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1. SARRERA
Lan honen helburua da XX. mendeko abangoardia historikoen ezaugarriak
ezagutzea eta zenbait artisten lanak azaltzea.

Halaber,

XX.

zuen eragina

mendeko
ere

testuinguru

aztertuko

da.

sozio-politikoak

Abangoardiak

artean

aldatzen

ari

izan
zen

munduan jaio ziren, aurretik ezarritako ordena artistikoa kolokan jartzeko;
eta ondorioz,

kanon

estetiko

berri

bat

sortu

zuten.

Artearen

diskurtso tradizionala irauli egin zuten eta arte-mintzaira berria asmatu.
Abangoardietako

artisten

erdiespenek

itzala

utzi

zuten

luzaroan,

gaur egun arte.

Lana

bi

zatitan

banatuta

dago:

arlo

teorikoa

eta

arlo

praktikoa. Lehenengoan, korronteen ezaugarri orokorrak eta zenbait
artista landuko

dira;

eta

bigarrenean,

artelanen

iruzkinen

adibideak aurkeztuko dira, Batxilergoko 2. mailako Artearen Historia
ikasgaiko ikasle zein irakasleei zuzenduta baitago lana.

Iruzkinen atalean, hiru motako azpiatalak daude:


Pintura baten eta eskultura baten iruzkina egiteko gidoiak.



Pinturako eta eskulturako artelan klasiko baten adibideak.



Arte

garaikideko

zenbait

artelanen

informazioa;

eskematikoki agertuko da, ikasleek iruzkinak egin ahal izateko.
Ikasleek sail honetako informazioa haien hitzekin moldatu beharko
dute, iruzkinen testuak osatzeko.
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Edukiekin hasi baino lehen, honako helbide honetan ikusgai dago Hold
Your Hourses

taldeak

egindako

Artearen

Historiari

buruzko

bideo

musikatua:

https://www.youtube.com/watch?v=erbd9cZpxps
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2. TESTUINGURU HISTORIKOA

XX. mendearen hasieratik Bigarren Mundu Gerra arte Europan zabaldu
ziren mugimendu artistikoei abangoardia historiko deritze. Garai hartan
sortu

ziren

joera

garrantzitsuenak

honako

hauek

izan

ziren:

fauvismoa (1905-1907), kubismoa (1907-1914), espresionismoa (19051913/1916),

futurismoa

(1909-1949),

dadaismoa

(1915-

1922), surrealismoa (1924-1939) eta abstrakzioa (1910-1930).

Estilo

horiek

ulertu

ahal

izateko,

garai

hartako

testuinguru

historikoari begirada bat bota behar diogu. Mendebaldeko gizarteak oso
aldaketa sakonak bizi izan zituen XIX. mendearen amaieratik aurrera
arlo askotan:

hala

ekonomian

eta

politikan,

nola

kulturan

eta

ohituretan. Mundu berria sortu zen eta aldaketa horiek artean ere isla
izan zuten.

1917 arte eta Bigarren Industria Iraultza zela eta, kapitalismoa garatu
zen mendebaldeko Europan (Britainia Handian, Belgikan eta Alemanian,
batez

ere).

Horrek

Europari

nagusitasun

ekonomikoa eman

zion

munduan. Produkzio-sistemak goitik behera aldatu ziren, ekoizpenkostuak jaisteko eta enpresen mozkinak errentagarriagoak izateko.
Taylorismoa eta fordismoa izan ziren enpresetan aplikatu ziren lan
egiteko

sistema

estatubatuarrak,

berriak. Frederick
langileei beharrezko

W.
denbora

Taylor-rek,
ezarri

zien

injineru
zeregin

desberdinak burutzeko. Horrek oso diziplina zorrotza ekarri zuen, baita
lanaren espezializazioa ere. Henry Ford-ek ekoizpen-katea asmatu
zuen, Ford T fabrikatzen hasi zenean. Horrek langilea produkziomakinaren atal anonimo bihurtu zuen eta lanari gizatasuna kendu zion.
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Garapen

ekonomikoaren

ondorioz,

lehia

koloniala

sortu

zen

estatu aberatsen artean. Mundu kapitalistak begiz jo zituen Asia, Afrika
eta Ozeania,

lehengai

merkeen

bila

ari

ziren

eta.

Kontinente

horien lurralde zati handiak Europako estatuen menpean geratu ziren,
hau da, mundua gutxi batzuen kontrolpean geratu zen. Hori zela
eta, herri

ezezagunak

artistikoak ezagutu

eta

zituzten

haien
Europan,

tradizioak
eta

eta

arrakasta

adierazpen
handia

izan

zuten artisten artean.

Gabongo punu maskara
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Lehia

kolonialak

liskarrak

eta

desadostasunak

sortu

zituen

Europako estatu batzuen artean. Alemaniak eta Italiak, esate baterako,
ez zuten

lortu

inperio

kolonial

handirik,

beraz,

Europan

nagusitasuna ezarri nahi zuten. Horrek estatuen arteko itun-politika
abian jarri zuen, bakoitzak bere interesak defendatu nahian. Aldi
berean, besteengandik defendatzeko, arma-ekoizpena izugarri handitu
zen. Europan tentsioan bizi zen, eta aitzakia aurkitu ondoren, Lehen
Mundu Gerrak (1914-1917) eztanda egin zuen.

Afrikako emakumeak uzta kargatzen

Lehenengo Mundu Gerrak amaiera eman zien Europako inperio handiei:
Alemaniakoari eta Austria-Hungariakoari, hain zuzen ere, eta lurralde
zati batzuk galdu zituzten. Alemaniari gerraren erantzukizuna leporatu
zioten eta zor ekonomiko handiak pagatu behar izan zituen. Hortaz,
Europako mugak aldatu egin ziren eta mendeku-nahiak ere sortu ziren.
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Europak, gerraren hondamendien ondorioz, bere indar industriala
eta komertziala

galdu

munduko lehenengo

zuen

heinean,

potentzia

Amerikako

ekonomiko

bihurtu

Estatu
ziren.

Batuak
Europako

estatuek mailegu ekonomiko handiak jaso zituzten, berreraikitze-lanei
ekiteko eta Europa haien esanetara erori zen.

AEBko oparotasun ekonomikoaren bolada 1922-1929 urteen artean
kokatzen da. Urte horiei Hogeiko Hamarkada Zoriontsua esaten zaie.
Arlo sozialean,

aldaketa

ugari

egon

bai mentalitatean:

emakumearen

askapen

bi sexuen

harremanak

lasaikerian

arteko

ziren

bai

mugimendua
erori

ziren;

ohituretan,
hasi

zen;

janzteko

moda berriak sortu ziren; komunikabide berriak, egunkariez gain, irratia
eta zinema orokortu ziren; kontsumoa eta publizitatearen erabilera
handitu ziren; eta psikoanalisia ailegatu zen, besteak beste. Bizitzeko
era berri hori Europara ere iritsi zen hamarkada berean, eta Paris
hiria modernitatearen ikur bihurtu zen.

Baina ziklo horrek 1929an amaiera izan zuen eta mundu osoak
jasan zituen krisiaren ondorioak. Langabezia eta pobrezia izugarri
handitu eta

orokortu

ziren.

Horrek

bidea

eman

zuen

ideologia

totalitarioak sortzeko: hau da, faxismoa Italian, nazismoa Alemanian
eta sozialismoa

Sobietar

Batasunean.

Horrek

ekarriko

zuen

munduak ezagutu zuen gerrarik lazgarriena: Bigarren Mundu Gerra.
Ziklo historiko bat amaitu zen 1939. urtean.

Testuinguru horretan, lehenago aipatu diren abangoardiak edo -ismoak
sortu ziren. Bigarren Mundu Gerra hurbil zegoenean, artista askok
Estatu Batuetarako bidea hartu behar izan zuten eta Europako ibilbide
artistiko izugarria eten egin zen.
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3. AKADEMIZISMOAREN ETA ABANGOARDIEN ARTEKO
DESBERDINTASUNAK

Akademizismoa eta abangoardia elkarri lotuta dauden kontzeptuak dira,
kontrako ideiak eta jarrerak izan arren. Lehenengoak arte-mintzaira
kodifikatzea eta sistematizatzea bilatzen du; bigarrenaren ezaugarriak,
aldiz, haustura, askatasuna eta probokazioa dira.
Akademizismoaren

fenomenoa

Frantzian

jaio

zen,

Parisko

Saloian 1725etik aurrera ospatzen ziren arte-erakusketekin lotuta. Areto
hori Frantziako Arte Ederren Akademiaren arte ofizialaren esposiziogela zen. Saloiaren goren unea 1748-1890 artean kokatzen da: tarte hori
izan zen munduko topaleku eta fenomeno artistikorik garrantzitsuena,
bai artistentzat,
ere. Artelanak

bai

arte-bildumazaleentzat

ikusgai

bazen. Garai

jartzeaz

artako

eskegitzea aurrerapauso

gain,

eta

elkartzeko

artistentzat,
ikaragarria

izan

zen

arte-merkatarientzat
gune

soziala

ere

saloian

artelanak

nazioarteko

onarpena

izateko. Baina, prozesua ez zen erraza: 1848tik aurrera, lanak epaimahai
batek aukeratzen zituen eta, denboraren poderioz, kideen irizpideak gero
eta zorrotzagoak egin ziren; ondorioz, artelan asko baztertu egiten ziren.
Arte akademizistak

ere

kutsu

elitista

zeukan:

goi

mailako

klase

sozialekin identifikatzen zen. Beraz, arte horrek klase menperatzailearen
ideologia eta jarrerak defendatzen zituen.
Horregatik,

1863an

Salon

des

Refusés

edo

Baztertuen

Aretoa

izeneko gelan beste erakusketa bat antolatu zen, urte horretan onartu
ez ziren lanekin. Esaterako, Edouard Manet-ek Belarretan Bazkaltzen
koadro

famatua areto

artea modernizatzeko
1874an inpresionistek

horretan
eta
ere

jarri

zuen

arauetatik
haien

lanak

ikusgai.
askatzeko
aparteko

Hori

izen

zen

abiapuntua.
galeria

batean
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erakutsi zituzten,

Nadar

argazkilariaren

tailerrean.

Modu

horretan,

amaiera eman zioten arte akademiko eta hertsi horri.
Parisko Saloiaren epaimahaiak arte kontserbadorea eta konbentzionala
bultzatu

zuen;

eta

arte-mintzaira

estandarizatzea zeukan

helburu,

ikusleak erakartzeko eta artea ulerterraza izateko. Horren ezaugarriak
honako hauek dira:


Artistek

natura

izan behar

islatu

zen;

behar

objektuak

zuten,

hau

errealitatean

da,

artea

diren

errealista

bezala

adierazi

behar ziren mihisean: belarra, kolore berdearekin.


Antzinako artea imitatu zuten: Greziakoa eta Erromakoa zuten
eredu.



Gai

historikoak,

alegorikoak,

paisaiak

eta

egiten

aintzinako

erretratuak

ziren maiteenak.


Figurak

idealizatu

ziren,

grekoek

egiten

zuten bezalaxe.


Konposizioari begira, Errenazimenduko perspektiba lineala bultzatu
zuten.



Kolore distiratsuak erabiltzea ez zuten gogoko, kolore apalagoak
nahiago zituzten; erabiltzekotan gehiegikeriarik gabe.



Pintzelkada

oretsua

ekidin

behar

zen.

Pintzelkada

deskriptiboa erabili zuten, xehetasunak ahalbidetzen dituena.


Aipatzekoa da kolorearen baino marrazkia zela nagusi: hau da,
figuren siluetak ondo antzematen ziren, ez ziren itzalen artean
desagertzen.



Artelanak mezu altruista bidali nahi zion ikusleari, eduki moraleko
mezua.



Jean Auguste Dominique Ingres eta Jacques Louis David ziren joera
horren adibide famatuenetarikoak.
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Ondorioz, berrikuntza artistikoa baztertuta gelditu zen eta abangoardiek,
inpresionismoaren

eta

postinpresionismoaren

ondoren, arte-hizkuntza

iraultzaile berria sortu zuten.

Abangoardia

hitzaren

jatorria

armada-hizkuntzatik dator eta, XII.
mendean

sortu

armadaren

Frantzian,

aurreko

atalari aipamena
gaur

zen

egun,

gutxiengo

egiteko.

gizakiaren

guztietan aplika

Baina,
jarduera

daiteke:

bai

politikan eta filosofian, bai modan
eta kulturan, esate baterako. Arteari
dagokionez,

oso

dauka:

da bakarrik

arte

ez

erabilera

plastikoetan,

zabala

erabiltzen

baizik

eta

antzerkian, literaturan, zineman eta
musikan ere.

Bonaparte, lehen kontsula, 1804. Jean
Auguste Dominique Ingres
Oro

har,

abangoardiak

izan

ziren XIX. mende amaieratik aurrera akademizismoa kolokan jartzeko
sortu ziren mugimendu artistikoak. Ezaugarri orokorrak honako hauek
dira:



Iraganaren aurkako erreakzioa izan zen, hau da, arte ofizialaren
aipatutako paradigmekin amaitu nahi zuten, arte-mundu berria
sortzeko.
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Talde

txiki

baten

ekintza

izan

zen

eta

artista

banaka

batzuek bideratu zuten abangoardien mugimendua.


Iragana ukatu nahi zuten, modernitatean sartzeko. Gaur egun,
«abangoardia» eta «modernitatea» elkartu egin ziren kontzeptuak
dira.



Konpromiso

soziala

bilatzen

garaiko testuinguruak

lotura

zuten
zuzena

eta,
izan

horrexegatik,
zuen

korronte

artistikoekin.


Korronte

gehienak

aldez

aurretik

argitaratu

ziren

manifestuetan oinarritu ziren, baita ale-kopuru txikia zeukaten
aldizkarietan ere, haien artelanak ezagutzera emateko. Alabaina,
abangoardietako artistak gutxi batzuk ziren, eta irakurleen kopurua
ere ez zen handia. Hasieran, elite batentzako artea izan zen.


Ez zuten natura modu errealistan islatu nahi eta subjektibitatean
oinarritu

ziren,

errealitatea

batetatik interpretatzeko.

Hori

zela

beste
eta,

ikuspuntu
arteak

poliki-

poliki abstrakziorantz jo zuen.


Akademizismoaren arauen kontra eta imitazioen kontra, askatasuna
eta orijinaltasuna ziren artisten leloak. Arauekin apurtu zuten
betiko.



Pinturaren eta eskulturaren mugak ere desagerrarazi zituzten eta bi
arte horiek elkartzen dituzten artelanak sortu zituzten.

Abangoardiek

mendeetan

zehar

nagusitu

zen

artearen

formekin

eta helburuekin amaitu zuten.
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4. ABANGOARDIA

HISTORIKOEN

EZAUGARRI

OROKORRAK

Abangoardia historikoek arte tradizionalarekin amaitu nahi zuten, hau da,
XIX.

mende

amaiera

arte

egin

zen

artearekin.

Artearen

erabateko berrikuntza lortu nahi zuten, hala edukian, nola forman.
Horregatik, arte-hizkuntza berri bat asmatu behar izan zuten. Hizkuntza
berriak honako ezaugarriak zituen:


Teknika eta material berriak erabiltzen hasi ziren: kartoia, papera,
collagea, eguneroko objektuak, area, egurra... Hala eta guztiz ere,
arte

klasikoaren

materialak

erabiltzen

jarraitu

zuten artistek;

zenbait lanetan elkarturik agertuko ziren.


Arteak

ez

zuen

klasikoari uko

natura

egin

imitatzen.

zioten

Klasizismoaren konbentzioak

pintoreek
edo

Errenazimenduaren perspektiba,

Errealitatearen
arauak

esate

eta

irudikapen
eskultoreek.

hautsi

baterako.

Hori

zituzten;
horrela,

ikuspuntu desberdinetatik irudikatu zuten objektua, eta sakontasuna
desagertu egingo zen.


Ikuslearen pasibotasuna baztertzea da abangoardia historikoen
helbururen

bat.

Artelanaren

eta

ikuslearen

arteko harremana

indartu eta bultzatu nahi zuten.


Artelanak

probokazioa

Abangoardia historikoetatik

sorrarazi
aurrera,

artearen

nahi
helburua

zuen.
ez

zen

edertasuna eta errealitatea irudikatzea. Ikusleari zirrara eragin nahi
zion arteak, hunkitu egin nahi zuen.


Esperimentazioa, orijinaltasuna eta eztabaida izan ziren artearen
lelo berriak. Baina, korronte bakoitzak bere bideak jorratuko zuen
arte eta hizkuntza berriak lortzeko.
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XX. mende hasieran, erakusketen bitartez, herri kolonialetako artea
ezagutu egin zen Europan. Afrikako eta Ozeaniako eskulturak
errealitatea

desegituratzeak

eragina

izan

zuen abangoardiako

artistengan; ezaugarri hori haien hizkuntza berrirako bereganatu
zuten. Oso maitatuak izan ziren herri haietako maskarak.


Oso gai desberdinak landu zituzten:
abangoardia historikoekin nazioarteko
estiloak

amaitu

zirenez,

bakoitzak

bere gaiak eta bere formak aukeratu
zituen.

Laburbilduz, adierazpen askatasuna izango
zen abangoardia guztien ezaugarri komuna.
Hori

honako

baliabideekin

lortu

ohiko egiturak

aldatuz,

desordenatuz,

perspektiba

zuten:

elementuak
apurtuz

eta kolorearen erabilera berrituz, besteak
beste.
Sylvia von Harden kazetariaren
erretratua, 1926. Otto Dix
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4.1. FAUVISMOA: 1905-1907
Fauvismoa lehenengo abangoardiatzat hartzen da; 1905ean sortu zen
Parisen. Urte horretan, Udazkeneko Saloian eta Henri Matisse-ren eskutik,
erakusketa bat ospatu zen Independenteen Saloian parte hartu nahi ez
zuten zenbait artisten lanekin. Independenteen Aretoan artelanak ikusgai
ipintzeko, ez zen inolako aukeratze-prozesurik egiten. Edonork erakutsi
ahal zituen bere lanak. Horrek aurreko post-inpresionisten belaunaldia
asko gogaitu zuenez, 1903an Udazkeneko Saloia ireki zen, eta bertan,
aukeratze-prozesu oso zorrotza egiten zen. Bada, artea modernizatzeko
ikur bihurtu zen.

1905eko erakusketan parte hartu zutenak honako hauek izan ziren: Henri
Matisse, Albert Marquet, André Derain eta Maurice de Vlaminck, besteak
beste; fauvismo estiloaren sortzaileak. Baina, Albert Marque-k, eskultore
neoklasikoak (ez nahastu Albert Marquet pintorearekin), busto bat ere
erakutsi zuen tradizio zaharraren edo akademizistaren gustukoa. Artekritikari batek, Louis Vauxcelles-ek, honako hau esan zuen erakusketari
buruzko artikulu batean: “Donatello parmi les fauves”, hau da, “Donatello
basapiztien artean” esan zuen; Donatello Albert Marquerekin alderatu
zuen

eta

aipatutako

pintoreak

piztiekin.

Talde

horretako

maisu

eztabaidaezina Henri Matisse izan zen. Hala ere, aipatzekoa da ez zutela
talde trinko bat osatzen: ez zeukaten ideologia komunik, ezta oinarri
teorikorik ere.

Pintura

fauvista

postinpresionismoan

eta

puntillismoan

oinarritzen

zen. 1901ean eta 1906an Vincent van Goghi eta Paul Gauguini buruzko bi
atzera begirako erakusketa egin ziren, eta eragina handia izan zuten
belaunaldi berrian. Afrikako arteak ere eragina izan zuen mugimendu
horretan: figurak desegituratzean, adibidez.
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Artista horien ezaugarri nagusia kolorea erabiltzeko modu berezia ziren.
Koloreak hautazko izaera zuen, ez zuen errealitatea islatu behar: aurpegi
bat kolore berdekoa izan zitekeen, esate baterako. Askatasun osoa zegoen
koloreak mihisean aplikatzeko, eta normalean ikusten ziren objektuak
beste koloreekin agertuko ziren. Koloreak, beraz, funtzio deskriptiboa
galdu zuen eta formatik independizatu zen. André Derainek esan zuen
fauvistek koloreak argi-bonbak izango balira bezala erabiltzen zituztela.

Oso kolore distiratsuak, bortitzak eta kontraste handikoak erabili zituzten,
paleta kromatiko irreala sortzeko asmoz. Hortxe ikusten da perfekzioa ez
zela haien helburua eta akademizismoaren kontra jo zutela.

Kolore puruak eta lauak erabili zituzten, gradaziorik gabe eta argi-ilunik
gabe. Errealitatean itzalpean dauden objektuak edo tokiak kolore argiekin
adierazten zituzten fauvistek. Iluntasunaren inpresioa emateko, kolore
bereko tinta desberdinekin lortzen zuten. Horrek konposizio tradizionala
edo akademizista apurtu zuen.

Fauvisten pintzelkadak lodiak edo oretsuak ziren eta pintzelkadak erraz
ikusten ziren mihisean. Errealitatea imitatzen ez zen heinean, artelanek
subjektibitatean irabazi zuten. Koloreak berak ere espresibitatea zeukan
eta kolorearen bitartez sentimenduak adierazi nahi zituzten.

Perspektiba

klasikoa

ere

desagertu

egin

zen:

askotan

objektuak

plano bakar batean agertzen ziren. Hau da, konposizio klasikoarekin
eta simetriarekin amaitu zuten. Sakontasun tradizionala gutxitu zen
eta argiak mihisetik desagertzeko joera zeukan eta.
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Forma ere galdu zen, askotan irudiak lerro eskematikoen bitartez irudikatu
zituzten; horregatik, eszenetan definitu gabeko multzoak ageri zirenean
pertsonaiak ezin ziren antzeman, anonimo bihurtu ziren. Estilo figuratiboa
izan arren,

irudiek

sinple batzuekin

eskematizaziorako

osatzen

zituzten

joera

zeukaten.

koadroak.

Banaka

Beraz,

lerro

perfekzioa

haien helburuetatik at gelditu zen.

Fauvistek

ez

zuten

bizitzaren

alde

ezkorra

eta

krudela

irudikatu. Inpresionistek bezalaxe, gai atseginak landu zituzten: landaeszenak edo

hiritarrak,

paisaiak,

itsas

pinturak,

erretratuak

eta

bainulariak, esate baterako.

Amaitzeko

esan

daiteke

fauvismoak

errealitatea

baino

espresibitatea bilatzen zuela. Barruko mundua eta mundu irreala nahastu
zituen.

Ez zuen

konbentzionalismoetan

sinesten

eta

garai

hartako

estetika nagusia aldatu zuten.

Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Niza, 1954)
Henri Matisse nabarmendu zen pintore fauvista guztien gainetik. Talde
horren bultzatzaile nagusia izan zen eta XX. mendeko artista handienen
artean hartzen da; alegia, artista nagusietako gisa pasatu da historiara.

