace recordar que Picasso no tenía ningún reparo al comportarse, con bastante frecuencia, como un cleptómano visual, algo evidente en las sedimentaciones iconográficas del Guernica, CASTRO
FLOREZ: Fernando: Op. Cit.
301 ROMA, Valentín: Op. Cit.
302 ÍBIDEM.
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Gernikaren 6. ohila burutzen
© Jose Ramón Amondarain (2012).

neurritan originala aldatzen duen galdetzen badiogu, ikusleak, Picassoren lana zein
neurritan ikusten ari den hausnartuko du, eta horrek, dagoneko, bere existentzia
aldatzen duela dio303.
Litekeena da, Amondarainek eta Artium Museoak aurrera eramandako proiektua,
gerraren aurkako garrasi suminduaren ikonoa eguneratzen eta gureganatzen duen
aukera bakarrenetarikoa izatea304.
Bere azken lana aurkezteko aukera izan zuen Madrilgo Max Estrella galerian “Amar
gana” erakusketarekin (2013). Orain arte ikusitakoaren haria galdu gabe, bere tailerreko
laborategitik sortuak diren zenbait obra bitxi erakutsi zituen. Esaterako, tailer bazterrean
zituen Amondarainek duela urte mordoxka egindako bidaia baten oskola bildumatxo
bat, urteekin zabalduz joan zena. Inkontzienteak kontzienteari lanerako aitzaki jartzen
dizkion pista modukoetatik, sortu zen bere azken lanetako bat. Amondarainen esperientzia artistikoaren barnean emandako cliché modukoetatik, alegia. Behin, maskorren

303 (J.R.A.Elk).
304 “ La profanación de los objetos y las imágenes suponga un modo de restituir en éstos su dimensión real, de
hacerles regresar desde el lugar de lo sagrado hasta el sitio de lo posible (…)el gesto de profanar trae estas
mismas cosas a un más aquí realista, que nos permite observarlas en detalle, aprender de sus matices y de
su sentido imperfecto”, ROMA, Valentín: Op. Cit.
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Maskor bilduma. Inpresio digitala. 60 x60 cm
© Jose Ramón Amondarain (2013).

gainazalei erreparatu zien tentuz, artearen historiak emandako artista garrantzitsuenen
obra zatiak, maskor haien gainazaletan ikustea zegoela ohartuz. Hartara, gainazalen
itxurek, trazuek eta kolore jakinek gidatuko dute analogiaz, oskolen eta artista ezagunen arteko lotura bitxiak burutzera: Leonardo da Vinci, Roy Lichtenstein, Sonia Delaunay, Brice Marden, A.Martin, Bleckner, Marcel Duchamp, M. Dumas, Fontana, Gober, K.
Grosse, Anselm Kiefer, Matisse, Ni Zan, Pablo Picasso, Polke, Tápies eta William Turner.
Bestetik, artista garaikideen izenekin parekotasunak bilatzen saiatuko da, hitz jokoetatik sortutako anagrama serieren bitartez: MARCEL DUCHAMP/CLAD PREACH MUM;
MONA HATOUM/OH MAMA TU NO; MORRIS LUIS/MIL RIOS SUR; FRANCIS BACON/
CONFISCAN BAR; ANDY WARHOL/HOLD ANY WAR; JEFF KOONS/J.F.K. EN FOSO; DORA
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Amar gana seria. Poliester. 45x39 cm © Jose Ramón Amondarain (2013).

MAAR/DAR O AMAR; SALVADOR DALÍ/LORD SALIVADA; ANTONI TÁPIES/TIENTA PASIÓN;
BRUCE NAUMAN/CUAN BUMERANG; SERRIE LEVINE/INHERES RELIEVE; FRANK STELLA/
FALLEN STARK; ANSELM KIEFER/FIREMEN SLEEK.
Irudiez baliatuz, Amondarainek ekintza piktorikoaren inguruko birformulatze
lanetan parte hartzen du, pinturak gaur egun hartu duen beharrezko bidetik. Zalantzarik ez da: Amondarainek pinturaren alde egiten du apustu berarekin egin daitezkeen aukeren inguruan bueltaka baitabil. Horren emaitza, pintura, eskultura, argazkia,
edota mihise gaineko inpresio digitalak izan daitezke, baina guztiek, elementu artistiko
beraren inguruan: hiru dimentsiotako pintura edota margotutako eskultura; argazki
batetik abiatzen den pintura edota pintura batean oinarritutako beste pintura bat. Beti
ere, artelan baten gainean izan ahal duen ikusmoldea berritzera gonbidatuz.
“El arte del pasado ya no existe como existió en otro tiempo. Ha perdido su autoridad. Un lenguaje de imágenes ha ocupado su lugar. Y lo que importa ahora es quien
usa ese lenguaje y para que lo usa. Lo que hace Amandoarain ya no son cuadros, sino
paradojas visuales en las que ya nada es exactamente pintura, fotografía o video, sino
simplemente imagen”305.
Bere pasioa, bere profesioa bihurtzeko lan ikaragarria egin du Amondarainek,
tailerrean egunez egun eginiko lanaren bidez sendotutako artista delarik. Txikitatik
pintatzen du eta ez daki beste ezer egiten. Ziurrenik, beti margotu behar horrek dizipli-

305 PANERA, Francisco Javier: Op. Cit.
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na berarekin du zerikusia, pinturak, ahalbideratzen baitio andoaindarrari gozamenik
handiena. Artistak dio “La pintura es una huida hacia delante. Forma parte de mí y no
puedo elegir entre pintar o no”. Horregatik, bere tailerrera jotzen du egunero gaztea
zeneko ilusio eta beldur berarekin, bere estudioko txokoan piztu daitekeenaren zain.

