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Sarrera 

 Tesi hau arte praktikan oinarritutako ikerketa bat da.  
Autorearen pintura praktikan oinarritzen den hausnarketa da; 
bere nortasun jeneralean, pintoreak pinturari eta pintatzeari 
bur uz duen hausnarketa . Pintatzeak erag indako 
pentsamendua da gaia. Tesiaren autoreak pentsatzen du, 
artegile batek egin dezakeen gauzarik zailenetakoa, bere lanari 
buruz idaztea dela. 
 Pintura hitzak hiru esanahi ditu: Pintura, batetik, 
diziplina artistikoa da, pintatzearen praktika, gerundioa. 
Bigarrenik gerundio horren emaitza, koadroa, margolana. Eta 
azkenik lan materiala bera, pintatzeko erabiltzen den 
sustantzia. 
 Ikergaia, pintura barrutik esperimentatzearen 
hausnarketa da. Ez da gauza bera pintura barrutik bizitu edo 
kanpotik bizitzea. Pintura barrutik bizitzean izandako 
hausnarketa, pintoreak bakarrik esperimenta dezake. Bestalde, 
pintura kanpotik bizitzearen ezagutza, arte historialari batek 
garatu dezake, baita sekula pintatu ez duen norbaitek ere. Hori 
da ezberdintasuna. 
 Tesiaren autorea, pintura barrutik aztertzera 
konprometitzen da. Baina ez du esperientzia pertsonalaren 
narrazio bat bilatzen, pinturaren inguruan pintoreok egiten 
dugun hausnarketari ekarpen bat egitea baizik. Pinturaren 
inguruan pintoreok barrutik pentsatzen duguna. 
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 Nola garatu pintorearen esperientzian oinarritzen den 
ezagutza? Nola egituratu pentsamendu hau? Autoreak, 
problematika zabal honen aurrean, eremu zabal hau 
mugatzeko, bere pintura praktika propioa abiapuntu moduan 
hartzen du. Arazo hauei aurre egiteko komentario mota bat 
garatzen du. 2014tik 2019ra bitartean egindako lanaren 
aukeraketa batean oinarrituko dira komentarioak. Komentario 
hauetarako praktika eta teoria lotzen dituen metodologia bat 
jarraitzen du, praktika piktoriko pertsonalean oinarritutako 
komentario kate bat gauzatuz.  
 Praktika propiotik abiatuta, tresnak topatu nahi dira 
lan pertsonalaren barneko ardatza antzeman eta garatzeko. 
Funts nagusia da, ardatz baten moduan, pintura praktika 
propioaren inguruan ematen den dimentsio teoriko eta 
praktikoaren artean lotura organiko bat dagoela. Lotura 
organiko hauek arakatzeko topaturiko metodoak dira tesi 
honen ekarpena. 
 Aurkezten dugun tesi honen ikerketa lerro zehatzak 
Sorkuntza, ikerketa modura/ Ikerketa, sorkuntza modura izena 
du. Honetan, sormena edo arte praktika bera ikerketa moduan 
defendatzen da. Lan lerro hau Art as Research bezala 
ezagutzen da eta azken hamarkadan, nazioarteko artea eta 
ikerketari buruzko mintegietan, modu zabal batean garatzen 
eta eztabaidatzen den ikerketa mota bat da. Honetaz gain, 
hizkuntza ezberdinetan argitaratu diren artikuluak eta 
liburuak ere anitzak dira. Lan lerro hau, nazioartean 
homologaturik dagoen unibertsitate ikerketa bat da, Arts 
Based Research edo Art Practice Research izena du.  
 Mota honetako ezagutza eta esperientziak partekatzeko 
unibertsitateko sareak ere existitzen dira. Hauen artean EARN 
European Art Research Network (http://www.artresearch.eu/
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[2018-5-4]) elkartea aipatu dezakegu 2004tik aurrera hamar 
unibertsitate biltzen dituena. Argitalpenen, mintegien eta 
zenbait ekitalditan parte hartzearen bitartez, ikerketa 
artistikoa hedatzeaz eta eztabaidatzeaz arduratzen da. Parte 
hartu duten ekitaldi garrantzitsu bat aipatzearren, ezin da 
ahaztu Veneziako bienalean parte hartu zutenekoa. 
 JAR Journal Artistic Research  plataforma (http://
www.jar-online.net/ [2020-5-7]) arte ikerketaren inguruan 
multimedia artikuluak argitaratzeaz arduratzen da, eta 
ikerketa argitara eramateko formatu egokien bila ibiltzen da. 
2010etik aurrera, arte ikerketa identifikatzeko eta hau  
hedatzeko modu bat izan da. Honen metodoen eta 
transmititzeko formatuen inguruan hausnartzeko bitartekari 
nagusi bat izanez.       
 JA R p l at a for m an b e r t an au r k i d e z a ke g u n  
ANCHORAGE:  a phenomenology of outline (Graham, Dickie 
eta Faust, 2017) elkarlaneko pieza, Joe Graham, Steven Dickie 
eta Chantal Fausten arteko lankidetza bitartez sortua izan zen. 
Honetan hiruen marrazkietan oinarritzen dira ikerketa 
aurrera eramateko, testua ordea lehenak osatua izan zen.  
 Interneteko plataformetan, arte ikerketaren inguruan 
kezkatzen diren artikuluak anitzak dira. Bat aipatzearren Hito 
Steyerlen ¿Una estética de la resistencia? La investigación 
artística como disciplina y conflicto artikulua izango genuke 
esku artean, Transversal web-orrian itzulia datorrena . 1

Artikuluei buruz ere, aipagarria da Henk Borggdroffen El 
debate sobre la investigación en las artes . 2

 https://transversal.at/transversal/0311/steyerl/es [29/04/2020]1

 BORGGDROFF, Henk. 2010. El debate sobre la investigación en las artes. 2

Amsterdam School of Arts, Amsterdam.
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 Ikerketa artistikoari buruzko liburu baliagarrien artean 
LaSIA ikerketa taldearen Piscina liburua aipa dezakegu, 
zenbait adituen testu bilduma bat osatzen duena. Dena den, 
editoreak Rita Sixto eta Usoa Fullaondo dira. 
 Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) ere 
ikerketa lerro hau defendatzen da. Beraien tesia osatzeko arte 
praktika propioa erabili izan duten ikertzaileak asko izan dira. 
Guretzat hurbilekoak diren tesi batzuk aipa ditzakegu: 
Erramun Landa Mendiberen Aportaciones al imaginario vasco 
desde una práctica experimental en la ilustracion de libros 
[período 1981-2007] (Landa, 2013) eta Iñaki Imaz 
Urrutikoetxearen Pintura como proceso de individuación. 
Caracterización y enseñanza  (Imaz, 2014).   
 Badira zenbait ikerketa talde Euskal Herriko 
Unibertsitatetik sortuak, berauen ikerketa ere artearen 
praktikan zentratzen dutenak. Batetik, aurretik aipatu dugun, 
laSIA  (la Sujeto en la Investigación Artística) ikerketa taldea. 3

Praktikan oinarritutako ikerketan subjektuak (ikertzaileak) 
duen lekuan zentratzen da. Ikerketa talde honek bi proiektu 
izan ditu EHU 16/40 eta US19/07. Honetaz gain, seinala 
dezakegu besteen artean, artearen hezkuntzarekin zerikusia 
duen ARTikertuz  (EHU 15/24) taldea. 4

 Espaiñiar estatuan ere, idatzi da artearen praktikan 
oinarritutako ikerketaren inguruan. Zenbait liburu aipa 
ditzazkegu: Selina Blascoren Investigación artística y 
universidad: materiales para un debate (Blasco, 2014) eta beste  
artikulo bilduma bat: Bartzelonako MACBA museoak eta 
Bellaterrak editaturiko En torno a la investigación artística. 

 Ikerketa taldearen orria: http://www.lasiaweb.com/es/ [2017-5-14]3

 http://www.artikertuz.es/p/zer-da-artikertuz-quienes-somos.html [2017-5-14]4
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Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación 
teórica . Jan Verwert, Natascha Haghighian, Guadalupe 5

Echeverria, Dora García, Dieter Lesage eta Tony Brownek 
gorpuzturiko liburua. 
 Bolognako deklarazioak suposatu zuen Europako goi 
mailako hezkuntzaren espazio berri horretara egokitzeko, 
ikerketa artistikoak eragin zituen eztabaidagaien inguruan 
mintzo zaigu Gómez, Hernández eta Pérezen Bases para un 
debate sobre investigación artística liburua (ZZ.AA., 2006).  
Liburu honetan planteatzen diren galderek, gaur egun ere 
hasieran zuten indar berbera dute. Esaterako, jarraian aipatzen 
den galderak ez dauka oraindik erantzun bakar eta garbirik: 
“¿Cómo completar la investigación sobre las artes […] con la 
investigación desde la práctica artística realizada por los propios 
prácticos […]?” (ZZ.AA., 2006, 11.or). Arte praktikan 
oinarritutako ikerketa nola egin behar den ez dago argi 
oraindik. Tesi honen ekarpena, nahiz xumea izan, galdera 
honi erantzun bat emateko ahalegina da. 
 Tesi honen ikergaia pintatzeak eragindako 
pentsamendua denez; autoreak, bere tresna propioak 
baliatuko ditu pentsamendu hau egituratzeko, eta horretarako 
bere lan eta erreferente bibliografiko pertsonaletara joko du. 
 Hala ere, ez da problematika propio bat argitzeko 
egindako ikerketa bat bakarrik. Helburua bide berri bat 
irekitzea da, medio bat ematea pintoreok geure pinturari 
buruz hausnartzeko. Hausnarketa honek gertaera piktorikoei 

 VERWOERT, Jan; SADR HAGHIGHIAN, Natascha; ECHEVARRIA, Guadalupe; 5

GARCÍA, Dora; LESAGE, Dieter; BROWN, Tony . 2011. En torno a la investigación 
artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica. MACBA. 
Bellaterra. Bartzelona.
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erantzun nahi die. Autoreak topatu duen metodoa, beste 
pintoreentzat baliagarri izatea nahi du. 
 Emaitza pertsonalak diziplina artekoak dira, hau da, 
diziplina ezberdinetatik etorriak dira. Hala ere, autorearen 
kezka nagusiak piktorikoak dira. Arakatuko diren lan 
pertsonalak pintura, marrazketa eta animaziotik eratorriak 
dira, baina autoreak hauek emaitza piktorikoak balira bezala 
hartzen ditu kontutan. 
 Pintura praktika garrantzitsua da, baina hau bezain 
g a r r a nt z i t s u a d a , h on e n i n g u r u a n e m at e n d e n 
pentsamenduaren dimentsioa. Hasieratik garbi utzi nahi da, 
ikerketa honen testuinguruan pentsatzea, sentitzea eta 
hausnartzea ekintza beraren testuinguruan ulertzen dela. 
Pinturak lerro bat du eta hausnarketak beste bat, baina 
hausnarketa hau pinturaren osagarri moduan ulertzen da. 
 Autorearen pinturak ez du gai zehatzik. Tesiaren 
autoreak esanahi zehatzik gabeko pintura bezala identifikatzen 
du bere lana. Lan pertsonalak bere baitan duen ardatza eta 
barne koherentzia, ondoren egindako hausnarketa eta 
ikerketaren bitartez azalera daitekeela pentsatzen da. “Una de 
las motivaciones y de las tareas fundamentales de esta tesis 
consiste, por tanto, en sacar a la luz la idea que subterránea e 
implícitamente recorre toda mi evolución pictórica” (Imaz, 
2014, 18.or). Tesi honen autoreak Iñaki Imazen aipamen hau 
berea egin du. 
 Hipotesia da: autore baten pinturaren baitan emandako 
praktika eta teoriak lotura organiko bat dutela. “En todo 
desorden hay un orden secreto, en toda arbitrariedad hay ley 
permanente, porque todo lo que actúa descansa sobre su 
opuesto” (Jung, 1970, 38.or). Jungek idatzitakoa hipotesitzat 
hartu du autoreak; beraz, esan dezakegu pintura praktika 
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propioaren kaosaren baitan, eta honek ahalbidetutako 
hausnarketaren baitan badela ordena bat. Hori baieztatu nahi 
du ikerketa honek. 

Helburuak 

 Jarraian aipatuko diren helburuak, tesiaren giltzarria 
osatzen dute:  
 Helburu nagusia lan piktoriko pertsonalaren barne 
ardatza bilatzea da. Garrantzitsuena, honen bilaketan 
topatutako hausnarketak, pinturan interesatuta daudenei egin 
diezaieken ekarpena da, ez autorearen lanaren barne ardatz 
zehatza. Lan pertsonala abiapuntutzat hartuta eginiko 
hausnarketa hauek pinturari buruz hitz egitea dute helburu. 
Eremu partikular batetik abiatuta nortasun unibertsalera  
inguratu nahi da.  
 Nahiz eta hasiera batean egindako lan plastikoak 
elkarren artean ordena nagusirik ez adierazi, honen baitan 
ardatz bat badela susmatzen da. Egindako guztiaren artean 
lotura organiko  bat. Ez dago garbi zein formatutan espresatu 6

ahal izango den ardatz hau, baina errealitate hau hitzen 
bitartez inguratzea, tesi honen helburu nagusia da.  
 Pintore partikular baten lanaren ardatzak nortasun 
kolektibo bat ere izan dezake; hau da, bere kezkak ez dira 
bereak bakarrik izango. Pintore baten ardatza, bere konposizio 
partikularrean, berea bakarrik izango da, baina bere kezkak 
errepikatu egingo dira beste artistengan, eta kezka komun 
hauen inguruan egindako ekarpenak garrantzia betea izango 
du. Gogoratu gaia pintatzeak eragindako pentsamendua dela, 

 Lotura organikoaren kontzeptuak tesian zehar hartzen duen zentzuagatik 6

glosarioaren atalean agertzen da.
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bere nortasun kolektiboan, ez bakarrik autoreak pinturan 
izandako esperientzia pertsonala. 
 Pinturaren esplikazioa bilatu nahi da. Baina nola 
uler tzen da espl ikazioa hemen? JAR aldizkariko 
ANCHORAGE artikuluan honela dio: “But what is 
explanation? For Ihde it means any theory, idea, concept, or 
construction that deliberately seeks to go behind phenomena, to 
give a reason for it.” (Graham, Dickie eta Faust, 2017). 
Fenomeno piktorikoen atzean dagoena arakatzen duen teoria, 
ideia edo kontzeptuak dira hemen bilatzen direnak. 

 Bigarren helburua: pintura pertsonaletik eratorritako 
eta honi lotutako ardatz teoriko bat jorratzea da,  
hausnarketari forma ematea. Bigarren helburu honek zentzua 
izan dezan, beharrezkoa da pintura propioa eta honetan 
oinarritutako hausnarketaren arteko batasuna lortzea. 
Bigarren helburuari loturik, pinturan barrutik ematen diren 
gertaera eta pentsamenduen artean agertzen diren gaiak 
garatzen dira. Gai hauek duten nortasun kolektiboa eta 
unibertsala da interesgarriena. Izan ere, autoreak bere 
pinturari buruz hitz egiten duenean bereak bakarrik ez diren 
gaiekin egingo du topo, eta hau da bere ekarpena. 

Metodologia eta tesiaren egitura 

 Partikularra dena eta globala dena, aurkako 
kontzeptuak balira bezala hartzen badira, tesi honen metodoa 
paradoxikoa da. Helburua, pintatzeak eragindako 
pentsamenduan arakatzea baldin bada, dagoeneko pintoreek 
pentsatu duten horretara joatea litzateke logikoena, eta ez lan 
pertsonala oinarritzat hartzea. Horrela, partikularra den 
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zerbaiten bitartez globala den zerbait abordatu nahi izatea, 
kontraesana dirudi. 
  Margeritte Yourcenarrek esan zuen artista baten 
kondizioa paradoxikoa dela berez: “La paradoja es que dos 
cosas son a la vez, verdaderas y contradictorias. La primera es 
que el escritor debe ser profundamente sí mismo, debe ser un 
aporte personal. La segunda es que debe olvidarse de sí mismo, 
salirse de sí mismo, hacer tabla rasa de sí mismo. Las dos 
exigencias parecen contradictorias, pero, en realidad […] no lo 
son necesariamente.” (Yourcenar, 1983, min, 0:41). Bi 
eskakizun hauek bereak egin ditu autoreak. Bere tesia ekarpen 
pertsonal bat izatea nahi du. Beharrezkoa zaio, ordea, bere 
buruaren baitatik ateratzea, eta lana berea ez balitz bezala 
analizatzea. 
 Partikularraz, globala abordatzen dela esaten 
dugunean, kontraesanetan ari garela dirudi. Baina ez du 
zertan horrela izan beharrik. Mika Elo finlandiarrak, arte 
ederretan doktore eta arte praktikan oinarritutako ikerketan 
aditua denak, lagunduko digu jarraitzen, paradoxaren 
kontzeptua garatzen. LaSIA ikerketa taldeak editaturiko liburu 
batean honela esaten du: “Una paradoja une elementos 
contradictorios pero interrelacionados que coexisten 
simultáneamente y persisten a través del tiempo” (Elo, 2019, 
179.or). Partikularra dena eta globala dena, kontraesanetan 
daude, baina lotuta. “Las obras de arte expresan la posibilidad 
de que una sola cuestion sea capaz de abordar la verdad 
completa, puesto que todas y cada una de las obras de arte 
tratan, en su propia manera singular, sobre la realidad en su 
totalidad.” (Elo, 2019, 187.or). 
 Sentsibilitate estetiko batetik abiatuta ikerketarako 
metodo propio bat erabiltzen du autoreak. Tesi hau 
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komentario kate bat da. Ideia ezberdinak lotzeko eta 
konparatzerako orduan, paleolitoko pertsonek erabiltzen 
zuten pentsamolde bat erabili da. Pentsamolde mota honi 
fluidity esaten zaio. “Fluidity means that the categories that we 
have: man, woman, horse, [...] tree, etcetera... can shift. A tree 
may speak, A man can get transform into an animal and the 
other way around, given certain circumstances” (Herzog, 2010, 
1:07:50 min). Pintura dena eta ez dena elkarren artean 
erlazionatzeko modua da hau. Pintura eta hitza, autorearen 
pentsamendua eta beste pentsalariena. Konparatzeko modu 
libre bat da hau. Pentsamenduak bata bestearen jarraian 
agertuko dira eta testuaren ehuna josiko dute. Ideia bat 
aterako da eta gero beste bat. Elkarrekin dantza egingo dute 
eta gero etorri diren bidetik joango dira. Bidea egin ostean, 
kontzeptuen arteko mugak lausotu egingo dira, eta beraien 
artean sare bat osatuko dute. 
  Ikerketa honetan teoria eta praktikaren artean 
kokatzen gara, eta elkarlotu egingo dira: pintura eta 
komentarioa, lengoai intuitiboa eta akademikoa, eta azkenik, 
harremanetan jartzen ahalegindu gara pinturaren alderdi 
komunika ezina eta beronen alderdi komunikagarria. 
 Bi munduen elkarrekintzari buruz ari garenez, ikerketa 
honetan ezinbestekoa da, pentsamenduari dagokionez, 
norberaren (autorearen) eta bestearen (autorea ez denaren) 
arteko harremana. Autorearen ekarpen pertsonala besteen 
ekarpenekin artikulatzen da. Ikerketaren emaitza, 
ikertzailearen ondorioak eta besteenak elkarlotuz ostatzen da, 
diskurtso intersubjektibo bat sortuz. Ez da izango ikertzaileak 
dioena bakarrik, ezta besteek diotena ere, bi hauen 
elkarrekintzan garatu den pentsamendua baizik. 
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 Praktika bertan teoria sortzen da. Pentsamendu hau 
kokatzeko beharrak bultzatuta, komentario seriearen formatua 
erabiltzen da tesi honetan. Pintura eta bere komentarioaz 
osatzen denari, oinarrizko ikerketa unitate deitu diogu. 
Ikerketa unitateen xehetasunak azaldu aurretik, azpimarratu 
nahiko genuke: pintura praktika pertsonal etengabe bat egotea 
beharrezkoa izan dela. 
 Susmatzen dena da —eta honetan oinarritzen da 
hipotesia— ikerketa unitate asko ditugunean, unitate hauetako 
zenbait aspektu errepikatu egingo direla beste unitate 
gehienetan; horrela, zeharkako ardatz bat agertuko dela 
ikerketa unitate guztien artean. 
 Tesiak hiru parte nagusi ditu: Emaitzaren komentarioa, 
Prozesuko hausnarketa eta Glosarioa.  
  Lehen partea EMAITZAREN KOMENTARIOA 
deitzen da. Hau, pintura praktikaren emaitzan zentratzen da. 
Pintura praktika pertsonalak ezinbestean bi aspektu ditu: 
prozesua eta emaitza. Lehenengo parte honetan, bi emaitza 
propio analizatzen dira: Gau begietan eta Amona. Hauek 
kapitulu moduan azaltzen dira. 
 Koadro hauen komentarioak, egitura honetan 
planteatzen dira: Sarrera, Aspektuak eta Garapena. Sarreran, 
pinturaren azalpen teknikoa egiten da, deskribapenaren atala 
da: prozedura, teknika zehatza, materialak, formatua, 
konposaketa eta bestelako xehetasun teknikoak azaltzen dira. 
Aspektuak eta Garapena diskurtso jarrai bat dira. 
 Emaitzaren komentarioa kapitulua (Aspektuak eta 
Garapena) nola egiten den azalduko da: Koadro baten aurrean 
arreta osoz begiratuta, pintura hau berriz marraztea bezala da. 
Koadroaren interpretazio bat, itzulpen bat, irakurketa bat 
e g i te n d a . D isku r t s o b at for mat z e n d a fluidi t y 
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pentsamenduaren bitartez, eta kontzeptuak batak bestearekin 
lotzen dira modu jarrai batean. Hasieran topatzen diren gaiei 
Aspektuak deitzen zaie. Eta behin diskurtso horretan 
barneratuta, topatzen diren gaiei Garapena deitzen zaie. 
Azken finean, koadroan topatu diren elementuen sekuentzia 
da. Modu orokorrean, Aspektuak atalean, koadroaren 
deskripzio bat egiten da, eta Garapena atalean, erreferenteen 
aipuak erabiliz, gaiak garatu eta konparatu egiten dira. Honek 
ordea ez du beti honela izan beharrik. Aspektuak atalean, gai 
garatuak azaldu daitezke eta Garapenean ez garatuak. 
 Testua idazteko, autoreak koadroa bukatutakoan, bere 
aurrean jarri eta ahozko diskurtso bat grabatzen zuen. Gero 
honetan agerturiko ideiak paperera pasatzen zituen. 
Aspektuak eta Garapena tituluak diskurtsoa ordenatzeko 
erabili dira. Diskurtsoan, ideiak beraien artean nola lotzen 
diren da garrantzitsuena. 
 Ikertzailearen lan piktorikoaren aukeraketa batek 
osatzen du lehen kapitulu hau. Guztira 2 koadro aukeratu dira.  
Komentatzen den lehen koadroa Gau Begietan da. Koadro 
honek ematen zigun hari gehien heriotzaren eta 
bakardadearen inguruan hitz egiteko, baita fondoa eta 
figuraren arteko bat egitearen ideiari buruz aritzeko.  
 Komentatzen den bigarren koadroa Amona da. 
Inkomunikazioaren fenomenoari buruz hitz egiteko, eta 
modeloaren tailerrean egindako hausnarketaren laburpena 
azaltzeko, koadrorik aproposena dela kontsideratu da.  

 Nor bere lan pertsonalari buruz hausnarketa bat 
egiteak suposatzen duen zailtasuna kontutan hartuta, 
beharrezkoa izan da pintura egiten denetik analizatzen den 
momentura, denborazko distantzia zuhur bat jartzea. 
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Horregatik, aukeraketa honetako pinturak zaharragoak dira 
(2014-2016). 