1887an Parisera joan zen zuzenbide ikasketak egitera, baina, gaixotasun
baten ondoko susperraldian, margozten hasi zen eta bere bizitzaren
norabidea aldatu zuen. Gurasoak konbentzitu ondoren, pintura ikasketak
egin

zituen:

lehenik,

William-Adolphe Bouguereau

pintore

akademizistarekin, eta gero, Gustave Moreau sinbolisten aurrekariarekin.
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Matisseren

lanean

eragina nabaria

postinpresionisten

da.

ikuspuntu subjektibotik

Haiengandik
irudikatzea.

eta
jaso

Afrikako

artearen

zuen

Bere

errealitatea

estiloaren

ezaugarririk

nabarmenena kolorearen erabilera askea eta orijinala da; oinarrizko
koloreak eta forma sinpleak erabiltzea da bere estiloaren ezaugarria.
Kolorea emozioak

transmititzeko

baliatu

zuen,

barruko

mundua

agerian jartzeko. Bere koadroek hirugarren dimentsioa galdu zuten, hau
da, Errenazimendutik

zetorren

perspektiba

klasikoa.

Badirudi

bi dimentsioko artelanaren aurrean dagoela ikuslea. Sakontasunaren
inpresioa

koloreen

erabili zuen

hainbat

bitartez

lortu

planotako

zuen:

objektuak

gama

kromatiko

irudikatzeko.

berdina

Pintzelkada

lodiaz eta oretsuaz baliatu zen. Bere artelanek bizitzaren ikuspuntu alaia
irudikatu zuten, ez zuten kritika sozialik egiten. Berarentzat arteak oreka
eta

sosegua

transmititu

behar

zituen.

Bi

gerra

bizi

arren,

horien krudeltasuna eta injustiziak ez zituen irudikatu.
Matisseren estiloak bilakaera izan zuen denbora pasatu ahala: lehenengo
lanek puntillismoaren eragina izan zuten, estilo horretako koadrorik
famatuena

Luxua,

baretasuna

eta

lizunkeria

(1904)

da;

gero

estilo fauvista landu zuen, Gela gorria (1908) eta Emakumea kapelarekin
(1905) horren adibideak izan ziren; 1916tik aurrera kubismora hurbildu
zen, Bainulariak ibaian (1916) izeneko koadroan ikusten den bezala. Etapa
kubistan, formak irudi geometrikoen bitartez egiten zituen eta lerroak
sinplifikatu zituen. Azken aldian collagea landu zuen, eta horren adibidea
da Jazz izeneko liburua: berak idatzitako testuekin eta irudiekin egindako
liburua zen.

Henri Matissek bere artea deskribatu zuen zenbait esalditan:


“Kolore berdea ipiniz gero, ez da belarra; urdina ipiniz gero ez da
zerua”.
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“Artelan

batek

bere

osotasunean

izan

behar

du

harmoniatsu: alferrikako edozein xehetasun funtsezko beste batez
ordezkatu behar da”.


“Poliki-poliki, nire artearen sekretua aurkitu dut. Naturari buruzko
hausnarketa

da,

errealitatean

iradokitzen

den ametsaren

adierazpena da”.


“Loreak nonahi daude ikusi nahi dituenarentzat”.



“Artistak egia zaharrak argi berriarekin ikusten ditu, ez baitago egia
berririk”.

Luxua, baretasuna eta lizunkeria, 1904.
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Gela gorria, 1908.

Emakumea kapelarekin, 1905.

Bainulariak ibaian, 1916.
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André Derain (Chatou, 1880-Paris, 1954)

Henri Matisserekin eta beste margolari batzuekin batera, Udazken Saloian
parte hartu zuen eta estilo fauvistari hasiera eman zioten. 18 urterekin,
Henri Matisse eta Maurice de Vlaminck ezagutu zituen Carrière izeneko
arte-akademian. Handik aurrera, adiskidetasunak lotu zituen hirurak.
André Derainek Vincent van Gogh eta Paul Cézanne miresten zituen eta
horien eragina jaso zuen. André Derain margolariak jarri zuen arreta lehen
aldiz Afrikako eskulturan; horren bilduma egin zuen.
Batez

ere,

landa-paisaiak

eta

hiri-paisaiak

jorratu

zituen,

eta,

bertan, fauvismoaren ezaugarri guztiak argi eta garbi ikusten ziren.
Beste fauvistek bezalaxe, berak ere kubismora jo zuen geroago.

Londresko zubia, 1906.
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Maurice de Vlaminck (Paris, 1876-Rueil-la-Gadelière, 1958)

Fauvismoaren hirugarren ordezkaria daukagu Maurice de Vlaminck, baina,
aurrekoen aldean, erradikalena izan zen. Paisaiak gairik maiteenak izan
arren, erretratuak, bodegoiak eta lore sortak margotu zituen. Izaera
bihurria eta inkonformista zuen, eta kolorea jaurtitzeko arma bezala
erabiltzen zuen. Bizitasun eta pasio handiko pintura zen Vlaminckena.
Agresibitate kromatikoak espresionismoa iragarri zuela esan ohi da.

Autorretratua, 1905.
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Albert Marquet (Bordele, 1875 - Paris, 1947)
Albert

Marquetek,

fauvista

izan

arren,

intentsitate

gutxiko

koloreekin margotzen zuen eta ia-ia paisaiak bakarrik landu zituen.
Perspektiba klasikora hurbildu zen, baina, fauvismoaren ezaugarriak galdu
gabe.

Zubi berria, 1907.

Henri Matissek “gure Hokusai” esaten zion Marqueti. Katsushika Hokusai,
artista japoniarra, Ukiyo-e artearen maisua zen. Hori xilografiaren artea
da, hau da, ohol gaineko Japoniako pintura tradizionala. Hiri-eszenak eta
paisaiak jorratu zituen; hasiera batean beltzak ziren, baina XIX. mendean
kolorezkoak ere egin zituen. Kolonialismoa zela eta, herri exotikoen artea
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Europara ailegatu zen arrakasta handiarekin artisten artean. Hokusairen
lanik famatuena Kanagawako olatua da.

Kanagawako olatu handia, 1830-1833. Hokusai

Kees van Dongen (Rotterdam, 1877 - Monte-Carlo, 1968)

Pintore holandarrak pintura ikasketak egin zituen bere jaioterrian, baina
1897ko urtean Parisen ezarri zen. Aukera izan zuen Udazken Aretoan bere
lanak ikusgai jartzeko eta talde fauvista ezagutu zuen.

Oso estilo pertsonala landu zuen: kolorea oso subjektiboa eta bizia zen,
kontraste handikoa; emakumea eta sentsualitatea gogoko zituen gaiak
ziren; formak lauak dira, perspektibarik gabekoak eta irudiak marra lodiz
inguratuta daude. Denborarekin espresionismora hurbildu zen.
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Emakumea zigarroarekin, 1908.
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4.2. ESPRESIONISMOA: 1905tik aurrera
Espresionismo korronte estetikoa fauvismoaren mugimendu garaikidea
zen, baina ez zen arte plastikoetara soilik mugatu, arte askotara zabaldu
baitzen: musikan, zineman, antzerkian, dantzan eta literaturan, esate
baterako, estilo horren adibideak ere aipa daitezke. Caligari doktorearen
kabinetea, 1920an Robert Wiene-k filmatua, lehenengo mailako film
espresionistatzat hartzen da.

Abangoardia hori Erdialdeko Europan garatu zen, Alemanian hain zuzen
ere; Alemania izan zen espresionismoaren eragin-gunerik nabarmenena.
Baina, testuinguruak joeraren jarrera baldintzatu zuen: giro politikoak
gatazka militarra iragartzen zuenez, artistek gizartearekiko konpromiso
soziala agerian jarri zuten. Lehen Mundu Gerraren eta Bigarrenaren arteko
24

gizartea islatu zuen artea da. Fauvistek bizitzaren alde positiboa eta
erosoa erakutsi zuen; espresionistek, berriz, alde ezkorra eta pesimista
adierazi zuten haien artelanetan.

Ez zen mugimendu homogeneoa eta joera artistiko desberdinak sartu
ziren espresionismoaren barruan. Etapa edo joera nagusiak honako hauek
izan ziren:


Aurrekariak: Edvard Munch eta James Ensor.



Die Brücke («Zubia»): 1905-1913.



Ernst Ludwig Kirchner.



Karl Schmidt-Rottluff-en eta Emil Nolde-ren zenbait lan.



Neue Künstlervereignigung («Artisten Elkarte Berria»): 1909-1911.



Der Blaue Reiter («Zaldun Urdina»): 1911-1916.



Der Sturm («Ekaitza»): 1912-1921. Urte horietan argitaratu zen
Herwarth Walden-ek zuzendutako aldizkari espresionista.



Wiener Secession («Vienako Sezesioa»).



Novembergruppe («Azaroko Taldea»): 1918-1919.



Neue Sachlichkeit («Objektibotasun Berria»): 1919-1933.



Entartete Kunst («Arte Endekatua»): 1937. Espresionismoaren
kontrako mugimendua izan zen.

Objektibotasun

inpresionistaren

eta

naturalismoaren

kontrako mugimendua izan zen. Ez zen estilo piktoriko bat bakarrik, baizik
eta munduan

egoteko

eta

artea

ulertzeko

era

bat.

Arte-mintzaira

berria sortu zuten.

Espresionismoa

oso

arte

Artisten barruko

mundua

pertsonala
islatu

zuen:

eta

intuitiboa

haien

kezkak

izan
eta

zen.

jarrerak
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orainaren aurrean;

bizi-larritasuna;

gizakiaren

alienazioa

gizarte

industrialean; baloreen galera eta gerraren hondamendiak. Hortaz, kolore
bortitzak erabili zituzten eta formak desegituratu zituzten. Inpresioaren
ordez, barruko

espresioa

agerian

utzi

nahi

zuten:

arteak

barrutik

kanpora joan behar zuen. Ez zuten errealitate objektiboa irudikatu
eta ikuspegi ezkorra adierazi zuten.

Jorratu

zituzten

gaiak

pobrezia; bakardadea

oso
eta

eta morbosoa

perbertsioak;

injustiziak;

dena.

izan

ziren:

isolamendua;

irrazionalismoa; sexu-eszenak;
gizarte industrialaren

ezkorrak

kontrako ikuspuntu

batetik

behatu

zuten errealitatea:

fauvistek

alde

ohiturak
gerraren

emakumeen

Espresionistek

eta
zuten;
onak

miseria

eta

okertzea;
krudeltasuna;

biluziak;

heriotza

fauvistek

errealitatea

eta

desitxuratu

biek

erakutsi

zituzten;

eta

espresionistek alde txarrak eta desatseginak irudikatu zituzten. Forma
bihurriak eta biribilak erabili zituzten, ikusleari mezua bidaltzeko.

Pintzelkada

lodiak

eta

bihurriak

sentsazioa emateko.

Artistaren

lerro makurrekin,

desorekatuekin

kanpoko hazpegiekin.

Francisco

mundu

erabili

subjektiboa
eta

de

zituzten,

irudikatu

aurpegien

Goya-k

desoreka

Pintura

zuten
neurriz
Beltzen

Bilduman gizartearekiko jarrera bera ere erakutsi zuen.
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Agureak zopa jaten, 1819-1823.

Probokazioa

eta

emozioak

ikuslearengan. Horrexegatik,

sorrarazi

perspektiba

nahi

klasikoarekin

eta

zituzten
argiaren

tratamendu konbentzionalarekin amaitu zuten. Artelanak daukan indarra
kolore puruen eta bortitzen erabileraren bitartez lortu zuten, baita
lerro okerren

bitartez

ere.

Herri

exotikoen

artearen

berezitasunak bereganatu zituzten, helburu bera lortzeko.

Pertsonaia jakinak erretratatu baino gehiago, ereduak margoztu zituzten,
gizakiaren alienazioa islatzeko.

Aurrekariak: Edvard Munch eta James Ensor

Heriotza, gaixotasuna, emakumeak eta sexua izan ziren Eduard Munch
margolari norvegiarrak jorratu zituen gairik maiteenak. Garrasia izeneko
koadro famatuan, 1895ean egindakoan, pintorearen sufrimendua adierazi
zuen, ama eta ahizpa tuberkulosiak jota hil ondoren. Espresionismoaren
ezaugarriak aurreikusten ziren: marra bihurrien erabilera; errealitatea
desegituratzea; barruko mundua erakustea eta pertsonaia anonimoak
erretratatzea. Gizakiaren larritasuna, bakardadea eta alienazioa adierazi
nahi zituen.

Golgota, 1900.
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Edvard Munchek agerian utzi zuen arteak ez zuela konformista izan behar,
alegia, arteak konpromiso soziala zeukala; espresionismoa aurrez ikusi
zuen.
James Ensor pintore belgikarrak bere lanetan mundu groteskoa, makabroa
eta barregarria margotu zuen; batez ere, inauteriak eta maskarak zituen
artelanetan. Aurpegiak desitxuratu egin zituen eta kolore bortitzak ere
erabili zituen.
Haien garaiko bide-urratzaileak izan ziren: errealitatea desegituratu zuten,
barruko emozioei eta sentimenduei buruz hitz egiteko. Pertsonaia jakinak
erretratatu baino gehiago, ereduak margotu zituzten, gizakiaren alienazioa
adierazteko.

Autoerretratua maskarekin, 1899.
28

Die Brücke («Zubia»): 1905-1913
Die Brücke 1905ean sortu zuen Dresden-en arkitektura ikasle talde batek:
Ernst Ludwig Kirchner-ek, Erich Heckel-ek, Fritz Bleyl-ek eta Karl SchmidtRottluff-ek; urte bete beranduago Emil Nolde, Max Herrmann Pechstein
eta Otto Müller batu ziren taldera.

Karl Schmitt-Rottluffek izena eman zion taldeari, honako esanahiarekin:
taldeak zubia izan behar zuen, artea berritzeko eta konbentzionalismoekin
amaitzeko; hau da, ibaiertz batetik beste batera gurutzatu behar zuen
arteak. Etorkizuneko artearen oinarriak ezarri nahi zituzten eta, fauvistek
Frantzian egin zuten bezalaxe, arte-mintzaira berritu zuten.

1906ko urriaren 6an, Ernst Ludwig Kirchnerrek taldearen programa
argitaratu zuen xilografia batean: artea berriztatzeko deialdia zen.

Espresionistek eragin anitzak jaso zituzten: Vincent van Gogh, Edvard
Munch, Jugendstil edo Art Nouveau («Arte Gaztea»), fauvismoa, Afrikako
eta Ozeaniako artea eta Francisco de Goya, besteak beste.

Die Brücke estiloaren ezaugarriak honako hauek ziren: kolore puruak
eta bortitzak erabili zituzten; kolorea ez zen deskriptiboa; artelanek
zirriborroen antza

zuten;

naturatik

aldendu

egin

ziren;

barruko

mundua islatu zuten; errealitatea desitxuratu egin zuten; pintzelkadak
lodiak eta

oretsuak

ziren;

marra

bihurriak

erabili

zituzten;

perspektiba klasikoa apurtu zuten eta irudien formak sinplifikatu zituzten.
Arteak herri exotikoen antza izan zuen.
Olio-pintura lantzeaz gain, xilografiak, litografiak eta akuarela ere landu
zituzten artista espresionistek.
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Gairik kutunenak honako hauek izan ziren: gizakia eta natura, zirkuaren
eta kabaretaren eszenak, gaua eta misteriotsua zena, prostituten
mundua, biluziak, bainulariak eta bizitza hiri handietan.

1911n,

taldea

Berlin

hirian

ezarri

zen,

eta,

handik

aurrera,

bakoitzak estilo pertsonalagoa garatu zuen. 1913an taldea desegin zen,
haien arteko desadostasunak zirela-eta.

Ernst Ludwig Kirchner

Paisaiak, biluziak, hirietako eszenak
eta

erretratuak

jorratu

zituen. Taldearen

bultzatzaile

nagusitako bat izan zen. Lehen Mundu
Gerran parte
desoreka

hartu

mentalak

Naziek haren
endekatutzat

zuen,
sufritu

ondorioz,
zituen.

artelanak
hartu

zituzten

arte
eta

Suitzara alde egin zuen.

Autorretratua soldadu gisa, 1915
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Karl Schmidt-Rottluff-en eta Emil Nolde-ren zenbait lan:

Fariseoak, 1915. K. Schmidt-Rottluff

Misiolaria, 1912. Emil Nolde
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Neue Künstlervereinigung («Artisten Elkarte Berria»): 19091911

Elkartea 1909an sortu zen, Munich hirian, Wassily Kandinsky-ren
eta Alexej

von

eta August

Jawlensky-ren

Macke

batu

eskutik;

ziren.

eta

Artista

1910ean,

horiek

Franz

Zaldun

Marc

urdinaren

taldean sartuko dira geroxeago, talde horren aurrekaritzat hartzen
ziren.

Arte

ofizialaren

kontrako

erreakzioa

zen

eta

gainontzeko

arteen

lotura proposatzen zuten. Forma artistikoak berritu nahi zituzten, baina
ez zuten

estilo

jotzen zuen

komunik.

heinean,

W.

besteak

Kandinskyren

pinturak

postinpresionismora

eta

abstrakziora
fauvismora

hurbiltzen ziren.

Hirugarren

erakusketa

arteko desadostasunak
eta kontrakoen

sortu

artean.

W. Kandinskyk,

antolatu
ziren

Aitzakia

W.

zutenean,
Kandinskyren

arrazoi

teknikoa

artisten
jarraitzaileen
izan

zen:

hirugarren

erakusketarako,

V

Konposizioa izeneko koadroa
ikusgai jarri nahi zuen. Baina,
elkarteko

kideek

leporatu zioten
neurria

ez

koadroaren

zegoela

lotuta

indarreanzeuden estatutuekin
.Ondorioz,

taldea

desegin

egin zen.
V konposizioa, 1911.
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Der Blaue Reiter («Zaldun Urdina»): 1911-1914

Neue

Künstlervereinigung

eta Franz

Marcek,

elkarte

utzi

zuten

berria

artistek,

sortu

Wassily

zuten

Kandinskyk

Munichen

1911n.

Talde horretako partaideak ere honako hauek ziren: August Macke,
Gabriele Münter, Paul Klee, eta Marianne von Werefkin.

W. Kandinskyk eta F. Marcek Almanaka izeneko pinturari eta musikari
buruzko liburu bat argitaratu zuten, 1912an. Liburuaren azalean W.
Kandinskyk egindako zaldun urdin bat ageri da eta handik dator taldearen
izena.

Artea berritu nahian, urtero erakusketak egitea proposatu zuten artista
eraberritzaileekin. Bi erakusketa besterik ez zituzten ospatu, Lehen Mundu
Gerrak taldearen garapena apurtu zuen eta. Bigarren erakusketan artista
askok hartu zuten parte: zubiko partaideek, Frantziako fauvistek, Pablo
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Picassok eta Kazimir Malevitx-ek, esate baterako. Arteari begira, ez zuten
proposamenik edota arte-mintzaira komunik.

Arte desberdinak elkartu nahi zituzten; arteek mintzaira komuna zutela
esan zuten. Zubia baino mugimendu intelektualagoa eta espiritualagoa
zen eta, aldi berean, ez zen hain ihardukitzailea edo inkonformista.

Pinturaren artea garbitu nahi zutenez, abstrakziora hurbildu ziren; ildo
beretik jarraituz, mistizismoa, sinbolismoa, gaixo psikikoen eta haurren
mundua, herri-artea eta herri primitiboen artea izan ziren haien interesak.

Errealitatearen oinarri espirituala harrapatu nahian, kontzeptu mistikoekin
lan egin zuten. Hortaz, ez zuten natura deformatu nahi, aitzitik,
errealitatearen

barruko

egia

atera

nahi

zuten.

Forma

abstraktuak erabiltzea haien filosofiarekin bat zetorren, ikusten ez dena
agerian utzi nahi zuten-eta. Materialismotik espiritualismorako bidea
urratu nahi

zuten.

Lehen

Mundu

Gerra

aurreikusteak

eragina

izan

zuen haien ideietan: «Mundu hau gero eta beldurgarriagoa den heinean,
artea abstraktuago bihurtzen da» esan zuen Kandinskyk.

Kandinskyrentzat

koloreak

eragin

zuzena

zeukan

ariman,

koloreek sinbologia psikologikoa edo espirituala zeukaten eta.

Artistek eskuekin lan egiteaz gain, ezinbestekoa zuten lan intelektuala
burutzea. Artea ez zen bakarrik ikusten zen objektu bat, objektuaren
barrualdea ere baizik. Artistak artea azaldu beharra zuen.
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Haientzat artea eta natura kontzeptu desberdinak ziren. Naturan oinarritu
arren, artistak ez zuen errealitatea islatu behar; ostera, objektu batean
dauden formak aztertu behar zituen.

Zaldun Urdina XX. mendeko joera artistiko berriztatzaileena izan zela esan
daiteke.

Mosku, 1916. W. Kandinsky
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Euritan, 1912. Franz Marc

Wiener Secession («Vienako sezesioa»)
Vienako

sezesioa

1897an

sortu

zen

artista

talde

batek

Wiener Künstlerhaus («Vienako arte-akademia ofiziala») utzi zuenean.
Aurreko mugimenduetan
zuen helburu.

Ez

estilo desberdinak

zuen

gertatu
talde

garatu

zen

bezalaxe,

homogenoa

ziren.

artea

osatu,

Gustav

berriztatzea

eta

Klimt

joera
izan

eta
zen

lehenengo presidentea; hala ere, Klimtek ez zuen espresionismoa landu.

XIX.

mende

amaieratik

eta

XX.

mendearen

lehenengo

urteetan,

Viena hiria lehen mailako gune kulturala zen, bizitza intelektual handikoa.
Politikoki eta ekonomikoki, Europako hiri handien artean zegoen, Parisen
eta Berlinen parean. Berrikuntza asko ezagutu zituen, baina kontraesanez
beterik:

langile-mugimenduak

garatuz

zihoazen

aldi

berean,
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antisemitismoak ere bere lekua aurkitu zuen. Garai horretakoak dira
Sigmund Freud-ek argitaraturiko psikoanalisiaren teoriak. Agerikoa da
bada, artistek pertsonaien izaera psikologikoa irudikatu zutela.

Giro

horretan,

bi

espresionista

artista

nabarmendu

ziren: Egon Schiele eta Oskar
Kokoschka.

O.

Kokoschka

historiara

Alizia lurralde miresgarrian, 1942.

artearen

pasatu

da

emakumeen

biluziak

eta erretratu

psikologikoak

lantzeagatik.

Alabaina,

Kokoschkaren
oso eztabaidatua

estiloa
izan

zen,

artelan probokatzaileak egiten
zituelako. Pertsonaien izaera
islatzean, erretratatu askok ez
zuten haien burua antzematen
eta artelanaren kontra jotzen
zuten.

Kokoschkaren

arteak

kontzientziak astindu zituen,
konpromiso sozialaren bila ari
zelako. Gerren injustiziak eta
nazien erregimena ere salatu
zituen.

Arnold Schönberg, 1924.
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Egon Schieleren artelan gehienak erretratuak izan ziren; kopuru handi bat
emakume biluzien erretratuak, jarrera probokatzaileekin. Horrexegatik
leporatu zioten moralaren kontra jo izana.

Emakumea etzanda, 1917.