8. ONDORIOAK.
Ikerketa honen muina, lau artista andoaindar garaikideen azterketa burutzea izan
da. Izan ere, Etxeberriak, Olazabalek, Irazuk eta Amondarainek artearen munduan
presentzia handia badute ere, ezezagunak izaten jarraitzen dute andoaindar askorentzat. Ondorioz, euren ibilbidean zentratutako ikerketa lan honek haiek egindako lanaren
berri eman nahi du. Ziurrenik, gizartearen eta artearen arteko zubiak eraikitzen lagunduko duen harri-koxkorra baino ez bada ere.
Horretarako, andoaindar hauen obra dagokion testuinguru artistikoan kokatzea
baliogarria izan da, Euskal Herriko ekintza artistikoak, modernismoaren garaitik bereziki utzitako legatuaz jabetzeko. Bestalde, nazioartera irekitzen diren giltzarri plastikoen
berrikuntza, ezinbestekoa izan dela ikusteko aukera izan dugu. Hala, garapen honek
Andoainen izan duen islaren garrantzia, lau artisten bidez ikertu izan da. Zentzu
honetan, modernitateak Andoainen izandako garrantziaz ohartu gara, Jorge Oteizaren
eta Euskal Eskolaren ideien eraginetatik sortutako iniziatibei esker. Batetik, frankismoaren amaierak ekarritako eraberritze kulturalaren izpiritutik sortutako Rikardo Arregi
Kultur Taldetik ereindako jarduera ekintzailea, eta Debako Eskolaren esentziatik eratorritako Sorabillako Eskultura-Tailerra bestetik.
Zalantzarik gabe, aldaketa hauek guztiak herrialdeak bizi izandako egoera politiko eta sozial berriari lotuak daude. Izan ere, garai demokratikoaren hasierak ekarritako
berriztapenen artean, arlo kulturalak jasotako goranzko bultzada izan zen aipagarri.
Hala, ordura arte ez bezala, Espainiako produkzio artistikoa, orbita internazionalen
barnean inskribatzeko aukera izan zuen. Bestetik, aditzera eman beharra dago, Euskal
Herriko politika kulturalaren garapenari esker, sormen maila handiko artista belaunaldiaren loraldia posible izan zela 80eko hamarkadan.
Lauak jaioterri komunarekin, belaunaldi ezberdinei erantzuten dien ikusmoldea
azaleratzen dute artearen bidez. Kronologiak markatuta, Gotzon Etxeberria Setienen
obra genuke, gerra osteko euskal eskultoreek utzitako arrastoaren jarraitzaile argiena,
batez ere, egurra lantzeko duen pasioaren bitartez erakusten duena. Tartean, nahiz eta
gazteagoa izan, Iñaki Olazabal Eceizaren lana aurkitzen da, tradizio eskultorikoaren eta
molde berriagoen artean kokaturik. Berak, zinkaren bitartez bere adierazpen mundua
xedatzeko gaitasuna erakusten du. Bestetik, euskal artegintzak 80ko hamarkadan bizitako iraultzaren funtsezko giltzarri izan zen Pello Irazuren obra genuke. Artista honek,
lengoai eskultorikoaren inguruan dituen kezka kontzeptualak eraikitzeko erronka
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argitara uzten du behin eta berriro. Azkenik, Jose Ramon Amondarain topatzen dugu,
margogintzak hartu duen bidearen baitan murgilduta. Margolariak, ekintzarako eta
eztabaidarako tresna bihurtu izan du pintura, artearen inguruan dituen hausnarketak
helarazteko asmoz.
Hartara, XXI. mendeko giro artistikoa definitzen lagundu duten artistak dira, gaur
egungo Euskal Herriko panorama artistiko garaikidea xedatzen dutenak. Zalantza izpirik
gabe, egiteko horretan zeresan handia izan dute lau artista andoaindar hauek, beren
neurrian, bilakaera eta garapen honen partaide eta eragile izan direlarik.
Horrenbestez, Andoainek, artearen garapenerako aukera asko eskaintzen ditu
oraindik. Hein batean, herrian aurrera eramaten diren alor desberdinetara bideratutako ekimen artistiko kulturalei esker, herritarrok ditugun premiei erantzuna ematen
saiatzen direlarik. Izan ere, Andoaingo herriak baditu arte sorkuntza eta zaletasuna
ahalbideratzen dituen zenbait oinarri finko, Andoaingo artegintzaren jardueraren jarraipena bermatzen laguntzen dutenak. Azkenik, ezin ditugu ahaztu Andoainen artegintzan trebatzen jarraitzen duten artisten isilkako lana, ziurrenik, egungo artisten lekukoa
hartuko dutenak.

9. ITURRI DOKUMENTALAK.
9.1. Erakundeak.
– Andoaingo Udal Artxibategia.
– Andoaingo Udaleko Kultura eta Hezkuntza saila.

9.2. Elkarrizketak.
– Gotzon Etxeberria (G.E.Elk.) 2014/02/26.
– Iñaki Olazabal (I.O.Elk.) 2014/02/03.
– Pello Irazu (P.I.Elk) 2014/03/14.
– Jose Ramon Amondarain (J.R.A.Elk.) 2014/03/03.
– Eduardo Arreseygor 2014/03/28.
– Garbiñe Agirre (G.A. Elk.) 2014/02/19.
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