    ****  

 Bigarren partea PROZESUKO HAUSNARKETA 
deitzen da. Atal honen metodoa esperimentala da. 
Prozesuaren bitartean izandako pentsamendua garatzea du 
helburu. Parte honetan bi prozesu propio analizatzen dira: 
Animazioak eta Euria. Prozedura esperimental horri jarraituz, 
egin diren bi komentario bakarrak dira hauek. Jarraian 
azalduko dugu zertan oinarritzen den metodo hau. 
 Komentario mota hau egiteko, beharrezkoa da, 
pintatzearen prozesuan izandako burutapenak koaderno edo 
eguneroko batean apuntatzea. Prozesuan edo prozesuari buruz 
hitz egiten duten aipamenak izan behar dira. Honetarako, 
arreta betea jartzea beharrezkoa da, pintatzen ari zaren 
bitartean, aldi berean bi gauza egiten ari zarelako: pintatu eta 
idatzi. 
 Prozesuan emandako idatzien artean aukeraketa bat 
egiten da, eta gainazaleko edo garapen gutxi izan dezaketen 
apunteak kanporatu egiten dira. Aukeratutako testu hauekin, 
norberak idatziak izango ez balira bezala jokatzea beharrezkoa 
da. Prozesuan emandako gertaera bat bezala analizatzen dira.  
 Alboan idatzitako esaldi edo paragrafo hauek, kapitulu 
honetako hausnarketaren abiapuntu bezala erabiltzen dira. 
Ondoren, pinturaren prozesuko pentsamendua konparatu eta 
lotu egiten da erreferente teoriko eta praktikoekin. 
 Prozesuko hausnarketa izeneko parte honetako 
lehenengo prozesu propioak, —Animazioak— hiru animazio 
(Taupadak, Adarrak edo marrak eta Gorputza?) egitean 
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izandako pentsamendua du oinarri gisa; bigarrenak, —Euriak
— marrazki serie baten sortze prozesuan izandakoak.  
 Emaitza propioen komentarioetan, egitura hau ematen 
da: Sarrera, Prozesuaren albo komentarioen azterketa eta 
Prozesuko aspektuen garapena. 
 Sarreran, prozesuaren azalpen teknikoa erregistratzen 
da, modu deskriptibo eta esplikatiboan, ostera etorriko den 
hausnarketa kokatzeko. 
 Jarraian datozen bi atalak—Prozesuaren albo 
komentarioen azterketa eta Prozesuko aspektuen garapena— 
albo komentarioak garatzea dute helburu. Albo komentario 
hauek grisez eta testutik ezberdinduta agertzen dira, gero albo 
komentarioetan izandako ideiak garatzen dira. Bi atal hauek, 
komentarioak ordenatzeko modu bat dira, baina benetan, 
Emaitzaren komentarioan gertatzen zen bezala, jarraian doan 
diskurtso bat da.  
 Prozesuko aspektuen garapena atala, bere aurrekaria —
Prozesuaren albo komentarioen azterketa—baino luzeagoa 
izaten da. Eta orokorrean ideiak modu sakonago batean 
garatzen dira. Animazioak kapituluan esaterako “trantzea” eta 
graziaren ideiak errepikatu egingo dira, baina ez gauza bera 
esateko, baizik eta hauetan sakontzeko. 
 Parte honetan, prozesuaren alboan idatziak dituzten 
pinturak bakarrik erabiltzen direnez, tesia egiten aritutako 
denbora desberdineko obrak erabili dira, 2017 eta 2019 
bitartekoak hain zuzen. 
    **** 

 Tesiaren azken partea GLOSARIO bat da, honek tesia 
ixten du. Azken parte honek ondorengo helburuak ditu: 
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eginiko komentarioetan agerturiko kontzeptuak azaltzea eta 
lotzea, eta hitz hauek hartu duten zentzua eta norabidea 
antolatzea. 
 Glosarioaren terminoek, tesi honetan pintura 
praktikaren testuinguruan, hitz hauek hartu duten funtzio, 
adiera edo zentzua azalduko dute; ez hitz hauek duten zentzu 
kulturala. Hitz hauen adiera azaltzen laguntzeko 
bibliografiako erreferenteen aipuak erabiltzen dira. 
 Termino hauek ardatz teoriko praktikoan konektore 
bezala funtzionatzen dute. Autorearen pentsamendu 
pertsonala gainerako pentsalarien pentsamenduarekin lotzeko 
balio dute. Solte eta sakabanatuta agertzen diren kontzeptuak 
eta ideiak harremanetan jartzen dituzte. Termino hauekin 
ardatza, mahai gainean agertzen da. 
 Hipotesia eta helburu nagusia atal honetan jartzen dira 
jokoan. Honek borobiltzen ditu komentarioetan egindako 
ekarpenak. Glosarioak tesian duen garrantzia azpimarratu 
nahi da.  
 Hitzen aukeraketa zenbait irizpideren arabera egin da. 
Aukeratu direnak, tesian zehar askotan errepikatzen diren 
hitzak dira. Hau da, hitz paradigmatikoak. Adiera konplexua 
eman zaien hitzak ere aukeratu dira, hauek,  glosarioko adiera 
luzeenak osatuko dituzte. Hauen artean adibiderik argiena 
“Irudi” hitzaren esanahia izango da. Honek bezala adiera 
konplexua garatuko dute: “Bestea”, “Gorputza”, heriotza eta 
“trantzea” bezalako hitzek. Heriotzaren esanahia ez da 
aldatzen, baina tesian zehar duen garrantzia eta ibilbidea 
kontsideratzen dira, ez baita pisu gutxikoa. Grazia eta fluidity 
hitzak ez dira sartzen, dagoeneko garapen propio bat duten 
terminoak direlako. 
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 Aipatu diren terminoez gain sakonago azaltzea merezi 
zutela kontsideratu direnak ere egongo dira. Hauek, adiera 
laburragoak edo hainbesteko garapenik ez dutenak izango 
dira. Talde honetan egongo dira: Hausnarketa, “gertu" eta 
“urrun”, itzala, lotura organikoa, marrazkiak eta animazioa eta 
paper zuria. 

    **** 

 ONDORIOAK izeneko tesiaren azken partean, 
helburuak zein puntutaraino betetzen diren azaltzen da. 
Lehen helburu nagusia lan pertsonalaren barne ardatza 
bilatzea edo honen zentzua hitzez inguratzea da. 

 Dokumentu akademiko hau ixten duen partea 
ezinbestean BIBLIOGRAFIA da. Honetan tesia egiterako 
orduan baliagarria edo erreferentziazkoa izan den 
dokumentazioa agertzen da. Baina ez hori bakarrik, 
autorearen pentsamenduarengan eragina izan duten liburuak 
eta bestelako medioak ere aipatzen dira. Hasteko, doktore 
tesiak dauzkagu; jarraitzeko, liburuak eta artikuluak. Egoki 
ikusi da, autorea inguratu duten artisten katalogoen 
bildumatxo bat ere aipatzea.  
 Modu batean edo bestean, baliagarria izan den ikus 
entzunezko dokumentazioak ere badauka bere tartea, filmak 
eta musika album batzuk aipatzen dira. Gaur egun internetek 
daukan eragina ikusita, tresna hau, tesia egiterako orduan 
informazio iturri garrantzitsua izan da. Horregatik, honetatik 
eratorritako dokumentazio audio bisuala, aurkitutako 
artikuluak eta bestelako ekarpenak ere aipatzen dira. 
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Bisitatutako museoen web-orriak eta erabilitako hiztegien 
erreferentziak ere biltzen dira parte honetan. 
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1. EMAITZAREN KOMENTARIOA 

 31



 32



1.1. GAU BEGIETAN 
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Gau begietan  
Olioa eta kaoliña  

oihaldun taulan  
26,5 x 26,5 cm  

2016
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1.1.1. Sarrera 

 Jarraian irakurgai dagoen komentariorako aukeratu 
den koadroa aurreko orrialdean kokatu duguna da. Koadro 
hau autorearen beste lan askoren artean aukeratua izan da, 
gainerako pintura eta marrazki hauek dituzten ezaugarriak 
modu zuzenagoan eta gordinagoan adierazten dituelako. 
Ondoren datozen orrietan autoreak eginiko beste zenbait lan 
erakutsiko dira. Hauetan guztietan erabiltzen den gaia 
erretratuarena da eta garatzen den kezka giza dramarena 
litzateke. Baditugu zenbait erretratu, denak zuzenean eta 
naturaletik eginak, batzuk begiak irekita eta besteak begiak 
itxita.  
 Begiak irekita agertzen zaizkigunetan, erretrataturiko 
pertsonaren keinua, egoteko modua eta sentsibilitatea 
agertzen zaigu. Keinuak denbora bat isiltasunean egon ostean 
sortutakoak dira, denbora horretan nor bere buruarekin 
egotera bultzatu zaio modeloari, eta barnera begira sorturiko 
hausnarketa batean kokatu. Denbora horretan, azalekoak 
diren edo denbora laburrean aurpegitik joaten diren keinuak 
kanporatzea izan da helburua, azalekoak diren keinuak 
baztertzen joateko eta sakonagoak edo agian mingarriagoak 
diren keinuak bilatzeko. Erretratua introspekzio ariketa 
moduan planteatzen da, hauetan guztietan eta sakonekoak 
diren emozio edo bizipenen bilaketa batean kokatzen du 
autoreak bere burua.  
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 Begiak itxita ageri zaizkigun erretratuetan, autorearen 
kezka nagusia, modeloaren edertasuna irudikatzearen 
aurretik, modeloak bere barne munduarekin duen 
harremanaren testigu izatea izan da. Existentziaren aurrean 
dugun egoteko moduan zentratzen da, barnera begira jartzen 
garenean hartzen dugun jarreraren keinuak dira.  
 Begirada eta giza dramaren aspektuak modu 
gordinenean eta zuzenen agertzen zaizkigulako aukeratu da 
Gau Begietan erretratua. Mark Rothko-k giza drama bere 
idatzietan nortasuna, emozioak, heriotza, bakardadea eta 
inkomunikazioarekin erlazionatzen ditu . 7

 Gainera, pentsatzen da, barne munduaren ezagutza 
norbere baitan hasten dela, horregatik aukeratu da 
autorretratu bat. Tesia idatzi zeneraino behintzat, autoreak 
eginiko erretratu introspektiboena eta gordinena da. 
Gainerakoek ere badute zer esanik giza dramari buruz, 
keinuari buruz, begiradari buruz, egoteko moduari buruz, 
introspekzioari buruz, baina modu zorrotzenean eta agian 
arriskutsuenean Gau begietan margolanean agertzen zaizkigu 
aspektu hauek. Jarraian, dagoen marrazki eta pintura sortaren 
ondoren hasten da komentarioa. 

  “El eterno interés del artista por la figura humana, por el carácter y las emociones, 7

en resumen, por el drama humano” (Rothko, 2015, 72.or) “sin monstruos ni dioses, el 
arte no puede representar el drama […] la figura solitaria era incapaz de alzar sus 
miembros en un único gesto que indicara su inquietud ante el hecho de la muerte y el 
apetito insaciable de la experiencia derivado de tal hecho. Ni tampoco podía vencer la 
soledad. Podía reunirse en las playas, en las calles y en los parques, como por 
casualidad y, con sus compañeros, formar un tableau vivant de incomunicación 
humana.(Rothko, 2015, 102.or)
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Santi 
Boligrafoa paper gainean 

21 x 29,7 zm (A4) 
2014 
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Elena 
Boligrafoa paper gainean  
22,7 x 16,7 cm  
2016 



 

 39

Amsterdam 
Bic boligrafoa paper gainean  

10 x 14 cm 
2015 
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Amaiaren atsedena eta kezka II 
Tinta txina kartulina gainean  
21,7 x 16,8 mm.  
2016 
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Amaiaren atsedena eta kezka I 
Olioa estraza paperean 

40 x 26 cm 
 2014  
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Amaia grafitoz 
Grafitoa GVARRO paperan. 
70 x 50 cm  
2014 
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Isa erretratu beltza 
Conté barra Super Alfa paperean  

56 x 76 cm  
2014
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Uxue  
Grafitoa paper gainean. 
21 x 27,9 cm (A4) 
2014 
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Amaia Ajmatova 
Olioa eta kaoliña  

oihaldun taulan  
38 x 38 cm 

2015 
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Negarra 
Olioa oihaldun  
taulan  
38 x 38 cm  
2015
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Buztinezko dama 
Olioa eta kaoliña  

oihaldun taulan  
38 x 38 cm 

2015
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Requiema grisean 
Olioa oihaldun taulan  
38 x 38 cm  
2016 



 Testu honetako hausnarketa 2016-ean egindako Gau 
begietan izeneko margolanean oinarritzen da. Ispiluaren 
aurrean olioz egindako auto-erretratu bat da. Urte berean, 
Bilboko Hika Ateneoan egindako Arrisku Psikologikoa pintura 
erakusketaren kartelean agertzen zen margolan hau. Genero 
honen kontzepzio tradizionalenean, Gau begietan pinturak 
erretratuaren ohiko formatua du. Euskarria, formatu txikiko 
oihaldun taula bat da; zehazki esanda, gesuz inprimaturiko 
loneta batez estalitako kontratxapatuzko taula bat.  
 Baliabide teknikoei dagozkionez, kaolinaz nahasturiko 
olioaz egina dago. Kaolin izeneko hautsa, zeramikan 
erabiltzen den material bat da. Honek, olioari materialtasuna 
gehitzeaz aparte nortasun mate bat ematen dio, bere ohiko 
distira galduz. Konposaketa aldetik, guztiz zentrala da eta 
kolore aldetik gris eta lur tonu ñabardura oso ilunetan eginda 
dago.  

1.1.2. Aspektuak 

 Aspektuak atalean, aspektu propioak azalduko dira 
baina ez dute garapen nabaririk izango, honetaz garapena 
atala arduratuko da. Lehen honetan formatua, kolorea eta 
bestelako ezaugarri plastikoen inguruan hitz egiten da. 
Koadro honetan agertutako kontzeptu konplexuagoen 
garapena hurrengo atalean ematen da. 
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1.1.2.1. Karratua 

 Karratua da, ez horizontal ez bertikala den formatu 
bat, ez da gauza bat eta ez bestea. Biak eta ezer ez aldi berean. 
Karratua “autoritarioa”  da (Martin, 1993, 29.or), zurruna, 8

berarengana moldatzea zaila bihurtzen da. Oinarriaren 
formatuak, pintura nola ikusiko dugun kondizionatzen du. 
Karratua gainontzeko hondoak bezala, aktiboa da. 
 Karratuan, pintura barneratzen duen ikuslearen 
begiradaren zentzua, ez denez, ez horizontala ez bertikala, 
zentzu zentratu edo zentral bat duela ikusten da. Lau ertzetako 
lerro horien artean dagoen tentsioa baretuko duten 
kontzesiorik ez dago. 
 Koadro honetan, figura erdian kokatuta egoteagatik eta 
euskarriaren zentzua zentrala izateagatik, hauen artean 
sortzen den tentsioaz dena kondizionatuta dago.  
 Erretratu zentratua, frontala, aurrez-aurre dagoena. 
Margolaneko pertsonaiarekin egiten den topaketa zuzena eta 
zorrotza da. Erretratuak, konposaketari dagokionez bere 
osotasunean, lerro bertikalaren zentzua du, zorrotza eta 
zehatza. 
 Autoreari formatu karratuaren inguruan kezkak 
edukitzera bultzatu dioten erreferenteak hauek dira: Kazimir 
Malevich, Piet Mondrian, Agnes Martin eta Ad Reinhardt. 

  Agnes Martinek bere prozesua azaltzean karratuaren pisua eta boterea aipatzen 8

du: “When I cover the square surface with rectangles, it lightens the weight of the 
square, destroys its power”.
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1.1.2.2. Kolore aukeraketa mugatua 

 Koloreari buruz hitz egiteko hondoaz hitz egingo dugu 
lehenengo. Hondo iluna planteatzen da. Oso kolore iluna eta 
nortasun anbiguo bat duena, ematen dion argiaren arabera 
guztiz aldatzen dena. Izena jartzen 
zaila den kolorea da. Gris edo 
marroi hitz generikoak dauzkagu, 
baina ez kolore ez ase horrentzako 
izen zehatzik ez dugu. 
 Aspektu hau azaltzeko, 
autoreak Amsterdamen ikusi zuen 
Van Goghen koadro bat erabiliko 
da: Emagalduaren burua (Head of a 
prostitute). Honetan hondoko 
kolorearen egitura nagusia berde-
urdin-txuriaz egina dela argi 
ikusten da. Van Goghen kasu 
zehatz honetan hondoko kolorea  
Gau begietan pinturan daukagun 
h o n d o a r e n k o l o r e a r e k i n 
konparatuta primarioagoa da, 
nahiz eta hau ere elaboratua izan. 
Gure kasuan hondoaren kolorea 
marroi edo gris garatu bat izango 
litzateke.Zenbait lur koloreren artean nahasturik lorturiko 
kolore bat da. 
 Komentatzen ari garen koadroan, kolore aseen 
nortasuna ulertzeko, kolore aseak baztertzen ditugu. 
Presentzia, gabeziaren bitartez ulertzearen irakaspena da hori. 
Gorputzari falta zaiona, gorputzaren baitan dago. Edo, beste 
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modu batean esanda: pintura honetako koloreari falta zaiona 
kolorea beraren baitan dago, kolore bat ikusten dugunean aldi 
berean honen aurkakoa ikusten ari baikara. 

1.1.2.3. Pintzelada gordina 

 Pintzeladari dagokionez, kaolinarekin nahastutako 
olioa denez, erraz irristatzen ez dena da. Duen 
dentsitateagatik, oinarrian ematean, pinturak pintzelari tira 
egiten dio eta pintzelaren arrasto guztia uzten du. Pintzelaren 
ile guztiak markatuta gelditzen dira, grabatuko matrize batean 
bezala, erliebean. Pinturaren benetako masa sentitzen da 
eskuan eta honen balio plastikoa dentsoa da. Pintzelaren 
marka oso agerian agertzen da, orraztu gabea, biluzia eta 
gordina baita.  
 Pintzelada biluzian, akatsak agertzen dira, pinportak 
eta inperfekzioak, autoreak ez ditu hauek disimulatu nahi. 
Bere errealitatera mugatzen da, ez du bera ez den beste ezeren 
irudia eman nahi, nahiago du pintzelada izaten jarraitu 
sudurraren alboko itzala baino, nahiz eta gero geuk 
sudurraren itzala ikusi. Pintzeladaren materialtasuna nabaria 
da. 

1.1.2.4. “Irudi bateratua”? 

 Autoreak ezin du koadro hau “irudi bateratu bat” 
bezala ulertu. Gau begietan pinturako gainazal guztiak ez du 
distira bera. Hondoa matea da, figuraren parte diren 
pintzeladak ez dira guztiz mateak, eta zati batzuk distira egiten 
dute eta beste batzuk ez. Argiaren arabera pintzeladen 
koloreak aldatzen dira. Gainazalaren nortasun mate-
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distiratsua dela medio, pintura hau ezin da “irudi bateratu bat” 
bezala ulertu. Pintura hau ezin baita irudi estatiko eta bakar 
baten moduan barneratu.  

 Argiaren aurrean oso sentikorra da pintura hau. 
Honen arabera beste irudi bat bihurtzen da. Ez du irudi bakar 
baten moduan funtzionatzen. Ikuspuntuaren eta argiaren 
arabera, keinu ezberdinak ditu erretratu honek. Erretratua 
errekonozitzen da; baina, honen zati guztiak ez dira une oro 
berdin ikusten. Erretratu hau gauza hauskorra da, egonkorra 
ez den nortasuna du.  
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1.1.3. Garapena 

1.1.3.1. Begirada eta giza drama 

 Erretratuaren begirada—espresioa, emozioa— 
esanguratsua da. Ispiluan nor bere buruari egindako erretratu 
bat da hau; beraz, komentario honetako pinturan agertzen den 
gai nagusietako bat aurrez aurreko begirada da. Beste 
pertsonen eta norbere buruaren errekonozimenduaren 
oinarria, aurrez aurreko begiradatik hasten da. Begirada 
zorrotza, frontala, aurrez aurre eta zuzenean begira dagoena 
da pintura honetakoa. 
 “Sin más horizonte que otros ojos frente a 
frente” (Cernuda, 2003). Luis Cernudaren Donde habite el 
olvido poemaren zati honek ondo adierazten du Gau begietan 
pinturaren zentzua. 
 Bada planteamendu aldetik, pintura honekin zerikusia 
duen Van Goghen erretratu bat, Portrait de paysan deiturikoa, 
Royal Musem of Fine Arts Belgium izeneko Bruselaseko 
pinakotekan dagoena. Museoan, Van Goghek egindako 
formatu txikiko erretratu bat dago, urrutitik karratu beltz bat 
dirudiena. Gerturatu gabe, Malevich-en karratu beltza  
gogoratzen du. Van Goghen pinturara gerturatuta ordea, 
begirada frontal batez margotutako pertsonaia baten 
erretratua agertzen zaigu. Pintzelada nabaria, kamuflatu 
gabea, pintura eta begirada biluzia da Van Goghen pinturan 
dagoena. Begirada zuzena, batez ere benetakoa.  
 Zenbat denbora egon zen aipatu dugun erretratuko 
pertsona hori Van Goghi begietara zuzenean begira? 
Giacomettiren azken erretratuetan begirada frontalaren 
paradigma hau errepikatzen da. Planteamendu honek 
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mo d el o a pi ntore ar i  
b e g i e t a r a z u z e n -
zuzenean begira egotea 
eskatzen du, ihes egiteko 
aukerarik gabe. Begiak 
pentsamenduaren leiho 
dira, norbaiti erretratu 
b a t a u r r e z a u r r e 
m a r g o t z e a n 
p e n t s a m e n d u a k 
ezkutatzea edo hauei 
e n t z u n g o r e g i t e a 
ezinezko bihurtzen da. 
Arreta gune bilakatzen 
da pintatzearen erritua, 
eta pentsamendu eta 
ezintasunei aurre egitea 
ezinbestekoa da. Gau 
B e g i e t a n p i n t u r a r i 
dagokionez, autorretratu 
bat denez, pintorea eta 
modeloa pertsona bera 
dira; beraz, begietara 
z u z e n z u z e n e a n 
begiratuta norberaren baitan gertatzen denaren testigu izango 
da pintorea. Egoera honetan, ezin du bere buruarengandik 
ihes egin. 
 Pintoreak bere burua aurrez-aurre pintatzeak egoera 
bat ahalbideratzen du; norberaren aurrean gelditze bat. 
Ispiluaren irudiarekin identifikatzen ez dena, norberaren 
baitan dagoen “bestearekin” topatzen da. Serrallerrek 
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aipatutako “el abismo de la mirada del otro” (Calvo Serraller,
1997a) delakoan murgiltzea posible egiten du; euskaraz 
horrela litzateke: bestearen begiradan dagoen amildegi edo 
zuloa, gabezia edo falta. “Bestea” hitza glosarioan agertzen da, 
eta kakotx artean dator ez duelako hitzak duen ohiko hitzaren 
esanahi berbera. 
 Ezin bestean, hau giza-drama begiratzea da. Van Gogh 
eta Giacomettik giza-drama inguruan antzeko interesak 
zituzten. Rothkok giza kondizioa deskribatzeko, giza figura 
bakarra eta bakartia aipatzen du. Gainditu ezin duen egoera 
batean figura isolatu bat deskribatzen du: “Pero la figura 
solitaria era incapaz de alzar sus miembros en un único gesto 
que indicara su inquietud ante el hecho de la muerte y el apetito 
insaciable de la experiencia derivado de tal hecho. Ni tampoco 
podía vencer la soledad. Podría reunirse en las playas, en las 
calles y los parques, como por casualidad y con sus compañeros, 
f o r m a r u n t a b l e a u v i v a n t d e i n c o m u n i c a c i ó n 
humana.” (Rothko, 2015, 102.or) 
 Rothkok giza dramaren oinarritzat, heriotza, 
bakardadea eta inkomunikazioa kokatzen ditu. Ezintasuna ere 
seinalatzen du: heriotzatik, bakardadetik eta inkomunikaziotik 
ihes egin ezina. Azken honetan, benetako komunikazioaren 
inexistentzia aipatzen du; eta noski, honetatik deribatutako 
bakardadea. Heriotza hitza tesi honen glosarioan dator, 
hitzaren inguruan sortzen den hausnarketagatik. Hitz hau ez 
dator kakotx artean hitzak duen ohiko esanahia ez delako 
aldatzen. 
 Giza dramaren adierazgarri, interesgarria gertatzen da 
Alberto Giacomettik bere modelo bezala posatzen dagoen 
James Lord jaunari aitortzen diona: “Lo curioso es que... 
simplemente no puedo reproducir lo que veo, para ser capaz de 
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hacerlo tendría que morir” (Lord, 2016, 42.or). Besteei bere 
egia kontatu ahal izateko, hiltzea beharrezko ikusten du. 
Baina, zer ote zen berak zehazki ikusten zuena? Edo… zertaz 
konturatzen zen? 
 Van Goghen kasura itzulita, ezintasunaren adierazpen 
gordina da bere bizitzaren azken pasartean agertzen zaiguna: 
“Un campesino le oye murmurar: «Es imposible, es 
imposible!» […] apoya su caballete […] y se dispara un tiro en el 
pecho” (Van Gogh, 2015, 420.or) . Zer ote zen Van Goghek 9

ezinezkoa zela zioen hori? Zein zen ezintasun mingarri hori? 
Ostera, ohean, bere anaiari esaten dio: “Es inútil, la tristeza 
será eterna” (Van Gogh, 2015, 421.or). Erantzun errazak 
alderatuta, zaila da hitzez azaltzea zer zen Van Gogh jaunak 
benetan esan nahi zuena. Hemen bete gabeko hutsune bat 
geratzen da. “Como representar este vacio? […] Rothko trato 
desesperadamente de dar forma a este drama de fondo” (Calvo 
Serraller, 1997a). Beraz nola eman forma sakoneko drama 
honi?  
 Galdera honi erantzun nahian, Dag Hammarskjölden  10

Jalonseko hitzek norabide bat seinalatzen digute. Hitz hauek 
Victoria Cirlot eta Amador Vegaren Mística y Creación en el S. 
XX liburuan agertzen dira. Mistiko baten hitzak dauzkagu, 
hauen ohiko terminologiaz: “[El ser humano] debe aprender a 

 Antonio Rabinadek edizio honetako liburuaren epilogoan kontatzen du gertaera. 9

Van Gogh ez zen momentuan hil. Alegia hauek ez dira bere azkeneko hitzak.