Wally alkandora gorriarekin, 1913.
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Novembergruppe («Azaroko taldea»): 1918-1919
Azaroko

taldea

espresionismoarekin

lotutako

Alemaniako

beste mugimendu artistiko bat izan zen. Max Pechstein-ek eta Cesar
Klein-ek taldea sortu zuten 1918ko abenduaren 3an Berlinen, gerra
ondorengo arte guztiei izaera berria emateko. 1918. urtearen amaieran,
Alemaniako egoera historikoa oso korapilatsua izan zen: urriaren 28an,
gerraren armistizioa gertu egon arren eta Alemaniak gerra galduta izan
arren, itsas-armadako goi agintariek Britainia Handiaren kontrako azken
erasoa egin nahi izan zuten. Baina, Kiel izeneko portuan zeuden ontzien
soldaduak matxinatu egin ziren aginduaren kontra. Matxinada Alemania
osoan zehar hedatu zen eta, abenduaren 9an, Berlinera ailegatu zen.
Langileek, soldaduek eta itsas-armadako marinelek batzorde iraultzaileak
antolatu zituzten lurralde osoan. Gobernuak, erradikalismoaren beldur,
matxinadak zapaldu zituen. Ondorioz, Gilen II.ak, Alemaniako kaiserrak,
koroari uko egin zion azaroaren 9an eta, azaroaren 11an, armistizioa
sinatu zen. Une horretan, hasiera eman zitzaion Weimarko Errepublikari.
Gerraondoko

espresionistek,

gertaera

horretan

oinarrituta,

izena

eman zioten taldeari.

Kideen

artean

margolariak

eta

eskultoreak,

zein

musikariak

eta arkitektoak egon ziren. Espresionismoaren talderik erradikalena
eta politizatuena

zela

esaten

da.

Haien

ustez,

arteak

eta

arkitekturak mundua hobetzeko baliabideak izan behar zuten. Helburu
soziala izan behar zuen arteak.
Arkitektoen

artean,

sailak lehentasuna

Arbeitsrat

eman

zion

(«Lan

Batzordea»)

arkitekturaren

arlo

izeneko
sozialari,

Alemania hondarretatik berreraikitzeko. Arkitektura arterik sozialena
zela baieztatzen zuten.
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Mugimendu filosofikoa izan zen. Utopia eta populismoa izan ziren haren
oinarriak edo leloak. Artea eta herria identifikatu zituzten, horregatik
eman

zioten

lehentasuna

arkitekturari.

Arte

plastikoek

ez zuten

ezaugarri komunik: estilo desberdineko artistak onartu zituztelako.
Pintore batzuek fauvismora edota espresionismora jo zuten; beste
batzuek, aldiz, abstrakziora.

1919an,

taldean

desadostasunak

sortu

ziren

eta

artista

batzuek erradikalismo politikoa ere proposatu zuten. Hori izan zen
hurrengo korrontearen hasiera: Neue Sachlichkeit («Objektibotasun
Berria»).
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Neue Sachlichkeit («Objektibotasun Berria»): 1919- 1933

Objektibotasun Berria 1919-1933 urteen artean zabaldu zen korrontea da.
1933an, Adolf Hitlerrek agintea lortu zuenean, abangoardia guztiak
amaitutzat eman ziren Alemanian. Artea bolada ilun batean sartu zen.

1925ean,

Mannheim

hirian,

Objektibotasun

Berria

espresionismotik aurrerako pintura izeneko erakusketa ospatu zen; handik
izena eman zion taldeari Gustav Friedrich Hartlaub-ek, Mannheim hiriko
Arte Galeriaren zuzendariak.

Neue

Sachlichkeit Lehen

zen. Gizarte

burgesa

eta militarrak

Mundu

kritikatu

ere

Gerraren
zuten,

atzetik

kritikatzeko.

gerraren hondamendia.

aurkako

ekarri

zeuden

Haiei

zuen:

izan

politikariak

leporatu

Gerraondoko

espresionimoaren norabidea

erreakzioa

zieten

giro

ezkorrak

errealitatearen

irudikapen

errealista eta objektiboa bueltatu egin ziren. Arte objektiboa izateak esan
nahi

zuen arte-mintzairak

errealistagoa

izan

behar

zuela,

gizartearekin konprometituagoa; arte-hizkuntza abstraktua edo espirituala
baztertu zuten, intronspekziora edo barne-behaketara jotzen zuelako.
Beraz, mugimenduak pintura erabili zuen gerraondoko egoera ikuspuntu
objektibotik

salatzeko .

arteak, baina

ikuslea

Izaera
eta

deskriptiboa
gizartea

berreskuratu

astintzeko

zuen

asmoarekin.

Hizkuntza abstraktua gainditu zuten eta hizkuntza errealista aldarrikatu
zuten.

Pintzelkada

oretsua

siluetak markatu
landu zituzten:

baztertu

zituzten.
errealitatea

zuten

Forman,

eta

irudien

ingeradak

espresionismoaren

desitxuratu

zuten,

edo

ezaugarriak

groteskoa

zena

irudikatu zuten eta errealitatearen karikatura egin zuten, esate baterako.
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Gerraren eszenak, hirietako giro immorala, burgesiaren eta militarren
erantzukizuna, pobrezia eta gerrak eragindako gaixoak izan ziren gairik
ohikoenak.

Mugimendu horrek bi adar edo eskola izan zituen:



Objektibotasun

Berria:

zuten. Ordezkari

nagusiak

gizartearen
Otto

Dix,

kritika
George

zorrotza
Grosz

egin

eta

Max

Beckmann izan ziren.

 Errealismo

Magikoa:

Ordezkari nagusiak

Georg

pintura
Scholz,

lasaiagoa
Georg

landu

Schrimpf,

zuten.
Alexander

Kanoldt eta Carl Grossberg izan ziren.

Pragersstrasse edo Pragako kalea, 1920. Otto Dix

Alemaniako neguko ipuina, 1919. George Grosz
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Entartete Kunst («Arte Endekatua»)

Adolf Hitlerrek agintea hartu eta lau urtetara, 1937an, Entartete Kunst
izeneko erakusketa ospatu zen Munich-en, abangoardien artisten lanak
mespretxuz ikusgai jartzeko.

Modernitatea eta arte berritzailea 1933an amaitu ziren, naziek Alemania
kontrolpean zutenetik 1945 arte.

Artista espresionisten lan asko eskegi ziren erakusketan eta artisten
zapalkuntza hasi zen momentu horretan, horregatik askok erbesterako
bidea hartu zuten. Nazien ustez, arte hori arte gorrotagarria zen, ez
baitzuen alemanen izpiritua islatzen: arte «ez alemana, judutarra eta
komunista» zela esan zuten. 1937-1941 urteen artean, erakusketa
hori Alemaniako hainbat hiritara eraman zuten, estilo horren kontrako
propaganda egiteko.

Adolf Zieglerrek antolatu zuen
erakusketa,

eta

bilduma partikularretatik

eta

publikoetatik
artelanak

konfiskatutako
batu

zituen.

Zieglerrek

oso

modu

narrasean

antolatu

zuen

erakusketa,

artistak

eta artelanak
uzteko:

barregarri

koadroen

artisten

eta

artelanen kontrako
eta

biraoak

alboetan

egin

pintadak
zituzten,

Joseph Goebbels Arte Endekatuaren erakusketa
bisitatzen, 1937.
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koadroak makur eskegi zituzten, bestak beste. Erotasunaren gelan, arte
abstraktuaren lanak jarri zituzten ikusgai.

Municheko erakusketari hasiera eman zitzaion egun berean, nazien arte
ofizialaren

beste

erakusketa

deutsche Kunstausstellung

(«Arte

Nazien ideologia

goraipatzen

familia alemanak

etxeko

bat

Alemanaren

zuten

giroan,

inauguratu
artelanak

soldadu

zen:

Erakusketa
ikusi

indartsuak,

Große
Handia»).

ahal
neska

ziren:
eta

mutil ilegorriak eta Alemaniako paisaia bukolikoak, besteak beste.

Familia erretratua, 1939. Hans Schmitz-Wiedenbrück
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4.3. KUBISMOA: 1907-1914
Kubismoa

1907an

sortu

zen

Frantzian.

Fauvismotik

aldendutako

mugimendu artistikoa zen. Pablo Picasso, Georges Braque eta Juan Gris
izan ziren ordezkari nagusiak. Korronte hori 1914an amaitutzat eman zen
arren, artista askok bide hori jorratzen jarraitu zuten: Jean Metzinger-ek
eta María Blanchard-ek, besteak beste.

Kubismoaren historia Daniel-Henry Kahnweiler-ekin lotu zen hasieratik,
mugimenduaren bultzatzaile nagusia izan baitzen. Alemanian jaiotako
judua zen, eta, XX. mende hasieran, Parisera joan eta arte-galeria bat
ireki zuen. Artista kubistek haien lanak areto ofizialetan erakutsi ordez,
Kahnweilerren

galerian

jarri zituzten

ikusgai,

eta

han

hasi

zen

kubismoaren ibilbidea.

Estiloaren izena Louis Vauxcelles-ek (fauvismoa bataiatu zuen artekritikari berberak) asmatu zuen 1908an, Georges Braqueren erakusketa
bat ikusi ondoren, honakoa mespretxuz esan zuenean: “Geometrialari
ezikasiak dira, paisaiak eta giza-gorputzak graziarik gabeko kuboetara
eramaten dituzte.... Xelebrekeriak kubikoak”.

Kubismoak

objektuak

forma

geometrikoetan

bihurtu

nahi zituen:

esferatan, zilindrotan, piramidetan eta konotan, esate baterako. Paul
Cézanne

izan

zen

teknika

horren

aitzindaria;

natura forma

geometrikoetara mugatzen saiatu zen. Beraz, kubismoan eragin handiko
artista izan zen. Bestalde, aipatzekoa da Afrikako herrien arteak ere
eragin handia izan zuela kubismoan.

Kubismoak hizkuntza berria asmatu zuen eta geometrizazioaren teknika
hutsa ere gainditu egin zuen. Perspektiba tradizionala guztiz apurtu zuten
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eta

objektua

ikuspuntu

desberdinetatik

irudikatu

zuten: esaterako,

aurretik eta albotik ikusita aldi berean. Ikusleak bere buruan amaitu behar
zuen lana. Ondorioz, naturarekiko lotura galdu egin zen eta objektuak atal
txiki-txikitan
objektuaren

deskonposatu zituzten.
benetako

itxura

Margolari

interesatu;

kubistei

aitzitik,

ez

zitzaien

objektuen

barruko

egiturka irudikatu zituzten. Ez zuten objektuen kanpoko itxura irudikatu
nahi; aldiz, barruko muin edo esentzia aldaezina utzi nahi zuten agerian.

Karta jokalariak, 1893. Paul Cézanne

Sakontasuna eta hirugarren dimentsioa desagertu egin ziren. Margolarien
helburua errealitatea bi dimentsiotan irudikatzea izan zen. Objektuaren
bolumenak plano askotan eztanda egin zuen eta siluetaren marra apurtu
zen. Artelan kubistek ematen zuten apurtutako ispiluen isla zirela. Artekritikari batzuek esaten zuten artista horiek lau dimentsioko pinturak
sortu zituztela, hiru dimentsioak gainditu zituztelako.

Argiaren

erabilera

ere

desagertu

egin

zen

eta

artelanek

ez

zuten errealitatearen kolorea islatzen. Paleta kromatikoa eskasa izateaz
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gain, oso kolore apalak erabili zituzten. Grisak, berdeak eta gorrihoriak izan ziren kolorerik maiteenak. Baina, artelan monokromatikoak
ere margotu zituzten eta haietan kolorearen gradazioa eta itzalak ezabatu
zituzten.

Objektuen

xehetasunak

desagertu

egin

ziren:

zenbait

lanetan

objektuaren ezaugarri bakar batetik antzematen ziren. Horretaz gain,
collagearen teknika

ere

erabili

zuten

eta

aurretik

existitzen

ziren

elementuak txertatu egin zituzten lanetan: egunkarietako zatiak, adibidez.
Jorratu

zituzten

gaiak

ohikoak

izan

ziren:

paisaiak,

erretratuak

eta bodegoiak. Arlo horretan ez ziren batere berritzaileak izan.

Ulertzeko estilo zaila izan zenez, artista kubistek idatziz azaldu behar izan
zioten haien artea publikoari. Handik aurrera, artistek manifestuak idatzi
behar izan zituzten haien artea zertan
zetzan azaltzeko.

Kubismoa hiru adarretan banatzen da:


Kubismo cezaniarra: 1907-1908.



Kubismo analitikoa: 1909-1012.



Kubismo sintetikoa: 1912-1914.

Kubismo cezaniarraren eredu izan ziren
Pablo Picassoren Avignongo andereñoak
(1907)

eta

Geroges

Braqueren

Etxeak urmaelean

(1908)

Natura geometrizatu

egin

lanak.

zuten,

oso

paleta kromatiko eskasa eta kolore apalak
erabili zituzten eta perspektiba klasikoa

Etxeak urmaelean, 1908. G. Braque
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desagertarazi

egin

zuten;

baina figurak,

natura

eta

errealitatea

oraindik antzeman egiten ziren.
Pintura klasikoan edo akademizistan, argia eta ikuspuntu desberdinetatik
behatzen ezinbesteko elementua zen giro jakin bat lortzeko; margolari
kubistek, berriz, alde batera utzi zuten argia, forman arreta jartzeko. G.
Braqueren aipatutako koadroan, Mediterraneoko paisaia izan arren, ez
ziren islatzen gune horretako eguzkiak zeukan indarra edo berezitasuna.
Formak —kasu horretan kubikoak— elementu nagusi bihurtu ziren.
Naturaren elementuek bazterreko papera izan zuten.

Kubismo

analitikoaren

ezaugarririk nabarmenena
askotan

deskonposatzea

Picassok eta
ikusten

objektua

Georges

zuten

zen.

Braquek

errealitatea

aitzitik, pentsatzen

zuten

ez

plano
Pablo
zuten

margotzen;
errealitatea

pintatzen zuten.

Objektuei bolumena kendu zieten. Pintura iaia monokromoa

zen

gabekoa.

Plano

eta geometrizazioa
zituzten.

Planoak

eta

perspektibarik
desberdinak

nabarmendu
bata

nahi

bestearen gainean

gainjartzen ziren, abstrakziora hurbiltzeko.
Irudikatutako objektua ia ezagutezin bihurtu
zenez, zenbait elementu antzematen ziren,
ikusleari laguntza emateko.

Kubismo
Biolina eta paleta, 1909. G. Braque

analitikoan

asko irudikatu

eguneroko

zituzten:

objektu

musika-tresnak,
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edalontziak eta

frutaontziak,

besteak

beste.

Lerro

nagusiak

lerro

horizontalak, bertikalak eta diagonalak izan ziren. Koadroak estatikoak
ziren, irudiek ez zuten inolako mugimendurik agertzen.
Georges

Braquek

sintetikoa lehen
Edalontzi

landu
aldiz;

bat

kartoi zatiak

zuen

Frutaontzia eta

izeneko

itsasi

kubismo

zituen:

koadroetan,
papier

collé

izeneko teknika erabiltzen hasi zen. Collagea,
berriz, jatorri desberdineko zatiekin (papera,
kartoia, burdin-haria edo alanbre, partiturak)
lan

egitean

datza.

Kubismo

analitikoaren

aldean, kubismo sintetikoak figuraziora jotzen
zuen eta abstrakziotik urrundu zen. Banaka
datu batzuekin

eta

objektuaren informazio
zuten.

forma

sinpleekin,

handia

eman

Objektuak ezinbesteko

irudikatzen

nahi

lerroekin

zituzten, irudiaren

sintesia

egiteko.

Kubismo

sintetikoak ere
kolorea
berreskuratu
zuen

Edalontzi bat, 1911. P. Picasso

eta

paleta kromatikoa handitu zen.

Kubismoak

artea

zentzumenetatik

errealitatetik bereizi

nahi

eta
zuen;

ondorioz, objektuaren eta bere irudikapenaren
arteko esperimentazio-bidea
G. Braqueren

ireki

hitzetan:

adimenean oinarritutako

zuten.
“Kubismoa

artea

da.
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Frutaontzia, 1912. G. Braque

Zentzumenek desegituratu egiten dute,
adimenak egituratu”.

Arte

kubistan

sentimenduek ez zeukaten tokitik, eta
zeregin

hori

arrazoiak

betetzen

zuen. Arte kontzeptualaren atea ireki
zuen,

izan

ere

korronte intelektuala

zen. Muturreko objektibotasunera heldu
nahi

zuten, nolabaiteko

mistizismoarekin lotuta.

Kubismoaren

barruan

ere

orfismoa

garatu zen. Ordezkari nagusiak Robert
Delauny eta František Kupka izan ziren.
Kolorea

berreskuratu

formaren
zuten.

zuten

nagusitasunaren kontra
Koloreak

erritmoa

eta
jo
eta

mugimendua eman zien R. Delaunyren
lanei,

kontrako

koloreak

erabiliz.

Mihiseak argia berreskuratu zuen. Lerro
bihurriak,

makurrak

zirkularrak izan ziren ohikoenak.

eta
Botila, edalontzia eta egunkaria,
1914. J Gris
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Newton-en diskoak, 1911. F. Kupka
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4.4. PABLO PICASSOREN IBILBIDE ARTISTIKOA: 1881-1973
Pablo Picasso XX. mendeko arte garaikidearen artista nagusietako bat izan
zen. Kubismoaren sortzailetzat hartu zen, Georges Braquerekin batera,
baina beste estilo artistiko batzuk ere jorratu zituen: pintura figuratiboa,
espresionismoa edota surrealismoa, kasurako. Lehen mailako margolaria
izateaz gain, eskulturan ere oso lan berritzaileak egin zituen.

Irudimen handiko artista izan zen eta bizi zuen garaiarekin konprometitua
zegoen. Bere artea bizitza pertsonalaren eta egoera historikoaren ispilu
izan zen. Horren adibiderik famatuenetarikoa Gernika (1937) koadroa izan
zen. Picassoren ibilbide luzean, gizakiaren drama eta egia agerian utzi
nahi

izan

zituen:

horretarako

errealitatea desitxuratu

egin

zuen,

ezkutukoa ateratzeko. Haren artea ez zen erraza; konbentzionalismoetatik
urrundu zen eta askotan desatsegina eta zakarra zen. Ikusleak jarrera
epela ez izatea lortu zuen.

1881ean

Malagan

jaio

arren,

haurtzaroa

eta

gaztaroa

A

Coruñan, Bartzelonan eta Madrilen pasatu zituen. Marrazketa-irakasle
baten semea zenez, oso goiz hasi zen margotzen. Zortzi urterekin egin
zuen

lehenengo

olio-pintura:

Pikadore

horia

(1890).

1891an, aitak

irakasle postu bat lortu zuen A Coruñako Arte Ederren Eskolan, eta familia
osoa joan zen hara. Pablo Picassok pintura-ikasketak jarraitu zituen eta 13
urterekin lehenengo erakusketa egin zuen. 1895ean, aitak Bartzelonako
Arte Ederren Eskolan katedra bat lortu zuen eta familia osoa joan zen
hara. A Coruña utzi baino lehen, Conchita ahizpa hil egin zen difteriak jota
eta horrek eragina izan zuen Picassoren artelanetan. Pintura-ikasketekin
jarraitu zuen eta nerabea izanik, maisutasuna erakutsi zuen pintzelekin.
Bartzelonan hamar urtez bizi izan zen, baina bidaiak eta egonaldiak
tartekatu

zituen

Madrilera

mundu bohemioarekin

eta

Els quatre

izeneko

gats

eta

anarkismoarekin
tabernan,

Parisera .

Konde-hirian,

harremanetan
arte

jarri

zen.

modernistaren
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aterpean, erakusketa

antolatu

zuen.

Oraindik,

ez

zuen

estilo

pertsonala garatu, baina maisu agertu zen.

Picasoren

ibilbide

artistikoa

hainbat

etapatan

banatzen

da:

etapa

urdina, etapa arrosa, kubismo cezaniarra, kubismo analitikoa, kubismo
analitikoa,

etapa neoklasikoa,

etapa

surrealista,

etapa espresionista,

Vallauris eta azken etapa.

Etapa urdina: 1901-1904. Urte haietan
Paris eta Bartzelona artean bizi izan zen.
Bi pasadizok baldintzatu zituzten etapa
horretako
1895eko

pinturaren
arrebaren

ezaugarriak:
heriotzak

eta

Casagemas izeneko lagunaren suizidioak,
1901ean. Barruko Gitarra jole agure itsua,
1903 tristura, giro txiroa etsipena, eta
injustiziak
Malenkoniaz
garai

hirien islatu

beteriko lanak

hartakoak.

kolorea

zituen

lanetan.

izan

ziren

Etapa horretan,

urdin

nabarmendu

erabiltzearekin
bakardadea helarazi

pena
nahi

zen, urdina
eta
baitzituen.

Irudiek itxura luzanga zuten, Grekoren
eraginagatik, ziurrenik.
Gitarra jole agure itsua, 1903.
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Etapa arrosa: 1905-1906. 1904an
Parisen ezarri

zen,

Bateau-Lavoir

izeneko tailerrean, eta hiriko mundu
bohemioan
aurkezten

sartu
zuten

zen Akrobaten

zen. Koadroek
mundua,

familia

ez

tximinoarekin,

1905 hain tristea eta mingarria; baina
pertsonaien
bakardadea ere

aurpegietan
antzeman

zen.

Medrano Zirkuaren artisten erretratu
asko egin zituen. Kolore epelak erabili
zituen

gehien

bat:

laranjak. Itxura

leuna

arrosak
eta

eta

delikatua

ematen zuten garai hartako lanek.

Kubismoa: 1908-1916. Etapa arrosatik kubismora jauzi egin zuen:
kubismo cezaniarra (Avignongo andereñoak, 1907); kubismo analitikoa
(1909-1912) eta kubismo sintetikoa (1912- 1914) landu eta asmatu
zituen.

Avinongo

andereñoak

koadroan sakontasun

eta

perspektiba klasikoa

abandonatu

zituen

eta ikuspuntu desberdinetatik egin zituen
bost emakumeren erretratuak. Pertsonaien
aurpegietan

ere

Afrikako

eragina nabarmena
edertasun
lanak.

Arte

zen.

klasikoaren
klasikoa

maskaren
Emakumeen

kontra
eta

jo zuen

errealistaren

aurreko erantzun gogorra izan zen koadro
hori.
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Ambroise

Vollard-en

(1910) kubismo

erretratua

analitikoaren

adibidea

zen. Bolumena desagertu egin zen eta
irudia plano anitzetan deskonposatu zuen.
Kolore

urriko

paleta erabili

zuen;

oso

kolorek soilak ziren. Ambroise Vollard garai
hartako arte-merkataria izan zen.

Gitarra,

1913.

Kubismo

sintetikoaren

adibidean, egunkari zatiak erabili zituen
eta mihisean itsatsi. Kolorea berreskuratu
zuen, baina sakontasuna eta perspektiba
kanpo utzi zituen.

Etapa

neoklasikoa: 1917-1927.

haietan,

pintura

Urte

figuratibo

errealistara bueltatu zen. Lehenengo Mundu
Gerra amaituta, etapa baikorra hasi zen
Pablo Picassorentzat.
bakea igortzen

zuten

asko, familia-eszenak,
Paul semea

jaioa

bainulariak eta
landu

lanek.

egin zituen.

eta

Erretratu

amatasunak
zen—,

antzerkirako

zituen. Zenbait

erraldoian

Lasaitasuna

—

biluziak,
oihalak

figura
Irudiek

ere

tamaina
itxura

trinkoa zeukaten. Hala ere, lan kubistak
egiten jarraitu zuen.
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Etapa

surrealista:

1928-1932.

Picassok ez zuen inoiz bere burua
margolari

surrealistatzat

jo,

baina haren hainbat lan mugimendu
horretan

sartu

ezegonkorrak
bere artean:
deformatu
beteriko

zitezkeen.
islatu

figurak
egin zituen,

koadroak

Garai
zituen

luzatu

eta

munstroz

egin zituen

eta

lerro bihurriak ere erabili zituen. Izua
eta beldurra transmititu zituen. Gerra
Zibilak

eztanda

egin

zuenean,

Pradoko Museoko zuzendari izendatu
zuten, baina ez zuen inoiz kargu hori
bete.

Bainulariak, 1918.

Picassoren etapa espresionista. 1937an
eta II. Errepublikako gobernuaren enkarguz,
Gernika koadro famatua egin zuen. Lana
korronte espresionistaren ikur nagusia da.
1937-1947 urteen artean, espresionismoa
landu zuen. Gerraren aurkako deiadarra eta
sinboloz

beteriko

garaiko larritasuna

artelana
adierazi

Korronte

espresionistako

ezinegona

eta

zituen.

Koloreak

nagusiak gerra

izan
nahi

eta

zuen.

lan guztietan

sufrimendua
asko

zen,

ilundu

islatu
ziren.

heriotza

nahi
Gai
izan

ziren. Vallauris izeneko azken etapan (1947Bainularia pilotarekin, 1932

1954), eskultura- eta zeramika-lanak landu
zituen, batez ere.
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Azken etapa: 1954-1973. Azken urteetan, pinturara jo zuen berriz.
Paleta kromatiko handia erabili zuen etapa horretan. Gai anitzak jorratu
zituen: arte klasikoaren bertsio berriak, amatasunak, familia-eszenak,
zezenak, haurtzaroa, besteak beste.

Emakumea negarrez, 1937.

Meninak, 1957.
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4.5. FUTURISMOA: 1909-1949
1909ko

otsailaren

20an,

Figaro egunkarian

Filippo

Tommaso

Futurismoaren

Marinetti-k

Manifestua

Le

argitaratu

zuenean, korrontearen ibilbidea hasi zen. Frantzian sortu arren, Italiako
kultura tradizio

klasikotik

handiko lurraldean,

Italian,

zuen mugimenduak.

askatzeko

jaio

sortu

klasizismoarekin

Lehenengo

zen

erakusketa

zen.

Tradizio

futurista

klasiko

amaitu

1911n

nahi

ospatu

zen Milanen.

Aipatutako dokumentuak futurismoaren, zentzu zabalean ulertuta, asmoadierazpenak biltzen zituen: iraganaren eta tradizio klasikoaren aurka jo
zuen; arteak garaiko gizarte industrialari erantzun behar zion, hiri berrien
bizimodua eta teknologia goraipatuta. Arteak gizarte berriarekin bat egin
behar zuen. Makinen ezaugarrien gurtza egin zuten: indarra, abiadura,
energia, mugimendua eta arintasuna, esate baterako.

F. T. Marinettiren manifestuko hamaika esalditan laburbildu zituen haren
proposamenak, haietako batzuk honako hauek izan ziren:


“Adorea,

ausardia

eta

funtsezko elementuak

izango

asaldura
dira”.

gure

Marinetti

olerkiaren

olerkaria

zenez,

manifestuaren ardatz nagusia literaturarekin lotuta zegoen, baina
gainontzeko arteak berehala lotu zitzaizkion.


“Munduaren

gailurra

edertasun

berriaz

aberastu

dela

baieztatzen dugu: abiaduraren edertasuna. Lasterketa-kotxe bat...
Samotraziako Garaipena baino ederragoa da”.


“Borrokan

baino

ez

dago

edertasunik.

Izaera

oldarkorrik

gabeko artelana ezin da maisulantzat hartu. Indar ezezagunen
eraso bortitz

bezala

ulertu

behar

da

pintura,

gizakiaren

aurrean makurtzera bihurtzeko”.
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“Goraipatu

nahi

ditugu

gerra, militarismoa,

abertzaletasuna,

anarkisten keinu suntsitzailea, heriotzara eramaten dituzten ideiak
eta emakumearekiko mespretxua”.


“Museoak, bibliotekak eta mota askotariko akademiak suntsitu
nahi ditugu;

eta

moralismoari,

feminismoari

eta

gainontzeko koldarkeria oportunistei eta utilitarioei eraso egingo
diegu”.
Marinettiren iritziak zirela eta, futurismoa oso mugimendu eztabaidatua
izan zen: Italiako faxismoaren mugimendurako lagungarria izan zelako.
1919an, Marinetti alderdi faxistan sartu zen. Mussoliniren defentsa sutsua
egin zuen askotan, eta Espainiako Gerra Zibilean boluntario parte hartu
zuen

nazionalen bandoan.

Hala

eta

guztiz

ere,

futurista

batzuk

anarkismoaren eta sozialismoaren ondotik ibili ziren. Bestalde, futuristek
ez zuten mugimendua artera bakarrik mugatu nahi izan, bizitzarako
jarrera zen eta gizakiaren bizitza aldatu nahi zuten.

Marinetti olerkaria izan arren, haren teoriak eta proposamenak diziplina
askok

onartu

zituzten,

eta

1909tik

aurrera

arlo

askoren

manifestuak argitaratu ziren: pinturarena, arkitekturarena, dantzarena eta
musikarena, besteak beste. Testu teorikoek pisu handia izan zuten, eta
mugimenduaren proselitismoa zuten helburu. Manifestuak argitaratu
ondoren, irakurketa publikoak egiten ziren antzokietan eta toki askotan.

Margolari futuristen manifestua 1910an argitaratu zuten honako hauek:
Umberto Boccioni-k, Carlo Carrà-k, Luigi Russolo-k, Giacomo Balla-k eta
Gino Severini-k.

Pinturaren

manifestu

futuristari

dagokionez,

iraganaren

gurtzarekin amaitu nahi zuen eta gizarte garaikidea goraipatu; ildo
horretatik, mugimendua

eta

abiadura

irudikatu

zituzten

artelan
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askotan. Imitazioa gorroto zuten eta orijinaltasuna zuten helburu. Artekritikariak mespretxatu egiten zituzten eta haien eginkizunak alferrikako
lantzat hartzen zituzten. Tradizio klasikoan jorratu ziren gaiak ukatu
egiten

zituzten:

haien

ustez,

artistek

gai

berri-berriak

irudikatu

behar zituzten. Halaber, teknologiaren eta zientziaren asmakizunak eta
ondorioak miresten zituzten.

Mugimendua eta abiadura irudikatu zituzten lanetan. Hori lortzeko, figuren
mugimenduak jarrera desberdinetan irudikatzen zituzten, komikietan eta
marrazki bizidunetan gaur egun egiten den bezala. Aldiberekotasuna islatu
nahi zuten, objektu baten hainbat irudi elkarren ondoan ipinita.

Txakurraren dinamismoa uhalarekin, 1912. Giacomo Balla

Futurismoak lotura zuzena zeukan Italiako egoera ekonomikoarekin
eta industrializazioa homogeneoa ez izatearekin: iparraldeko hiriak (Milan,
Turin eta Genova) asko aldatu eta garatu ziren; hegoaldean nekazaritza
zen nagusi eta pobreagoa zen. Gauzak horrela, abangoardia futuristak
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iparraldean izan zuen jatorria. Bestaldetik, Italiak artean izan zuen
nagusitasuna XIX. mendean amaitu egin zen eta bigarren mailako
potentzia artistiko bihurtu zen. Horren kontra erantzuteko, lidergoa
berreskuratzeko sortu zen futurismoa.

Abiadura

eta

mugimendua

lantzeaz

gain,

bestelako

gaiak irudikatu

zituzten: makinak, automobilak, fabrikak, indarra, hirien zalaparta eta
kirolak, hau da, gizarte industriala. Gerra eta militarismoa ere landu
zituzten. Horren adibidea da Carlo Carràren Manisfestazio esku-hartzailea
(Aberriaren jaia), 1914koa. Italian gerra lehertzear zegoenez, bi joera
nagusitu ziren: parte hartzearen aldekoa eta kontrakoa. Esaterako, Carlo
Carràk bigarrenaren alde jo zuen.

Mugimendua irudikatzea haien obsesioa izan
arren, soinua eta kolorea ere adierazi zituzten:
soinua,

uhin

kolorearen

segida baten

bitartez;

dardararen inpresioa,

eta

kolore

osagarriak erabiliz. Haien helburuak lortzeko
irudiak

plano desberdinetan

zituzten,

kubistek

bezala. Alabaina,

egiten

kubistek

egin zituzten

deskonposatzen
irudi

eta

zuten
estatikoak
futuristek

irudiak mugimenduan.

Normalean,

kolore

puruak

eta

distiratsuak

erabili zituzten, baita irudi geometrikoak ere. Lerro bihurriak nahiago
zituzten; kubistek, berriz, lerro zuzenak. Irudi geometrikoak erabiltzeak
abstrakziora eraman zuen futurismoa. Kubismoaren antzekotasunak izan
arren, helburu desberdinak zituen kubismoak.
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Lehenengo Mundu Gerra amaitu ondoren, futurismoaren adar bat sortu
zen: aire-pintura izenekoa. Hitzak esaten duen moduan, errealitatea
airetik irudikatuko zuten artelanetan. Ordezkari nagusietako bat Tullio
Cralli izan zen. Teknikaren eta zientziaren garapenari esker, gizakiak
zerutik eta abiadura handian irudikatu zituen.

Paratxuta, ireki baino lehen, 1939.
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4.6. DADAISMOA: 1916-1922
Tristan Tzara-k, Hugo Ball-ek, Jean Arp-ek eta Richard Hülsenbeckek dadaismoa sortu zuten. Mugimendu artistiko eta kultural hori Zürichen
jaio zen, 1916an. Urte horretako otsailaren 5ean, Hugo Ballek eta Emmy
Hennings-ek Kabaret Voltaire fundatu zuten, artearen joera berriak
ikertzeko

eta

bultzatzeko.

Handik

gutxira

beste artista

batzuk

mugimendura batu ziren eta korronteak bideari ekin zion.

Urte hartako otsailaren 2an, Hugo Ballek prentsa ohar bat atera zuen,
hiriko artistak lehenengo ekintzan parte hartzera gonbidatzeko. Otsailaren
5ean, Ballek saioari buruz honako hau idatzi zuen: “Aretoa jendez
gainezka zegoen, askok ez zuten tokirik aurkitu. Arratsaldeko seiak
aldera, ekialdetar itxura zeukan ordezkaritza bat agertu zen. Karpetak eta
koadroak besapean zeuzkaten lau gizontxo ziren, eta atseginez makurtzen
ziren. Euren burua aurkeztu zuten: Marcel Janco margolaria, Tristan
Tzara, Georges Janco eta izena ahaztu dudan laugarren bat. Kasualitatez,
han ere Arp zegoen, eta elkar ulertu genuen hitz askorik gabe. Jancoren
goiaingeru eskuzabalak gainontzeko artelan ederrekin batera eskegita
zeuden, eta

arratsalde

horretan

ere,

Tzarak

antzineko

estiloko

bertsoak irakurri zituen”.

Mugimendua Lehenengo Mundu Gerraren ondorioz sortu zen: Europako
hainbat tokitako artistek eta intelektualek babesa aurkitu zuten han.
Bada, gerratik aldendu ziren eta garaiko egoera kulturala irauli egin zuten.
Futuristen aldean, dadaistek gerraren kontrako jarrera agertu zuten eta
pentsamendu askea ere aldarrikatu zuten. Horietariko batzuek, Max
Ertnst-ek esate baterako, gerran soldadu gisa parte hartu zutenez, gerrari
gorrotoa zioten.
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Gerraren eragina zela eta, aipatutako partaideen jatorria oso bestelakoa
izan zen: Hugo Ball, Emmy Hennigs eta Richard Hülsenbeck AlemaniakoaK
ziren; Tristan Tzara eta Janco anaiak, Errumaniakoak; eta Jean Arp,
franko alemaniarra.

Voltaire

kabaretean

ekintza

artistiko

anitz

ospatzen

ziren:

olerkien irakurketak; artista plastiko garaikideen erakusketak; musikaentzunaldiak eta dantza-ikuskizunak, besteak beste; baina, guztiak izaera
probokatzailearekin egiten ziren. Olerkiak aldi berean ozen irakurtzen
ziren hainbat hizkuntzatan eta oihuekin lagunduta, musika kakofonikoa
interpretatzen
edozein

zen,

eta zentzugabekerian

ikuskizun

eta Europako
esaterako,

antzezten

balore
oso

burgesei
bitxiak

zen.
trufa
izan

eta

umorean

oinarritutako

Helburu

nagusiak

probokatzea

egitea
ziren;

ziren.

Olerki fonikoak,

asmatutako

hitzekin

olerkiak errezitatzen zituzten.

Hona hemen ikusgai Hugo Ball jantzi kubistarekin, Karawane olerki
fonikoaren irakurketan:
https://www.youtube.com/watch?v=N8i13r0HzlE

Europak bizi zuen anabasa-egoera ikusita, artista horien leloa subertsioa
izan zen gerraren kontra, konbentzio artistikoen kontra eta burgesiaren
nagusitasunaren kontra jotzeko. Gerrak ekarritako hondamendiak zirela
eta, gizarte burgesa eta aurretiko garapenean jarritako fedea kolokan jarri
zituzten. Hori horrela, dadaistek zentzugabekeriara eta umorera jo zuten
gogoz eta, ondorioz, adierazpen artistikoak ikuspuntu horretatik behatu
zituzten eta arteari buelta eman zioten.

Dadaismoa esanahirik gabeko hitzetik dator, «dada» hitzetik, hain
zuzen ere.

Esan

ohi

da

Tristan

Tzarak

kasualitatez

aurkitu
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zuela: frantsesa-alemanierako hiztegi bat ausaz ireki zuen eta hitz hori
agertu zen.

Dada

hitz

frantsesak

umeek

erabiltzen

zuten

«egurrezko zalditxoa» esan nahi du; errusieraz eta errumanieraz, berriz,
baiezko bikoitza

da.

Beste

batzuek

esaten

dute

Hugo

Ballek

eta

Richard Hülsenbeckek hitza hiztegian aurkitu zutela aktore batentzako
izena bilatzen

ari

zirenean.

Eta

Jean

Arpek

honela

azaldu

zuen

1927an: “Honen bidez aitortzen dut dada hitza Tzarak asmatu zuela
1916ko otsailaren 16an arratsaldeko seietan. Nire hamabi semeekin
presente nengoela,
Zürichko Terrasse

Tzarak
Kafean

lehenengo
gertatu

aldiz

zen.

esan

zuen

Nolanahi

ere,

hitza”.

Hau

kontzeptuak

arrakasta izan zuen inguru horren artisten artean eta korronteari izena
eman zion.

Aldi berean, Cabaret Voltaire izeneko aldizkaria argitaratu zuten Europa
osoko abangoardien testu literarioekin eta artistikoekin. Sei zenbaki
bakarrik argitaratu ziren, baina dada hitza horietan agertu zen Hugo
Ballen eskutik. Ale haietan hainbat hitzkuntzatan idatzitako testuak
eta marrazkiak biltzen ziren. Urte bete pasata, aldizkariaren izena DADA
izatera pasatu zen eta beste zazpi zenbaki argitaratu ziren. 1918an,
hirugarren zenbakian dadaismoaren manifestua agertu zen, Tristan Tzarak
idatzia. Hona hemen manifestuaren zenbait ideia:



“«Dadak» ez du ezar esan nahi”.



“Artelana ez da edertasuna bera izan behar, edertasuna hil egin daeta”.



“«Dada»

zentzugabearen

irakaskizuna

da;

publizitatea

eta negozioak ere elementu poetikoak dira”.


“Burmuinaren

eta

antolakuntza

sozialaren

tiraderak

suntsitzen ditut”.
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“Sistemen

kontra

nago:

sistemarik

ez

izatea

da

onargarria

den sistema bakarra”.


“Artea

zerbait

pribatua

da

eta

artistak

bere

buruarentzako

egiten du; artelan ulergarria kazetarien emaitza da”.


“Artelan indartsuak, zuzenak, zehatzak eta, batez ere, ulertezinak
behar ditugu. Logika zailtasun bat da. Logika beti da faltsua”.



“Moralaren

eta

logikaren

kontrola...

gure

esklabotasunaren arrazoia”.


“Gizabanakoaren unerik onena baieztatzen da zoramen egoeraren
ondoren”.



“...logikaren

deuseztatzea...

«dada»

da;

hierarkia

guztien

eta ekuazio sozialen indargabetzea... «dada» da”.

Hau da, kulturarekin, artearekin eta konbentzionalismo sozialekin tabula
rasa

egin

nahi

zuten.

«Dada»

esatea

probokazioa

esatea

zen

eta ezarritako kanonei ezetz esatea. Nahiz eta programa zehatzik ez izan,
zenbait ideia azpimarratu daitezke.

Lehenengo

momentuetan,

beste abangoardien

artelanak

haiek
onartzen

antolatutako
bazituzten

erakusketetan
ere,

geroxeago

antiartea aldarrikatu zuten. 1917an, Dada Galerian (jadanik Cabaret
Voltaire itxita zegoeela) Pablo Picassoren artelanak ikusgai jarri ziren
lehenengo erakusketa dadaistan; baina, handik gutxira, artearen kontrako
jarrera bultzatu zuten. Francis Picabiaren esanetan: “Artea ergelentzako
produktu farmazeutikoa da. Kubismoa kakaztutako katedrala da”.

Dadaistek ez zuten estilo komunik sortu: garaiko egoerari erantzuteko,
banakako ekintzak jorratu zituzten. Arrazoiaren eta dogmaren kontrako
artea egin nahi zuten. Garapen industrialak ekarritako suntsitzeko
gaitasuna zela eta, zentzugabekeriaren eta umorearen bitartez erantzun
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zuten.

Max Ernst-ek

honako

hau

esan

zuen:

“Dadaismoa

ergelaren desordenari emandako erantzun baketsua

gerra

zen”. Dadaistek

kolokan jarri zituzten mendebaldeko zibilizazioa eta arte klasikoa. Marcel
Duchamp-ek, adibidez, Mona Lisari bibotea ipini zion.

Dadismoa eta F. Nietzche-ren filosofia elkarri lotuta zeuden: Nietzchek,
moralaren ordez, artearen eta bizitzaren arlo dionisiakoa bultzatu zuen.
Eta dadaistek teoria hori praktikara eraman zuten. Jarrera politikoa
nazionalismoen kontrakoa zen, Europa gerrara eraman baitzuten.

Arte plastikoetan haien helburuak lortzeko, collagea, eguneroko objektuak
eta fotomuntaketa erabili zituzten. Haien adierazpen artistikoak honako
ideietan oinarritu ziren: bat-batekotasunean edo espontaneotasunean,
lotsagabekerian, ironian, anabasan, kontraesanetan eta inperfekzioan. Ez
zuten betiko edertasunik lortu nahi, artea barregarria baizik. Koadroetan
fantasiaz

beteriko

hitzak sartu

zituzten,

margoaren

berezitasunaren

kontra jotzeko. Neurri batean, arte iragankorra ere landu zuten, hau da,
iraupen

gutxiko lanak

burutu

zituzten:

Francis

Picabiak,

esaterako,

oinetakoen zolan koadro bat margoztu zuen, Louvre Museoan aurkezteko.
Artea eta pintura suntsitu nahi izan arren, zenbait lan gaur egungo
lehenengo mailako artelantzat hartzen dira; beraz, esan daiteke ez zutela
artea suntsitu.

XX.

mendeko

bigarren

zuen dadaismoak:

erdialdeko

performanceetan,

estiloetan

eragin

pop-artean

eta

handia
arte

izan

poveran,

esate baterako.

Suitzan

jaio

arren,

Yorken, Frantzian,

nazioarteko

Alemanian

eta

mugimendua
beste

toki

izan

batzuetan

zen:

New

dadaismoak

arrakasta handia izan zuen.
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Honako helbide honetan, Greta Deses-ek, 1967an Cannes-ko zinemaldian
aurkeztutako Dada dokumentalaren zati bat ikusi daiteke:

https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc

Dadaismoa Berlinen
Lehenengo

Mundu

dadaista desegin

Gerra

egin

zen

amaitu
eta

ondoren,

partaideak

Züricheko

Europatik

talde

sakabanatu

ziren. 1918an, Richard Hülsenbeck-ek Berlineko talde dadaista antolatu
zuen honako partaide hauekin: Hannah Höch, John Heartfield, Raoul
Hausmann, Johannes Baader eta Wieland Herzfelde.

Hori izan zen dadaisten talderik politizatuena, Alemaniako egoeraren
berezitasunagatik.

Lehenengo

Mundu

Gerra

amaitu

eta Weimarko

Errepublika sortu ondoren, Alemaniako egoera oso ezegonkorra izan zen:
alde

batetik,

Friedrich

Ebert-en

gobernu

sozialista berriak

iraultza

espartakista edo komunista indarkeriaz zapaldu zuen; eta beste aldetik,
ekonomiaren egoera oso latza zen. 1917ko neguari arbi-negua esan
zitzaion, biztanleek arbia besterik ez baitzeukaten jateko.

Hori ikusita, Berlingo talde dadaistak gobernuaren eta garaiko erakundeen
aurkako jarrera argia hartu zuen. Ezaguna da Johannes Baader-en
anekdota: mezatan zegoela, apaizak galdetu zuenean Jesukristo zer ote
zen, honako hau erantzun zion: “Zure moduko pertsonentzat ezer ez,
arranopola!”

Fotomuntaketa eta foto-collagea generoak landu zituzten. Astoen gaineko
pintura ukatu zuten, arteak garai berriekin lotura zuzenagoa izateko.
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Mundua

aldatu

egin

zenez,

artea

ere

aldatu

beharra

zegoen.

Zentzugabekeria eta bat-bateko jardunak zituzten gustuko.

Moztu sukaldeko labanarekin, 1919. Hannah Höch

Hans

Richter-en

ere dadaismoarekin

eta

Viking

lotura

Eggeling-en

zeukaten.

Honako

film

abstraktuek

helbide

honetan

bigarrenaren Sinfonia diagonalaren zati bat (1924) dago ikusgai:

https://proyectoidis.org/sinfonia-diagonal-de-viking-eggeling/

Dadaismoa Hannoveren
Hannoverko

dadaismoan,

Berlingo taldearen

aldean,

Kurt

Schwitters

Schwittersen

nabarmendu

dadaismoak

ez

zen.
zeukan

kutsu politikorik, baina denboraren poderioz eta artearen ikuspegitik,
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oso estilo

iraultzailea

jorratu

zuen,

Bigarren

Mundu

Gerraren

osteko mugimenduen eta arte poveraren aurrekaria izan baitzen.

Eratzea emakume nobleentzat, 1919.

Schwittersek

jatorri

heterogeneoko

material

asko

erabili

zituen

collageak eta muntaiak egiteko: papera, egurra, oihalak edota zakuoihalak, latoia,

burdin-haria,

eguneroko edozein

egunkari

zaharrak,

ileak,

iltzeak

eta

objektu. Elementu horiek beste errealitate batean

bihurtu zituen. Ikuspuntu artistikotik begiratuta, esanahi berria ematen
zien. Haren lanak pinturaren eta eskulturaren arteko nahasketa ziren,
Merz izenekoak. 1918tik aurrera hasi zen objektuen eta testuen zatiak
haren lanetan sartzen: Kommerzbank hitza egunkari bateko iragarki
batetik hartu zuen Schwittersek, eta bigarren silaba erabili zuen koadro
batean itsasteko; handik aurrera, izen hori erabili zuen artelanak eta
berak argitaratutako

aldizkaria

izendatzeko.