 Dag Hammarskjöld (1905-1961) Politikari Suediarra, Suediako estatuko ministro 10

eta Nazio Batuetako idazkari jenerala izan zen. Bakearen Nobel saria 1961ean. 
Irakurketa espiritual sakonetan trebatua. Servitium 155 aldizkariko (2004-iraila-
urria) “Mistici d´oggi” faszikulu monografikoan “egungo mistikotzat” 
kontsideratua Simone Weil, Edith Stein eta Charles de Foucauldekin batera. 
Mistika eta politika elkarlotzen zituen gizona. Hammarskjöldek Jalons liburua utzi 
digu, bere eguneroko espirituala dena.
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observar su soledad interior, […], tiene que aprender a pasar a 
través de las cosas y a tomar a Dios en ellas; para alcanzar 
nuestro fondo: El viaje más largo es el viaje hacia el 
interior” (Cirlot y Vega, 2006, 57.or).  
 Gau begietan erretratua egiterako orduan autorea 
ispiluaren aurrean kokatzen da. Barnerantz joateko bidaia 
honetan, ispilua introspekzio erreminta moduan erabilia izan 
daiteke. 
 Jungek Arquetipos e inconsciente colectivo (Jung, 1970) 
liburuan, zentzu honetan, ekarpen handi bat egiten dio 
hausnarketari: “El espejo […], muestra con fidelidad la figura 
que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos 
al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del 
actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el 
verdadero rostro. Esa es la primera prueba de coraje en el 
camino interior. […] Si uno está en situación de ver su propia 
sombra y soportar el saber que la tiene, sólo se ha cumplido una 
pequeña parte de la tarea: al menos se ha trascendido el 
inconsciente personal” (Jung, 1970, 26.or)  
 Ispiluarekin bezala, pinturaren bitartez bakoitza bere 
buruarekin topatzen da. Baina pinturan bitartez topatzen 
duguna ez da gure subjektibitatearen isla bakarrik izango; hau 
da, pinturan topatzen duguna ez da gure inkontziente 
pertsonala bakarrik izango. Pinturan Jungek aipatzen duen 
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inkontziente kolektiboa  azaldu daiteke; hau da, pintorearen 11

kezkak nahiz eta pertsonalak izan, kolektiboak diren kezken 
gainean eraikita daude.  
 Autoreak Gau begietan pinturan topatzen denari hitza 
jartzeko, ondorengo hitz hauek aukeratu ditu: norberaren  
baitatik urratutako itzala . Urraketa hitzaren azpian zauri 12

hitza dago. Zauri, min edo bakardade hau, ez dago norberaren 
baitan bakarrik. Bakardadea zauri kolektibo bat da. Jean 
Genetek zauri hitzari ematen dion zentzua interesgarria da: 
“Esa herida, que se transforma así en el fuero interno […] 
Cualquier hombre sabe encontrarla, hasta el punto de 
convertirse en la propia herida. Una suerte de corazón secreto y 
doloroso. […] gracias a él conocen esa soledad absoluta, 
incomunicable, castillo del alma, para ser la soledad 
misma.” (Genet, 2016, 22.or). 
 Begirada zuzena giza dramarekin, inkontzientearekin 
eta zauriarekin lotu zaigu. Poetak, ezagutzen ez duen eta 
aspaldi hil den aitonari esaten dio: elkar ikusiko dugu, zure gau 
begietan. 

 “Un estrato en cierta medida superficial de lo inconsciente es, sin duda, personal. 11

Lo llamamos inconsciente personal. Pero ese estrato descansa sobre otro más profundo 
que no se origina en la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato: lo 
llamado inconsciente colectivo. […] es decir, que en contraste con la psique individual 
tiene contenidos y modos de comportamiento que son […] los mismos en todas partes 
y en todos los individuos. Los contenidos de lo inconsciente personal son en lo 
fundamental los llamados complejos de carga afectiva, que forman parte de la 
intimidad de la vida anímica. En cambio, a los contenidos de lo inconsciente colectivo 
los denominamos arquetipos.” (Jung, 1970, 10.or).

 Sombra desgarrada de uno mismo. Itzal hitzak garapen nabari bat izango du 12

liburu honetan, ondorioz glosarioaren atalean agertuko da.
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1.1.3.2. Figura hondoaren jarraipen bezala 

 Erretratu honen aspektu garrantzitsu bat figurak 
hondoarekin duen arteko harremanean ematen da. Bata 
bestearen artean duten harremana garatuko da. 
 Zein da hondoa eta figuraren arteko harremana? Non 
kokatzen da figura Gau begietan pinturan? Barroko garaiko 
erretratuetan bezala, itzaletan dagoen hondo imajinario 
batetik irteten da figura argitara; fikzio gisara bada ere, 
ilunpean dagoela esan daiteke. Aipatu berri diren elementu 
hauek ez daude pintura honetan fisikoki, irudikaturik bakarrik 
agertzen dira. Fikzio kode honi jarraituz, figura belo ilun 
opako batetik ateratzen da eta aurrera dator.  
 Kolore aldetik figura hondotik ez da asko bereizten. 
Hondoaren kolorea autonomoa da —itzaletik abiatutako 
hautsa, norbera hiltzean izango den hautsa— eta kolore 
horretatik ez da asko urruntzen figura. Hondoa, itzala, eta 
honetatik aurrera dagoena da pintura honen kezka nagusia. 
Gau begietan koadroaren hondoa eta figuraren arteko 
harremana garatzeko, hauen arteko mugari buruz 
hausnartuko da. 

1.1.3.2.1. Hondoa (Muga) Figura 

 Hondo eta figuraren arteko mugaren ideia garatzeko 
Bill Violaren bideolan bat erabiliko dugu. Kasu honetan 
pintura bat izan beharrean, bideolan batez baliatuko gara. 
Bideolan honetan muga fisiko bat agertzen delako aukeratu 
dugu (urezko gortina bat). Bilboko Guggenheimek 2017an 
antolatutako Bill Viola Atzera begirakoa erakusketan ikusitako 
The Innocents (2007) bideolana da aipatu duguna. 
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 Bi pantailak osatzen 
dute bideolana (diptikoa), 
alboan jarrita daude —bata 
bestearen kontra— eta 
n e u r r i b e re k o a k d i r a . 
Bakoitza bere pantailan, 
p e r t s o n a i a b a k o i t z a 
( e m a k u m e z k o a e t a 
g izonezkoa) ; txur i e ta 
beltzezko hondo desitxuratu 
eta des-enfokatu batetik 
datoz, mantso, eta urezko 
gortina bat zeharkatzen 
dute. Hau zeharkatzean, 
koloretakoak eta enfokatuak 
bihurtzen dira. Ikusleari 
begira momentu batzuk 
egon eta gero, buelta eman 
eta urezko gortina berriz 
zeharkatuta, aipatu dugun 
hondo desitxuratu horretara 
i t z u l t z e n d i r a .  
Ikuslearengandik urrunduz 
itzaletan desagertzen diren 
arte. 
 B e r a z , h o n d o t i k 
datoz, hondoaren parte dira, 
muga bat zeharkatzen dute 
eta enfokatu eta koloredun 
b i h u r t z e n d i r a , e s a n 
dezakegu figura bihurtzen 
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direla. 
 Hondoa heriotza bezala eta figura bizitza balitz bezala 
hartzen baditugu; bideolan honetan, esan daiteke bizitzaren 
egituraren sintesi moduko bat egiten dela. Ikuslearengana 
gerturatzen dira, muga zeharkatzen dute eta hondotik 
ateratzen dira. Momentu horretan ikuslearen itxuraren 
antzekoak bihurtzen dira, jaio egiten dira. Egoten dira 
(bizitza), eta badoaz (hil egiten dira). Beraien arrastoa 
hondoko itzalean galtzen dugularik. 
 Bill Violaren bideolanean, hondoa (heriotza) eta 
figuraren (bizitzaren) arteko muga, fisikoa da, belo garden 
baten moduan agertzen da, ur gortina bat da. Baina aldi 
berean, bi muga fisiko agertzen dira: bata gardena, urezkoa,  
beraz, atzean zer dagoen ikus daitekeena; eta bestea opakoa, 
itzala — azken hau Gau begietan ere agertzen da. Ez da 
kasualitatea beraz, Jungek arketipoei buruz hitz egiten 
duenean, itzala eta ura lotuak ikustea . Bideolaneko 13

planoaren atzealdean dagoen itzal edo muga opako horri 
buruz hitz egitera itzuliz, honengandik harago zer dagoen 
jakin ezin daitekeen muga bat dela ikusten da. Ezagutu edo 
ulertu daitekeenaren muga da hau. Ezaugarri hauek ondoen 
betetzen dituena heriotza da. 
 Bideoaren hasieran, pertsonaiak hor zeuden, guk 
mugaz bestaldeko hondoaren eremuan kokatzen ditugunez 
“figura” ez direla esango dugu. Bideoaren amaieran nora doaz 
ordea? Hondoaren eremuaz harago dagoen itzalera, eta hortik 
aurrera nora doazen ez da jakiten. 

 “Esa agua […] es entonces una expresión metafórica […] un símbolo viviente de la 13

oscura psique” […] “Es cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante todo su 
propia imagen” […]“Si uno está en situación de ver su propia sombra y el saber que la 
tiene.” (Jung, 1970, 23-26.or).
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 Interesgarria gertatzen da ordea, bideolan honetan 
hondoak eta figurak, nola bat egiten duten ikustea. 
Pertsonaiek muga hauek modu leun batean zeharkatzen 
dituzte, dena jarraipen batean bezala. Gau begietan 
margolanean figura hondoaren jarraipen bat da, ez dago 
kontraste handirik. Autoreak bizitza eta heriotzarekin ere 
gauza bera gertatzen dela pentsatzen du. 
 Gardentasuna eta muga hitzen inguruan pentsamendu 
zabala garatu zuen Simone Weilek. Nahiz eta paradoxa izan, 
mugak pasabide ere badirela esaten digu. Bestalde, elementuen 
gardentasuna arrazoimenaren produktu dela ere esaten digu. 
“Este mundo es la puerta cerrada. Es una barrera. Y, al mismo 
tiempo, es el pasaje. El uso de la razón hace que las cosas sean 
t ran s p are nt e s e n l a m e nt e . Pe ro n o v e m o s l a 14

transparencia.”(Cirlot y Vega, 2006, 177.or)  15

 Muga opakoak eta muga gardenak. Begiarentzat itzala, 
muga opako erreal bat da. Orokorrean pinturan itzala, hondoa 
eta figuraren arteko bereizketa izan daiteke. Hauen arteko 
harreman edo muga zehazten duen elementua aktiboa da. 
 Gau begietan pinturara itzuliz, hondoa eta figuraren 
arteko harremana birkontsideratzea interesgarria litzateke, bi 
hauek ia bat nola egiten duten ikusteko. Pintura honetan, 
hondoa eta figura biak itzal dira. Figura eta hondoa txanpon 
beraren alde biak dira . Koadroa, izatez, hondoko kolorea 16

  Mente bezala itzuli da, baina espiritu ere izan daiteke jatorrizko frantsesean 14

Simone Weilek l’esprit esaten baitu.

 Itzulpen bezala gaztelaniazko hitz hauek aukeratu dira. Jatorrizkoa frantsesez:  15

“Ce monde est la porte fermée. C'est une barrière. Et, en même temps, c'est le passage. 
L'usage de la raison rend les choses transparentes à l'esprit. Mais on ne voit pas le 
transparent”.

 “Todo lo que actua descansa sobre su opuesto”.(Jung, 1970, 38.or)16
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bera da. Hondoko koloreak berez nortasun bat du, presentzia 
duena bai figuran eta bai hondoan. Erretratu hau, hondotik 
abiatzen da baina ez du hortik urrundu nahi.  

    **** 

 Bill Violaren bideolana eta metafora poetikoak alde 
batera utzi, eta fikzio kodea baztertuko dugu kode fisikora 
pasatzeko. Itzala edo hondoa deitu diogu orain arte, baina 
objektu bat bezala ulertzen hasiko gara; azken finean, egur 
taula baten gaineko tela margotu bat da, ez figura, ez hondoa, 
ez itzala ezta heriotza ere. Kode fisiko honetan jarraituz, 
euskarri margotu honen gainean ipintzen den pintzeladek 
osatuko dute figura deitzen duguna. Hasieran ez zen itzala 
pintzelada baizik.  
 Kode fisiko baten barruan hondoa eta figuraren arteko 
ezberdintasuna ez da existitzen. Pintura batean nahiz eta guk 
hondo eta figura deitu, biak materiaz osatuta daude. Autoreak  
figura eta hondo kontzeptuak fikzio kodekoak direla 
kontsideratzen ditu. 
 Esan dezakegu, kode fisikoari jarraituz eta pintura 
frekuentzian pentsatzen badugu, figura eta hondoa, gauza bera 
direla, gorputz bera direla. Hondoa eta figura ez dira errealak, 
giza pentsamenduak eraikitako ideiak baizik. 
 Tesi honetan, autoreak “Gorputza” hitza pentsamolde 
bat bezala erabiltzen du. Inguratzen gaituen guztia batasun bat 
dela esan nahi du. “Gorputza” pentsamendua, pintura kode 
fisiko batez pentsatzetik etorri da, hondoa eta figura biak  
materiala direlako. Kontzeptu honek egiten duen ekarpena, 
desberdina dena gauza bera balitz bezala ikustea da. 
“Gorputz” hitza kakotx artean dator hitz arruntari guztiz 
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ezberdina den adiera bat gehitu zaiolako. Azken hitz honen 
adiera garatua glosarioan dator. 

    **** 
  
 “Gorputz” moduan deitzen ari den hau itzalean sartzen 
garenean agertzen da. Gauean, argirik gabe, dena bat da.  Gau 
begietan pinturaren bitartez, itzal horretara sartu nahi da. Nola 
ezin den fisikoki “eusten gaituen” itzalean sartu, azkenean 
egiten duguna da: itzalari arretaz begiratu  edo are gehiago: 17

itzala izan. Hori da agian pintatzearen egia. 
 “Sombra como la única forma de verdadero 
conocimiento, que es siempre desvelamiento de lo oculto o 
inconsciente. En ese sentido, nuestro lado sombrío —el agujero 
negro de nuestro deseo y las huellas de frustración que nos deja
— se ha convertido en el único tema interesante para ser hoy 
artísticamente representado.” (Calvo Serraller, 1997b) 
 Itzal hitza Calvo Serrallerren aipu honen bitartez 
esanahiz betetzen da: itzala, formaren egia bezala; itzala, giza 
kondizioaren oinaze modura eta itzala, pintatzearen 
atzealdean utzi dugun elementu garrantzitsu bezain ezezagun 
bezala. 
 Norberaren itzala, beste aldea edo hondoa bihurtu 
zaigu kezka nagusi. Zentzu honetan ulermenak argitu ezin 
duen eremu arriskutsu batean sartzen gara: 
 “Cuando el tema no es la linea-pincelada—ni lo que ella 
representa—sino el fondo. Cuando la linea-pincelada se detiene 
en el papel-soporte sigue en otro fondo. Trazar la linea en otro 

 Hots. Platonen Kobazuloaren alegoria (Platonen Errepublikako VII liburuan 17

dagoena) eta Plinio Zaharraren Siliconeko Butades, buztingilearen alabaren mitoa. 
Zitatua artikulu honetan: Calvo Serraller, 1997b.
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fondo, comprendiendo este fondo como metafora del origen-
destino del ser humano. En esa relación que se genera entre el 
fondo y la figura, se construye esa predisposición inconsciente  18

del humano en relación a su existencia sin hisoria. Ese es el 
negro fondo que mencionaba Serraller (Calvo Serraller, 1997a), 
ese sentido inconsciente  que nos tiene.”  19 20

1.1.3.2.2. Ojokrazia 

 Azpi atal honi jarritako izenburua autoreak 
asmatutako hitza da. Gaztelerazko ojo (begi) hitza, eta 
grezierazko —crazia atzizkia batuta sortutako terminoa. 
Azken honek domeinu, autoritate, gobernu… esan nahi du. 
Euskaraz begiaren domeinua esan nahiko luke. Dena dela 
terminoak erdarazko hitzekin hartzen duen indarragatik utzi 
da horrela. 
 Begiaren autoritatea ukaezina da gure kulturan. 
Mendebaldeko gizartean sustraiak ditugunon artean, begiak, 
formak eta itxurak agintzen dute. Salbuespenak salbu, begiaz 
objektuak ikuskatu eta dominatzen ditugu. Zentzu honetan, —

 C.G. Jungen terminologiatik eraikitako terminoa: “predisposicion inconsciente”. 18

Nomenklatura honekin; gizakiok, inkontzienteki dakarkigun disposizioa seinalatu 
nahi da. Zerbait inkontzienteki “egiteko” (edo ez) prest gauden adierazten duen 
identitatearen neurria da. Adibidez: zerbait sinisteko (edo ez sinesteko) daukagun 
aurre-disposizioa, zerbaiti arreta jartzeko (edo ez) daukagun aurre-disposizioa, 
zerbait atzemateko (edo ez) daukagun aurre-disposizioa, etab.

 “detrás del juego cruel con el destino humano hay algo así como una secreta 19

intención que parece corresponder a un conocimiento superior de las leyes de la vida. 
Hasta lo que es al comienzo inesperado, lo caótico inquietante, oculta un sentido 
profundo.” (Jung, 1970, 37 or.)

Egilearen aipua, 2016ko lan koadernoa, argitaratu gabeko gaztelerazko material 20

idatzia.

 66



erdaran oinarria duen esamoldea erabiliz—ojokrazian sinesten 
dugula esan genezake. 
 Gau begietan pinturaz hitz egiten jarraituz; esan 
daiteke, baliabide minimoen bitartez egindako koadroak 
erakusten duela, gauza xumea edo oinarrizkoa dena, ez dela 
buruarentzat erraza barneratzeko. Koadro honetan mugara 
eraman nahi izan zen begiari pinturak ematen dion ohiko 
obedientzia itsua. Begiak pintura honetako irudia ikusten du; 
hala ere, ez zaio guztiz erraza egiten hau ongi ikustea, 
urrundik ezin da irudirik identifikatu. 
 Begiaren muga edo ezintasun horretan ukimena 
esnatzen da. Itzaletan ukimena inguratzen gaituenaren forma 
ezagutzeko tresna da. Koadro honetan, ehundura moduan, 
pintzelkadek azalaren errealitatera jotzen dute. Nahiz eta 
begiek gidatutako pintura izan, ukimenak gidatutako pintura 
ere badela esan daiteke. Pintura honetan ez da begiaren 
bitartez ikusitakoa ukatzen inondik ere, baina begia huts 
egiten hasten den tokian eta ukimena agintzen hasten den 
mugan kokatzen da, puntu mesuratu betean. 
 Begiak argia eskatzen du, eta argiaren bitartez agintzen 
du. Pertsonari gauzak irudi moduan ulertzera ahalbideratzen 
diona argia da. Itzaletan parametro horiek ez dute balio.   
 Gizakiak tresna bat dauka, begia, eta argiari esker 
gauzak hondo eta figura moduan ikusten ditu; ezberdinduak 
bata bestearengandik, eta horrek ematen dio kontsolamendu 
moduko bat; bere buruak esaten diolako, badakiela non 
dagoen, eta ulertzen dituela bere inguruan dauden gauzak. 
Baina, “Santa Teresa prefería un día de conocimiento de sí a un 
día de consuelo” (Cirlot y Vega, 2006, 52.or) eta Van Veldek 
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berak ere esan zuen; ez dela beharrezkoa inongo 
kontsolamendurik . 21

 Aurrean ditugun objektuak, figura moduan ulertuta eta 
inguruan duten airea, hondo bezala ulertzen badugu; egitura 
hori, argia dagoenenean bakarrik gertatzen dela konturatuko 
gara. Gauean, ordea, bereizketa hori ez da gertatzen, dena bat 
bihurtzen da. Orain uler dezakegu apur bat: eguna, gaua balitz 
bezala bizitzeak zer esan nahi duen. Gauean sentikortasun 
berezi bat pizten da. Horretan dena gardena eta opakoa da, 
jarraikorra eta etena aldi berean. 
 “La consciencia parece ser algo dependiente del cerebro, 
que todo lo separa y todo lo ve aislado” (Jung, 1970, 26.or). 
“Gaba beste egun bat da” .“Se hace la noche, se apaga la luz de 22

la conciencia e irrumpe el oscuro mar de lo inconsciente. 
Primitiva o no, la humanidad está siempre al borde de esas 
cosas que ella misma hace pero sin embargo no dirige.”(Jung, 
1970, 28.or) 

1.1.3.2.3. Gaua 

 Hondoa eta figuraren arteko ezberdintasuna lausotzen 
da eta era berean itzalaren eskutik barrurantz doan norabide 
bat seinalatzen du.  

  “No es necesario ningún consuelo” (Laponte, 1984, 17.or)21

 Erramun Landa Mendibek erabiltzen zuen esaldia. Leioako Arte Ederren 22

fakultateko pintura saileko doktorea. 2013-tik 2016 bitartean tesiaren autorearen 
irakaslea zenbait ikasgaietan: Pintura III, Metodologia eta prozesu piktorikoak, 
Testuinguruari erlazionatutako pintura praktikak eta Técnicas de representación 
pictórica.
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 Mundua ulertzeko abiapuntua, barrutik kanpora 
ematen da, zentrifugoa da . Baina, kanpoaldea existitu 23

daiteke barrualderik gabe. Giza semeen existentzia amaitzean 
—eta beraz, giza pertzepzioa amaitzen denean— munduak 
jarraitu egingo du. Gizakirik gabeko mundu baten testigu izan 
zen Günter Grassen Ratesa . Baina zein litzateke aipatzen 24

dugun barnealdea eta kanpoaldearen arteko ezberdintasuna? 
 Kanp oa ldea e ta barr ua ldea bata b estearen 
elkarrekintzagatik errekonozitzen ditugu diren bezala. 
Guretzat barrukoa denaren eta kanpokoa denaren artean ez 
dago ezberdintasun nabaririk, nahastu egiten ditugu, jakingo 
zenuke zure bizitzako esperientziak bereizten barruko eta 
kanpoko bezala modu zehatz batean? Dena dela autoreak 
azpimarratu nahi du, gure ulertzeko moduari dagokionez 
behintzat, lehenago barrua dagoela kanpokoa baino. Barrutik 
kanpora eraikitzen da kanpoaldea.  
 Las voces del desierto liburuan aborigena australiarrek 
oinarrizko zazpi norabideak azpimarratzen dituzte: iparraldea, 
hegoaldea, ekialdea, mendebaldea, gora behera eta barrura . 25

Azken honi garrantzia eman nahi zaio, gainerako guztiak 
hortik abiatzen direlako. Introspekzio ariketa batean, kanpora 
begiratzea arreta galtzea da. 

 “Puesto que la percepción no ha entrado desde el mundo a mí, que no es centrípeta, 23

[…] debe ser centrífuga, como un pensamiento que formo”  
(Merleau-Ponty, 2012, 41.or)

 “¡Se han ido, ido! Y está bien así. No se les echará en falta. Esos humanos pensaban 24

que el sol titubearía en salir y ponerse cuando ellos se hubieran evaporado, 
achicharrado o carbonizado, cuando hubieran reventado esa especie malograda, 
cuando hubiera hecho mutis el género humano. Todo eso no le importó un comino a 
la luna, a ningún planeta.” (Grass, 1988, 38.or)

 “Hicimos esto mismo siete veces para honrar a las siete direcciones: norte, sur, este, 25

oeste, arriba, abajo, dentro.” (Morgan, 2005, 61.or)
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 Gau begietan pinturan autoreak bere buruarekin topo 
egiten du, eta kanpoan dagoena eta barruan dagoena nahastu 
egiten dira. 
 Kanpotik barrurantz bagoaz konturatzen gara geu ere 
hondo garela, eta inoiz ez garela izan beste gauza bat. Hau da 
“Gorputzaren” nozioa, ez dagoela bereizketarik hondoa eta 
figuraren artean, barnealde eta kanpoaldearen artean. 
“Gorputzaren” nozioaren bitartez dualtasuna hautsi egiten da.  
 Argia eta itzala existitu daitekeen tokian hitz egin 
dezakegu hondoa eta figuraz. Baina, gauean, kondizio hau 
betetzen ez denean, argirik ez dagoenean, mundua ezin da 
hondo eta figura bezala ulertu. Dentsitate, tentsio eta egitura 
ezberdineko gorputz bat da dena. Gauean, itzalean 
murgilduta, ez dago bereizketarik, dena da hondoa, dena 
figura, ez da gauza bat ez bestea, gorputzen arteko benetako 
elkarrekintza bat da. 
 Bizitza eta pinturaren artean paralelismo bat eginaz, 
figura hondo bihurtzen denean heriotza da. Figura hondotik 
irtetean jaiotza. Zerbait figura da halakotzat hartzen denean. 
Izen hori galtzean, figura izatetik hondo izatera pasatzen da. 
Figura hondo bihurtzen da, eta biziduna hildako. 
 Baina oinarrizko gauza bat ezin da ahaztu, figurak 
hondoa egiten duela eta ondorioz, hondoak figura. Eten gabe 
bata bestea bihurtzen da. Hondoa eraldatzen den neurrian 
figura ere aldatu egiten da, batak besteari forma ematen dio. 
Hondora doazenak, gero figuran agertzen dira. 
 “El animal  muere. Pero la muerte del animal es el 26

devenir de la conciencia”  27

 Honen barruan ulertzen dira pertsonak ere, noski.26

 Kojève, Hegel zitatuz (Kojeve, 1847, 573.or)27
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1.2. AMONA 
 

 71

Amona  
Olioa oihaldun  

taula gainean  
62,5 x 55 cm 

2014
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1.2.1. Sarrera 

 Bigarren komentario honek lehen komentarioaren 
dinamika berbera jarraitzen du. Lehenik eta behin komentatuko 
dugun Amona koadroaren gisakoen ezaugarriak azalduko dira eta 
ostera hauen artean zergatik aukeratu dugun azalduko da.  
 Pintura eta marrazki hauetan energiaren euste bat ematen 
da. Bi joera aipatu daitezke pinturan energiari dagokionez, 
eustearena eta zabaltzearena. Lehena inplosiboa eta bigarrena 
esplosiboa. Bi adibide nagusi jartzearren energiaren eusle 
Rothkoren pinturak izango genituzke, kolore plano handiak 
dituztenak eta energiaren zabaltzaile Pollocken pinturak edukiko 
genituzke drippingarekin zerikusia dutenak. Komentario honetan 
aurkezten diren pintura eta marrazki hauek lehen taldekoak izango 
lirateke, energia eusten dutenak. 
 Bestalde prozesuari lotutako beste ezaugarri bat litzateke, 
aukeraketa honetako margolan erdiak modeloan oinarritutako 
pinturak direla, nahiz eta modeloaren itxurarik ez izan. Lehenengo 
bostak eta Zauria Isa margolanak modeloan oinarrituak dira.. 
Modeloaren klabeak erabili dira baina hau irudikatzea ekidin nahi 
izan da.  
 Kapitulu honetan aurkezten diren pintura eta marrazkiak  
ez dira ez figurazioa ezta errepresentazioa ere. Horregatik esaten da 
ez dutela komunikatzen modu konbentzionalean. Koadro batek 
zerbait errepresentatzen duenean, ikuslearekin partekatzen duen 
kode komun bat erabiliko du, honek ikusten duena ulertu dezan. 
Aurkezten diren koadro hauek ez dute ulermenezko kode komunik 
partekatzen ikuslearekin, horregatik ez dutela komunikatzen esaten 
da. 
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 Nahiz eta ez duten komunikatzen, esanahia izan dezakete, 
ikusleak jartzen diona. Nahiz eta ez duten ezer konkretua 
errepresentatzen naturako elementuak gogoratu ahal dituzte —
landa eremuetako paisaiak, zuhaitzen betak eta hostoak edo harrien 
testurak, besteen artean. Ondorioz naturako elementuak sinbolizatu  
ditzaketela esan daiteke. 
 Koadro batek errepresentatu dezake, honetaz gain esanahia 
izan dezake eta ondorioz sinbolo bat izan. Modernitateaz geroztik, 
hala ere badaude koadro batzuk ez dutenak ez irudikatzen ezta 
sinbolizatzen ere, ez dena gure kasua. Adibide batzuk jartzearren: 
Joseph Albers, Władysław Strzemiński, Brice Marden, Robert 
Ryman eta Daniel Buren aipa daitezke besteen artean. 
 Marren bitartez figura bat irudikatu beharrean, pintura 
bizipen txikien pilaketa baten moduan planteatzen da. Pinturen 
osagaiak bizipen txikiak ziren eta emaitza bizipen txiki horien 
pilaketa bat. Bakoitza independenteki kokatua izan zen gainazalean 
eta amaieran bizipen guztiak, pintzelada eta marra guztiak, bata 
bestearen ondoan kokatuta osotasun bat eraikitzen zuten, atmosfera 
berezi bat. Modeloaren tailerrean figurazioa ez egitearen klabeak 
Amona margolanean sortu ziren. 
 Amona margolana aurkezten diren pintura eta marrazki  
sortaren aitzindaria izan zen, jatorria. Aurkezten ditugun lanen 
atmosferak, lerro paraleloen dinamikak eta erritmoak 2014. urteko 
margolan honetakoak dira, autoreak ondorengo urteetan 
marrazteko eta pintatzeko hartuko duen joeraren klabe asko 
margolan honetan daude. 
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Isa, bihotza leihotik behera 
Olioa oihaldun taulan. 

28 x 29,5 cm  
2014 



 

 76

Buztinezko ametsa 
Olioa eta argizaria  
oihaldun taulan  
38 x 38 zm 
2015 



 

 77

Zimurrak misterio 2 
Olioa eta kaoliña  

oihaldun taulan  
38 x 38 cm 

2015



 

 78

Ortzimuga txikiak 2 
Olioa eta kaoliña  
oihaldun taulan  
38 x 38 cm  
2016 



 

 79

Aitorpena 
Olioa eta kaoliña  

oihaldun taulan  
38 x 38 cm 

2016



 

 80

Zauria kadentzia 
Boligrafoa kartulina gainean 
15,8 x 15,5 cm  
2017 



 

 81

Zauria Gloria 
Boligrafoa kartulina gainean 

15,8x 15,4 cm  
2017 



 

 82

Zauria Asier 
Boligrafoa kartulina gainean 
15,8 x 14,7 cm  
2017
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Zauria Isa 
Boligrafoa kartulina gainean 

15,8 x 14,9 cm 
2017



 

 84

Zauri Arrosa 
“STABILO fine liner”  
errotulagailua Super Alfa 
gainean 
20,8 x 20,1 cm  
2017



 

 85

Koba arnasa 
Boligrafoa paper gainean 

29 x 36 cm.  
2017



 

 86

Koba itxia 
Boligrafoa paper gainean  
29 x 36 cm. 
2017



 Amona  izeneko pintura hau, 2014an modeloan 28

oinarritutako pintura tailer baten emaitza da. Dena dela, 
bistan da, lotura zuzenik ez daukala modeloarekin. Ez du 
modeloan oinarritutako tailer akademiko baten ohiko lan 
dinamika segitzen, ezta jarraitzeko asmorik ere. Jarraituriko 
metodoari dagokionez, modeloarengandik oso gertu jarri zen 
autorea koadroa pintatzerako garaian. Era berean, 
koadroarengandik ere oso gertu jartzen zituen bere begiak, 15 
zentimetrora edo; horrela, koadroaren osotasunaren 
kontzientzia galdu egiten zuen; are gehiago, koadroa bere 
osotasunean ikusi zuenean, pintura amaitutzat eman zuen.  
 Formatuari dagokionez, nahiz eta argazkia formatu 
horizontalean aurkeztu den, formatu bertikalean ere aurkeztua 
izan daiteke. Koadroak ez du norabide zehatzik; beraz, honen 
aurrealdea biratu ahalko genuke eta zentzua izaten jarraituko 
luke.  
 Teknikari dagokionez, oihal berde eta gordin baten 
gainean zuzenean olioz pintatutako pintura bat da. Oihal 
berde hau kontratxapatuzko tablero bati atxikita doa, pinturari 
objektu nortasuna emanaz.  

 Pintura honek izen asko izan ditu, behin betiko aukeratu dugun honen aurretik. 28

Amona ez da pintura honen lehen izena; aurretik, Jainkoa dator Amonaren eskutik 
edo AmaHiru deitzen genion. Ez dut azalduko ordea margolan honen izenaren 
jatorria, izenaren aukeraketa osatzen duten klabeak pertsonalegiak eta 
kapritxozkoak baitira.
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 Konposaketari dagokionez, elementu anitzekoa da. 
Koadro honetan, gainerako 
elementuengandik asko bereiziko 
duen elementu zentralik ez dago. 
Amona pinturako konposaketan 
s a k o n d u z , e s a n d e z a k e g u 
baduela, asko ez bada ere, 
kontrasteagat ik , gainerako 
guztitik apur bat bereizten den 
zati bat (1.argazkia). Jarraitzeko, 

marrak ez zaizkigu gainazal osoan 
zabaltzen. Guztiz ixten ez den 

marko bat du (2.argazkia). 
  P i n t u r a r e n 
k o n p o s a k e t a r e n a z p i a n 

egiturazko erronbo bertikal 
irregular bat topatuko dugu eta 
e rd i an g u r ut z e apu r tu b at 
(3.argazkia). 
  Amona pinturan erabili 
diren lerro paraleloek, ez diote 

nozio dinamiko bat ematen 
pinturar i , l e r ro a k motza k 
direlako eta berezko dinamika 
dutelako. Normalean lerro 
paralelo luzeak efektu dinamiko 
bat sortzeko erabiliak izaten dira, 
baina koadro honetan ez da 
efektu hori gertatzen. Op-Art 
mugimendua jarraitzen zuten 
margolanetan azaltzen den efektu 
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optikoa ez da ematen. 
 Margolan hau egiterakoan autoreak bere buruari 
proposatu zizkion bi balore piktoriko nagusiak apaltasuna eta 
materialtasuna izan ziren. 

1.2.2. Aspektuak 

1.2.2.1. Modeloaren itxurarik ez 

 Ulermenari lotutako komunikazio eza, pintura honen 
aspektutzat hartu daiteke. Pinturak modeloaren itxura ez 
hartzea, intentziozko jarrera da.  
 Jarraian esaldi horretako komunikazio hitza zein 
modutan ulertzen den azalduko da. Horretarako John 
Cageren komunikazio hitza definituko da. Asko eta askok hitz 
egin dute komunikazioari buruz. Dena den, geure 
testuinguruan John Cage aukeratu da, berak tesi honetarako 
oso baliagarriak diren paradigma estetiko batzuetatik hitz 
egiten zuelako. Gainera autorea eta bere posturaren artean 
afinitate berezi bat aurkitu da.  
 Berak antzeman zuen, komunikazio kontzeptuak, beti 
suposatzen zuela zerbait inposatzea. Komunikatzeak 
komunikatzeko zerbait edukitzearen beharra du: objektu bat, 
diskurtso bat, egia bat, sentimendu bat… Horregatik 
alternatiba baten beharra ikusten zuen, eta beraz, konbertsazio 
edo elkarrizketa kontzeptuaren beharra. Cagek Daniel 
Charlesekin izan zuen elkarrizketa berean ematen digu klabe 
garrantzitsu bat: “Prefiero mucho más ese concepto de diálogo, 
de conversación, al de la comunicación. Esto supone que uno 
tiene algo, un objeto, que comunicar. La conversación que pienso 
no sería una conversación que pudiera referirse a objetos. 
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Comunicar siempre es imponer algo: un discurso sobre objetos, 
una verdad, un sentimiento. En tanto que, en la conversación, 
no se impone nada.” (Cage, 1981, 181 or.) 
 Honekin pintura ulertzeko beste modu bat seinalatzen 
du. Era berean hitz egiteko, musika egiteko eta pinturan 
pentsatzeko beste modu bat ere proposatzen zuen. Koadroa, 
bere nortasunagatik, ez da inposatzen den pintura bat eta 
zentzu horretan “konbertsazio” edo “elkarrizketa” bat 
probokatzeko gai dela esan daiteke.   
 Amona koadroan pintura auto erreferente eta 
abstraktuaren ideia agertzen da. Pintura auto erreferenteak 
pinturaz hitz egiten du eta ez objektuez. Zentzu horretan 
ikusleak ez du pintura ulertuko, honek ez baitio ezer 
konkreturik komunikatuko, ez inposatuko. Hala ere 
“elkarrizketa” ahalbideratuko du. Hau arte auto erreferente 
guztietan gertatzen den fenomenoa da. Arte minimalistako 
zenbait autore aipatu daitezke Robert Rayman, Brice Marden 
Robert Morris eta Carl Andre besteen artean. Estuki 
minimalistak ez direnen artean Agnes Martin eta Frank 
Stellaren lanak ere aipa daitezke. 
 Cage eta Charlesek, bere For the Birds izeneko liburuan 
duten elkarrizketan, entzuleari sentimendu bat izatera 
bideratzen duen musikari, musika-objektu deitzea adosten 
dute. “D.C.: […] el oyente advierte que se le impone cierto 
sentimiento. Son músicas-objetos.” (Cage, 1981, 183 or.) 
 Cageren ustetan komunikazioa beti da inposizioa. 
Komunikazioa eta inposizio hitzak era askotara ulertuak izan 
daitezke, baina tesi honetan Cagek ematen dion adiera da 
kontutan hartzen dena. Pinturak bere presentzia inposatzen 
du, baina ez du zertan ideia edo sentimendu konkretu bat 
inposatu beharrik. Pintura bat ideia edo sentimenduen 
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ilustrazio denean tesi honen autoreak "Irudi" deitzen dio. 
"Irudia" komunikaziora mugatzen den pintura da 
autorearentzat. “Irudia” pintura-dokumentua da. Hitz honi 
adiera berezi bat ematen dio tesi honek. “Irudi” hitzaren 
esanahia ez da irudi hitzaren berbera, horregatik dago lehena 
kakotx artean. Hitz honen xehetasunak tesian zehar agertzeaz 
gain glosarioan ere agertzen dira. 
 "Cuando se afirma que la poesía es comunicación no se 
hace más que mencionar un efecto que acompaña al acto de la 
creación poética, en ningún caso se alude a la naturaleza del 
proceso creador" (Valente, 2002, 19.or). 
 Valenteren aipamenaren arabera, artearen funtsa ez da 
komunikazioa. Berarentzat artean komunikazioa bigarren 
mailan dago. Tesi honen autorearen ustez komunikazioan 
eduki konkretu bat partekatzen da, ikusle guztiek gauza bera 
jasotzea helburu delarik. Horretarako pintatu beharrean 
komunikatu bat edo dokumentu bat idatziko litzake, oso 
baliagarriak direnak. Baina, pentsatzen du artearen gakoa 
transmisioan dagoela. Transmisioan ez dira eduki konkretu 
batzuk komunikatzen, honetan ikuslearengan bizipen 
propioak pizten dira. Hauek sortu ditzakeen pintura bat ez da 
“Irudi" bat izango. 
 "Irudia" kontzeptua nahasia eta interpretagarria da, 
ikuspegi subjektibo batetik eraikia dagoelako. Autoreak irudi 
hitzaren barruan bi parametro kokatzen ditu, bata 
pintura-“Irudia” eta bestea pintura-pintura. 
 Komunikazioaren inposizioa pintura figuratibo edo 
abstraktuan ere eman daiteke. Ikuspuntu piktoriko batetik 
begiratuta Picassoren Gernika koadroan garrantzitsuena ez da 
bonbardaketa baten ikurra dela. Velázquezen Meninak 
koadroaren funtsa ez den bezala errege familia agertzea. 
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Koadro hauen aspektu hauek, errealitate sozial bati erantzuten 
diote ez errealitate piktoriko bati.  
 Pintura-pinturaren eta pintura-“Irudiaren” arteko 
ezberdintasuna azaltzen jarraitzeko, Cage eta Charlesen arteko 
elkarrizketak afera argitzen du. Beraz “Irudiak”: “Subordinan 
los sonidos (koloreak eta formak)  a la voluntad de los 29

compositores (pintoreak). Pero para que los sonidos obedezcan, 
es preciso que los haya. Y están allí. Me interesa más el hecho de 
que estén allí que la voluntad de los compositores. […] Pero a los 
sonidos los tiene sin cuidado el problema de saber si tienen un 
sentido o si se los priva de éste. Para ser lo que son (pintura-
pintura), no tienen necesidad de ese sentido o ese contrasentido. 
Son, y esto les basta. A mí también.” (Cage. 1981. 184.or) 
 Pintura-“Irudian” forma eta koloreak autonomiarik ez 
dute eta pintoreon intentzio edo borondatearen menpeko dira.  
Jarraian pinturaren bi dimentsiotan jarriko da arreta, bat 
pintorearen intentzioa da eta pinturaren berezko norabidea 
bestea. Pintura-“Irudia” pintorearen intentzioari lotuta dago 
eta pintura-pintura honen berezko norabidearekin.  
 Hala eta guztiz ere, jakin behar da pintura bat “Irudi” 
den edo ez den, ez dela pinturaren kezka, gizakion kezka 
baizik. Pinturak berez ez dauka zentzu konkreturik, pinturek 
daukatena da egoteko eta agertzeko modu propio bat, gizakiak 
jarria ahal dionaz aparte. Eta hori da Amona pinturan, neurri 
apalean bada ere, autoreak bilatu duena. 

 Aipamen honetan, parentesi artean agertzen diren hitzak autoreak gehituak dira.29
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1.2.2.2. Aurrealdearen zentzua  

 Pintura honetan ematen den aspektu bat da, aurrealdea 
biratuta ere zentzua izaten jarraitzen duela. Margolan batek 
zer esana norabide batean jarrita bakarrik badu “Irudi” bat da. 
Hizki bati buelta ematen badiogu esanahia galdu egingo luke 
eta A bat V bihurtuko litzake. Ondorioz biratuak direnean 
zentzua galtzen dute. Letrak bere bakartasunean “Irudien” 
antzera erabilera zehatz eta konkretua dute. Literatura beste 
gauza bat da. Baselitz-en erretratuak biratuak zirenean ere 
balio piktorikoa izaten jarraitzen zuten, pintura hauek zer 
esana edo zentzua izaten jarraitzen zuten. Badira erretratuak 
ordea, biratzean alderantzizko erretratu bat bakarrik direnak, 
zer esan estetikorik gabe, nortasun agiriko argazkiak 
esaterako. Egon daitezke balio estetikozko nortasun agiriko 
argazkiak “Irudi” ez direnak, baina ez da ohikoena. 
 Amona pinturak aurrealdea biratuta ere zentzua edo 
zer esana izaten jarraitzen duen momentu beretik, koadroak 
pintura-pintura nozioa irabazten du. 

1.2.2.3. Begiak gertu 

 Autoreak Amona koadroa pintatu zuen denbora 
guztian, begiak euskarritik oso gertu jarrita zituen. Amaitu 
zuenean bakarrik ikusi zuen urrutitik. Bera eskuina izan arren 
pintatzerako orduan ezker eskua erabili zuen. Metodo hau, 
pintatzean autoreak ohiko automatismoak ekiditeko erabili 
zuen. Autu pertsonal gisara, dagoeneko irudikapenerako 
ezagutzen zituen mugimenduak baztertzea zen helburu. 
Konposatzeko modu ez konbentzional bat da hau. Modu 
honetara, buruari zailagoa egiten zaio gauzak bere tokian 
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ipintzea eta horrela egileak berak espero ez duen emaitza bat 
topatzen du.   
 Konparaketa bat egin genezake autoreak modeloa 
pintatzeko hartu duen jarrerarekin eta John Cagek La Monte 
Young entzuteko hartzen duen jarrerarekin. Cageren kasuan 
La Monte Youngen musika entzuten zuenean, esperientzia hau 
berak erabakitako bidetik eramaten duela dio, musikak 
eraman nahi duen bidetik baino. Horrela aipatzen du: “Es 
posible instalarse en un solo sonido. En ese momento, escuchar 
equivale a poner bajo el lente del microscopio un objeto 
particular que puede convertirse en un universo entero, por el 
simple hecho de agrandarse hasta ese punto. Deja de ser un 
objeto.” (Cage. 1981. 183.or). 
 Muturreko gertutasunaren ondorioz, pinturak objektu 
izateari uzten dio, “Irudi” izateari uzten dio eta ideia bat baino, 
esperientzia bat bihurtzen da. Berak soinu bakarrean 
zentratzea dioen bezala, autoreak baliabide plastiko bakar 
batera mugatzea litzateke analogia. Ildo honetatik,  pinturan 
baliabide mugatuak erabili zituzten autoreak seinala 
ditzakegu: Agnes Martin, Mark Rothko eta Giorgio Morandi, 
besteen artean.  
 Horretaz gain, mikroskopioaren lentea aipatzen zuen 
Cagek. Gizakiak daraman lenteak jasotzen duena 
baldintzatuko du. Lentea edozein dela ere, jasotzen den 
errealitatea beti da konplexua. 