Schwittersek

egindako

guztia «merz» zen.
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Bere

lanik

famatuena

eraikuntza miseria

Merz

erotikoaren

katedralarekin zen, 1920-1936 urteen
artean egin zuen. Stuttgarteko haren
etxebizitzan, zutabe bati itsatsi zizkion
jatorri

desberdineko

kalean

material asko:
aurkitutakoak,

igeltsuzkoak, paperezkoak,
egurrak,

sokak, botoiak,

objektuak

eta

Merzbau

hori

mila
ez

olioak,
lagunen

gauza desberdin.
zuen

aldez

aurretik pentsatu, denbora pasatu ahala
egin zuen.

Bi solairutako altuera zeukan artelanak, baina 1936an, Alemaniatik alde
egin behar izan zuenean, Bigarren Mundu Gerrako bonbardaketa batean
hondatu egin zen. Lan horren bitartez, Schwittersek erabateko artelana
sortu nahi izan zuen: arte guztien batasuna. Gaur egungo instalazioetan
eragina izan zuen.

Honako helbide honetan Schwittersek ozen irakurritako Ursonata olerki
fonikoaren zati bat dago ikusgai:

https://www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM
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Dadaismoa Kolonian
Jean

Arp

izan

eta harekin

zen

batera,

Koloniako
Max

Ernst

dadaismoaren
eta

bultzatzaile

Johannes

nagusia,

Baargeld,

Alfred

Ferdinand Gruenwald nabarmendu ziren.

Baargeld margolaria eta artista izateaz gain, taldeko mezenasa ere izan
zen. Familia aberats batekoa izanik, testuinguru horren Alderdi Komunista
fundatu zuen eta mugimendu dadaistaren jarraitzaile sutsua izan zen.
Berak aukeratutako Baargeld goitizena trufa egiteko aukeratu zuen,
baargeld hitzak «eskudirua» esan nahi baitu. Oso entzutetsua izan zen
Baargeldek

1920an

antolatutako

Dada

Austellung, Dada

Vorfrühling

(«Dada erakusketa, Dada udaberri goiztiarra») oso entzutesua izan zen:
garagardotegi batean ospatu zen eta komunetatik sartu beharra zegoen,
eta patioan sartu bezain pronto, bertso lizunak botatzen zituzten lehen
jaunartzeko soinekoaz jantzitako neskato bat topatzen zuten ikusleek.
Erakusketan

denetarik

zegoen:

Dureroren koadro

bat,

hormetan

aipatutako artisten collageak, Max Ernsten lan bat suntsitu ahal izateko
eta

objektu

probokatzaileak.

Hori

zen

Koloniako

talde

dadaistaren helburua: eskandalua eta probokazioa sorraraztea.

Arlo artistikoan, hiru artistetatik Max Ernst nagusitu zen. Dadaismoa landu
ondoren, 1922tik aurrera, surrealismoa ere jorratu zuen Parisen. Kolonian
egindako

collageetan

marrazketa

teknikoaren

elementuak edo

pieza

mekanikoak sartu zituen, objektuen arteko harreman berriak sortzeko.
Testuingurutik atera zituen elementuak, beste errealitate bat asmatzeko
eta beste esanahi bat emateko. Elementuek erliebe bat sortzen zuten bi
dimentsioko plano batean: Esperientzia luze baten emaitza

(1919).

Pinturan eskandalua ere bilatu zuen, Ama Birjina umea jotzen (1926)
izeneko koadroan ikusten den bezalaxe.
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Esperientzia luze baten emaitza, 1919.
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Ama Birjina umea jotzen, 1926.

Dadaismoa New Yorken eta Marcel Duchamp

1913. urtea inflexio-puntua izan zen Estatu Batuetako artearentzat. Urte
horretan, otsailaren 17tik martxoaren 15era, Armory Show izeneko
erakusketa ospatu zen New Yorken, Europako eta AEBko arte garaikideko
artelanak erakusteko. Erakusketa hartan Marchel Duchampek aurkeztu
zuen Biluzik, eskailera bat jaisten (1912) artelana eta arrakasta handia
izan zuen. Garai hartan pentsaezina zen New York hiria arte garaikidearen
ardatz izatea, gehien bat arte akademizista egiten zelako.

Pertsonaia garrantzitsuenak Marcel Duchamp, Francis Picabia eta Man Ray
—Filadelfian jaioa—, izan ziren. Beste biek Europa utzi zuten eta Ipar
Amerikan

ezarri

ziren

Lehenengo

Mundu

Gerrak

iraun

zuen

urteetan, gerraren kontrako jarrera erakusteko.

AEBra

alde

egin

baino

lehen,

Duchampek

Frantziako estilo postinpresionista, fauvista eta
kubista

maisutasunez

landu

zituen. Etapa

horretan Biluzik, eskailera bat jaisten, 2.a
margoztu

zuen

1912an. Parisko

Independenteen Aretoan ikusgai jarri zuenean,
kubistek errefusatu

egin

zuen,

haien

ustez

Duchampek kubismotik alde egiten baitzuen.
Hori ikusita, artelana handik kendu eta Armory
Show izenekoan

jarri

zuen;

han

arrakasta

izugarria lortu zuen.

Gorri-hori gamako koloreak nagusitzen dira
olioarekin pintatutako koadroan: erdiko figurak
argiagoak dira; ingurukoak, aldiz,

marroi
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ilunekoak.

Goiko

aldean, eskaileraren

ezkerreko
zatiak

aldean

ikusten

eta

dira

eta

beheko

eskuineko

amaierarik

gabeko

eskaileraren inpresioa ematen du. Koadroaren erdiko gunea gizaki baten
figurak betetzen du eta mugitu egiten dela ematen du. Figura errepikatuta
ageri

da

mugimendua deskonposatzeko.

Figura geometrikoak

zenbait

tokitan borobilduta erabili zituen lana burutzeko. Argia kanpotik datorrela
ematen du. Mugimenduaren faseen abstrakzioa lortu zuen, argazkigintzan
oinarrituta. XIX. eta XX. mendeen artean, Eduard Muybridge eta Jules
Marey argazkilariek

egin

zuten.

Figurak panpina

mekanikoa

edo

automata bat ematen du, giza gorputza makina izango balitz bezala.

1915ean, New Yorkera alde egin zuen eta han zegoela, ready made
izeneko artelanak asmatu zituen.

Ready madea eguneroko objektuak arte
bihurtzean

datza.

Objektuak testuingurutik
funtzio
Askotan,
zituen

artistikoa

aterata,

lortzen

zuten.

zenbait moldaketa

egiten

edo

beste

objektuekin

konbinatzen zituen,

esanahi

emateko.

arteari

buruzko

zalantzak izatea

bilatzen

zuen

Duchampek,

probokazioa

Ikusleak
baita

Eguneroko objektuek
lortzen

zuten,

museo

berria

ere.

duintasuna
batean

edo

galeria batean ikusgai jartzen zituelako.
Artearen
konbentzionalismoekin amaitzeko,
zentzugabekeria eta harridura erabili
zituen ready made horietan. Artearen
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eta edertasunaren kontzeptuak banatu egin zituen, eta adierazi nahi zuen
industriak fabrikatutako objektuek ere edertasuna zeukatela. 1913an,
lehenengo ready madea egin zuen: Bizikleta-gurpila.

Beira handia izeneko artelanean oso lan berezia egin zuen. 1915-1923
urteen artean lan egin zuen koadro hartanan. Beirazko bi xaflen artean
elementu desberdinak sartu zituen. Lekualdatze batean hondatu egin zen,
eta artistak amaitugabetzat eman zuen. Gaur egun, Filadelfiako Artearen
Museoan ikusi daiteke.

Marcel Duchampen lana definitzea eta sailkatzea oso zaila izan da beti.
Betiko balore artistikoak kolokan jarri zituen, baina gaurko artearen
aurrekaritzat

hartu

izan

da.

Duchampek

arteari

egindako

ekarpena eztabaidaezina da.

Beira Handia, 1923.
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4.7. SURREALISMOA: 1924-1939

Surrealismoa

1924an

hasi

zen,

André

Bretonek

Surrealisnioaren

Manifestua idazteaz batera. Manifestuan korrontearen definizioa eman
zuen, hiztegi baten azalpena izango balitz bezala: “Surrealismoa: izena
da,

maskulinoa.

pentsamenduaren

Automatismo
funtzionamendu

psikiko
erreala

garbiaren bitartez,
azaltzen

saiatzen da.

Pentsamenduaren diktaketa da, arrazoi erregulatzaileak parte hartu gabe
eta estetikarekin edo moralarekin zerikusirik izan gabe”.

Nolanahi

ere,

hitza

1917tik

hasi

zen

erabiltzen

inguru

literarioetan. Guillaume Apollinairek Tiresiasen titiak. Drama surrealista
bi ekitalditan eta hitzaurrea izeneko antzezlanaren atarikoan erabili zuen
lehenengo aldiz: “Gizakiak ibiltzeko ekintza imitatu nahi zuenean, gurpila
asmatu zuen; baina gurpilak ez dauka hanka baten antza...Modu berean,
inkontzienteki, surrealismoa sortu du”. Urte berean, Apollinairek hitz bera
erabili zuen Parade balletari buruzko egunkari bateko artikulu batean. Biek
jaso zituzten oso kritika txarrak.

Honako helbide hauetan, Parade balletaren erreportaje bat eta 2007an
egindako antzezpena ikus daitezke:

https://vimeo.com/75088817
https://www.youtube.com/watch?v=YejpJ4kMH_0

André Bretonek eta Philippe Soupault-ek Eremu magnetikoak (1919)
liburuan idazketa automatikoaren teknika (pentsamendu arrazionaletik
aldentzen zen idazketa) baliatu zutenean ekin zitzaion bide surrealistari.
Arlo literarioan, idazketa automatikoa izan zen lorpenik handiena. Horren
arabera,

idazleak

inkontzienteari

hitz egiten

utzi

behar

zion

eta
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kontzienteak eragiten zuen zentsurarekin amaitu behar zuen. Idazleak,
paperaren aurrean zegoela, baldintzarik gabeko pentsamendua ateratzen
utzi behar zuen. Emaitza ez zen testu koherentea izan behar, arrazoirik
gabeko

pentsamenduaren diktaketa

adieraztea

zeukan

baizik.

helburu, estetikaren

Olerkariaren

eta

nia

zentzumenen

aske

lokarriak

apurtuz; baita moralarenak eta errealitatearenak ere. Ikusten ez zen
errealitatearen zentzua atera nahi zuten.

Sigmund

Freuden

zuten surrealismoan.
eta emozioak

ametsei

buruzko

teoriek

Horien

arabera,

gure

gordetzen

ditu

eragin

handia

adimenak

subkontzientean

izan

oroitzapenak

eta

ametsetan

azaleratzen dira. Ideia horiek surrealista guztiak harrapatu zituten eta
ametsek eragindako

testuak

(eta

geroxeago

lan

plastikoak

ere)

ekoiztuko zituzten.

Beste abangoardietan gertatu legez, artearen arlo askotan egin ziren lan
surrealistak: antzerkian eta balletean, zinemagintzan eta musikan. Luis
Buñuelen Txakur andaluziar bat da film surrealistarik ospetsuena.

Surrealismoa

dadaismotik

sortu

bazen

ere,

dadaistek

antiartea defendatzen zuten; surrealistek, berriz, arte-mintzaira berria
sortu nahi

zuten.

artea defendatu

Zoriaren

zituzten

bi

eta

konbentzionalismoen

mugimenduetan,

baina

kontrako
ikuspuntu

desberdinetatik.

Arlo plastikoan mugimendu oso emankorra izan zen eta nabarmendu ziren
artistak honako hauek izan ziren: Salvador Dalí, Joan Miró, Meret
Oppenheim, René Magritte eta Max Ernst.
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Margolaritzan bi aurrekari izan zituen mugimenduak. Alde batetik, aurreko
mendeetan fantasiaz beteriko lanak egin zituzten artistak: Jeronimo
Bosch, Giuseppe Arcimboldo edota Giovanni Battista Piranesi. Piranesik
Irudizko

espetxeak

(1761)

izeneko

grabatuetan,

inora

ez doazen

eskailerak margotu zituen.

Amets gaizto baten eszenatokiko egiturak direla ematen du; ezinezko
egiturak, eskailera klaustrofobikoak.

Bigarren aurrekaria Giorgio de Chiricoren pintura metafisikoa izan zen.
Italiako hirietako plazak giro oniriko batean irudikatu zituen. Pertsonaiarik
gabeko plaza bakartiak eta isilak margotu zituen. Lehenengo Mundu Gerra
amaituta ez zegoenean, giro lasaiak marraztu zituen. Ohiko testuingurutik
ateratako objektuak txertatu zituen haren koadroetan, inkontzientearekin
harremanak bilatzeko eta objektuen barruko esentzia agerrarazteko.
Gizakiaren irudia manikiek ordezkatu zuten. Goiko koadroaren izenburua
Bikotea (Dorre gorriko modeloak) da, 1915ekoa.

79

Margolari

surrealistek

pentsamendu

askean

beste

errealitate

oinarritu

ziren.

bat

irudikatu

Zoria,

zuten,

irudimena,

eta

ametsak,

inkontzientea eta askatasuna izan ziren surrealisten tresnak.

Joan Mirok eta André Masson-ek surrealismo abstraktua landu zuten;
Salvador Dalík eta René Magrittek, aldiz, lan figuratiboak egin zituzten.
Teknika

anitzak

erabili

zituzten:

pintura,

argazkigintza,

collagea,

objektuak-muntatzea, objektuak ekoiztea, frottagea (azalera zimurtsu
baten gainetiko paper batean arkatz bat igurztea, azalerako marrazkia edo
erliebea paperean islatzeko), automatismoa eta gorpu bikainaren teknika
(artista batzuek lan baten zati bat egiten zuten, besteek egingo zutena
jakin gabe, artelan bakarra bata bestearen segidan osatzeko). Idazketa
lantzeko ariketa batetik hartu zuten izena, idazle batek honako esaldia
idatzi zuenean: “Le cadavre exquis boira le vin nouveau”, hau da,
“Gorpu bikainak ardo berria edango du”.

Teknika horietaz gain, beste batzuk ere praktikatu zituzten: aerografiak
(txantiloi baten bitartez errepikatu daitezken irudiak egitea), ketzeko
teknika edo keztaketa (kearekin marraztea) eta dekalkomania (orri batean
pintura isurtzean datza, gero tolestu egiten da eta sikatu baino lehen,
bitan banatu).

Herri primitiboen, eroen eta haurren artea miresten zituzten, batbatekotasunean

oinarritzen

baitziren.

Pentsamendu

ezkutuan

eta

debekatuan bilatzen zuten inspirazioa, baita erotismoan eta sexuan ere.
Oso izenburu luzeak ipintzen zizkieten haien lanei, eta askotan logikarik
gabekoak edo bi esanahitakoak izaten ziren.

Subkontzientea eta ametsen mundua irudikatu nahi zituzten, ondorioz,
elementu inkongruenteak sartuko zituzten lanetan: fantasiazko makinak;
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gorputz anatomiaren atalak objektu batean;

fobiak; izaki ez bizidunei

bizitza eman zieten eta errealitatearekin loturarik ez zeukaten irudi asko,
arrazoitik aldentzeko nahiarekin. Arrazoia anabasarekin alderatu zuten eta
handik ihes egitea proposatu zuten.

Gai anitzak jorratu zituzten: erotasuna, erotismoa, askatasuna, amodioa,
mina eta ametsak; alegia, errealitate inkontzientea. Hitzak ere erabili
zituzten koadroetan, irudiaren esanahia osatzeko. Dadaistek ere egin
zuten hori. Irudiek ohiko esanahia galdu zuten, zentzugabekeria eta
misterioa indartzeko.

Horren guztiaren emaitza izan zen zentzurik gabeko artelanak sortzea,
ulertezinak ziren lanak.

Zelebes elefantea, 1921. Max Ernst.
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René Magritte

Belgikako margolari surrealista izan zen. Irudimen handiko lanak egin
zituen, errealitatearen pertzepzioa aldatzeko eta ikusleengan harridura
sortzeko. Surrealismo kontzeptuala landu zuen: errealitatearen esentzia
ateratzeko eta arteari buruzko hausnarketa ere egiteko.

Anbiguetate handiko lanak ziren Magrittenak. Egunerokoan zegoen magia
adierazi nahi zuen. Umore zentzugabea nagusitzen zen haren artelanetan.
Haren arteak haurren itxura izan arren, munduaren eta gizakiaren arteko
harremana ikertu nahi zuen. Ikusleak artelanean parte hartzea bultzatu
zuen Magrittek: ikusleak buruan osatu behar zuen artelana, eta ikusmira
lortu nahi zuen.

Hau ez da pipa bat, 1928.

82

Salvador Dalí
Espainian,

Salvador Dalí izan zen surrealismo figuratiboaren ordezkari

nagusia. Ametsak irudikatzen zituen. Bere lanetan, mundu errealeko
elementuak irudimeneko elementuekin elkartu zituen, hau da, ametsetan
elkarrekin agertu daitezkeenak. Dalík sexuari eta erotismoari erreferentzia
egiten zien askotan.

Marrazkigile oso trebea zen eta metodo paranoiko-kritikoa asmatu zuen:
objektu bati beste baten ezaugarriak ematea. Diziplina oso bestelakoak
landu zituen: pintura, eskultura, diseinua, marrazkia, moda eta zinema
ere.

Memoriaren persistentzia, 1931.

Dalíren koadro famatuenetarikoa daukagu. Erlojuek gizadiaren natura
galkorra adierazi nahi zuten, baita gizakiak daukan denboraren kontrako
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lehia ere. Koadro horretan, zenbait atal errealistak ziren, paisaia, esate
baterako; eta beste batzuk, ametsetatik aterata zeudela ematen zuten,
erlojuak edo etzanda dagoen figura, adibidez. Dalík esan zuen erlojuak
egiteko Camembert gaztan inspiratu zela. Biguna zena hilkorra zen
Dalírentzat. Inurriak ere heriotzaren eta dekadentziaren sinboloak ziren.
Mihise gaineko olioarekin egin zuen. Koadro horretan erabilitako teknika
oso zehatza da: marrazkia akademikoa da eta ingeradak nabarmenak
dira; kontraste handiko koloreak erabili zituen, distiratsuak eta ilunak,
ametsen giroa sorrarazteko; eta lerro zuzenak eta bihurriak nahastu
zituen orekarik galdu gabe. Koadroaren elementuak kostako paisaia
batean daude: erdian, fantasiatik ateratako irudia erlojuarekin; ezkerrean,
beste hiru erloju mahai baten gainean; eta eskuinean, hondartza eta
itsaslabarra.

Honako esteka hauetan lanaren interpretazio batzuk ikus daitezke:
https://www.youtube.com/watch?v=lk97vULz4xI
https://www.youtube.com/watch?v=e7sr7Gpw5Tc

Meret Oppenheim

Surrealismoa landu zuen emakumea izan zen. Zentzugabekeria eta
umorea erabili zituen haren lanetan. Eguneroko objektuekin lan egin zuen,
baina esanahi berri bat emateko. Eguneroko objektuak manipulatu egiten
zituen,

ikusleengan

erantzuna

sorrarazteko

eta

arrazoiaren

kontra

jotzeko.
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Gosaria larruekin, 1936.

Gosaria larruekin eskultura bat da eta 22 urterekin egin zuen. Ikuslea
artegatu egin nahi du, oso bestelako elementuak nahastu dituelako:
ukimen leuna daukan larruarekin gosaltzeko objektuak estali ondoren,
nazka sorrarazi dezake du ikusleengan.
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4.8.

ABSTRAKZIOA:

1910-1930.

Abstrakzio

lirikoa,

suprematismoa eta neoplastizismoa
XX. mende hasierako abangoardiek formak sinplifikatu eta estilizatu arren,
arte figuratiboa landu zuten gehien bat, kubismo sintetikoa izan ezik.
Abangoardia horietan, irudien formak antzematen ziren. Abstrakzioak,
aitzitik, lerroen eta koloreen nahasketa erabili zuen, arte-hizkuntza berria
probatzeko eta figurazioarekin amaitzeko. Abstrakzioak formaren eta
gaiaren arteko harremana apurtu zuen. Abstrakzioa ez zen XX. mendeko
asmakizuna, historiaurrean horren adibide asko egon baitziren.

Urte askotan, lehenengo pintura abstraktua Vassily Kandinskyri leporatu
arren, lehenago zenbait aurrekari agertu ziren; horietariko bat Hilma af
Klint izan zen. Hilda af Klint margolari suediarrak paisaia eta erretratu
naturalistak egin zituen lehenengo urteetan. Baina, 1906an, abstrakziora
jo zuen Tenpluarentzako pinturak izeneko seriea egin zuenean. Margo
horiek 1986an aurkeztu ziren, bera hil eta berrogei urtera. Af Klinten
pintura

abstraktuan,

garaiko

zientziaren

aurrerapenek

eta

teoria

okultistek izan zuten eragina. Wilhelm Conrad Röntgen-ek (X izpien
aurkitzaileak)

eta

Heinrich

Hertz-ek

Rudolf
(uhin

elektromagnetikoarenak) agerian utzi
zuten

ikusezinak

ziren

beste

errealitateak posibleak zirela. X izpien
bitartez, gorputzaren barrukoa ikusten
zen

eta,

bitartez,
transmititu
Teoria

uhin
airetik
ahal

okultistek,

paranormalak

elektromagnetikoen
eta
zen

hutsunetik
informazioa.

aitzitik,

azaldu

nahi

gertakari
zituzten,

arrazoitik eta zientziatik aldentzeko.
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Artelan abstraktuak ez zituen inoiz ikusgai jarri, uste baitzuen garai
hartako publikoak ez zituela ulertuko. Idatzita utzi zuen, hil eta hogei
urtetara eskegi ahal zirela; baina zoritxarrez, askoz gehiago itxaron behar
izan zen Hilma af Klinten lanak ezagutzeko.

Errenazimendutik objektuaren irudikapena eta errealismora hurbiltzea izan
ziren artelanen bi ezaugarri nagusiak; baina pintura abstraktuak uko egin
zien ezaugarri horiei eta, haren helburuak lortzeko, arte-mintzaira berria
sortu behar izan zuen.

Abstrakzioaren sorrera ulertu ahal izateko, bi azalpen eman dira.
Lehenengoak

defendatzen

du

testuinguruak

abstrakzioa

baldintzatu

zuela: krisi-momentuetan, hau da, Lehenengo Mundu Gerran hain zuzen
ere, errealitatearen irudikapenarekin amaitu nahi zuten, haien ezintasuna
edo inpotentzia adierazteko. Paul Klee-k honako hau esan zuen: “Mundua
gero eta beldurgarriago bihurtzen den heinean, gero eta abstraktuagoa
egiten da artea; mundu alaiak, berriz, lurreko artea berekin dakar”.