1.2.2.4. Lotura modeloarekin 
  
 Eu s k a r r i t i k b e g i a k g e r t u j a r t z e a z ap a r t e , 
modeloarengandik ere gertu jarri zen autorea, gutxi gora 
behera bi metrotara. Modeloa ez da irudikatzen, baina horrek 

 94



ez du esan nahi modeloa erabili ez denik. Izan ere, Amona 
pinturaren zati bakoitza, modeloaren gorputzeko detaile 
batetik dator. 
 Gorputzaren xehetasun txiki bakoitza, bere lekutik 
ateratzen da eta dagokion esanahia galtzen du. Modeloaren 
zatien desordenatze eta enkriptatze ariketa bat da egin dena. 
Baliabide teknikoari dagokionez, zati guztiei tratamendu bera 
eman zaie: olio materiazko pintzelada zuzena. 

1.2.3. Garapena 

1.2.3.1. Ingerada gabeko pintura 

 Amona pinturan ez dago ingerada lerrorik. Ingerada , 
lerro jarrai bat da, pinturaren gainazalean hondoa eta figura 
modu garbi batean ezberdintzen dituena. Amona pinturan ez 
da lerroa erabiltzen hondoa eta figuraren arteko muga 
definitzeko, ez da figura ixten. Modeloaren tailerrean, hau 
irudikatu nahi badugu, honen ingerada eta itzalak dira 
bilatzen direnak. Hau ez da koadro honetan ematen. 
 Koadro honetan, hondoa eta figuraren arteko 
harremana ez du ingerada lerroak zehazten, hauen arteko 
harremana konplexua eta in-definituagoa da. Keinu txikiak 
diren pintzelada laburrek osatzen dute pintura. Ingerada, lerro 
bakoitza izango litzateke. Lerro bertikalak euskarriaren 
gainean pausatutako hamaika figura txiki dira. Metaforazko 
irudi bat eskaintzearren: Amona pinturaren pintzeladak 
hondarraren gainean pausatutako inurri talde bat bezala dira. 
 Ingerada batek, aurretik marraztu diren elementuei 
ordena eta definizioa ematen die. Koadro honek ingeradarik 
ez duenez honen elementuak airean geratzen dira. 
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1.2.3.2. Kanpotik barrura eta barrutik kanpora 

 Amona koadroan, autoreak pintura barrutik kanpora 
eraiki du. Pintura eraikitzeko bi modu generiko azalduko dira: 
bata barrutik kanpora eta bestea kanpotik barrura. 
 Louise Bourgeois-ek bere lana azaltzerako orduan 
espirala barrutik kanpora eta kanpotik barrura marraztearen 
ezberdintasuna aipatzen zuen. Autoreak ideia hau bere 
testuingurura ekarri du eta ikusi du hauek pintura bat 
eraikitzean erabili daitezkeen bi modu nagusi direla. 
 Lehenengo kasuan, pintura barrutik kanpora eraikitzen 
denean: hau zentrotik kanpoaldera eraikitzen da. Lehenengo 
pinturaren zentroko elementuak egiten dira; eta hauek kokatu 
ostean, honen ingurukoak. Erretratu bat marrazterako orduan 
lehenengo aurpegiaren barruko elementuak egiten dira—
begiak, sudurra, ahoa, zimurrak, detaileak…— eta gero 
ingerada lerroaz hauek inguratzen dira, burua osatuz. 
Bigarrengo kasuan, pintura kanpotik barrura eraikitzen 
denean, gauza bera da baina alderantziz.  
 Erretratuaren kasuaz aparte, beste sortze prozesuetan 
ere bi ordena mota hauek agertzen dira: idazlanetan, musikan, 
eskulturan eta gainerako diziplinetan ere. Barrutik kanpora 
egitean, lehenengo muinera jotzen da eta gero inguruan duena 
garatu. Edo alderantziz.  
 Bi joera edo egiteko modu hauek mistoak ere izan 
daitezke; hau da, prozesuan, barrutik kanpora eta kanpotik 
barrura nahasiak ere izan daitezke. 
 Sormen prozesu batean ordena garrantzitsua da.  
Egiten den lehenengo elementuak beste guztiak baldintzatzen 
ditu. 
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1.2.3.3. “Gertu” eta “urrun” 

 Autoreak koadro hau egiteko erabili duen prozedurari 
“gertu” deitzen dio. Begiak gertu (1.2.2.3.) atalean aipatzen den 
bezala, koadroa oso gertutik pintatu zen. Prozedura mota honi 
“gertu” deitzen badiogu, honen aurkako prozedurari “urrun” 
deituko zaio. Testu honetan bi hitz hauek erreferentzia 
espazialak baino gehiago direnez kakotx artean jarri dira. Era 
berean hartzen duten nortasun paradigmatikoagatik 
glosarioan agertzen dira. 
 “Urrun” prozeduran motiboa (kasu honetan modeloa) 
distantzia batetik ikustea eta euskarria ere distantzia batetik 
ikustea da. “Urrun” prozedura motan, distantzia batekin 
hartzen da lan materiala; honek, —modeloaren tailerrari 
dagokionez— motiboaren mugez arduratzeko aukera ematen 
du eta era berean, konposaketaren osotasunaz une oro 
kontziente izateko aukera ematen du. Dioguna da, dimentsio 
handiko pintura bat egin behar denean, mural bat esaterako, 
prozedura mota hau guztiz baliagarria dela.  
 Modeloaren tailerrari lotuta, “gertu” prozedura 
esperimental bat izan zen. Normalean modeloaren tailerrean 
“urrun” prozedura erabiltzen da. 
 Modeloa ez irudikatzea autorearen autu pertsonal bat 
izan zen. Honetan modeloa irudikatzeko ikasitako trukoak ez 
erabiltzea desafio pertsonal bat izan zen. Modelotik bazekiena 
ez zitzaion interesatzen autoreari. Bere helburua modeloa 
beste era batetara begiratzen ikastea zen. “Gertu” prozeduraz 
pintatuta ez da hainbeste honen itxura apreziatzen, honen 
detaileak eta egoteko modua da baloratzen dena. Modeloaren 
errealitatea ez da hartzen irudi bezala, esperientzia bezala 
baizik.  

 97



 “Gertu” ala “urrun” hitzak, pintura prozesu motak eta 
erreferentzia espazialak izateaz gain, zentzu filosofikoan ere 
ulertuak izan daitezke. Pintura, norbera, heriotza, bizitzaren… 
aurrean kokatzeko dugun jarrera adierazten du. Pintore batek  
bat edo bestea aukeratzen duenean, inkontzienteki bere 
nortasunaren gakoak ematen ari da. 

    **** 

 Amona pinturaren prozesuan, koadroa gertutik 
begiratzea prozesuaren gerundioa da eta urrutitik ikustea 
honen amaiera. Logika honi jarraituz, koadro honetan, “gertu” 
etengabeko potentzia eraikitzailea da  eta “urrun” indar 30

eraikia . 31

 Pinturaren balorazio orokor bat eman nahian, pintura 
batean figura edo irudia definitzen duten elementuek nortasun 
eraikia (constituido) izango lukete eta keinu solteak edo 
zehaztu gabeak indar eraikitzailea (fuerza constituyente). 
  Emanuel Lizcanok imaginarioari buruz hau idatzi 
zuen: “En cualquier caso, lo imaginario es antes actividad que 
acto, verbo que sustantivo, potencia que dominio, presencia que 
representación, calor que frío, antes líquido o gas que sólido o 
solidificado.” (Lizcano, 2006, 54.or) 
  Imaginarioa indar eraikitzailea da eraikia baino 
lehenago. Amona pinturako pintzelkadek beraz, Emanuel 
Lizcanoren imaginarioaren nortasuna dutela esan daiteke. 
Amona pintura ez da figura definitu bat, keinu soltez osaturiko 
atmosfera bat da. Bertan forma ez da ixten, hitza ez da 

 Constante potencia contituyente.30

 Fuerza constituida.31
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borobiltzen, eta modeloa ez da ikusten, bere ideia ez da 
azaltzen. 
 Modeloaren tailerrean ingeradek indar eraikia dute. 
“Esa visión que perfila contornos, separa objetos (de-fine, de-
termina) y permite construir ideas (‘visiones’, literalmente, en 
griego)” (Lizcano, 2006, 175.or). Ingeradak formen siluetak eta 
ideiak definitzen ditu. Ingeradarik gabeko pinturak ezin du 
ideia osatu baten moduan funtzionatu. Izan daitekeenaren 
potentzia konstantea dago helduta Amona pinturan. 

1.2.3.4. Errekonozimendurako sistemak 

 Aipatu den bezala, Amona pinturan ez da modeloa 
antzematen. Hau, errekonozimendurako arauak eta prozedurak 
erabili ez direlako da. 
 Jarraian errekonozimendu hitza zergatik erabiltzea 
erabaki den azalduko da. Beharrezkoa da esan nahi dena 
adierazteko gaztelerazko termino hau erabiltzea. Elhuyar 
hiztegian erdarazko reconocer hitza bilatuz gero honako hau 
agertzen da: “1 v. tr. aztertu, ikuskatu, miatu, arakatu. 2 v.tr. 
ezagutu; antzeman, igarri. 3 v.tr. aitortu, onartu…” . 32

 Testuinguru honetan, ez da ezagutzeari (conocer)  
buruz hitz egin nahi, BERRIZ-ezagutzeari (RE-conocer) buruz 
baizik. Errekonozimendurako sistemak, dagoeneko ezagutzen 
duguna, berriz antzemateko klabeak dira. Julio Casaresen  33

gaztelerazko hiztegian reconocer aditzaz hau topa daiteke: 
“Percibir una persona o cosa que ya se conocía, comprobando su 

  Elhuyar hiztegiaren weborria: https://www.euskadi.eus/elhuyar-hiztegia/32

[2020-5-14]

 Julio Casares Sánchez (1877 - 1964), Espainiako Errege Akademiako (RAE) 33

kidea zen. 
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identidad y distinguiendola de otras” (Casares, 1977, 711.or). 
Nahiz eta jakin beste adierak ere badirela, autoreak hau da 
erabili nahi duena. Hortaz, gauza bat errekonozitzeko, lehendik 
ezagutua izan behar du. Gorge Steinerrek ere, adiera honen 
arabera erabi ltzen zuen.“Reconocer es conocer de 
nuevo” (Steiner, 1991, 21.or). 
 Beraz, egin dugun ezberdintasunaren arabera, pinturan 
zerbait errekonozitzen dugunean aurretik badakigun zerbait 
identifikatzen dugu, erretratu batean aurpegi bat antzematen 
dugunean bezala. Gaztelerazko representar eta presentar hitzen 
arteko ezberdintasuna litzateke reconocer eta conoceren arteko 
ezberdintasuna. Pintura batzuk presentatu egiten dute eta 
beste batzuk errepresentatu, ez da gauza bera.  
 Pintura batean errekonozimendua eman dadin, 
ezagutu daitezkeen klabeak izan behar ditu. Horretaz gain, 
dagokien tokian egon behar dute. Amona pinturan gertatzen 
dena da, errekonozimendurako klabeak desitxuratu eta lekuz 
aldatuak izan direla.  
 Modeloa irudikatzean, baliabide plastikoak —
pinturaren kasuan lerroa eta orbana — harremanetan jarriko 
dira eta konkordantzia bat izango dute. Irudikapenak 
errealitatearen antza izatea nahi bada, modeloarengandik 
hartutako klabeak, beraien artean oreka, distantzia eta 
kokapen egokia izan beharko dute. 
 Aztertzen ari garen koadroaren prozedura azaltzeko, 
pare bat marrazki sekuentzia  prestatu ditugu: 
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 Sekuentzia honetan, Amona pinturan bezala, lehenik  
ingerada lerroa ezabatzen da eta honen barruko elementuekin 
geratzen gara. Ingerada kentzean, elementu solteak bihurtzen 
dira eta trinkotasuna eta definizioa galtzen dute. Orain ez 
daude buru batean kokatuta. Airean dauden esanahi unitateak 
bihurtu dira.  
 Hurrengo saltoan, esanahi unitate hauek lekuz aldatu 
dira. Ondorioz, hirugarren marrazkian, dagoeneko ez dugu 
aurpegi bat ikusten. Klabe solteak, bere kasa, esanahia izaten 
jarraitzen dute: belarria belarri da, begia begi, baina 
marrazkiak aurreko fasean zuen esanahia galdu egin du. 
Osotasun baten zatiek, nahiz eta bere kasa zentzua izan, bere 
tokian ez badaude, konjuntoan duten zentzua galtzen dute. 
Honek egitura kontzeptuarekin egiten du enkontru.  
 Azkenengo saltoan, esanahi unitateak disolbatu egin 
dira.  Bekainak, betileak, belarriaren gaineko arkua… esanahi 
unitate bat osatzen zuten zatiak izatetik, flotatzen dauden 
marrak bihurtzen dira. Autoreak, marra soil hauekin beste 
marrazki bat konposatu du. Marra bakoitza, zati bakoitza,  
autonomoa da, eta zentzua dauka bere kasa, ba ditu bere 
norabide eta eskakizun propioak. Marra batek bestearen 
norabidea jarraitu dezake edo ez, bere erritmoa jarraitu edo 
ez. Koadro baten elementuak kontrastean edo armonian egon 
daitezke, soinuen artean erresonantziak edo disonantziak egon 
daitezkeen bezalaxe. Horren aurrean hartu beharreko 
erabakiak, marrazkilariaren eskuetan daude.  
 Amona pinturak modeloaren egitura apurtzen du eta 
honen esanahia disolbatu. Koadro honen detailearen erritmoa 
osotasunera zabaltzen da, detaileak eta osotasunak egitura 
bera jarraitzen dute. Hauen arteko harremana erresonantea 
da. Kadentzia da aurkitzen dugun fenomenoa. RAEren 
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arabera kadentzia: “Ritmo o repetición de determinados 
fenómenos, como sonidos o movimientos, que se suceden con 
cierta regularidad”  da. Kasu honetan errepikatzen diren 34

elementuak norabide bereko pintzeladen erritmo txikiak dira. 

 Bigarren sekuentzian, lehenengo saltoa berdina da, 
baina hirugarren marrazkitik aurrera, lerro kurboak lerro 
zuzen paraleloen sekuentzia batez ordezkatzen dira. 
Hirugarren marrazkitik laugarren marrazkirako saltoan,  
lerroak separatu egiten dira eta irudia lausotu egiten da,  
irudiaren fokua galtzearen efektua ematen da.  
 Amona pintura nahiz eta gertutik pintatua izan ez da 
irudi zehatzago bat egiten. “J.C: […] Se puede modificar la 
distancia focal, pero una vez hecho esto, se advierte que no se ha 
tenido mayor exactitud. Se puede elegir un nivel más acentuado 
de precisión: pero todavía está incierto. Siempre está 
incierto” (Cage, 1981, 44. or). Gertu ala urrun, errealitatea beti 
ezezagun.  
 Euskarritik begiak hain gertu jarrita, perspektiba 
faltagatik, koadroaren konposizioa desantolatua da. “En cierto 
nivel bien puede haber organización; Pero si se cambia de 
escala, ya no hay más organización.” (Cage, 1981, 44.or). Gauza 
bera gertatzen zaigu Amona pinturan. Hain gertutik ikusita, 

 https://dle.rae.es/cadencia [2020-4 - 25]34
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pintzeladak erraldoiak dira ikusten dugun errealitatearekin—
modeloarekin— konparatuta. “Gertu” prozeduraz euskarria 
lurralde zabal bat balitz bezala ulertzen da eta autorea lurralde 
honetan galduta dagoen norbait. Gauez basoan galtzearen 
esperientzia antzekoa da.  
 Autoreak bere begiak euskarriaren eskuinetara jartzen 
ditu lehenengo, gero ezkerretara eta irudia batetik bestera 
eraikitzen du, ez du modu jarrai batean eraikitzen. Bere begiek 
prozesuan zehar nondik nora salto egiten duten aleatorioa da. 
John Cage, prozesu aleatorioetan adituaren aburuz, ausak 
barne-elkar-joko (interpenetración) eta ez-oztopatzea (no-
obstrucción) dakar. Aleatorioa dena “ocurre siempre y en todas 
partes![...]¡Entrar en el azar hace desaparecer los prejuicios, las 
ideas preconcebidas, las ideas previas de orden, y organización! 
¿Cree usted que se pierde algo? ¡No, no se pierde nada!” (Cage, 
1981, 45.or). 
 Autoreak koadro hau egin zuenean bere kezka nagusia 
ez zen modeloaren forma egituratzea. Modeloarekin 
partekatutako egonaldian izandako barne esperientziarekin 
harremanetan jartzea baizik. Modeloak ez du posatu bakarrik 
egiten, egon, hausnartu eta sentitu ere egiten du. Autoreak, 
pentsatzen du, egoera kontenplatibo horretan etortzen 
zaizkion burutapenak ere modu aleatorio batean etortzen 
zaizkiola. Eta autoreak Amona pinturarekin egiten duen 
bezala, modeloak ere, bere posatze denbora bizipenez betetzen 
duela. 
 Beraz, esan daiteke, pintura honetan ez dela 
errekonozimenduaren fenomenoa ematen, baizik eta ezagutza.  
Jose Ángel Valenteren klabe poetikoak klabe piktoriko 
bihurtuko zaizkigu: "poesia es, ante cualquier otra cosa, un 
medio de conocimiento de la realidad.” (Valente, 2002, 19.or) 
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1.2.3.5. Komunikazioa/ Inkomunikazioa 

 Atal hau, Amona pinturak komunikaziorako duen 
gaitasun faltagatik sortu da. Pintura honek ez du ezer 
ulergarririk komunikatzen, zerbait difusoa espresatzen du. 
Komunikazioa zer den jakiteko hiztegietara jo dugu. 
Euskaltzaindiaren hiztegian hau agertu zaigu: “Komunikatu: 
harremanetan jarri; norbaiti zerbaiten berri eman, zerbait 
adierazi. ad: hizkuntza elkarrekin komunikatzeko adierazpidea 
da”. 
 Merriam Webster ingelesezko hiztegiak honako hau 
dio: Communication: a process by which information is 
exchanged between individuals through a common system of 
symbols, signs, or behavior .  35

 Komunikatzeak objektu bat behar du, zerbait 
adieraztea suposatzen du. Ingelesezko definizioan, 
informazioa partekatzeko, hartzailea eta errezeptorearen 
artean komunean duten sistema bat behar dela dio. 
Informazioa emititzen duenak eta hau jasoko duenak batak 
bestearekin partekatzen duen kode bat erabili behar dute. 
 Amona koadroak ez du ikuslearekin partekatzen den 
kode bat erabiltzen. Gainera ez du objektu zehatz bat 
transmititzea helburu. Ez du mezurik.  
 Pinturan, mezuak ez du une oro zehatza izan beharrik, 
ezta esanahi konkreturik izan  ere. Pintura batzuk ikuslearekin 
adostutako kode bat jarraituko dute eta beste batzuk ez. 
 Ulermenezko komunikazioa posible izan dadin, 
erabilitako kodea konbentzionala eta kontsentsuzkoa izan 
beharko du. Kontsentsuzkoa ala adostua den kodeari gehiegi 

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication[2020-5-7].35
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zor diogu gizakiok. Gure kodeak adostuak dira eta horregatik 
ulertzen dugu elkar, hala ere aborigena australiar batek ez du 
gure argazki bat ulertuko. Gure kode bisuala partekatzen ez 
duenez, orbanak eta koloreak ikusiko ditu. Guk, era berean, 
berarentzat kanguru baten urratsak dituen esanahi guztiak ez 
ditugu ulertuko. 
 Pinturan kontzesioak egiten dira. Honekin esan nahi 
dena da, bertan, autoreak erabilitako kodea berea propioa izan 
beharrean, konbentzionala hartzen duela. Pintorea, 
pintatzean, bere bakardadearekin topatzen da, eta bere 
bakardadearekin harremanetan jartzeko daukan kodea, ez du 
zertan ikuslearekin partekatzen den kode bat izan beharrik.  
 Nahiz eta arteak sentimenduak eta pentsamendua 
eragin ditzakeen ikuslearengan, elementu hauek geuregan 
daude ez arte objektuan. Agnes Martin pintoreak bere 
praktikaren bitartez ondorio honetara iritsi zen: “Painting is 
not about ideas or personal emotion” (Martin, 1993, 38.or). 
Hau da, pintatzeak ez duela zer ikusirik ez ideia ez emozio 
pertsonalekin.  “El sentimiento está en cada uno de nosotros, no 
en las cosas exteriores.” (Cage, 1981, 179.or) Sentimendua eta 
ideiak geure baitan daude, ez kanpoko gauzetan. Pintura ez da 
ideia eta sentimendu pertsonalak komunikatzeko tresna 
eraginkorrena. Tresna baten moduan ulertzeari utzi, eta 
harremanetan jar gaitezken medio modura ulertzera pasako 
gara. 
 Artea, ez da zerbait eternoa egiteko tresna bat. Artea, 
eternitatearekin harremanetan jartzeko medio bat izan 
daiteke. Baina pertsona batek artearen bitartez ezin du 
eternitatea kontrolatu. Nola kontrolatuko du hilkorra den 
norbaitek hilezkorra dena? Pertsonarik ez badago, arteak zer 
balio du? Zer da betirako? 
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 Komunikazio ulerkorra eta konbentzionalari, Xabier 
Lakak  komunikazio zuzena deitu zion. Honek zioen artean 36

ez zela komunikazio zuzena ematen. Artean ematen den 
fenomenoa konplexuagoa dela esan zuen eta bi marrazki 
hauek egin zituen.  

 Komunikazio zuzena dioen marrazkian, eskuineko 
pertsonak ideia bat du (harridura ikurraz adierazten dena) eta 
ideia hau, komunikazio zuzenaren bitartez pasa egiten dio 
bigarren pertsonaiari.  
 Arteari dagokionean ez da honela ematen. Lakak 
eskuineko marrazkian adierazten du: artista ezkerretara, berak 
eginiko obra erdian (karratu bat), eta eskuinean ikusleak. 
Autoreari bere objekturekin (plastiko-artistikoekin) 
harremana izan ondoren, aurretik zituen galderak areagotu 
egin zaizkio. Gerora etorriko diren ikusleak beraien galderak 
ekarriko dituzte eta obraren aurrean galderak biderkatu 
egingo dira. Galderei soluzioa aurkitu beharrean, areagotu 

 Xabier Laka Leioako Arte Ederren fakultatean doktorea da Eskultura Sailaren 36

barruan. Berarekin tesiaren autoreak 2014an izandako “Eskultura, arkitektura eta 
hiri paisaia” ikasgaian eman zuen klabe hau.
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egiten dira. Zerbaiti zenbait eta galdera gehiago egin, honetan 
geroz eta sakonago joaten gara.  
 Pinturak badu ezagutza bat modu piktoriko batean 
bakarrik ezagutua izan daitekeena. Pintatzearen esperientziak 
erakusten du zer den pinturaren baitan dagoen ezagutza mota 
hau. Hau barrutik bizi duenak bakarrik ezagut dezake. 
Valentek poesiari buruz gauza bera zioen. “Hay una cara de la 
experiencia, como elemento dado, que no puede ser conocida 
más que poéticamente. Este conocimiento se produce a través del 
poema […] y reside en él” (Valente, 2002, 24.or). Ezagutza hau 
da Amona pintura honetan dagoena eta ez esanahi konkretu 
bat. Ezagutza piktoriko hori, nahiz eta autoreak ez duen 
logikoki ulertuko, bere gorputzean geratuko da. 

    **** 
  
 . Zeinu bat ulertu ahal izateko, esanahi batzuk honi 
atxikiak egon behar dira. Letra batek esaterako, bere 
errealitateaz kanpo dagoen beste zerbait esan nahi du. 
Hitzekin gauza bera gertatzen da. “La palabra rosa no tiene 
tallo, hoja, ni espina. Tampoco es de color rosa, rojo o amarillo. 
No despide aroma alguno. Es, per se, una marca fonética 
totalmente arbitraria, un signo vacío” (Steiner, 1991, 120.or). 
Zeinu huts hauek guk bete ditugu, guk betetzen ditugu. Zeinu 
batek ezer esan nahi ez duenean, zeinu auto erreferente bat 
bihurtzen da, Amona pintura bezala.  
 Lengoai bat guztiz auto-erreferentea denean ez du 
inork ulertuko. Delfinen lengoaia bezala. “Los delfines poseen 
un lenguaje y nadie comprende nada de él.”  (Deleuze, 2008, 
139.or). Deleuzek esango digu pintore abstraktu bat delfin bat 
bezala dela, “un pintor abstracto es exactamente como un 
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delfín.” (Deleuze, 2008, 140.or). Deleuzen arabera, hauxe da 
pintoreok koadro abstraktu bat egiten dugunean egiten 
duguna: “…inventar un código para toda una materia y un 
contenido propiamente analógicos. Injertan un código sobre la 
materia pictórica, y entonces ese código es enteramente 
pictórico” (Deleuze, 2008, 140.or). Guztiz piktorikoa den 
kodea da Amona pinturan agertzen zaiguna.  
 Mikel Laboak  inork ulertzen ez duen hizkuntza 37

batean Komunikazioa-inkomunikazioa (Lekeitio 5) izeneko 
abesti bati forma eman zion (Laboa, 1980).  
 Musikan ere gertatzen da, nork ulertzen du MI nota? 
Zer esan nahi du MI notak? Berriz ere, auto-erreferentzian 
erortzen gara.  
 Amona pinturan marrak marrari egingo dio 
erreferentzia eta koloreak koloreari. Koadroaren aurrean 
delfinen lengoaia des-enkriptatzea bezalako ariketa batekin 
topatuko gara, bertigoaren eremu batean, ezer lotu ezinik. 
Baina, nahiz eta esaten jakin ez, zerbait lotzen da. 

“D.C.-Es una política del vértigo.  
J.C. - Todo desaparece, todo se va. Sí. Pero en el mismo instante 
en que todo se va, también puede decirse que todo está 
allí.” (Cage, 1981, 44.or) 

 Mikel Laboa (1934-2008) euskal abeslari eta musikagilea izan zen. Hainbat 37

adituren ustez XX. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagunenetariko eta 
eraginkorrenetakoa izan zen.
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2. PROZESUKO HAUSNARKETA 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2.1.ANIMAZIOAK 
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Animazioen prozesuko irudia. Animazioen izenak:  
Taupadak // Adarrak edo Marrak // Gorputza? 

Paper gaineko marrazkian oinarritutako animazioak 
29,7 x 21 cm (A4) 

2018
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2.1.1. Sarrera 

2.1.1.1. Hausnarketa piktorikoaren oinarria  

 Kapitulu honetan, prozesu piktorikoaren inguruan 
hausnartzeko, oinarri modura, 2017 eta 2018 artean autoreak 
egindako 3 animazio sekuentzia hartuko dira. Material hau, ez 
da animazio moduan ulertuko, pintura praktika moduan 
baizik. Animazioak osatzerako orduan, pinturarekin zerikusi 
gehien duen prozesuaren zatian kokatuko gara, fotogramen 
margotze prozesuan.  

2.1.1.2. Animazioaren papera ikerketan  

 Atal honen kezka nagusia, pintura prozesuko 
hausnarketa izan da. Arreta, emaitzaren ikus-entzunean 
kokatu beharrean, animazioaren prozesuari dagokion aspektu 
piktorikoan kokatu da. Hau honela, prozesu honek aspektu 
piktorikoen inguruan egin ditzakeen ekarpenetan sakonduko 
du.  
 Autorea, animazioan ez da aditua, ez du esperientzia 
asko eremu honetan. Hala ere, kezka nagusia pintura praktika 
izanda, animazioak —medio moduan— pinturarenak diren 
kezkei egin diezaieken ekarpena kontsideratuko da.  

2.1.1.3. Materialaren azalpena 

 2017 eta 2018. urteen artean egindako animazioak hiru 
dira. Hauek osatzen dituzten marrazkiak, horizontalean 
hartutako A4 (29,7 x 21 cm) formatuko paperetan eginda 
daude, modu tradizionalean: argi mahaia eta boligrafoa 
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erabiliz. Animazioak marrazki serieak dira. 3 animazio hauek, 
sekuentzia originala agertu eta gero irudi berdinak alderantziz 
jarrita sortuak dira. Ondorioz, sortutako blokea, amaierarik 
gabe errepika daiteke (en bucle). Hauen denbora luzera 
zehatzak ez du garrantzirik. Animazioa mugagabea izatearen 
ideia, asko interesatzen zitzaion autoreari. 
 Datozen orrietan animazio bakoitza aurkeztuko dugu: 
Lehenengo animazioa, Taupadak izenekoa, laburtzeko, 18 
fotogramatik 2 erakutsiko dira. Hau puzten eta ixten den 
forma bat da. Lehen fotograman forma, uzkurtuta agertzen da 
eta bigarrenean puztuta.  
 Adarrak edo Marrak animazioa, eraldatzen doan paisai 
eta formen pilaketa da. Paisaia figura bihurtuko da eta 
alderantziz. 134 marrazkitik 4 fotograma erakutsiko dira. 
Erakusten den lehen fotograma, animazio horretan hasieran 
daukagun paisaia da. Bigarren fotograma, paisaia hori 
bihurtzen den figura. Hirugarrena, berriz paisaia bihurtzean 
hartzen duen nortasuna eta azken fotograma, bukaeran izaten 
amaitzen den figura txikia.  
 Hirugarren animazioa, Gorputza? izenekoa, eraldatzen 
doan forma bertikal bat da. Forma hau, zenbait etapetatik 

pasatzen da. 113 marrazkitik 4 
fotograma erakutsiko dira. Hauetan, 
etapa nagusiak agertzen zaizkigu: 
lehena gizona, bigarrena emakumea, 
hirugarrena euria eta azkena enborra. 
 Animazioak YouTuben eskegita 
d a u d e . H a u e k Q R k o d e h a u 
eskaneatuta ikusi daitezke . 38

 https://www.youtube.com/watch?v=dl__Ys0yFpI&list=PLPtg2_xO_JCrXPXIkdKMnVf2eQfpUFXAv38
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Taupadak // Paper gaineko marrazkian oinarritutako animazioa //  
18 marrazki // 21 x 29,7 cm // 2018 



 
 

 116

Adarrak edo Marrak // Paper gaineko marrazkian oinarritutako animazioa //  
134 marrazki // 29,7 x 21 cm // 2018  
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Gorputza? // Paper gaineko marrazkian oinarritutako animazioa // 
113 marrazki // 29,7 x 21 cm // 2018
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2.1.1.4. Teknika eta prozesuaren planteamendua  

 Oinarrizko animazio teknika bat erabili da: Marrazki 
bat egin eta gero, azpian argi mahaia jartzen zaio. Lehen 
marrazkiaren gainean beste paper bat jartzen da eta honen 
gainean marraztu. Azpian daukazun marrazkiaren gainean 
marraztea bezala da. 
 Animazio honen mugimendua posible egiten duena, 
akatsa da. Hau izango da lehen planteamendua. Animazio 
guzti hauek prozedura bera jarraitzen dute. Marraztean, 
aurreko marrazkia kalkatzen da. Nolaz eta giza eskuak ez 
dakien modu perfektu baten kalkatzen, bigarren marrazkia ez 
da lehenengoaren berdina. Ezberdintasun horrek, akats 
horrek, mugimendua sortzen du animazioan. Fotograma 
batetik bestera sorturiko aldaera txiki horiek, luzarora 
aldaketa handiak sortzen dituzte.  
 Plan edo gidoirik gabeko animazioak dira. Deriba da 
honen gidoiaren ezaugarria. Hau da bigarren planteamendua. 
Narraziorik edo kontakizunik gabeko animazio bat planteatu 
zen. Animazioan pertsonaia bakarra egongo zen, marrazkia, 
eta gertaera, pertsonaia horren eraldaketa. Gidoi eta 
argibiderik gabe mugituko zen pertsonaia agertokian, eta 
marrazkia berak emandako jarraibideak ezarriko zuen 
norabidea. 
  Animazio hau egitea, geruza askoz osatutako pintura 
baten moduan ulertzen da. Pintura pinturaren gainean 
pintatzea bezala izan zen animazio hau egitea. Pinturaren 
gainean pintatutako koadro batek izan dezakeen garapen eta 
aldaketa handia izan daiteke. Aurretik pintatutako irudiaren 
gainean pintatzean, azpiko irudi hauek, pinturaren 
gorputzaren barruan ahaztuta geratzen dira. Animazio 
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honetan, estaltzen den irudia gordetzeko aukera ematen du, 
prozesu guztia erregistratuta geldituz. 

2.1.2. Prozesuaren albo komentarioen azterketa  

 Proz esu an b er t an i zand a ko p ents amendu a 
antzemateko eta egituratzeko, prozesuan zehar alboan 
idatzitako testuak oinarritzat hartuko dira.  
 Alboan idatzitako testuak Adarrak edo Marrak eta 
Gorputza? animazioetan bakarrik egin ziren, hauen inguruan 
hitz egingo da jarraian. Taupadak animazioaren albo 
komentarioak ez dira aztertzen, ez baitira existitzen. Adarrak 
edo Marrak animazioaren albo komentarioen bitartez 
prozesuan eragina izan zuten aspektuak seinalatuko dira, 
prozesuaren aspektuen identifikatzea osatuz. Bestalde 
Gorputza? animazioan izandako albo komentarioak 
anitzagoak eta aberatsagoak zirenez, hurrengo atala osatzeko 
erabiliko dira (Prozesuko aspektuen garapena). 

2.1.2.1. Prozesuaren aspektuak identifikatzea 

 Jarraian prozesuan izandako albo komentario hauek 
analizatzera pasako gara. Puntu honetatik aurrera, albo 
komentarioak gainerako testuarekin ezberdintzeko, marra 
batekin hasten dira eta grisean doaz, ez kurtsiban eta ez 
maiuskulan. Diskurtso nagusitik bereizteko, espazio batera 
idatzi dira. Nahiz eta beste hizkuntza batean izan, (horrela 
idatziak izan zirelako) ez dira kurtsibaz ez maiuskulaz jartzen. 
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2.1.2.1.1. Akatsaren integrazioa 
  
 Adarrak eta marrak izeneko animazioan idatzitako 
lehen esaldia honako hau da:  

—Errepikapenaren errorea  
(imitazio-erreprodukzioaren akatsa).  

 Animazio honen kasuan, akatsik ez balego, ez litzake 
animaziorik izango. Lehenengo marrazkia modu perfektu 
batean kopiatuko balitz, ondorengo 100 orrietan aldaketarik 
ez litzake egongo. Beraz, akatsa, oinarrizko elementu bat da 
animazio honetan. 
 Ondo ez dagoena, zuzena edo egokia ez den horri 
deituko litzaioke akats. Prozesua edozein dela ere, ezinezkoa 
da zehaztea, zein pauso den zuzena eta zein ez. Prozesuan, 
akats hitza egileak bere ekintzari egindako balorazio bat da. 
Beraz, perspektibarik gabe, ezin daiteke esan mugimendu bat 
akats den edo ez, hori denborak esango du.  
 Prozesuaren barruan, honen kalterako, balorazio hauek 
kutsu moral batez zikinduak egon daitezke. Prozesuan, 
autorea eta osatzen ari den pinturaren arteko monologoa 
ematen da. Honetan, autorearen tolerantzia jartzen da frogan; 
hor dago gakoa, zenbateraino ontzat hartzen duen egileak egin 
berri duen akzioa.  
 Distantzia bat hartuta, ikus daiteke, prozesuan 
egindako balorazioa eta bukaeran egindakoa ezberdinak izan 
daitezkeela; hau da, prozesuan ongi zegoela uste den guztia, 
emaitzan guztia gaizki egindakoa izatera pasatzea.  
 Baina zergatik deitzen zaio akats prozesuaren 
mugimendu bati eta ez beste bati? Puntu honetan, pinturak 
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aurretik jarritako espektatiba zehatz batzuk bete behar baditu, 
akatsa berehala antzemango da. Hau antzemateko gaitasuna, 
beharrezkoa izango da, helburu zehatz batzuk bete nahi 
badira.  
 Baina, helburu eta espektatiba zehatzik gabe ari bagara 
lanean, zergatik deitzen zaio akats? Horrelako egoera batean, 
autoreak egiten ari denaren perspektiba galdu egiten du. 
Beraz, begien aurrean gertatzen ari diren ekintzei, izen bat 
jartzeko beharra sentitzen du. Bidean galdurik joan beharrean, 
gertaera bati akats deitzen dio eta beste bati asmatze. Baina 
sakonean ez daki zer diren. Prozesuan, autorea norabide bat 
zehazten joaten da, eta izena jartzean, erosoago sentitzen da 
egiten ari denarekin.  
 Gertaerak akats bezala izendatzea momentuko 
balorazio bat besterik ez da. Akatsek ez dute akatsak izan 
beharrik. Animazio hauei dagokienez, ikusten da, akats deitu 
edo ez, ekintza, ekintza dela. Gertaerak, ekintzak eta 
aldaketak, hauek dira pintura prozesuan errealak. 
 Hemen ezberdinduko dira: egiten duguna eta egiten 
dugunaz pentsatzen duguna. Benetan garrantzia duena egiten 
dena da, ez egiten denaz pentsatzen dena. Akatsa, egiten denaz 
pentsatzen dena da. Pintura prozesuak, akatsa integratu 
egingo du bere baitan, beronen osagai eginez.    
 Akatsarekin jarraituz, beste esaldi bat idatzi zen 
prozesuaren alboan:  

—Bi akats mota daude prozesuan: gainazalekoa (garrantzia 
gabekoa) eta oinarrizkoa (garrantzi betekoa, egiturari 
dagokiona). Galdera da: akatsa nola ulertzen da, egitura 
modura edo anekdota modura? 
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 Animazio honetan akatsa egiturazkoa da, honek 
ematen baitio forma animazioari. Akatsa egiturazkoa denean, 
hau prozesuan integratu egiten da. Ez da gune batean aurki 
dezakegun errore puntual bat izango, animazioaren iraupen 
guztira zabalduko da. 
  Akatsa anekdotikoa denean, hau ez da obraren 
oinarrizko elementuen artean egongo, axalekoa izango da eta 
gainerako ordenaren aurrean, istripu moduan agertuko da.  
 Ekintza akatsa den edo ez, autoreak, hauen aurrean 
hartzen dituen erabakiak determinatuko du. Animazio hauen 
osaketan, garbi ikusi den bezala, akatsa erabilia izan da 
prozesuan espero ez zena edo aldaketa probokatzeko. Beraz, 
akatsa intentziozkoa ere izan daiteke. Intentzioarekin lotuta, 
akatsak desiratuak direnean, ezin zaie akats deitu. Ondorioz, 
akatsei akats izena kendu, eta ekintza izena jarri dakieke. 
Azken finean akats izendatze hau, unean unekoa eta testu 
inguruaren araberakoa da. Akatsa deriba prozesu batean 
kokatzen denean, hitzak zentzua galtzen du. 

2.1.2.1.2. Deriba eta “trantzea”  

—Intentzionalitateari dagokionez, sormen prozesuan, bi 
prozedura mota daude: 
-Disolbatu — di-suelve — dis-solve : animaziotako jatorrizko 
irudia galtzen denean  
-Ebatzi —re-suelve — re-solve : origami  txorien kasuan 39

bezala. 

 Paper orriak tolestenaren bitartez figurak osatzean datzan japoniar jatorriko 39

artea da. Ekialdeko filosofiaren arabera, origamiak lasaitasuna eta pazientzia 
ematen dio praktikatzen duenari.
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 Lehenago aipatu moduan, animazioak gidoirik 
gabekoak dira, hasieratik izan ziren pentsatuak prozesua 
deriba egoera batean murgiltzeko. Deriba, planik edo helburu 
zehatzik gabeko egoera da. Planik gabeko plan bat litzake 
animazioa.  
 Animazioan, autoreak izan zezakeen intentzioa 
disolbatzen da prozesuaren bitartez. Autorearen intentzioa 
aurreko irudia kalkatzea izanik, eskuz marrazteak sortutako 
ezberdintasunak —aurreko irudiarekiko— hasierako 
intentzioa disolbatzen du. 
 Honen kontrapartida gisara, origami txoriak egitearen 
dinamika aurkezten da, hauetan paper lau bat tolestearen 
bitartez bilatutako eta sistematizatutako txori bat osatzea da 
helburua. Izan ere, origami txorien osatze prozesuan, paper 
karratu baten bitartez, pauso konkretu batzuk eman behar 
dira txoria osatu ahal izateko. Papera tolestuz ebazten da 
txoria osatzeko intentzioa. 
 Bi polo ezberdin seinalatzen dira intentzio hitzari 
lotuta: batetik, animazioari lotutako disolbatzea eta halaber, 
deriba hitza. Bestalde, origami txorien osatze praktika 
aipatzen da, intentzioaren ebazte moduan. 
 Pintura batean, intentzioa modu positibo batean 
betetzen denean aipatu ahal da intentzioaren ebaztea. Pintura 
Sortze prozesuan espektatiba batzuk betetzen direnean, 
intentzioa ebatzi dela esaten da. Abesti triste bat sortzea bada 
konpositorearen intentzioa, entzuleari tristura hau 
transmititzean helburua beteko luke. Obrak berak 
intentzionalitatea aurkezten du. 
 Intentzioa ebazteko posturaz, autoreak prozesuaren 
norabidea bideratzen du, gertaerak dominatzen ditu edo 
dominatu nahi ditu.  
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 Beste alde batetik, intentzioaren disolbatzea, prozesuak 
hasierako ideia ukatzera eramaten zaituenean da. Modu 
honetara, prozesuan gertatutakoa ukatu, eraldatu edo 
norabidea muturretik aldatu daiteke. Autorearen asmoa eta 
intentzioa guztiz bigarren mailan daude. Kasu honetan, 
prozesuan, espero ez diren elementuak autorearen eskutik 
ongietorriak izango dira.  
  Intentzioaren disolbatzea eta ebaztea, beti bezala, 
seinalatutako bi polo absolutu lirateke. Errealitatea, tartean 
sortutako eremuan kokatuko litzateke, egoera misto batean. 
Batzuetan polo bat bata bestearen barruan eman daitekeelarik.  
 Animaziora itzuliz, aspektu bat agertokian sartzen 
denean, honen aurkakoa ere sartu egingo dela ikusiko da. Hau 
da, deribaren aspektua agertzen denean planifikazioaren 
aspektua ere agertuko da. Praktikan agertzen den auzi 
garrantzitsu bat agertzen da hemen: zenbateraino autoreak 
dominatzen du pintura eta zenbateraino pinturak dominatzen 
duen autorea? Pinturak dominatzen badu, autorea deriban 
izango da, eta autoreak dominatzen ba du pintura, plana 
izango da. Plana eta deriba etengabe arituko dira borrokan. 
 Origami txorien kasura itzulita, autoreak badu zer 
esanik honen inguruan, paperezko 1000 txori osatu baitzituen. 
Hau dela eta, lotura garbiak ikusten dira animazioaren eta 
origami txorien produkzio errepikakorraren artean. Hasieran 
aipatu bezala, bat polo batean eta bestea bestean kokatuko 
dira. 
 Hasiera batean 1000 txoriak intentzio zehatz batekin 
egiten dira, egilearen desio edo amets bat betetzeko. 
Antzinako kondaira japoniar batek dioen bezala: Senba-tsuru 
delakoa osatuz gero—hau da, mila txori eginez gero—desio 
bat beteko zaiola egileari.  
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 A u t o r e a r e n  
esperientziaren arabera, 
intentzio zehatzeko 
planteamendua izanda 
ere, desioaren ahaztea 
edo desgastatzea eman 
daiteke. Txoriak egin 
eta txoriak egin, desioa 
zein den edo ez den 
b i g a r r e n m a i l a n 
geratzea posible da; 
prozesuaren barruan, 
h a u z e i n z e n e r e , 
ahaztera iritsi daiteke. 
Ibilbidearen luzera dela 
medio, pos ible da , 
autorea ekintzan egotea 
intentzio eta pentsamendu zehatzik gabe; ekintza errepikatzen, 
tantra edo “trantze” moduko batean sartuta geratzea.  
 Hala ere mila txori egin ostean prozesua amaitu egiten 
da, intentzioa bete da. Animazioaren kasuan ordea, polikiago 
joaten da, helburu zehatzik gabekoa delako; ez dakizunean 
nora zoazen, orduan zoaz polikien. Intentzio bat ebatzi daiteke 
baina pintura ez. 

2.1.2.1.3. Grazia 
 
—Graziari entzun, ez irudimenari.  

  Esaldi honen esanahiaren sakontasuna grazia hitzaren 
jatorrian dago. 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 Esaldi honetan grazia eta irudimenaren arteko 
harremana Simone Weil anderearen ekarpena da. Weilen 
testuak aztertu ondoren Corrado Bolognak honako hau esaten 
du graziari buruz: “se trata, en la formulación weiliana, [...] en 
que la gracia desempeña un papel alternativo al de la 
imaginación […] También gracia e imaginación están 
involucradas en el equilibrio dinámico del vacío y de la plenitud, 
del vaciarse y del llenarse” (Cirlot y Vega, 2006, 189.or) 
 Nahiz eta Simone Weilen kezka zehatza formulazio 
honetan pintura ez izan, ikusi daiteke, pintura prozesuaren 
barruan, bere terminologiak parametro moduan joka 
dezakeela. Irudimena eta grazia pintura prozesuan agertu 
daitezke. Irudimena irudiak proiektatzea da eta grazia 
prozesuaren behaketa eta honetan betetzen den hutsunea. 
 Grazia hitzari Weilek ematen dion ezaugarriak 
pinturaren testuingurura ekarrita, prozesuan eragina duten 
aspektuak seinalatzeko balio du:  
 La gracia colma, pero no puede entrar más que allí 
donde hay un vacío para recibirla, Y es ella quien hace ese 
vacío” (Weil, 2007, 61.or). “La imaginación trabaja 
continuamente tapando todas las fisuras donde pueda pasar la 
gracia” (Weil,2007, 67.or). “Tratar de amar sin imaginar. Amar 
la apariencia desnuda, sin interpretación. Entonces eso que 
amamos es verdaderamente Dios” (Weil, 2007, 97.or). 
 Simon Weilen aipamena testuinguruz aldatuta, 
pintoreak pinturari buruz pentsatzen duena ere seinalatzen du 
esaldi honek. Pintatzea, irudimen ariketa bat da edo 
kontenplazio aktiboa da? pintoreak badaki pintura maitatzen, 
edo pinturaren bitartez interpretatu bakarrik egiten du? 
 Prozesu piktorikoari buruz hitz egitean, grazia aipatzen 
denean, ez da aipatzen egite horretatik ateratzen den irudia, 
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emaitza edo ondorioa, baizik eta prozesuan gertatzen 
dabilena, gertaera inozente eta purua, ez honetatik ateratzen 
den ideia, irudi edo interpretazioa.  
 Honen ondorioz galdera bat sortzen da: pintatzen 
dugun bitartean hor zer dago aktibo: grazia edo irudimena? 
Biak egon daitezke aktibo, graziak posible egiten baitu 
irudimena. Baina: zenbateraino da pintatzea irudimena 
praktikan jartzea? Zenbateraino ulertu daiteke irudimen 
moduan pintura praktika? Pinturari irudi deitzen zaion 
bitartean, irudia eta irudimenaren presentziak konstanteak 
izango dira. Baina egon daitezke irudimen praktika batzuk 
graziaren polotik hurbilago leudekeenak. 
 Pintoreak, prozesuaren aurrean duen irudimen eta 
domeinuan kokatu beharrean, pinturaren errealitatearen 
aurrean duen ezjakintasun eta ahulguneetan kokatzea litzateke 
grazia.  
 Paper zuriaren  figura erretorikoa hartuz, esan daiteke 40

paper zuri hau graziaz beteta dagoela; metaforikoki, hau 
irudimenak estaliko luke. Ondoren, paper zuri honetatik 
abiatuta irudia sortuko da; hau da, graziak sortutako zirrikitua 
irudimenak estaliko du.  
 Graziaren zirrikitua guztiz estaltzen ez duten 
praktiketan, egongo litzateke grazia pinturan. Eskulturan, 
prozesuaren gertaera inozente eta purua azaleratzen Oteiza 
aditua zen. Paper zuri baten aurrean, bera zoriontsua zen. 
Morandi berak ere, bere natura hiletan, objektuak irudimenaz 
husten zituen, bere soiltasunean utziz. Irudimenak grazia 
amaitu egingo du.  
  