Bigarrenak, aitzitik, testuingurua baztertu zuen eta pintura abstraktuak
absolutua irudikatu behar zuela defendatzen zuen. Horretarako, hizkuntza
unibertsala eta objektiboa asmatu behar zuen. Errealitatearen aniztasuna
banaka batzuen elementu aldaezinetan eta mugatuetan bildu nahi zuten.
Arte abstraktua errealitatera hurbiltzeko modu bat zen.
Abstrakzioak

ez

espiritualtasuna

zuen

mundu

transmititu

nahi

naturalaren
zuen,

isla

artistaren

egiten.

Artearen

barruko

mundua

helarazteko eta ikuslea hunkitzeko. Artistek formarik gabeko hizkuntza
asmatu zuten. Ez zuten objekturik irudikatzen, bestelako errealitatea
baizik. Horretarako lerroak, formak eta koloreak erabili ziren artehizkuntza berri batekin. Kolorea askatasun osoarekin erabili zuten eta
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koloreak nahastu eta gainjarri egin zituzten. Koloreek eta formek esanahia
ematen zioten artelanari. Ikusleak tartean sartu nahi zituzten, haiek lanak
interpretatzeko. Mundu ezagunaren formak ahaztu zituzten, arte garbia
aurkitu nahi zutelako. Forma geometrikoak oso maitatuak izan ziren
artista abstraktuentzat. Ez zituzten edertasuna eta perfekzioa irudikatu
nahi, ikusezina zen errealitatea baizik. Perspektiba galdu zen eta bi
dimentsioko lanak egin zituzten.

Artelanen izenburuak bi modutan erabili zituzten artistek: batzuek
koadroaren esanahia errazteko erabili zuten; eta beste batzuek, berriz,
esanahia errazten ez zituzten izenburuak aukeratu zituzten, elementu
erredundante gisa.

Abstrakzioan

korronte

batzuk

garatu

ziren:

abstrakzio

lirikoa,

suprematismoa, konstruktibismoa, neoplastizismoa eta orfismoa.

Abstrakzio lirikoa, 1910
Korrontearen ordezkari nagusia Vassily Kandinsky izan zen. Der blaue
Reiter taldeko partaidea izatetik (espresionista izatetik) abstrakziora jo
zuen 1910ean,

lehenengo lan abstraktua egin zuenean. Kandinskyren

artean, Wagnerren musikak eragin handia izan zuen: Lohengrin opera
ikusi zuenean, soinuak koloreekin erlazionatzen hasi zela aditzera eman
zuen berak. Horrexegatik, esan omen da Kandinskyren artelanak koloreen
eztandak zirela.

Kandinsky

margolaria

izateaz

gain,

arte-eorialaria

ere

izan

zen:

Espiritualitatea artean (1911) eta Puntu eta zuzena planoaren gainean
(1926) izeneko liburuetan, koloreen eta formen baloreen taula bat agertu
zuen. Liburu horietan oinarrituta, hona hemen Kandinskyren zenbait ideia:
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Elementu plastikoak puntua, lerroa, planoa eta kolorea dira.



Puntua elementu primarioa da, estatikoa; eta posizioa markatzen
du.



Puntuak eragiten

duen

itzala

lerroa

da,

edozein

norabidetan

mugitzen denean. Norabide bakarreko lerroak lerro zuzenak dira; bi
norabide gurutzatzen direnean, lerro angeluarrak sortzen dira; eta
badaude ere lerro bihurriak edo kurboak.


Musika-tresnekin alderatu zituen koloreak: horia tronpetarekin;
gorria tubekin eta danborrekin; laranja kanpaiarekin eta urdina
flautarekin.



Kolorea eta forma elkarri lotuta daude. Forma nagusiak hiru dira:
hirukia, lauki zuzena eta zirkulua. Hirukia kolore beroekin lotuta
dago; lauki zuzena eta zirkulua, berriz, kolore hotzekin.



Zirkuluak perfekzioa eta osotasuna irudikatzen ditu; hirukiak, berriz,
energia. Urdina zirkuluaren kolorea da eta horia hirukiarena. Hiruki
horiak tentsioa eragiten du eta mugimendu eszentrikoa dauka, hau
da,

kanporako

mugimendua.

Zirkulu

urdinak

mugimendu

zentrokidea dauka.


Koloreek ere sentsazioak transmititzen dituzte: zuria edo argitasuna
jaiotzarekin

lotu

zuen;

beltza,

berriz,

heriotzarekin;

gorria

alaitasunarekin eta berdea baretasunarekin.


Lerroen eta irudien norabideak ere esanahia dauka: lerro horizontala
hotza da; lerro bertikala beroa eta diagonala epela.

Honako esteka honetan, Kandinskyren teoriak eskematikoki azalduta
daude:
https://www.youtube.com/watch?v=H7WDD5Vh7pc

Honako esaldi honetan bere teoriaren zenbait ideia agertzen dira: “Hiruki
baten angelu zorrotzak zirkulu batekin eragiten duen kontaktuak ez du
Jaungoikoaren

hatzamarrak

Adanen

hatzamarrarekin

baino

eragin
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txikiagorik sortzen. Hatzamar horiek ez dira anatomia, ezta fisiologia ere,
errekurtso piktorikoak baizik; zirkulua eta hirukia ez dira geometria:
errekurtso piktorikoak dira”.

Kandinskyren teoriek artearen hiztegia berritu zuten. Horren ustez,
koadroak, testuak izango balira bezala, irakurri ahal ziren: koloreak hitzak
ziren eta lerroak puntuazio markak.

Kandinskyrentzat sentimenduak, ideiak eta barruko mundua irudikatu ahal
zituen koloreak. Emozioak transmititzeko, arteak forma berriak asmatu
behar zituela pentsatzen zuen. Gaiak ez zeukan garrantzirik. Errealitate
objektiboari uko egin zion eta ezerezetik emozioak sorrarazi nahi zituen.
Hizkuntza bisual autonomo bat asmatu zuen Kandinskyk.

Lehenengo akuarela abstraktua, 1910.
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Abstrakzio geometrikoa: neoplastizismoa
Abstrakzio geometrikoan, bi korronte nagusitu ziren: neoplastizismoa eta
suprematismoa. Lehenengoaren ordezkari nagusia Piet Mondrian izan zen,
eta

bigarrenarena,

Kazimir

Malevitch.

Abstrakzio

horretan,

figura

geometrikoak, kolore lauak eta lerro estatikoak nabarmendu ziren. Pintura
printzipio arrazionaletan oinarritzea zuten helburu eta pintura objektiboa
lortu nahi zuten.

Piet Mondrian margolari holandarrak, fauvismoa, kubismoa eta futurismoa
jorratu ondoren, abstrakzio geometrikora edo neoplastizismora jo zuen.
De

Stijl

(«Estiloa»)

izeneko

aldizkaria

fundatu

zuen

1917an,

mugimenduaren ideiak zabaltzeko. Arte abstraktuari buruzko lehenengo
aldizkaria izan zen eta 1932ra arte argitaratu zen. Holanda herrialde
neutrala izan zenez Lehenengo Mundu Gerran, artista askoren aterpe
bihurtu zen eta artea berritzeko gune ere.

Mondrianek,

Lehenengo

Mundu

Gerraren

testuinguruan,

armonia

unibertsal berria proposatu zuen. Arteak gizartean eragina eduki behar
zuen, hizkuntza berri baten bitartez. Arteak naturarekiko lotura guztia
galdu behar zuen, arte garbia edo purua sortzeko: horren arabera,
artearen elementuak ere garbiak izan behar ziren.

Naturako lerro bihurrien nagusitasunaren kontra jo zuen Mondrianek.
Pinturak lerro bihurriak utzi behar zituen eta lerro horizontalak eta
bertikalak nagusitu behar ziren. Lerro horiek gurutzatzean angeluak
sortuko ziren, eta oreka emango zioten lanari. Koloreko azalera lauak
nagusitu ziren. Errealitatea gainditu zuen, horren esentzia irudikatzeko.

Unibertsala eta absolutua irudikatu nahi zituen, emoziorik gabeko pintura
lortzeko. Pintura sinplea eta argia izan behar zen. Haren lanetan superfizie
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guztiak lauak ziren eta lerro lodi beltz zuzenen bidez banatuta zeuden.
Kolore primarioak (gorria, urdina eta horia) erabiltzen zituen, unibertsoko
oinarrizko koloreak baitziren; eta beltza eta zuriarekin konbinatu zituen.
Lauki zuzeneko formak erabili zituen. Irudi geometrikoak irudi neutralak
zirela

esan

zuen,

eta

ezinbestekoak

zirela

objektibitatea

lortzeko.

Beharrezkoa ez zena desagertu zen mihisetik, artearen esentzia harrapatu
nahian; aldi berean, simetriari ere uko egin zion. Objektua desagertu zen
eta, lerro zuzenen eta lauki zuzeneko azalera koloreztatuen bitartez, bere
unibertsoa irudikatu zuen. Lasaitasuna eta armonia sorrarazten zituen
bere lanak. Publizitatean, modan eta diseinuan eragin handia izan zuen
Mondrianek.

A Konposizioa, 1923.
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Suprematismoa
Korronte hori Errusiako abangoardietako mugimendu berezia izan zen.
Gainontzeko abangoardiak ezagutzera eman ziren Errusian, XX. mende
hasieran, eta zenbait margolari fauvismotik, kubismotik eta futurismotik
pasatu ziren, suprematismora ailegatu baino lehen, Kazimir Malevitch,
esate baterako.

1907an,

Errusiako

Iraultza

baino

hamar

urte

lehenago,

Moskun

Gauguinen, Cezanneren, artista kubisten eta fauvisten erakusketa bat
ospatu zen eta arrakasta handia izan zuen. Erakusketan bidea ireki zuen
Errusiako artea modernizatzeko. Mendebaldeko arte garaikidea Errusiako
Europako ekialdeko jatorria zeukaten artistez beteta dago: Kandinsky,
Chagall edo Kupka, adibidez.

Errusian, Iraultza baino lehen, bi abangoardietako korronteak garatu
ziren: futurismoa, Italiako futurismoak eraginda; eta suprematismoa edo
Errusiako berezko abangoardiako korrontea. Italiako futurismoa faxismora
hurbildu zen; aldiz, Errusiakoak ezkerreko mugimenduekin izan zuen
loturak Natalia Goncharov-en Txirrindularia (1913) da horren adibide.

Kazimir Malevich izan zen
suprematismoaren
ordezkari

nagusia.

Korronte

horren

lehenengo lana 1915ean
egin zuen: Karratu beltza
hondo

zurian

izenekoa.

Figura

geometrikoen eta kolore
lauen

bitartez,
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sentimenduak

adierazi

nahi

zituen.

Harentzat

suprematismoa

sentimenduaren nagusitasuna zen, eta horretarako formarik sinpleenak
erabili behar ziren: laukia, hirukia eta borobila. Figura geometrikoen eta
kolore lauen bitartez egituratu zituen haren lanak. Ez zuen mezu sozialik
bidali nahi, arteak edozein ideia sozialetik edo materialetik askea izan
behar zuen.

Errusiako Iraultzak arrakasta lortu zuenean, suprematismoa bertan
behera gelditu zen. Agintari politikoen ustez, abangoardiako artea arte
elitista zen, beraz, ez zuen balio herriari iraultzaren ideiak irakasteko.
Aitzitik, arte figuratiboak eragin handia izan zuen Mendebaldeko Europako
mugimenduetan, Staatliche Bauhaus («Estatuko Eraikuntzaren Etxea»)
famatuan, esate baterako.
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5. IRUZKINAK
5.1. PINTURA BATEN IRUZKINA EGITEKO GIDOIA
Pintura baten iruzkina egiteko, eskema desberdinak egon arren, hemen
proposatutakoak hiru atal ditu: sailkapena —artelana aurkeztu egiten
da—, analisia —artelanean ikusten diren elementuak eta ezaugarriak
agerian utzi behar dira— eta amaiera edo ondorioa. Iruzkinarekin hasi
baino lehen, artelana arretaz behatu beharra dago.
SAILKAPENA


Lehenengo eta behin esan behar dugu ea pintura figuratiboa edo
abstraktua den.



Generoari edo gaiari buruzko edukiaren arabera, pinturak honako
arlo hauetan sailka daitezke: erlijiosoa, mitologikoa, erretratua eta
autorretratua, bodegoia, landa eta itsas paisaiak, biluziak, historikoak,
eguneroko-eszenak (pintura kostunbrista), hilobietako pintura eta
pintura kontzeptuala. Ez da ahaztu behar genero-pintura kontzeptua
ere pintura kostunbristaren sinonimoa dela.



Kronologia, estiloa, kokapena, lanaren izenburua eta egilea
zehaztu behar dira. Estiloari dagokionez, eskola jakin baten barruan
baldin badago, aipatu egin behar da.



Erabilitako teknikak honako hauek izan daitezke: freskoa edo horma
gaineko pintura; olioa edo, normalean, mihise gainekoa; olioa orokortu
arte, Erdi Aroan askotan erabili zen tenpera-pintura; akuarelak eta
gouache;

collagea;

grabatua

eta

akrilikoak,

besteak

beste.

Euskarriak askotan teknika jakin batekin lotuta daude; euskarririk
ohikoenak horma, mihisea, ohola, papera eta beira dira.


Funtzioa edo helburua: erlijiosoa, apaingarria, didaktikoa, politikoa,
kritika

soziala,

probokazioa

sorraraztea,

hilobi-helburua,

oroitzapenezkoa…
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ANALISIA
Analisian, estiloaren elementuak identifikatu eta komentatu behar dira.
Elementuak aipatzearekin ez da nahikoa iruzkina egiteko; elementu horiek
azaldu egin behar dira eta beste garai historikoekin loturak bilatu behar
dira, esate baterako. Pintura batean ezaugarri eta elementu asko aurkitu
daitezke, baina jakin behar duzue guzti-guztiak ez dituzuela ikusiko.
Pinturaren

iruzkina

egiteko,

hona

hemen

komentatu

daitezkeen

elementuak:
DESKRIPZIOA
Artelanaren
objektuak

deskripzioa:
identifikatuko

koadroan
ditugu

eta,

agertzen
ahal

diren

den

pertsonaiak

heinean,

eta

lehenengo

mailakoen eta bigarren mailakoen artean sailkatuko ditugu. Eszena
deskribatu egin behar da.
KOLOREA
Kolorearen analisia egiteko, premiazkoa da zenbait aipamen egitea:


Koloreak bitan banatu daitezke: oinarrizko koloreak eta bigarren
mailakoak.
Oinarrizko koloreak hiru dira: horia, magenta eta ziana.
Oinarrizko koloreak nahastuz, bigarren mailako koloreak sortzen
dira: horia eta magenta nahasiz, gorria; magenta eta ziana nahasiz,
urdina; eta, ziana eta horia, berdea. Kolore horiek proportzio
desberdinetan nahastuz eta, haien emaitzak nahastuz ere, zirkulu
kromatikoaren kolore guztiak sortzen dira.
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Pinturaren interpretaziorako erabiltzen den beste banaketa honako hau
da: kolore hotzak eta kolore beroak. Kolore hotzak urdinaren,
berdearen eta morearen gamakoak dira; normalean, lasaitasunarekin,
seriotasunarekin, gauarekin, tristurarekin, hotzarekin eta antzeko
sentimenduekin lotzen dira. Kolore beroak horiaren, laranjaren eta
gorriaren gamakoak, berriz, indarrarekin, alaitasunarekin, energiarekin
eta pasioarekin lotuta daude.



Kolorea intentsitate berarekin aplikatzen bada, orduan, laua izango da.
Ondorioz,
bolumenik.

ez

dago

argi-ilun

efekturik

eta

irudiek

ez

daukate

Askotan estilo jakin batekin lotuta egoten da: Tahull

herriko Erdi Aroko Dona Mariaren elizako freskoetan, esate baterako,
ikusi egiten da. Kontrara, kolore lausotua legoke: Errenazimenduko
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pinturaren ezaugarria, hain zuzen; Leonardo da Vinciren San Juan
Bataiatzailearen erretratuan ikusten den bezalaxe.



Kolorea ere lotuta dago elementuen pisu bisualarekin. Pisu bisuala
artelanaren elementu batek ikuslearengan arreta deitzeko daukan
gaitasuna da. Kolore beroek pisu handiagoa daukate hotzek baino;
kolore biziek edo aseek ere pisu bisuala handiagoa daukate, baita
kolore ilunek ere.
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KONPOSIZIOA
Konposizioa artelan baten elementuen ordena da, hau da, elementuen
kokapena. Artistek apropos aukeratzen dute konposizio-eskema bat, eta
aukeraketa horrek eragina dauka artelanean. Konposizioan egituraren
irudizko

lerroak

sumatzen

ikasi

behar

dugu,

elementuen

arteko

harremanak eta artelanaren egitura ikusteko. Irudizko lerroak oinarri
hartuta, zenbait konposizio-eskema antzeman daitezke:



Konposizioa simetrikoa denean, figurak irudi-ardatz baten eskuinean
eta ezkerrean antolatzen dira; konposizio simetrikoak orekaren eta
estatismoaren inpresioa ematen du eta izaera narratiboa dauka.



Konposizio asimetrikoan edota sigi-sagan, desordena eta desoreka
dira inpresio nagusiak.



Figurek hiruki bat konposatzen dutenean, konposizio piramidala
deritzo; horrek ere orekaren inpresioa sorrarazten du.



Amaitzeko, konposizio diagonala eta diagonal bikoitza daude; biek
dinamismo handia ematen diete lanei.



Elementuen posizioak eta tamainak ere konposizioarekin zerikusia
daukate: pisu bisualarekin, hain zuzen ere. Pisu handiagoa honako
elementu

hauek

daukate:

tamaina

handiagoko

elementuek;

beherago kokatuta dagoen elementu batek, gorago dagoenak baino;
eta, multzo baten ondoan, isolatuta dagoen elementu batek.
LERRO NAGUSIAK
Artelan bateko lerro nagusiek ere konposizioari buruzko informazioa
ematen dute:
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Lerro zuzenak zurruntasuna eta indarra iradokitzen ditu.



Lerro zeiharrak ezegonkortasuna, ziurtasunik eza eta aldakortasuna.



Lerro bihurriak mugimendua, ekintza, aberastasuna eta harmonia.



Lerro

bertikalak

duintasuna,

dotoretasuna,

mistizismoa

eta

espiritualitatea.


Lerro horizontalak oreka, baretasuna eta egonkortasuna.



Lerro hautsiak desoreka, ziurtasun eza eta anabasa.



Lerro erradialak zabaltasuna, argitasuna eta ordena.



Eta amaitzeko, lerro borobilak, normalean, perfekzioarekin lotzen
dira.

PERSPEKTIBA
Perspektibaren erabileraren helburua da irudiak sakontasunaren inpresioa
izatea, hau da, bi dimentsioko euskarri batean hirugarren dimentsioa
sorraraztea. Historian zehar, perspektiba lortzeko erak aldatu egin dira.



Perspektibaren sistemarik sinpleena cavaliere perspektiba da: figura
nagusia tamaina handiagoan egitean datza.



Perspektiba linealaren edo konikoaren irudizko lerroak puntu batean
elkartu

egiten

dira,

ihes-puntua

izenekoan

(Errenazimenduan,

esaterako, orokortu zen sistema hau).



Aire-perspektibaren
sakontasuna

lortzen

edo
da

atmosfera-perspektibaren
kolorearen

gradazioarekin:

bitartez,
urruneko

elementuek gardentasuna galtzen dute. Velázquez maisua izan zen
horretan.



Kubismoak perspektiba anizkuna asmatu zuen: hau da, irudia
hainbat ikuspuntutatik adieraztea.
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BOLUMENA
Ikusleak antzeman behar du koadro bateko elementuek pisua daukatela;
horixe da bolumena izatea. Kolorearen atalean azaldu dugun bezala,
kolore lauak ez du bolumenik sortzen. Baina, bolumena lortzeko, artistek
zenbait taktika erabili dituzte historian zehar: itzalen bitartez, adibidez;
traslapoaren bitartez, hots, irudi baten zati bat beste batekin estalita
dagoenean; eta

tamaina desberdineko irudiak egitean. Azken kasuan

tamaina txikiko elementuek ematen dute urrunago daudela.
ARGIAREN ERABILERA
Artelan batean argia ezinbesteko elementua da, bolumena sorrarazten
duelako,

perspektibaren

lagungarria

delako

eta

izaera

espresiboa

daukalako. Lanetan argia irudikatzea oso lorpen garrantzitsua izan da
pinturarako,

formak

eta

testurak

nabarmendu

ahal

dituelako;

horrexegatik, era desberdinetan irudikatu da etapa historikoetan eta
estiloetan zehar.
Erromanikoan,

Gotikoan

eta

Errenazimenduaren

hasieran

argia

homogeneoa zen eta lan osoak argitasun berdina dauka: ez dago argijokorik, ez argi-ilunik, ezta argi-iturririk ere (esaten da irudietatik
zetorrela argia).
Argia lanaren elementu bihurtzen denean, forma desberdinetan ager
daiteke:


Jatorriaren arabera, argia naturala edo artifiziala izan daiteke. Argi
naturala eguzkitik edo ilargitik dator; argi artifizialaren jatorria
anitza da: kandelak, suteak, elektrizitatea…



Norabidearen arabera, argiak efektu desberdinak sorrarazten ditu.
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Aurrez

aurreko

nabarmentzen,

argiztapenak

argiztapena

laua

ez
da

ditu
eta

irudiaren

erliebeak

argazkigintzaren

arlo

batzuetan erabiltzen da.
Albotik datorren argiak argi-ilun bortitzak eta kontraste handiko
guneak sortu ditzake. Irudiaren erliebeak oso markatuta agertzen
dira eta dramatismoa ematen diote lanari.
Goitik datorren argiari argi zenitala deritzo eta ezinegona sortu
dezake; behetik datorrenari, aldiz, kontrapikatua deritzo eta antzeko
efektuak sorrarazten ditu.
Argi atmosferikoa puntu ezezagunetik dator, eta giro berezi bat
sortzen du; Caspar Friedrich-en Ibiltaria hodeien itsasoaren gainean
(1818) da horren adibide.
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Kalitatearen arabera, argia gogorra eta leuna izan daiteke. Argi
gogorreko lanetan, kontraste handiak agertuko dira; argi leuneko
lanetan, ez da kontraste handirik ikusiko.

KOLOREA EDO MARRAZKIA
Marrazkia eta kolorea artelan baten ezinbesteko elementuak dira. Zenbait
lanetan irudien ingeradak edo siluetak oso markatuta daude; beste
batzuetan, berriz, itzalen artean desagertzen dira. Pintura neoklasikoan,
esate baterako, marrazkia nagusitzen da kolorearen gainetik.
Pintzelkadak ere garrantzitsuak dira. Pintzelkada oretsua eta lodia
espresio handikoa da (postinpresionistek, esate baterako, pintzelkada
lodia erabili zuten). Alabaina, pintzelkada deskriptiboa izan daiteke,

eta

xehetasunak perfekzio maila handiarekin ikusiko dira.
MUGIMENDUA:

ANATOMIAREN,

ARROPEN

ETA

ESPRESIOAREN

ANALISIA
Etapa

historikoen

arabera,

muturreko

bi

era

daude

hau

egiteko.