 Paper zuriaren figura behin baino gehiagotan agertuko da tesi honetan. 40

Ondorioz glosarioan garatzen den terminoetako bat da.
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2.1.3. Prozesuko aspektuen garapena - Gorputza? 

 Aurreko atalean, lehenengo animazioaren prozesuko 
albo komentarioak erabilita, prozesuko zenbait aspektu garatu 
dira. Agertutako “trantzeak” eta graziak jarraipena dute 
ondorengo analisian. Bigarren animazioa erabiliz eta hauen 
komentarioei helduta, prozesuaren inguruan hausnartzen 
jarraituko da. 

2.1.3.1. “Trantzea”? 

 “Trantzea” hitzari adiera piktoriko bat gehitzen dio tesi 
honek; hau da, pintore baten begietatik nola ulertzen den 
trantzea. Glosarioan agertzen den termino bat da hau. 
 Zergatik aipatzen dira fluidity and inspiration 
“trantzearen” barruan? Loturiko kontzeptuak direlako, 
“trantzearen” barruan fluidity pentsakera ematen da 
(aurrerago azalduko duguna), eta “trantze” uneak momentu 
inspiratuak dira era berean. 
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2.1.3.1.1. Fluidity/Inspiration  

—  “Fluidity needs no intention 
 needs act-body  
 no thoughts 
 no ideas ”   41

 Esaldi hau garatze aldera, testu honetan beharrezkoa 
da azaltzea zein den fluidity delakoaren esanahia. Fluidity 
kontzeptuaren jatorria Herzogen “Cave of Forgoten Dreams” 
filmean aipatzen zuen Jean Clottesek: "Traditional people, and 
I think, people of the Palaeolithic had very probably have two 
concepts which change our vision of the word. They´re the 
concept of fluidity an the concept of permeability. […] Fluidity 
means that the categories that we have: man, woman, horse, [...] 
tree, etcetera... can shift. A tree may speak, A man can get 
transform into an animal and the other way around, given 
certain circumstances” (Herzog, 2010, 1:07:50 min)  
 Esa ldi honetan aipatzen dena, Pa leol itoko 
pentsamenduetako lehen kontzeptua da. Honetan 
kontzeptuen arteko mugak ez lirateke garbiak. Gure 
kategoriak nahasi egin daitezke. Fluidity kontzepzioaren 
bitartez, gauza baten eta bestearen ustezko desberdintasuna ez 
da hain zehatza izango.  

 Prozesuaren alboko apunte originala ingelesez idatzi zen, horregatik aurkezten 41

da horrela. Euskarazko itzulpena:  
“Jarraikortasunak” ez du intentziorik behar  
gorputz-akzioa behar du 
ez pentsamendurik  
ez ideiarik
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 Esaldi honek animazioaren baitan, marrazkiaren 
pertsonaiak izandako aldaketei egiten die erreferentzia. 
Gizonezko baten enborraren itxura edukiz hasten da 
animazioa, gero marrak emakumezko dirudite, ostera zuhaitz, 
ondoren su eta ostera euri, eta abar. Zentzu honetan 
marrazkia gauza bat eta bestea izango da kontzeptu hauen 
arteko muga kontutan hartu gabe, gauza bat bestearen 
jarraipena eginaz.  
 Animazioaren marrak prozesu geldoaren poderioz 
okertzen doaz eta eraldaketaren norabidea ez da aurreikusten. 
Behin okertu denean eta aldaketa errekonozitzen denean; hau 
da, figura orain gizon izan beharrean emakume dela ikustean, 
aldaketa kontziente egiten da eta honen ildoa jarraitzen du, 
berriz kontrola galtzen den arte. 
  
—Fluidity needs no intention  

 Fluidity izeneko kontzepzioa edo errealitatea ulertzeko, 
egoera horrek pintura prozesuan lekua izan dezan, hau 
intentzioz hustua izan behar dela proposatzen da. Intentzio 
zehatza, oztopo izango litzake prozesuaren eraldaketa inozente 
eta erreal batean. Zerbait gertatu aurretik, oni izena jartzea 
izango litzake intentzioa. Espektatibak prozesuaren gertaerak 
mugatu egiten ditu. Zerbait konkretua espero bada, hau 
gertatu ezean, pintorea frustratu egingo da, eta ez dio gertatu 
denaren egiari entzungo. Iritsi behar duena, alde batetik edo 
bestetik, beti iristen da. 

—Galdera da: zenbateraino domina/kontrola daiteke 
marrazkiaren ibilbidea? Zein puntutaraino gertatzen dira 
gauzak intentzio propioz (bideratuz, bultzatuz) eta zein 
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puntutaraino gertatzen dira gauzak tenkatu gabe edo bere 
kasa?  

 Eten gabe, pinturaren gertaera puruaren bila gabiltza. 
Prozesuan zehar ikusitakoaren arabera ondorioztatu da, nekez 
egiten duela ekintzak ihes entelegutik. Buruan preso gelditzea 
posible da. Gorputzak inkontzienteki egiten dituen akzioen 
kantitatea izugarria da.  

—Intentziorik gabe marrazki batean egiten dena, intentziozko 
bihurtzen da hurrengo marrazkian, bi gertaerak elkarrekin 
bizi dira. 
  
 Prozesuko beste esaldi honek, aipatzen dituen 
intentziozko mugimendua eta intentziorik gabekoa, 
txanponaren bi alderdiak dira. Gertaera piktorikoa begiaren 
eremuan sartzen denean, buruak, ondorengo eraldaketak 
programatzen ditu. Begia eta burua lotuta daude; bihotza eta 
gorputza dauden bezalaxe. Irudia buruaren eremukoa da, 
begiak ikusten duelako; pinturaren bizipena ordea, 
gorputzaren eremukoa da, bihotzarena. Azken finean, 
ezinezkoa da egindako guztia arrazoimenaz pentsatzea, eta 
hor sartuko dira “trantzea” eta fluidity bezalako ideiak.  

—Fluidity needs no intention / needs act-body  

 Fluidity delakoak, kontzeptuen arteko mugak 
mugikorrak direla esaten du, errealitateak berezko eraldaketa 
bat duela. Zerbait eraldatzeko, batzuetan intentzioa 
beharrezkoa da, baina bestetan, aldaketak bere kasa eraldatzen 
dira. Posiblea da, eraldaketa nagusienak inkontzienteki 
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sortuak izatea. Nahiz eta gizakiok geure patua eta forma 
eraldatzeko gaitasun kontziente bat izan, hemen defendatzen 
dena da, aldaketa gehienak inkontzienteak probokatzen 
dituela. Inkontzientea gorputzean dago, konturatu gabe 
gorputzak egiten dituen akzio txiki guztietan dago. 
Inkontziente honen interpretazioa, garunaren lana da. Nola 
dakigu eraldaketa bat eman dela? horren froga bakarra akzioa 
da. Mugimendu inkontzienteen inertziaren barruan, 
pentsamenduari molde berria, akzioaren kontzientziak 
dakarkio. 
  
—No thoughts / no ideas 
  
 Ja r r a i k or t a s u n a k (flui d i t y - k ) e z du b e h a r 
pentsamendurik, ez du behar ideiarik. Ideia honek Agnes 
Martin pintorearen idatzietan du jatorria. Agnesek pinturaren 
prozesuari lotuta inspirazioari buruz hitz egiten duenean 
honako hau esango du: “To live and work by inspiration you 
have to stop thinking.” (Martin,1993, 137.or)  
 Agnes Martinek inspirazioa modu berezian ulertzen 
du. Kontzientziaren garapenari deitzen dio. “The actions of all 
things are guided by a growing awareness of life. We call it 
inspiration” (Mar t in ,1993, 137 .or) . Inspiraz ioaz , 
kontzientziaren garapenaz konturatu ahal izateko, pentsatzeari 
uztea beharrezkoa dela aipatzen du. Pentsatzea pintura 
prozesuan baztertu daitekeen praktika moduan seinalatzen du, 
baina era berean ideiei buruz ere horrela mintzo da: “Painting 
is not about ideas” (Martin,1993,38.or). Ideiak eta 
pentsamenduak ez dira pintura berarenak, baizik eta, honi 
atxikitutako agenteak dira. “By the use of intellect we have 
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created a world of ideas that does not actually exist.” (Martin,
1993, 137.or) 
 Enteleguaz, pentsatzearen poderioz, ideiez osatutako 
mundu bat sortu dugula dio Agnesek. Mundu hau ez da 
benetan existitzen. Bera, puntu honetan zorrotzagoa izango da 
eta bizitza ulertzeko moduari buruz hitz egitera pasako da: 
“Living by inspiration is living. Living by intellect - by 
comparisons, calculations, schemes, concepts, ideas - is all a 
structure of pride in which there is not beauty or happiness - no 
life” (Martin, 1993, 137.or)  
 Inspirazioaz bizitzea da bizitza, enteleguaz bizitzea ez 
da bizitza. Entelegua eta kontzientzia, bi gauza oso ezberdin 
moduan ikusten ditu, aurkako balira bezala, batak bestea 
ekidingo balu bezala. Entelegua —intelect— harrokeriaren 
egituratzat identifikatzen du berak; ondorioz, honek ez dionez 
ez munduko edertasunari ez alaitasunari ekarpenik egiten, ez 
da bizitza.  
 Animazioaren prozesu honetan, intentzioak, 
pentsamendu arrazionala eta ideiak pinturan beharrezkoak ez 
diren agentetzat identifikatu dira; hau da, ez dira pintura 
prozesuan ontologikoak diren aspektuak. Ontologikoak 
direnak: ekintza, gorputza eta eraldaketa dira. Aztertzen ari 
garen albo komentario honek, testigantza moduan jokatzen 
du, Agnes Martin margolariak idatzitako aspektuak, 
animazioaren prozesu honetan, errekonozitu direla 
egiaztatzeko balio dute.  
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2.1.3.1.2. Intentzioa eta paradoxa 

 Aurreko animazioan aipatu den bezala, deriba eta 
“trantzea” azpiatalean, animazioen prozesuan intentzioaz eta 
domeinuaz liberatu nahi da. Izan ere, guztiz nortasun 
paradoxikoa dute. Har dezagun berriz ere, intentzioaren 
problematika pintura prozesuaren barruan. Intentzioaren 
disolbatzea nahita egindakoa bada, intentzioa ez litzateke 
disolbatuko. Hona hemen paradoxa edo kontraesana. 
 Gertaera paradoxikoen joko nahasia ulertze aldera 
Victor E. Frankl neurologo eta psikiatra austriarrak, bere 
logoterapiaren bitartez izandako esperientzia, baliagarria da: 
“Por irónico que parezca, de la misma forma que el miedo hace 
que suceda lo que uno teme [...], por otra, la hiperintención 
estorba lo que se desea. Por la intención paradójica, se invita al 
paciente fóbico a que intente hacer precisamente aquello que 
teme” (Frankl, 1994, 118-119.or). 
 Beldurra pintura prozesuari dagokionez, akatsarekin 
lotuko litzateke. Akatsari izan ahal zaion beldurrak, akatsa 
posible egingo du, hau probokatuko du. Beraz, esan daiteke 
gauza bat konkretua desiratzean, justu desiratzen den hori 
gertatzea oztopatzen ari dela. Frankl jaunak irteerarik gabeko 
labirinto horretatik ateratzeko "intentzio paradoxikoa” 
deituriko teknika bat erabiltzen zuen. Zer esan nahi du 
horrek? Lortu nahi dena norabide zuzenean lortu ezin bada, 
desiratutako helburura iristeko, biderik laburrena aurkako 
norabidea dela dio. Hau da, hasiera batean ekidin nahi den 
horretara zuzenean joatea. Teknika honek azpimarratzen duen 
errealitatea pinturan ere gertatzen dela baieztatzen da. Akats 
bat egitean, hau ezkutatu nahian, hau azalera eramatea pintura 
prozesuan gertatzen den gauza bat da. 
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 Tesi honen autoreak, kontziente izan gabe, bere 
prozesuan, intentzio paradoxikoaren teknika erabili zuen, eta 
hau planteatzerako orduan honako hau idatzi zuen:  

—Momentu batean (88.marrazkian) proposatutako lan lerroa: 
IDEIA zehatz bati jarraituz lan egitea: animazioa hemendik 
aurrera beheraka eta goraka “jaisten/igotzen” egongo da aldi 
berean. IDEIAK gidatutako asmo bat planteatzen da. Orain 
arte defendatu denaren aurkakoa, zer gertatzen den ikusteko. 

 Orain arte defendatu dena dioen horretan, orain arte 
emandako lan deriba planteamenduari buruz ari da. Orain 
arteko planteamendua, autoreak zenbakituko du jarraian: 
lehenik, deriba egoera batean murgiltzea; bi, gertaerak 
etortzen ziren bezala onartzea; hiru, prozesuaren eraldaketa 
inkontzientea izatea; lau, fluidity deritzon pentsaerarekin 
lotzea; bost, ideia zehatzak prozesutik kanporatzea. 
 Ideia prozesutik kanporatzeko, ideia bat proposatzen 
da, hau da, intentzio paradoxiko teknikaren funtsa.  Intentzioa 
disolbatzea, intentzio bat da. 
 Aurreko albo komentarioan, asmo bat planteatzen da, 
prozesuan asmoa ebatzi egin zen eta autorearengan disolbatu. 
Planteatutakoa lortu zen, baina lortzean interesa galdu egiten 
du. Intentzioa disolbatzeko intentzio bat egon behar da. Ideia 
disolbatzeko ideia bat behar da. Honela funtzionatze du 
intentzio paradoxikoak. 
  Testuak honela jarraitzen du, ideia zehatz horren 
proiekzio fasea ikusi daiteke honetan:  
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—Ideia hau — animazioa beheraka eta goraka “jaisten/
igotzen” egotea aldi berean— pentsatu dezakedan gauza bat 
da, baina ez imajinatu. Nietzscheren Zaratustraren “itzulera 
eternoa” bururatu zait gero. Nola jaitsi eta igoko dira lerroak 
aldi berean? Bata bestearen gainean? Eta buklean (ziklo bera 
buelta bakoitzean) edo aldiro ezberdin? Hau agian beste 
animazio bat da. 
  
 Testua modu gordin honetan kokatzeak, garbi 
ikustarazten du, ideia planteamendu gisara edukitzeak, 
animazioa, galdera logiko batzuen jarraipena izatera eramaten 
duela. Hau horrela izanda, autorea, bere pinturaren aurrean 
zinemako zuzendari lanetan hasten da.  
 Espektatiba eta galdera hauek erantzuten direnean 
marrazkia amaitu egiten da. Ideia bat ebatzi edo gorpuztu 
daiteke, hau ebaztean amaiera agertzen da. Prozesuaren 
alboan idatzitako testuan bertan—aurrekoaren jarraian— 
autoreak bere buruaren jokaera ikusita, ondorengo obserbazio 
hau igortzen du: 
  
—Honek esan nahi duena da, ideiak amaiera bat proiektatzen 
duela nire buruan, edo ziklo baten ixtea. Ideia hauei ere 
“amildegi” dei dakieke. Beldurra ematen du salto egiteak, 
beldurra ideia proiektatzen den momentu berean etorri 
daiteke, zeren une horretan, arrisku erreal bat sortzen da. 
Baina benetan zein arrisku egon daiteke? Proposamen 
honetan, intentzio zorrotzak planteamendu gisa hartzen dira, 
ondoren, ekintza errealaren bitartez, nola kamusten eta itxura 
aldatzen (des-idealizatzen) diren ikusteko.  
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 Errealitateak eraman egingo du autorea bere mugetara. 
Muga hauek hartuko dute forma bere prozesuan, nortasun 
boteretsua baino lehenago, ezintasunak eta faltak agertuko 
zaizkio.  
 Pintura bat osatzearen akzioen baitan, inkontzienteak 
garrantzia gehiago du, kontzienteki hartutako erabakiak baino. 
“La experiencia es [...] superior a quien la protagoniza. En gran 
parte, [...] rebasa la conciencia de éste. [...] Sabido es que los 
grandes [...] acontecimientos de la vida pasan, suele  decirse 
«casi sin que nos demos cuenta»” (Valente, 2002, 21.or). 
 Aurkako bidetik iristen zara iritsi nahi duzun tokira, 
baina desiratu gabe lortzen da desiratu dena, orduan nola 
lortzen da desiratzen dena? Hau guztia, pentsamenduak 
arazoak ebazteko orduan efizientziaren terminoetan 
pentsatzen duelako gertatzen da.   
 Intentzio paradoxikoaren afera hau, errealitate 
poetikoaren barruan ere ematen da. T.S. Eliot poeta ingelesak 
Juan de la Cruz poeta mistiko espainiarraren hitzei jarraituz 
hau idatziko du:  
“And what you do not know is the only thing you know  
And what you own is what you do not own 
And where you are is where you are not”  (Eliot, 2006, p.110) 42

 Baina nola da hau posible? Nola ulertu daitezke 
gauzak, gauza berak ez diren horretaz? Nola ahal da paradoxa 
hau sostengatu? Arteak problematika honi erantzuna ematen 
dio, baina nola da posible hau? “Trantzea” deitzen diogun 
horren bitartez.  

“Eta ez dakizuna bakarrik dakizu 42

Eta ez daukazuna bakarrik daukazu 
Eta ez zauden tokian bakarrik zaude”
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 Prozesu piktorikoaren testuinguruan, “trantzea”, 
paradoxa ez ulertzearen oztopoen gainetik salto egitea da. 
Arrazoimenak sortutako irteerarik gabeko labirintotik ihes 
egitea ahalbideratzen duen egoera bat da. Ulertzea baina aldi 
berean ez ulertzea ahalbideratzen du egoera honek —ulertu 
gabe gertaerak direnak direla ere— blokeorik gabe (eta batez 
ere beldurrik gabe) aurrera egitea posible egiten du pintura 
prozesuan “trantzeak”.  

2.1.3.1.3. “Trantzea” eta “bestea” 

 Animazioaren prozedura errepikakorrak sortzen du 
autorearengan “trantze” egoera bat. Origami txoriak egiten 
direnean bezala. Orduan “trantze” egoera horretan autoreak ez 
du egiten ari den hori enteleguaz prozesatzen, egiten duena 
errepikakorra delako. “Trantze” egoeran marrazkia pentsatu 
gabe ateratzen da, marrazkia bakarrik egiten da. Egoera 
horretan, autorearen inkontzienteak prozesuan oso modu 
aktibo batean parte hartzen du. 
 Testuinguru honetan aipatzen dugun “trantze” hitza ez 
da ulertzen iluminazio espiritual edo mistiko moduan, 
prozesuan autorearengan gertatzen den gertaera bati izena 
jartzeko ahalegin bat da. Aipatutako muturreko errepikapena 
dela medio, norberak bere buruari buruz duen kontzientzia 
“bestera” pasatzen da. Zer esan nahi du honek? Kontzientzia 
eraldatu egiten dela eta ohiko lekutik mugitu. Ez da jakiten 
nora doan kontzientzia, horregatik deitzen zaio “bestea”.  
Subjektua, nortasuna, egoa eta kontzientziaren ohiko 
parametroek bere neurria galtzen dute. “Bestea” hitzak adiera 
berezia hartzen digu, horregatik glosarioan agertuko da. 
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Kakotx artean dator ohiko esanahia baino zentzu zabalago bat 
adierazi nahi duelako.  
 “Trantzea” autoreak prozesu piktorikoan egoteko eta 
jokatzeko egoera bat dela esan dezakegu, une oro autoreak ez 
duena baina lortu dezakeena. Muturreko kontzentrazio baten 
ostean ematen da. Gehiegiko gertutasunak, gertu dagoena 
garbi ez ikustera eramaten du paradoxikoki. “Trantzean" 
objektua eta subjektua nahastu egiten dira.  
 Autoreak, hainbeste abstraditzen da prozesuan, ahaztu 
egiten dituela beraren eta pinturaren arteko mugak. Momentu 
horretan bata bestea izan daitezke, nahiz eta, argi dagoen, 
“trantzea” autorearengan dagoela. Ulertzea zail gertatzen den 
modu batean, pinturaren eraldaketaren egitura autorearengan 
integratzen da.  
 Gakoa da, pintura pintoreok menperatzen dugula, hori 
garbi dago, baina “trantzean” domeinu hori galdu egiten da 
neurri batean. Zer esan nahi du horrek? prozesuak eramaten 
duela autorea, eta autorearen gogoak, nahiak eta domeinua 
bigarren plano batetara pasatzen direla. 
 “Trantzean” ekintza urrutitik ikusi beharrean ekintza 
bera bihurtzen gara eta neurri handi batean geure buruari 
bidean galtzen uzten diogu. Basoan ez mapa ez ipar orratzik 
gabe galtzearen antzeko esperientzia da “trantzea”. Momentu 
horretan geuk erabakitzen dugu nondik joan, hartzen ditugun 
erabakiak garrantzia betea hartzen dute. Baina ezin da ukatu 
ezezaguna den eremu batean sartu garela, guztiz dominatzen 
ez dugun eremu batean. “Trantzea” pinturarekin edo 
materialarekin batera amets egitearen antzeko esperientzia bat 
da. 
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 2.1.3.2. Animazioa trazu modura 

 Aurreko zatian, autorea, ekintzaren bitarteaz duen 
hausnarketan eta pentsatzeko moduan gehiago zentratu da. 
Prozesu konkretu honetan, emandako gertaerak analizatze 
aldera, hona hemen bigarren zati honetarako aukeratutako 
prozesuko lehen albo komentarioa:  

—Marrazki jarraipena trazu modura  

 Animazio honetan orri asko ditugu, baina edukia 
elementu berbera da, marra. Marrazki bat amaitzen zenean 
beste bat asten zen, eta hurrengoa amaitzean bestea. 
Marrazkia orri batetik bestera pasatzearen mugimendua ez 
balego, marrazkia orri berdinean egongo zen. Marrak bidaiatu 
egiten du orri batetik bestera. Horrela animazio osoa trazu bat 
balitz bezala ulertua izan daiteke. 
 Marrazki bat marren metatzea da, animazio hau 
marrazki askoren metatze bat den bezalaxe. Trazu bat puntu 
askoren jarraipen bat da. Zentzu honetan, nahiz eta beste 
eskala batean eman, trazu minimoaren egitura errepikatzen da 
animazio osoan.  