Lehenengoak anatomiaren eta arropen analisi soila egiten du, xehetasunik
gabekoa da; bigarrenak, berriz, xehe-xehe irudikatzen du dena.
Aurpegi-espresibitateari eta gorputz-mugimenduari buruz, gauza bera
esan daiteke: espresiorik eta mugimendurik gabeko pinturak, zein
espresio eta mugimendu handikoak egin dira.
Estiloek errealismoaren maila baldintzatuko dute: Greziako tradizioan eta
Errenazimenduan irudiak idealizatu egin ziren; Erromako tradizioan eta
Barrokoan, berriz, errealismoa bilatu zuten, eta pertsonaiak akats eta
guzti irudikatu zituzten.
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AMAIERA



Lana testuinguru historikoarekin lotu behar da.



Iritzi pertsonala ere eman daiteke.



Etorkizuneko estiloetan izan duen eragina edota beste estiloetatik
daukan eragina aipatu daiteke.



Lanaren garrantziari buruz ere hitz egin daiteke.
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GIOTTO DI BONDONEREN IHESA EGIPTORA (1304-1306), PINTURA
KLASIKO BATEN IRUZKINA EGITEKO.

Giottoren Ihesa Egiptora artelan figuratiboa estilo gotikoari dagokio,
Italiako eskolari, hain zuzen ere. XIII., XIV. eta XV. mendeetan arte
gotikoa loratu zen eta artelan hau horren adibidea da. Ihesa Egiptora
Paduako

Scrovegni

burgesak

Giottori

kaperan
eskatu

dagoen

zion

freskoa

kapera

da.

barruan

Scrovegni
mural

familia

handi

bat

margotzeko, eta lana horren zatia da. Irudiko pasadizoa Mateoren
ebanjelio apokrifotik dago aterata. Gaia eta xedea erlijiosoak dira:
kristautasuna goraipatzea dute helburu. Hala ere, helburu didaktikoa ere
bazuen.
105

ANALISIA
Eszenak Jesus, Maria eta Joseren Belenetik Egiptorako ihesa aurkezten du.
Ametsetan, aingeru batek Belenetik alde egiteko esan zion Joseri:
Herodesek, gaur egungo Israel inguruko erregeak, errege bat jaioko zela
entzun zuen. Hori gutxi ez, eta mehatxua egin zion: Belengo bi urte baino
gutxiagoko ume guztiak hilko zituen. Ametseko aingerua freskoan ageri
da,

eskuineko

goiko

partean,

familiari

bidea

erakusteko.

Mariaren

eskuinean eta ezkerrean bi pertsonaia talde ageri dira: aurrean, Jose eta
mutil bat; eta atzean beste hiru mutil.

Giotto oso margolari garrantzitsua izan zen, garaiko pintura irauli egin
baitzuen. Analisian ikusiko dugun bezala, pintura erromanikoa gainditu
egin zuen eta arteak modernitatean sartzeko lehenengo urratsak eman
zituen.

Pertsonaien

jarrerak

naturaltasun

handiz

margotu

zituen,

aurreko

estiloaren zurruntasuna eta hieratismoa galduta: pertsonaiak ez daude
aurrez aurre jarrita, alboz, baizik. Erromanikoan ez zen pertsonaien
harremanik islatzen; Gotikoan, aldiz (Ihesa Egiptora lanean, esaterako),
pertsonaiak elkarri begira eta hizketan ari dira. Hala eta guztiz ere,
aurpegien espresioek ez dute benetako errealismorik helarazten.

Erromanikoan figurak lauak ziren, bolumenik gabekoak; pintura gotikoan,
berriz, irudiak tamaina handikoak ziren. Efektu hori lortzeko, traslapoa
edo estalitako zatien teknika erabili zuen Giottok: pertsonaien zati batzuk
estali egiten zituen aurreko pertsonaien zatiekin. Jose Deunaren taldean
ikusten da traslapoaren teknika; bolumena lortzeaz gain, nolabaiteko
perspektiba antzematen da: astoaren atzean mutil bat ikusten da, eta
horren atzean Jose. Alabaina, Mariaren figura egiteko, oraindik cavaliere
perspektiba erabili zuen (gainontzeko pertsonaien aldean, Mariaren
tamaina handiagoa da).
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Aurrekoarekin lotuta aingerua eskortzoan dagoela aipatu beharra dago.
Eskortzoaren teknika errenazimenduan orokortu zen, beraz, Giotto garaiko
aitzindaria zela esan daiteke. Eskortzoari esker hondoan dauden irudiak
ikuslearengana hurbiltzen direla ematen du.

Eszena paisaia natural batean kokatu zuen Giottok. Horrek ere berrikuntza
artistikoa eragin zuen pintura erromanikoaren aldean, paisaia egoteak
errealismora hurbiltzen zuelako eszena. Hala eta guztiz ere, paisaiaren
elementuak

(arroka

eta

arbolak)

modu

eskematikoan

egin

zituen.

Artelanari perspektiba eta bolumena emateaz gain, espazioari garrantzia
eman zion. Paduako kaperako beste freskoetan, paisaia naturala erabili
ordez,

arkitekturaren

elementuak

sartu

zituen,

espazioaren

eta

perspektibaren inpresioa emateko.

Konposizioari buruz hitz egiteko, arrokaren irudia baliatuko dugu: arrokak
bitan banatzen du espazioa, irudi simetrikoa eragiten du, eta gainerako
elementuak eta irudizko ardatzaren alboetan gainontzeko figurak ordenatu
egiten dira. Ama Birjinak erdiko gunea hartzen du, haren garrantzia
adierazteko. Halaber, arrokaren goiko erpinak eta bi pertsonaia taldeek
hiruki bat osatzen dute: konposizio piramidalak oreka ematen die
artelanei.

Argia homogeneoa da: objektutik ateratzen da, ez dago kanpotik datorren
argi-iturririk. Errenazimenduan argiaren tratamendua hobetu

egin zen.

Baina, errealismoa lortzeko, zenbait itzal erabili zituen Giottok: arrokan,
adibidez, tonu desberdinak nabarmentzen dira.

Marrazkia kolorearen gainetik nabarmentzen da, horrexegatik, irudiak oso
ondo

definituta

daude,

eta,

ingeradak

fin-finak

izan

arren,

ondo

antzematen dira figura guztiak. Gama kromatikoa nahiko zabala da eta
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kolorearen

gradazioa

agerikoa

da.

Arroparen

azterketaren

bitartez,

Giottok errealismoa lortu zuen. Erromanikoan modu eskematikoan egiten
ziren pertsonaien arropak; Gotikoan, aldiz, naturaltasun handiagorekin
irudikatzen ziren.

Amaitzeko, mugimenduari buruz hitz egingo dugu. Pertsonaiak eskuinera
mugitzen direla ematen du. Hori lortzeko, zenbait teknika erabili zituen:
astoaren hanketan eta pertsonaien oinen jarreretan antzematen da. Hori
da pintura erromanikotik desberdintzen duen ezaugarria.

AMAIERA
Giottoren pinturak aurrerapausoa eragin zuen, berrikuntza asko erabili
zituelako:

bolumena,

perspektiba

eta

eskortzoa,

besteak

beste.

Errenazimenduaren aurrekaria izan zen. Erromanikoa landa-artea bazen,
Giottorena arte hiritarraren adibidea izan zen: Scrovegniren familia
burgesaren garrantzia ikusten da Giottori egin zion enkarguan.
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 Georges Braqueren Emakumea mandolinarekin (1910)
lanaren eskema, iruzkina egiteko:

SAILKAPENA
Pintura mota

Pintura abstraktua.

Autorea, data, izenburua Georges Braque, 1910.
eta estiloa

Emakumea mandolinarekin.
Kubismo analitikoa.

Erabilitako teknika

Mihise gaineko olioa.

Generoa

Emakume baten erretratua deskonposatua.

Helburua

Arte klasikoarekin eta arte errealistarekin
amaitu.
Probokazioa sorrarazi.

109

Objektuaren ezagupenaren analisia egitea,
ikusten denaren analisirik ez.

ANALISIA
Deskripzioa

Emakume bat mandolina jotzen. Hori antzemateko,
mandolinaren zati bat eta emakumearen bi besoak
antzematen dira.

Kolorea

Paleta kromatiko eskasa: grisak eta gorri-horiak; iaia

monokromoa.

Baina,

efektu

optiko

asko

sorrarazten ditu. Kubismo analitikoaren ezaugarria.
Fauvismoaren desberdintasuna.
Perspektiba,
konposizioa

Irudia

eta

hondoa

ez

dira

bereizten,

beraz,

eta perspektibarik ez. Lerro bertikalak eta horizontalak

lerroak

dira

nagusi.

Forma

deskonposatu

egiten

zen,

ideiaren barrura joateko. Bolumenik ez. Bolumena
emakumearen ezkerreko besoan antzematen da,
ikuslearentzat gaia ezaguterraza izateko. Hala eta
guztiz ere, irudi nagusiak mihisearen erdiko gunea
betetzen du. Ikuspuntu desberdinetatik eginda dago.
Picasso hasi zen hori lantzen Avignongo andereñoen
lanean. Plano txikia eta elkarrekin erlazionatuta
daude. Bolumenaren eta espazioaren arteko mugak
apurtu ziren.
Argia

Argia

homogeneoa

da.

Ez

dago

kanpoko

argi

iturririk. Erromanikoan ere egiten zen. Kubistek arte
erromanikoa miresten zuten.
Anatomiaren eta Ez da garrantzitsua. Forma deskonposatzea bai. Lan
arropen analisia

abstraktua

denez,

atzean

dagoen

kontzeptua

nabarmendu nahi.
Espresibitatea

Espresibitaterik ez. Arte kontzeptuala. Psikologiaren
analisirik ez.
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Mugimendua

Mugimendurik ez. Naturaltasunik ez. Itxura estatikoa
ematen du koadroak.

Errealismoa

eta Errealismorik ez; arte kontzeptuala. Ez zuen mundu

idealizazioa

AMAIERA

erreala irudikatu nahi.

EDO Cézanne-ren

KONKLUSIOA

eragina;

forma

geometrikoak

sartu

zituen.
Arte

klasikoaren

konbentzionalismoekin

amaitu.

Artearen forma berriak ikertu zituen. Askatasuna
artean aldarrikatu. Gaur egungo leloa ere bada.
Kubismo analitikoan forma da atalik garrantzitsuena.
Picassorekin batera, kubismoaren sortzailea.
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 Pablo

Picassoren

Avignongo

andereñoak

(1907)

lanaren eskema, iruzkina egiteko:

SAILKAPENA
Pintura mota

Pintura

figuratiboa,

baina

errealitatea

desitxuratuta. Oraindik irudiak antzematen dira.
Eskematizaziorako joera.
Autorea,
izenburua

data, Pablo Picasso, 1907.
eta Avignongo andereñoak.

estiloa

Kubismo cezaniarra, lehenengo pintura kubista.
Gaur egun, New Yorkeko MoMAn dago.

Erabilitako teknika

Mihise gaineko olioa.

Generoa

Emakume talde baten erretratu desitxuratua.

Helburua

Arte klasikoarekin eta errealistarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
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Artearen bide berriak jorratu; Picassok bazekien
oso

ondo

margotzen,

eta

apropos

egindako

margolana da.

ANALISIA
Deskripzioa

Bost

emakume

biluziren

erretratuak

dira.

Bartzelonako Avinyó kaleko prostitutak ziren. Lau
zutik daude eta bat eserita edo makurtuta ageri da,
guztiak ikusleari begira. Emakumeen aurrean bodegoi
bat ikusten da.
Kolorea

Paleta kromatiko eskasa: gorri-horiak nagusitzen
dira, urdinarekin eta zuriarekin konbinatuak.
Kolore gradaziorik ez; hori arte klasikoan erabiltzen
zen perspektiba eta bolumena lortzeko.
Ia kolore lauak eta ingerada markatuta. Marrazkiaren
bitartez, irudien plano desberdinak antzematen dira.

Perspektiba,
konposizioa
lerroak

Perspektiba

klasikorik

ez.

Espazioaren

eta sakontasunarekin amaitu zuen. Perspektiba anitza:
ikuspuntu

desberdinetatik

margotu

zituen

emakumeak. Hori argi ikusten da makurtuta ageri
den emakumearen irudian. Errenazimendutik erabili
ohi zen ikuspuntu bakarreko perspektibarekin amaitu
zuen.
Hondoaren eta irudien arteko harremana galdu da.
Hiru lerro bertikaletan banatuta dago:
Ezkerreko lerroko emakumearen aurpegia alboz dago,
baina begia aurrez aurre, egiptoarrek egiten zuten
bezalaxe.
Erdiko emakumeen jarrerak Espainiako artearen maja
biluziena ekartzen du gogora.
Eskuineko emakumeen aurpegiek Afrikako maskaren
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antza daukate. Afrikako artea, XX. mende hasieran,
oso maitatua zen artisten artean.
Argia

Argiak homogeneoa dela dirudi. Ez dago kanpoko
argi-iturririk. Erromanikoan ere egiten zen. Kubistek
arte

erromanikoa

miresten

zuten.

Argi-iluna

desagertu da.
Anatomiaren

Ez da garrantzitsua. Forma desitxuratzea bai, ordea.

analisia

Emakumearen edertasun-kanonarekin amaitu zuen.
Irudi geometrikoen eta lerro eskematikoen bitartez
eginda daude

emakumeak.

Ezinbesteko lerroekin

irudikatuta daude. Xehetasunik ez.
Arte klasikoan biluzien gaia asko landu zen forma
biribilen

bitartez,

nabarmentzeko.

edertasuna
Picassok

eta

sentsualitatea

biluzien

tratamendu

tradizionalarekin amaitu zuen: forma lauak eta ertz
askotakoak.
Espresibitatea

Espresibitaterik ez. Psikologiaren analisirik ez.

Mugimendua

Mugimendurik ez. Naturaltasunik ez. Itxura estatikoa
ematen du koadroak.

Errealismoa

eta Errealismorik ez. Ez zuen mundu erreala irudikatu

idealizazioa

AMAIERA

nahi.

EDO Cézanneren

KONKLUSIOA

eraginez,

forma

geometrikoak

sartu

zituen. Afrikako herrien artearen eragina: maskarak.
Grekoren figura luzangen eragina ere badauka.
Arte

klasikoaren

konbentzionalismoekin

amaitu.

Artearen forma berriak ikertu zituen. Askatasuna
aldarrikatu (gaur egungo leloa ere bada).
Lanak kubismoari hasiera eman zion. Picasso eta
Braque izan ziren kubismoaren sortzaileak.
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 Pablo Picassoren Gernika (1937) koadroaren eskema,
iruzkina egiteko:

SAILKAPENA
Pintura mota

Pintura

figuratiboa,

baina

errealitatea

desitxuratuta. Oraindik irudiak antzematen dira.
Eskematizaziorako joera.
Autorea,
izenburua

data, Pablo Picasso, 1937.
eta Gernika.

estiloa

Kubismoa eta espresionismoa. Batzuek surrealista
dela esaten dute. Gaur egun Madrilgo Sofia
Erregina Museoan dago.

Erabilitako teknika

Tamaina erraldoiaren mihise gaineko olioa.

Generoa

Pintura

alegorikoa.

Irudiek

atzeko

esanahia

daukate.
Historikoa ere izan daiteke.
Helburua

Arte klasikoarekin eta errealistarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
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Artearen bide berriak jorratu.
Espainiako Gerra Zibilak sortutako krudeltasun
kritikatu.
Gerrari buruzko hausnarketa egin.

ANALISIA
Deskripzioa

Errepublikako
Parisko

gobernuaren

Nazioarteko

enkargua

izan

Erakusketarako.

zen,

1937ko

apirilaren 26an, Kondor legioak Gernika bonbardatu
zuen, azoka egunez. Biztanleria zibilaren kontrako
historiako lehen bonbardaketa izan zen. Albisteak
margolaria hunkitu zuen eta gerraren

ondorioak

kritikatzeko egin zuen koadroa.
Zenbait pertsonaiaz eta sinboloz osatuta dago. Irudi
guztiak gerraren biktimak dira. Irudi guztiek keinu
dramatikoak egiten dituzte.
Kolorea

Paleta kromatiko eskasa: zuriak, grisak eta beltzak
dira nagusi. Helburua: gerraren mina transmititzea.

Perspektiba,
konposizioa
lerroak

Koadroak ez dauka bolumenik, ezta perspektibarik
eta ere. Irudi guztiak plano bakar batean daude.
Hiru ataletan banatuta dago, triptikoa izango balitz
bezala. Elementuak anabasan daudela ematen du,
gerrak dakarren kaosaren inpresioa emateko.
Eskuinean, besoak altxatuta dauzkan emakume bat
ikusten da, sutearen beldur.
Erdian bi emakume, zaldia, zalduna edo soldadua eta
eguzkia ikusten dira. Erdiko multzoak hiruki bat
osatzen du. Eguzkian bonbillarekin itxaropena ikusi
ohi da. Zaldian eta zaldunarengan gerraren biktima
inozoak. Kandela daraman emakumea Errepublikaren
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alegoria

da.

Beste

emakumea

zauritua

dagoela

ematen du, hanka arrastaka daukalarik.
Ezkerrean emakumea umearekin besoetan, txoria eta
zezena. Zezena irudikatuta hainbat ikuspuntutatik
irudikatuta dago: estilo kubista. Zezena faxismoaren
krudeltasunarekin alderatu izan da. Besoetan hildako
umea

daraman

Birjinaren

irudi

emakumea

Pietá

ezagunarekin

izeneko

alderatu

Ama

izan

da.

Emakumearen malko itxurako begiak eta labana
moduko mingaina estilo surrealistatzat hartu izan
dute

batzuek.

Emakume

horren

eta

pertsonaia

guztien espresioetan estilo espresionista ikusten da.
Txoria edo usoa bake hautsiaren sinboloa izan
daiteke.
Ezinbesteko lerroekin irudikatuta daude elementu
guztiak. Funtsezkoa dena margoztu zuen, koadroari
esanahi jakina emateko.
Argia

Argia irreala da. Picassok nabarmendu nahi dituen
elementuek argi gehiago daukate. Itzalik ez egoteak
bi dimentsioko inpresioa areagotu egiten du.

Anatomiaren

Anatomiaren

analisirik

analisia

Eskematizaziorako

ez.

joera,

Ez

da

garrantzitsua.

gerraren

ondorioak

nabarmentzeko.
Espresibitatea

Espresibitatea bai. Aurpegiak desitxuratuta daude,
tragediaren

ondorioak

nabarmentzeko.

Estilo

espresionista ikusten da.
Mugimendua

Mugimendua bai. Pertsonaiak eskumatik ezkerrera
doazela ematen du. Guztiak ezkerrerantz mugitzen
dira Gernikatik ihes egiteko.
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Errealismoa

eta Errealismoa bai, baina idealizatu gabe.

idealizazioa

Elementuak desitxuratuta daude eta sinplifikatuta
daude, arreta mezuan jartzeko.

AMAIERA

EDO Arte

KONKLUSIOA

klasikoaren

konbentzionalismoekin

amaitu.

Artearen forma berriak ikertu zituen. Askatasuna
artean aldarrikatu. Gaur egungo leloa ere bada.
Picassok garaiko artea irauli zuen.
Estilo asko jorratu zituen; beti ari zen berrikuntzak
probatzen.
Zama ideologiko handiko lana da.
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 Joan Miróren Arlekinaren inauteria (1925) lanaren
eskema, iruzkina egiteko:

Iruzkinarekin hasi baino lehen, honako helbide honetan Arlekinaren
inauteria

lanaren

animazioa

dago

ikusgai.

Baliagarria

izan

daiteke

koadroaren elementuez ohartzeko:

https://www.youtube.com/watch?v=kvYeAaLubtc

SAILKAPENA
Pintura mota
Autorea,
izenburua
estiloa

Pintura figuratiboa, baina ez errealista.
data, Joan

Miró,

1925.

Parisko

lehen

erakusketa

eta errealistan ikusgai egon zen.
Arlekinaren inauteria.
Surrealismoa.
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Buffalo hiriko Albright-Knox Museoan dago.
Erabilitako teknika

Mihise gaineko olioa.

Generoa

Mundu onirikoa irudikatu nahi. Mirók esan zuen
gosetearen aluzinazioak izan zirela. Haurtzaroaren
gogoetak ere izan daitezke.

Helburua

Arte klasikoarekin eta arte errealistarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
Inkontzientea ateratzea.

ANALISIA
Deskripzioa

Elementu asko eta oso bestelakoak agertzen dira
koadroan.
Zenbait

elementu

errepikatuko

dira

geroko

lanetan: eskailerak eta intsektuak. Mirók koadro
askotan naturaren elementuak sartu zituen.
Benetako elementuak zein fantasiak asmatutakoak.
Mihisea bitan banatzen duen elementua automata
bat da. Gitarra jotzen ari da eta bibote handi bat
dauka.
Ezkerrean dagoena arlekina da. Burua gorri eta
urdin kolorekoa. Biolin baten gorputza dauka.
Azalera

urdineko

elementuak

mahaian

agertzen

dira:

zenbait
arraina

naturaren
eta

Lurra.

Azalera urdina da itsasoa izango balitz.
Arratoiak

soka

batekin

katua

lotuta

dauka;

alderantzizko mundua da.
Jostailuak

irudikatuta

daude,

haurtzaroaren

munduaren isla da.
Leihotik

ikusten

den

hirukia

Eiffel

dorrearen

sinboloa da. Garai hartan Parisen bizi zen.
Begiak dituzten elementu asko agertzen dira; izaki
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ez

bizidunei

bizitza

emateko

egiten

da.

Hori

margolari surrealista askok egin zuten eta marrazki
bizidunen ezaugarria da.
Irudimen handiko lana da.
Kolorea

Paleta kromatikoa anitza da.
Kolore primarioak dira nagusi.
Koloreek giro alaiaren inpresioa ematen dute.
Kolore lauak dira gehien bat.
Ingerada markatuta dago; Kataluniako pintura
erromanikoaren eragina izan daitekeela esan dute
arte-kritikari batzuek. Joan Miró Katalunian jaio
zen.

Perspektiba,

Ematen

konposizioa

eta harremanik.

lerroak

du

elementuen

artean

ez

dagoela

Elementuak anabasan daudela iruditu arren, baina
konposizio zehatzaren ondorioa da.
Hondoa ez da garrantzitsua.
Perspektiba pitin bat dago.
Azalera osoa dago beteta.
Komikien antza dauka.
Lerro nagusiak bihurriak dira.

Argia

Argia homogeneoa da. Ez dago kanpoko argiiturririk. Erromanikoan ere egiten zen.

Espresibitatea

Zenbait

elementuk

espresibitatea

daukate:

arlekinak triste dirudi.
Mugimendua

Mugimendua bai.
Elementuek

ematen

dute

airean

flotatzen

ari

direla.
Errealismoa
idealizazioa

eta Ez zuen mundu erreala irudikatu nahi.
Errealitateko

elementuak

irudimenezkoekin
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nahastuta daude, mundu onirikoa eta fantasiaz
beterikoa sortzeko.

AMAIERA

EDO Arte

KONKLUSIOA

klasikoaren

Artearen

forma

konbentzionalismoekin
berriak

ikertu

amaitu.

zituen.

Artean

askatasuna aldarrikatu zuen. Gaur egungo leloa ere
bada.
Jheronimus

Bosch-en

edo

Boskoren

eta

Pieter

Brueghel-en lanak gogora ekarri.
30eko hamarkadan, abstrakzio betera jo zuen, baina
horrelako lanak abiapuntua izan ziren.
Xehetasunez beteriko lana da.
Ez

da

erraza

artelanaren

interpretazioa,

arte

kontzeptuala ez izan arren. Ikusleak ahaleginak egin
behar ditu, lana ulertzeko.
Ametsen eta haurtzaroko munduarekin dauka lotura.
Joan

Mirók

etapa

desberdinak

jorratu

zituen

surrealismora heldu baino lehen: fauvismoa eta
kubismoa.
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 Vassily Kandinskyren Lehen akuarela abstraktua (1910)
lanaren eskema, iruzkina egiteko:

SAILKAPENA
Artelan mota

Pintura abstraktua.

Autorea, data, izenburua Vassily Kandinsky, 1910. Oraingo adituek
eta estiloa

1913koa dela esaten dute.
Abstrakzio lirikoa.
Lehenengo akuarela abstraktua.
Parisko Pompidou zentroan dago.

Gaia

Kontzeptuala.

Izenburuak

ez

du

ezer

argitzen.
Teknika

Akuarela paperean.
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Helburua

Arte klasikoarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
Arteari buruzko hausnarketa egin.
Arte-hizkuntza berria sortu.
Artearen helburu espirituala transmititu.

ANALISIA
Deskripzioa

Paper zuri baten gainean kolore orbanak
sakabanatu egiten dira.
Kolore primarioak nagusitzen dira besteen
gainetik.
Badaude ere zenbait lerro.

Komentatu
berezitasunak

daitezken Kolorea eta forma objektutik independizatu.
Koloreak

eta

formak

berezko

izatea

daukate.
Koloreak eta formak berezko espresibitatea
daukate.
Ematen

du

orbanak

anabasan

daudela,

baina helburu estetikoarekin.
Objektua baino, ideia da garrantzitsuagoa.
Emozioak sorrarazi nahi ditu.
Abstraktua izan arren, dinamismoa dauka
lanak.
Ikusleak osatu behar du lana bere buruan.
Esperientzia izpirituala izan behar.

AMAIERA
KONKLUSIOA

EDO Arte kontzeptualari hasiera eman.
Artea irauli.
XX.

mendeko

bigarren

erdialdearen

estiloetan eragin handia izan, espresionismo
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abstraktuan, esate baterako.
Bere garaian ez zen ulertu, baina gaur egun
maisulantzat hartzen da.
Artearen esentziaren bila ari zen.
Berrogei urterekin egin zuen lan hau, urte
askotan ikerketak egin ondoren.
Askatasuna artean.
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5.2. ESKULTURA BATEN IRUZKINA EGITEKO GIDOIA
Eskultura baten iruzkina egiteko, eskema desberdinak egon arren, hemen
proposatutakoak hiru atal ditu: sailkapenean, artelana aurkeztu egiten da;
analisian, artelanean ikusten diren elementuak eta ezaugarriak agerian
utzi behar dira eta, azkenik, amaiera edo ondorioa. Iruzkinarekin hasi
baino lehen, artelana arretaz behatu beharra dago.

SARRERA


Eskultura mota: exentua edo erliebea. Eskulturaren Historiako etapa
gehienetan gizakia izan da motiborik irudikatuena, eta horri estatuaitxurako

eskultura

esaten

zaio;

bestaldetik

eta

lehenengoaren

menpean, eskultura apaingarria dago, naturaren beste elementuak
irudikatzen dituena. Atal honetan ere esan daiteke ea abstraktua ala
figuratiboa den.


Eskultura

exentuan,

irudiaren

bolumen

osoa

antzematen

da;

eskultura independentea da, ez baitago eraikin batean itsatsita.
Plazetan,

lorategietan

edota

beste

espazioetan

kokatzen

dira.

Pertsonaia bakarrekoak, zein taldekoak izan daitezke. Tamaina handihandiko estatuei koloso deritze. Halaber, zehaztu behar da ea gorputz
osoko eskulturak diren, bustoak, edota gorputz-enborrak.


Erliebeak

fatxadetan,

elementuetan

dauden

kapiteletan,
eskulturak

tinpanoetan

dira.

eta

Arkitekturaren

antzeko
menpeko

eskulturak dira. Hiru erliebe mota daude:

o Behe-erliebea: fatxadatik edo planotik erdia baino gutxiago
ateratzen denean.
o Erdi-erliebea: fatxadatik edo planotik erdia gutxi gorabehera
ateratzen denean.
o Goi-erliebea: erdia baino gehiago ateratzen denean.
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Aurrekoei hutsuneko erliebea gehitu ahal zaie: irudia ez da planotik
kanpora nabarmentzen, aitzitik, planotik barrura joaten den eskultura da.


Pertsonaien jarrerak: zutik, eserita, etzana, otoizlari (belauniko),
eskaintzaile (opariak edo ofrendak egiten) eta zaldizkoak.



Erabilitako

teknikak:

zizel-lana

(harrian,

marmolean

edota

granitoan), tailua (egurrean), modelatua (buztinean, argizarian eta
igeltsuan), zera perduta (argizari galdu bidezko teknika) eta
burdinurtua.


Kronologia, estiloa, kokapena, lanaren izenburua eta egilea zehaztu
behar dira. Estiloari dagokionez, eskola jakin baten barruan baldin
bago, aipatu egin behar da.



Gaiak mota askotarikoak izan daitezke: erlijiosoak, erretratuak,
historikoak, mitologikoak, politikoak, bodegoiak, eguneroko-eszenak
edota kontzeptualak. Testuinguru historikoak askotan baldintzatzen
du gaia.



Funtzioa edo helburua: erlijiosoa, apaingarria, didaktikoa, politikoa,
kritika soziala, probokazioa sorraraztea, oroitzapenezkoa…

ANALISIA
Analisian estiloaren elementuak identifikatu eta komentatu behar dira.
Elementuak aipatzearekin ez da nahikoa iruzkina egiteko; elementu horiek
azaldu egin behar dira beste garai historikoekin loturak bilatuz, esate
baterako.



Eskulturaren

deskripzioa:

pertsonaia

nagusiak

eta

bigarren

mailakoak identifikatu behar dira. Gaiaren sinbologia, esanahia eta
jatorria ere komentatu daitezke. Deskripzioan esan daiteke ea
arkitekturaren menpekoa ala independentea den.
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Materialak oso anitzak izan daitezke: marmola, harria, bolia,
granitoa, egurra, buztina, argizaria, brontzea, burdina, altzairua,
plastikoa, kristala, etab. Askotan, material batzuk estilo jakin bati
edo besteari lotuta daude.



Anatomiaren eta arropen analisia: Etapa historikoen arabera, bi
muturreko modu daude hau egiteko. Lehenengoak anatomiaren eta
arropen analisia soila egiten du, alegia, xehetasunik gabekoa;
bigarrenak, berriz, xehetasunik txikiena ere irudikatzen du. Aurpegiespresibitateari eta gorputz-mugimenduari buruz, gauza bera esan
daiteke: espresiorik eta mugimendurik gabeko eskulturak, zein
espresio eta mugimendu handikoak egingo dira.



Konposizioa: itxia eta bolumen irekia daukaten eskulturak daude.

Bolumen itxiko eskulturak gorputz geometriko sinpleekin erlazionatzen
dira: hau da, esferarekin, prismarekin, kuboarekin edota zilindroarekin.
Eskulturak zeharkatzen dituen irudizko lerroak, lerro zuzenak dira. Hori
zela eta, inpresio estatikoa ematen dute eskultura hauek.

Bolumen irekiko eskulturetan nagusitzen diren irudizko lerroak kurbatuak
edo diagonalak dira, beraz, inpresio dinamikoa ematen dute eskulturek.



Eskulturen errealismoa edo idealizazioa: zenbait eskultorek
errealitatea den bezala irudikatuko dute, pertsonaiek daukaten
akatsekin; beste batzuek akatsik gabeko irudiak egingo dituzte.



Ikonografia: ahal den heinean, irudiaren esanahia eta jatorria
azaldu behar da.

128

AMAIERA



Testuinguru historikoarekin lotu behar da lana.



Iritzi pertsonala ere eman daiteke.



Geroagoko estiloetan izan duen eragina edota beste estiloetatik daukan
jatorria aipatu daiteke.
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Moissac herriko Pedro Deunaren ataria, eskultura klasiko baten
iruzkina egiteko:

SAILKAPENA
Ikusgai daukagun artelana Moissac abadiako erliebe erromanikoa da, behe
erliebea hain zuzen ere. Lehenik eta behin, eskultura denboran eta
espazioan kokatu beharra dago. XI-XII mendeetan eginda, erromaniko
betearen adibidea da. Moissac Frantziako hiria da, Donejakue bidean, eta
erliebea elizako portadaren tinpanoan aurkitzen da. Gaia erlijiosoa da: San
Juanen

Apokalipsia.

Beraz,

helburu

erlijiosoa

dauka;

kristautasuna

goraipatzea, alegia. Aldi berean, helburu didaktikoa duela esan genezake.
Autoreari dagokionez, garaiko gehienak bezalaxe, anonimoa da.

ANALISIA
Analisian ikusiko dugun bezala, lan honek ezin hobeto biltzen ditu estilo
erromanikoaren ezaugarriak.
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Arte erromanikoaren portada gehienetan erabilitako materiala harria zen,
hemen ikusten dugun bezalaxe. Eliza erromanikoak, orokorrean, oso
soilak

ziren

dotoretasuna

eta

elementu

emateko

eta

apaingarriak

portadetan

trinkotasuna

biltzen

arintzeko.

ziren,

Erliebeak

arkitekturaren menpeko elementuak dira.

Esan dugun bezala, gaia Itun Berriko San Juanen Apokalipsiaren liburutik
hartuta dago. Tinpanoaren erdian eta mandorla mistikoaren barruan Kristo
Maiestas Domini eran agertzen da, hau da, garailea eta ahalguztiduna.
Tronuan eserita dago eta eskumako eskuarekin bedeinkatzeko keinua
egiten du, ezkerrekoan liburu bat duelarik. Tetramorfoek edo lau
ebanjelariek inguratzen dute figura nagusia eta gainontzeko espazioa
hogeita lau Apokalipsiaren agureek betetzen dute. San Juanen liburuak
azaltzen du Kristoren lurrera bueltatuko zela, biziak eta hildakoak
epaitzeko. Miseria gorrian bizi ziren biztanleei elizak esaten zien beste
munduan saria edo zigorra jasoko zutela. Analfabetismo maila handiko
gizarte horretan, erliebeek helburu didaktikoa betetzen zuten.

Pertsonaien arteko hierarkia argi ikusten da: Jaungoikoa erdian kokatuta
egoteaz gain, tamaina handiagoz eginda dago, cavaliere perspektiba
izenekoa, pertsonaia nagusiaren garrantzia nabarmentzeko. Gainontzeko
pertsonaiak, tetramorfoak eta agureak, neurri txikiagoan eginda daude,
Jaungoikoaren menpekotasuna adierazteko. Irudiek simetria gordetzen
dute eta arkura egokitzen dira. Tinpano osoa erliebeekin beteta dago:
horror vacui izenekoa. Erromanikoan ohikoa zen ezaugarri hau, ez zuten
espazio librerik uzten portadetan; fatxadek, berriz, oso apaingarri gutxi
zuten.

Erliebe eta pintura erromanikoetan, normalean, ez dago pertsonaien
arteko harremanik, ezta mugimendurik ere; baina Moissaceko portadan
agureak jarrera desberdinetan eserita eta Jaungoikoari begira egoteak
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nolabaiteko bizitasuna ematen dio talde eskultorikoari eta zurruntasuna
arintzen du. Agureen arropen modelatua ere Jaungoikoarena baino
aberatsagoa

da,

Hieratikotasunez

azken
beteriko

horren
pertsonaia

handitasuna
da

Kristoren

azpimarratzeko.
figura,

haren

nagusitasuna adierazteko.

Aurpegiek ez dute espresio naturalik adierazten eta anatomiaren analisi
sakonik ere ez da egiten. Hori ohikoa zen estilo erromanikoan. Irudiak
estilizatuta daude eta nolabaiteko geometrizazioa antzeman daiteke.
Abangoardiako artistek, kubistek hain zuzen ere, hori miresten zuten eta
haien estilorako bereganatu zuten.

Analisia amaitzeko, arkiboltetan eta ateburuan agertzen den apaingarria
komentatuko dugu: gune horietan, apaingarri geometrikoa eta landarekoa
erabili zen. Apaingarri gisa hori ere ohikoa zen erromanikoan, baina beste
portadetan figurak egin ziren. Portada asko polikromatuta zeuden, baina
denboraren poderioz galdu egin zen.

AMAIERA EDO KONKLUSIOA
Argi eta garbi frogatu dugu Moissaceko erliebea arte erromanikoari
dagokiola. Garai hartako gizarteak eta bizimoduak berebiziko eragina izan
zuen artean: alde batetik, eliza botere handiko erakundea zenez, artearen
bezero nagusitako bat izan zen; eta beste aldetik, helburu didaktikoa
betetzen zuen, analfabetismoa zela eta.

Erromanikoa lehen nazioarteko estilo bihurtu zen eta mendebaldeko
Europan hedatu zen erromesaldiei esker. Tokiko desberdintasunak egon
arren, zenbait ezaugarri errepikatzen dira lurralde guztietan.

Amaitzeko esan dezakegu eragina oso nabaria izan zuela abangoardietan.
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 Constantin Brancusiren Musua (1912) lanaren iruzkina
egiteko gidoia:

Egin ezazu irudiaren iruzkina, eskeman dauden pistekin. Ikasturtean
zehar, arte klasikoari buruzko iruzkinak landu ditugu, arazorik gabe eta
proposatutako eskema jarraituz.

Arte

garaikideari

buruzko

iruzkinak

zailagoak

suertatzen

zaizkienez

ikasleei, hona hemen Brancusiren Musua lanari buruzko iruzkina egiteko
eskema. Erabili ezazu informazioa testua idazteko.
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SAILKAPENA
Eskultura mota

Exentua

eta

figuratiboa,

baina

abstrakziora jotzen du.
Autorea, data, izenburua Konstantin Brancusi, 1912.
eta estiloa

Ez dagokio estilo jakin bati.
Musua.
Abangoardiako eskultura.

Erabilitako teknika

Zizelatua.

Gaia

Kontzeptuala.

Helburua

Eskultura klasikoarekin amaitu.
Probokazioa

sorrarazi

eta

hausnarketa

egin.

AMAIERA
KONKLUSIOA

EDO Abangoardiako eskulturari hasiera eman.
Eskultura irauli. Historiaurreko artearen
eragina. Eskultura abstrakziora eraman.
Arte kontzeptualari hasiera eman.

Konstantin Brancusiren zenbait esaldi:


“Ergel batzuek diotenez nire lana abstraktua da; haiek abstraktutzat
duten hori gauzarik errealistena da, erreala ez baita azalekoa, ideia
baizik, gauzen esentzia, mamia”.



“Sinpletasuna azaldutako konplexutasuna da”.



“Edertasuna aurkakoen harmonia da”.
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 Umberto

Boccioniren

Espazioan

zeharreko

jarraitutasun-forma bakarrak (1913) lanaren eskema,
iruzkina egiteko.

Egin

ezazu

irudiaren

iruzkina,

eskeman

dauden

lagungarriekin.

Ikasturtean zehar, arte klasikoari buruzko iruzkinak landu ditugu, arazorik
gabe eta proposatutako eskema jarraituz.

Ikasleentzat arte garaikideari buruzko iruzkinak egitea zailagoa denez,
hona

hemen

bakarrak

Boccioniren

lanari

buruzko

Espazioan
iruzkina

zeharreko

egiteko

jarraitutasun-forma

eskema.

Erabili

ezazu

informazioa testua idazteko.
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SAILKAPENA
Eskultura mota

Exentua eta abstraktua. Hala ere, gizaki bat
dela antzematen da.

Autorea,

data, Umberto Boccioni, 1913.

izenburua eta estiloa

Futurismoa.
Espazioan

zeharreko

jarraitutasun-forma

bakarrak.
Erabilitako teknika

Brontze urtua. Metalezkoa denez argi-jolasak
ekarri.

Gaia

Gizakia etorkizunera joan. Mugimendua.

Helburua

Eskultura klasikoarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
Hausnarketa eragin.
Gizarte

garaikidearen

berrikuntzak

goraipatzea.

ANALISIA
Deskripzioa

Gizaki bat mugimenduan aurrera joaten da.
Mugimendua irudikatu. Etorkizunera doa, zirt
edo zart.

Materiala

Brontzea, material klasikoa.
Igeltsuzko molde orijinala Sao Pauloko Arte
Garaikidearen

Museoan

dago,

brontzezko

kopiak museo desberdinetan sakabanatuta
daude: Londresen, New Yorken eta Milanen.
Konposizioa

Irekia.
ganbilen

Azal
edo

ahurren

edo

konbexuen

konkaboen
bitartez

eta

eginda.

Eskultura irekiak dinamikoagoak dira itxiak
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baino.
Lerro bihurriak nagusi, dinamismoa lortzeko.
Anatomiaren
arropen analisia

eta Gizakia izanda, anatomiaren analisirik ez,
ezta arropen analisirik ere.
Figura

planoetan

deskonposatua,

kubismoaren

antzekotasuna.

Helburua:

mugimendua

eta

irudikatu.

abiadura

Futurismoaren gai nagusia.
Gizakia irudikatu nahi baino, mugimenduaren
kontzeptua garrantzitsuagoa da.
Inguruko
plano

espazioarekin

deskonposatuen

harremana
bitartez.

lortu,
Haizea

dagoela ematen du.
Espresibitatea

Espresibitaterik

ez.

Arte

kontzeptuala.

Pertsonaia anonimoa, mugimendua adierazi
nahi. Gizakia baino, makina dela ematen du.
Mugimendua

Mugimendua bai. Etengabeko urratsak aldi
berean irudikatu nahi, hau da, denbora ere
irudikatu.
Irudia desitxuratuta.

Errealismoa

eta Errealismorik

ez,

arte

idealizazioa

Beharrezkoa ez dena, ez landu.

AMAIERA EDO

Eskultura irauli.

KONKLUSIOA

Kubismoaren eragina.

kontzeptuala.

Eskultura abstrakziora eraman.
Arte kontzeptuala.
Iraganarekin

amaitu

eta

etorkizuna

baikortasunarekin ikusi.
Denbora

sartzeak

laugarren

dimentsioa

sartzea izan.
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 Marcel

Duchampen

Iturria

(1917)

lanaren

eskema,

iruzkina egiteko.

Egin ezazu irudiaren iruzkina, eskeman dauden pistekin. Ikasturtean
zehar, arte klasikoari buruzko iruzkinak arazorik gabe landu ditugu eta
proposatutako eskema jarraituz. Baina, kasu honetan eskema horrek balio
ez

digunez,

beste

eragileak

asmatu

behar

ditugu.

Hona

hemen

Duchampen Iturria lanari buruzko iruzkina egiteko eskema. Erabili ezazu
eskemaren informazioa testua idazteko.

SAILKAPENA
Artelan mota

Instalazioa. Ready made. Hiru
dimentsiokoa izan arren, ez da
eskultura.
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Autorea, data, izenburua eta

Marcel Duchamp, 1917.

estiloa

Dadaismoa.
Iturria.
Filadelfiako Artearen Museoan
dago.

Gaia

Kontzeptuala.

Helburua

Arte klasikoarekin amaitu.

ANALISIA
Deskripzioa

Txizatokia ezohiko posizioan
ipinita.
Objektua ez dago eraldatutua.
Sinadura eta data daramatza: R.
Mutt 1917. Izen faltsua da, bere
identitatea ez antzemateko.
Jarrera dadaista.
Objektu sinplea arte bihurtu.

Materiala

Portzelana zurikoa, guztiak
bezalaxe.

Komentatu daitezken

Ikusleen erreakzioa edo

berezitasunak

erantzuna ikusi nahi zuen
Duchampek.
Eguneroko objektuaren funtzioa
aldatu zuen.
Edozein objektu testuingurutik
aterata, arte bihurtzen da,
museo edo galeria batean ikusgai
jarri ondoren.
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Arteak ez du edertasuna bilatu
behar, objektu industrialak ere
ederrak izan daitezke.
Probokazioa sorrarazi.
Museoen eta arte-kritikarien lana
eta irizpideak kolokan jarri.
Garaiko konbentzioei trufa egin.
Artea eta artistak desakralizatu.
Artelanak egiteko, ez da inolako
teknikatan maisutasunik behar.
Objektua baino, ideia da
garrantzitsuagoa .
Espiritu ludikoa eta urratzea
bultzatu.

AMAIERA EDO KONKLUSIOA

Arte

kontzeptualari

hasiera

eman.
Artea irauli.
XX.

mendeko

erdialdearen

estiloetan

bigarren
eragin

handia izan.
Oso kritika latzak jaso zituen
1917an: immorala zela leporatu
zioten.
Edozein gaua artea izan daiteke
eta edozein izan daiteke artista.
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 Marcel Duchampen Beira Handia (1915-1923) lanaren
eskema, iruzkina egiteko.

SAILKAPENA
Artelan mota

Ez da pintura, ezta eskultura
ere. Artea bai. Arte erradikala.

Autorea, data, izenburua eta Marcel Duchamp, 1915-1923.
estiloa

Beira Handia.
Dadaismoa.
Gaur egun, Filadelfiako Artearen
Museoan dago.
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Erabilitako teknika

Teknika asko nahastu zituen: mihise
gaineko olioa, berun-haria eta hautsa
beirazko bi xaflen artean.

Helburua

Arte

klasikoarekin

eta

arte

errealistarekin amaitu.
Probokazioa sorrarazi.
Arteari buruzko hausnarketa egin.

ANALISIA
Deskripzioa

Beirazko bi xaflen artean zenbait
elementu sartu zituen. Bi aldetatik,
aurretik eta atzetik, behatu daiteke
lana. Hondoa aldakorra da.
Hondatu zenean, beirazko puskak
batu, berriz osatu eta altzairuzko
marko bat ipini zion. Amaitutzat
eman zuen lana. Bitan banatuta dago.
Goiko aldean emaztegaia agertzen
da, eta behekoan, emaztegaiaren
ezkongabeak.
Emaztegaia arropa eranzten ari da.
Bederatzi ezkongabe saiatzen dira
emaztegaiarengana hurbiltzen.

Lanaren berezitasunak

Artearen Historiako lanik
konplexuenetako bat da.
Ikusmen-enigmatzat hartuta dago.
Ikusleak bilatu behar dio esanahia.
1934, Duchampek gidoi bat idatzi
zuen, lana ulergarria izateko, Kutxa
berdea izenekoa.

142

Ausaz egindako lana da, baina
perspektibaren eta geometriaren
ideietan ere oinarrituta dago.
Emaztegaiaren formak organikoagoak
dira, ezkongabeenak zuzenagoak.
Emaztegaiaren ondoan Esne Bidea
irudikatuta dago; ezkongabeen
ondoan txokolate-errota bat.

AMAIERA
KONKLUSIOA

EDO Arte

klasikoaren

konbentzionalismoekin

amaitu.

Artearen forma berriak ikertu zituen.
Askatasuna artean aldarrikatu. Gaur
egungo leloa ere bada.
Ikusleak ondorioak atera behar ditu.
Gizonezkoen

eta

emakumezkoen

desioaren azterketa.
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