2.1.3.2.1. Animazioa zatikatutako trazua 

 Prozesuaren beste albo komentario batek honela 
sintetizatzen du animazioaren prozesuaren ibilbidea: 
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[trantsitua + 1.marrazkia + trantsitua + 2.marrazkia… 
Marra, puntua, marra, puntua…] 

 Oinarrizko modulu honen errepikapena da animazioa. 
Eskema txiki honetako gurutzeak orri batean marrazteari 
utzitako uneak dira. Marrazki bakoitza amaitutzat eman diren 
uneak dira gurutzeak. Lerroak horrelako une batetara iristeko 
egindako ibilbidea irudikatzen dute. 
 Animazio prozesu honen ibilbidean bi aspektu zehaztu 
ditugu: marra eta gurutzea, marraztea bera alde batetik eta 
marrazkia amaitzea eta hurrengora pasatzea bestetik.  
 Azpi atal honetan ideia deitzen diogu, prozesu 
piktorikoaren barruan, autorea egiten ari denaz kontziente 
egiten diren momentuei. Lehenengo, autorea marrazkiaren 
barruan sartuta dago, eta gero dator egin duenari izena 
jartzeko momentua, mugarri bat balitz bezala. Puntu bat non, 
gelditu egiten den, eta eginda duena begiratu egiten duen. 
Orduan esan daiteke animazio hau ideia eta irudien pilaketa 
bat dela puntu horien metatze bat.  
 Baina testuinguru honetan ez da garrantzitsua ideiak 
esateko daukana, baizik eta ideiak errealitatean nola 
moldatzen diren. Ez da prozesuaren interesekoa ideia horren 
zurruntasuna, ideia horren desgastatzea baizik. Ideiak 
errealitatean nola joaten diren okertzen, modu organiko 
batean bere kasa degradatzen.  
 Kalean kokatutako horma batean egindako irudi bat, 
urak bere desgastatze naturalaz egiten dion eraldaketa hori da 
afera. Prozesu honetan, ideia zentzu horretan aipatzen da. 
Ideia ez da agertzen buruan geratzen den irudi mugiezin 
eterno baten moduan. Mugarri moduan agertzen da, irudi 
kontziente mental bat balitz bezala.  
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 Prozesu piktoriko honetan, bizitzan bezala, hasieran 
ibilbide bat dago, oso ondo nondik doan ez dakizuna. Ostera 
nondik doan jakin badakizunean, ibilbide hori jarraitzen 
duzu, ibilbide horren zentzua galtzen duzun arte. Ibilbidean bi 
kolore baleude bezala, lehena: inkontzientea eta inozentea; eta 
bigarrena: kontzientea eta bideratua. Bi koloreen tartekatzeak 
sortzen du erritmoa eta mugimendua.  
  
2.1.3.2.2. Bidea ulertzeko diagramak  

—Intentzioa eta Ez-intentzioren arteko ezberdintasuna. 
Bultzatuta gertatzen diren gauzak eta bultzatu gabe gertatzen 
direnak.  
      Bidea/Ez-intentzioa  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Ideiak/Intentzioak 
  
 Aurreko albo komentarioan, prozesuaren bi dimentsio 
edo frekuentzia aipatzen dira. Diagramatxo txiki horietan 
agertzen dira lan prozesua ulertzeko bi modu: batean, ez-
intentzioak bakarrik, eta bestean, intentzioak bakarrik 
integratzen du. Errealitate autonomoak bezala proiektatzen 
dira.  
 Diagrama hauei begiratuta ikusiko da, bidea 
intentziorik gabe posible dela, bidea egon daiteke amaiera, 
ideia edo mugarri horien kontzientziarik gabe. 
 Konturatzea eta kontzientzia hartzea gizakiak egiten 
du. Ariketa psikologiko mental moduan hartzen da. 
Inteligentzia ez da begi eta garunera mugatzen, giza gorputz 
osoa litzateke agente aktibo dimentsio honetan. Konturatu 
gabe sortzen dira dauzkagun baina ulertzen ez ditugun 
gaitasun asko.  
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2.1.3.2.3. Trazua bizitzari lotuta 

—Ideiak, beldurrak bezala, arriskutsuak dira. Ekidin dezakete 
zuk “begien aurrean duzuna ikustea”. 
  
“To be an artist, you look, you perceive! You recognise what is 
going through your mind, and it is not ideas. Everything you feel 
and that everything you see and everything you... the whole life 
go through your mind, you know?  43

—Agnes Martinen “What is going through your mind”. 

 Animazioa egitean tesi honen autoreak bizitzan 
pentsatu zuen, bere bizitzan, eta honen luzapenaz gizakion 
bizitzan. Zein antzekoak ziren autorea egiten ari zen praktika 
errepikakor hori, eta bizitzarekin zituen analogiak. 
Errepikapena (zentzu zehatzik gabekoa), akatsa, asmatzea eta 
umore edo animo egoeraren (aldartearen) aldaketak; tristura, 
esperantza, malenkonia, poza, desesperazioa, porrota, 
arrakasta... denak marrazkiaren prozesuan agertzen ziren. 
Pinturan esan daiteke, bizitzarekin konparatuta, intentsitate 
gehiagorekin topatzen direla, hartu beharreko erabakiak eta 
bizipenak indartu eta azeleratu egiten direlako. 
  

  Agnes Martinen hitzak dira goian idatzitakoak IN HER OWN WORDS audioan 43

datozenak. 3:05 min . Honako hau grabazio bat da, Guggenheim New York 
museoak gordetakoa, 2016-17 urteko erakusketan artista aurkezteko. https://
soundcloud.com/guggenheimmuseum/agnes-martin-speaks-about-emotion-and-
art [2019-2-21]
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2.1.3.3. Grazia, irudimena eta “Gorputza”  

 Adarrak eta Marrak animazioaren esaldien analisian 
agertutako aspektu bat berreskuratuko da animazioen 
analisiarekin amaitzeko. Jarraian Simon Weilen grazia hitzari 
helduko zaio. 
 Graziari entzutea pinturan: pintatzea beraren 
baldintzari, errealitate gordinari, ez dakizunari eta ahulgune 
duzun horri entzutea izango zen. Bestalde, behaketarekin eta 
gertaerak bere kasa diren horrekin lotuta legoke grazia.   
 Graziaren parametroaren barruan, honen guztiz 
aurkakoa litzateke entzutea: irudimenari, dakigunari, 
dominatu dezakegunari, botere gaitasunei, interpretazioari eta 
gertaerak gizakien begien arabera diren horri.  
 Irudimenaren beste muturrean egongo litzake Simon 
Weilek aipatutako graziak utzitako zirrikituak. Grazia, ekintza 
purua eta inozentea baita. 

2.1.3.3.1. Zirrikituak  

 Graziak utzitako zirrikituak guztiz estaliko ez dituen 
ekintza baten adibide gisara, modeloaren pintura tailerreko 
esperientzia bat aipatuko dugu. Prozesu konkretu bateko 
esperientzia bat da, 2016an estraza paper gainean boligrafoz 
egindako hiru pinturatxo hauek irudikatzen dute prozesu 
honen norabidea.  
 Hiru marrazki hauen planteamendua, etzanda zegoen 
modeloaren ezpainei begira marraztea zen.  
 Marrazki seriearen lehenengoan, modeloaren erretratu 
bat da, partzialki osatua dagoena. Ezpainak ez daude argi 
irudikatuta. Bestalde, ezpainaren inguruko gainazalari arreta 
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berezia eman zaio marrazkian, ezpainak zehaztea ekidin da. 
Marrazkiaren konposaketa ez da zentratua. Marrazki honetan, 
ezpainen presentzia gabeziaz adierazten da, klabe minimo 
batzuen laguntzaz. 

 Bigarrenean, motibo berberarekin, marrazkia osatzen 
duten marra guztiak ezpainetatik hartuak dira, baina ez dira 
kokatzen dagokion tokian. Nahiz eta marrazkia "amaitua” 
izan, gainetik marrazten jarraitzen da eta lerroen metaketa bat 
eratzen da. Konposaketari dagokionez, hau zentrala da eta 
perimetro zirkular baten barrura mugatzen dira. Ezpainen 
motiboari emaitza edo soluzio bat ematea ekidin da. Dena 
dela airean flotatzen dagoen masa zirkular bat iradokitzen da, 
pentsamenduaren hondotik bereizten den ideia zirkular bat 
balitz bezala.   
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 Zirrikitu bat topatzen da motibo baten baitan, —
modeloaren ezpainetan— eta honetan topatutako misterio eta 
grinak bat egitean, zulo bat topatzen da. Azken marrazki an 
ere (hurrengo orrian) lerro guztiek ezpainei erantzuten diete. 
Autoreak ezpainak ezagutzen dituen bezala ikusten dituenean 
—hau da, bere buruan ezpainen irudia sortzen duenean— 
marrazketa prozesua amaitu egiten da. Soluzioa duenean 
marrazkiak ez dauka graziarik, amaitu egiten da. Ezpainak 
ikusten direnean marrazkia amaitu da. Irudimenak 
motiboaren baitan topatutako zuloa betetzen zuenean 
marrazkiak bere zentzua galdu zuen.  
 Hiru irudi ditugu, bata bestearen jarraian baina 
motiboaren galderari ez diote inoiz modu zehatz batean 
erantzuten. Galdera batek erantzun eraginkor eta arrakastatsu 

 148



bat duenean, grazia hil egiten da. Misterioa eta grinaren 
loturak abiarazten du graziaren kontzientzia. Akzioak irudiak 
sortzen dituenean eta grazia irudi bilakatzen duenean, 
erantzun eta esanahiez betetzen duenean amaiera sortzen da, 
eta pintorea hurrengo marrazkia egitera pasako da. Zentzu 
horretan, pintura, beste diziplina artistikoekin batera, 
graziarekin harremanetan jartzeko tresna bat da. Graziaren 
baitan topatutako zirrikituak lirateke marrazki hauek. Grazia 
hau izendatzen denean grazia galdu egiten da, hitzak berak 
irudi moduan funtzionatzen baitu.  
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 “La decisión de dominar los sonidos o ruidos trata de 
doblegar los sonidos a su voluntad a su imaginación” (Cage, 
1981, 81.or)  
 Gertaera bat identifikatzen den momentutik, hau 
atzematen den unetik, irudi formatua hartzen du. Momentu 
horretatik aurrera, hau modu intentzional batean 
dominatzeko grina bakarrik egon daiteke. Dominatzeko 
grinak grazia hiltzen du. 
  
2.1.3.3.2. Gertaerak bere kasa 

 —Bidaian edo prozesuan konturatzen naiz, bideak ez 
duela zertan gai konkreturik izan behar. Bidea gairik gabe 
bada. Bideak gaiei harrera egiteko edo gaiak elkarren artean 
harremanetan jartzeko gaitasuna dauka.  
 Egitura bat da, ez du objektu konkreturik heltzen. 
Baina objektuak heltzeko gaitasuna du. Ez da gauza konkretu 
bat, baina ostera gauza konkretuekin elkarrizketatzen du edo 
hauek zalantzapean jartzen ditu, edo besterik gabe azalarazi. 
  
 Esaldi honetan, pintura prozesuari buruz hitz egitean, 
zeharka, graziari buruz hitz egiten da. Prozesuak (bideak) 
gaiei harrera egiten dien bezala, graziak utzitako zirrikituak 
harrera egingo dio irudimenari. Grazia posible egiten 
duenaren arabera definitzen da, ez bera berez den horretaz. 
Grazia, funtsean, ez da ezer. Aipatu dugun ezer ez horretaz 
egitura bat josten da, eta egitura honek ez du objektu zehatzik, 
baina hauek heltzeko gaitasuna du. Ideiak zirrikitu hauetan 
pausatzen diren une berean, errealitate deitzen diogun guztia 
josi daiteke.  
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—Bideak ez du zertan gai konkreturik izan behar, bidea, hauek 
gabe bada.  

 Ideiak, gaiak eta gertatzen ari dena izendatzea, ez da 
organikoa prozesuan, prozesua berez graziaz betea agertzen 
zaigu. Horregatik da prozesua bera irudimenaren gertaleku. 
Lehenengo, gauzak bere kasa daude, eta gero, gizakiak hauen 
inguruan irudimena martxan jartzen du; honela sortzen du 
bere mundua. 
  
2.1.3.3.3. Ez-dakizuna 
  
—Interesgarria ez da ulertzen duzunaz dakizuna, ulertzen ez 
duzunaz dakizuna baizik. Edo, horrekin harremanetan nola 
jartzen zaren. Zein erantzun pertsonal ematen diozun. Eta zer 
egin daitekeen. 
  
 Ulertzen ez duzunaz dakizuna zer da? Ezagutzak 
espazio bat okupatzen du gorputzetan, espazio hori — 
demostratu dezakegun punturaino— izaki bizidunengan 
ematen da eta bizidunak ez diren objektu eta gertaerek hau 
transmiti dezakete. Ulertzen ez den ezagutza transmititua 
ematen da, eta hau da pinturaren kasua. Ez da ezagutza mota 
hau ulertzen, baina jakina da, ezagutza honek gizakion 
gorputzean kokalekua duela. Honi ere esperientzia edo 
bizipena deitu daiteke. 

— Ulertzen ez duzunaz dakizuna. Ezezagunaren ulermena. 

  Ezagutza eta ulermena, nahiz eta gertuko errealitateak 
izan ez dira gauza bera. Ezagutzea—esaldi honetan behintzat
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— kokapen bat duen informazio baten moduan ulertzen da. 
RAE hiztegiak saber hitza bere definizioan eduki hitzarekin 
lotzen du . Conocer hitzaren kasuan, hirugarren sarreran 44

“Percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él”  dio. 45

Zerbait ezagutzea, hau ez den guztiaz ezberdintzea balitz 
bezala. Oxford hiztegian know  hitza ere izate eta edukitze 46

hitzarekin lotzen dira. 
 Ulertzea —albo komentario honetan behintzat— 
erantzun pertsonalari lotuta aurkezten denez, jarrera baten 
moduan hartzen da. RAE hiztegiak comprender hitza 
besarkatu, estutu eta inguratu aditzekin lotzen ditu . Era 47

berean, comprender moduan ulertuko du: “Contener o incluir 
en sí algo” ulertze hitza barneratze hitzarekin lotuko du. 
Azkenik, Oxford hiztegiak esanahi eta pertzepzioarekin lotzen 
du understand hitza . 48

 Beraz ezagutza, izan eta eduki daitekeen zerbait da, 
zerbait hori era berean gainerako guztiarekin bereizten den 
zer edo zer izan behar da. Bestalde, ulermena: besarkatze, 
inguratze eta barneratze hitzekin lotuko da; ulertzeak 

 RAE hiztegiaren weborrian: saber //1.Tener noticia o conocimiento de algo. 44

http://dle.rae.es/?id=WsvRvUO|WswcTXr [2020-5-7]

 RAE Diccionario de la Lengua Española. http://dle.rae.es/?id=AMmujSR 45

[2020-5-7]

 know //1. Be aware of through observation, inquiry, or information. //1.1 Have 46

knowledge or information concerning. https://en.oxforddictionaries.com/
definition/know [2018-3-12]

 RAE hiztegiaren weborrian: comprender// 1. Abrazar, ceñir o rodear por todas 47

partes algo. http://dle.rae.es/?id=A34eRFg [2020-5-7]

 understand// 1. Perceive the intended meaning of (words, a language, or a 48

speaker) //1.1 Perceive the significance, explanation, or cause of. https://
en.oxforddictionaries.com/definition/understand [2020-5-7]
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esanahiaren pertzepzioa eta inguratzearekin zerikusia duen 
ekintza bat izango litzateke.  
 Pinturara itzuliz esan behar da ezezagunaren ulermena 
pinturarekin egoteko modu eta ekintzarekin lotzen dela.  
 Ezezagunaren ulermena, gizakiak daraman molde 
inkontziente bat bezala litzateke. Molde honek erantzun 
pertsonalei forma ematen die. Inkontzienteki emandako 
erantzun propioak formatzen dira. Era berean molde hau ere 
eraldatuz doa. Ezagutzen ez dena ulertzea ekintza kontziente 
bat da. Ikastearen oinarrizko modulua litzateke. Aldi berean, 
giza nortasunaren nukleoa modelatzen duen bitartean, 
eraldaketa hori inkontzientea izango da.  
 Dena dela, pintura prozesuan egoteaz aparte grazia 
autorearengan eta ikuslearengan badela baieztatu daiteke.  
 Beldurra barneratzeko erabiltzen da irudimena. Honi 
izena jartzen zaio, baina beldurraren errealitatea misterio bat 
izaten jarraitzen du.  

2.1.3.3.4. Gorputza?  

 Garatuko den azken albo komentarioa animazioaren 
titulua da. Izenburua prozesuan zehar aukeratua izan zen, 
horregatik hartzen du tituluak albo komentario baten 
kategoria. Jarraian hitz honek pintura praktikan hartzen duen 
zentzua azalduko da.  

—Gorputza? 
  
 Galdera moduan dago planteatuta titulua, beraz: zer da 
“Gorputza” pintura praktikaren barruan? Zeri deitzen zaio 
“Gorputza” eta zein zentzu du hitz honek prozesuaren 
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barruan? “Gorputza” munduaren prozesuan egoteko eta hau 
ulertzeko modu bat da. Ikerketa honen barruan pintura 
prozesuari lotua aurkitu da Gau begietan pinturan.   
 Pentsamendu frekuentzia honetan ezberdinak direnak 
gauza bera bihurtzen dira, norbanakoa dena eta ez dena 
nahastu egiten dira. “Gorputzak” mundua ulertzeko daukagun 
ohiko egiturak apurtzearekin du zerikusia. Fluidity 
ulerkerarekin lotura estua du. Autoreak “Gorputza" 
kontzepzioa “Irudia” kontzepzioaren kontrako modura 
ulertzen du. 
 “Irudia” da, gizakiok begiekin antzematen dugun 
errealitatearen egitura, pentsamenduaren egitura izatera 
pasatzen denean. Errealitatea elementu positibo eta 
negatiboek osatuko balute bezala da “Irudia” formatuan 
pentsatzea, gauza batzuk beteak eta besteak hutsak.  
 “Gorputzaren” kasuan ez da posible parametro hauen 
arabera ulertzea errealitatea, honetan dena bat da. 
“Gorputzean” pentsamendu dualista ezinezkoa da. 
 Atal honetan bertan, orri batzuk aurrerago 
gaztelerazko RAE hiztegiaren conocer hitzaren definizioa 
agertzen zen. Honetan aipatzen da, zerbait ezagutzen denean 
objektu hau ez den guztiagatik bereizten delako ematen dela . 49

Hau da, zerbait ezagutu daiteke hau ez den guztiak honen 
errealitatea mugatzen duenean. Zerbait ezagutzea figura bat 
marraztearen parekoa balitz bezala hitz egiten du hiztegiak.  
 Zentzu honetan esan dezakegu “Irudiak” errealitateari 
hondotik bereizitako figura baten nortasuna ematen diola. 
Errealitatearen zati hori hondotik bereiztean ideiaren sormena 

 Conocer // (Hirugarren sarrera) // “Percibir el objeto como distinto de todo lo 49

que no es él” RAE Diccionário de la Lengua Española. http://dle.rae.es/?
id=AMmujSR [2020-5-7]
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ematen da, ideia bat bereizten da ez den guzti horretatik. 
Beraz esan daiteke pentsatzeko formatu hori, barrerak 
dituena, mugak dituena, dela “Irudia”. 
 Gizakiak ikusteko edo mundua ulertzeko daukan 
ohiko moduan (“Irudia”), diferentziagatik ulertzen ditu 
gauzak diren moduan, konparazioagatik, ez direnagatik. 
Gauza bat dena seinalatzen denean benetan hau ez den guztia 
seinalatzen da; honi falta zaiona da seinalatzen dena. Zerbait 
aipatzen denean honen aipamen positiboa honen molde 
negatiboak egiten du posible.  
 Baina zer gertatzen da “Gorputzean”? Dena gauza 
beraren zati ezberdin bat dela; dena maila berean dagoela 
bestearengandik ezberdindu gabe. Ezberdinak direnak gauza 
bera direla, aurkakoak ezin direla independenteki ulertu, 
gorputz beraren zati ezberdin bat direla.  
 “Gorputzean” ideiak eta ezagutza hondo magmatiko 
horretatik bereizi gabe agertzen dira. “Gorputza” da prozesu 
piktorikoak transmititu duen ulermen mota bat fluidity-rekin 
lotura zuzena daukana, kontzeptuen arteko muga ezabatzen 
duena.  
 Baina non lotzen da “Gorputzaren” kontzepzioa 
animazio honen prozesuan? Hasteko, animazioan beronen 
gorputza aldatuz doa, itxura konkretu batzuetatik pasatzen da 
eta eraldatu egiten da modu jarrai batean. Eraldatzen doan 
gorputz bat agertzen da. 
 Gertaera honekin lotzen zen fluidity izeneko 
paleolitoko pentsamoldea, era berean “Gorputzarekin” oso 
lotuta dago. Fluidity-k suposatuko luke subjektua ez dagoela 
objektu zurrun bati lotuta. Baina “Gorputzak” suposatuko 
luke ez dagoela ez objekturik eta ez subjekturik ere; bi 
kontzeptuak gorputz beraren parte baitira.  

 155



 Prozesuan, ezberdintasunak daude eta denbora lerro 
bat dago, honaino “Iruditik” ez gara irteten; baina, honen 
errepikapenaren poderioz eta figura guztien jarraipena dela 
medio, prozesuan bertako geure “Irudi” klabea ahaztu egiten 
da eta “Gorputz” klabea bilakatzen da. 
 Dena dela, “Gorputza” pintura prozesuan agertzen den 
ohiko aspektu bat da. Oinarrizko aspektu hau azaltzeko, Van 
Goghen pintura hartuko da adibidetzat. Lerroak begiak 
ikusten dituen ertzak (diferentziak) markatzeko erabiltzen 
dira; printzipioz, mundua irudi bezala ikusteko modu edo 
bide bat da. Baina era berean, Van Goghen koadro batean: 
lurra, itsasoa, zerua eta abar… gauza beraz osatzen dira, 
Marraz. Pinturaren gainazal guztiaren unitate basikoa, berdina 
da, denak dauka pultsio bera Van Goghen pinturan, denak 
dauka frekuentzia bera. 
 “Gorputzaren” hizkuntza esperientziarena denez ez da 
erraza azaltzen. Hitza jartzean “Irudi” bihurtzen delako. Izate 
oro bere itxuraz kontziente den une beretik “Irudia” posible 
egiten da, eta beraz esan daiteke existitzen den guztia ikusia 
(eta pentsatua) izan daitekeen une beretik berez irudi bat dela. 
Baina errealitatea hartua izan daiteke gorputz bat bezala eta ez 
irudi bat bezala.  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2.2. EURIA 
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I 
tinta txina kartoi gainean 
25 x 20 cm 
2019 



a 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II 
tinta txina kartoi gainean 
23 x 25,5 cm 
2019



 

 161
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III 
tinta txina kartoi gainean 
23 x 28 cm 
2019
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IV 
tinta txina kartoi gainean 
25,5 x 23 cm 
2019
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VI 

V 
tinta txina kartoi gainean 
20,5 x 24,5 cm 
2019 
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VII 
tinta txina kartoi gainean 
21,5 x 24 cm 
2019
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XI 
tinta txina eta arkatza kartoi gainean 
29,5 x 20 cm 
2019
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XII 
tinta txina kartoi gainean 
29,5 x 21 cm 
2019
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XIII. I 
tinta txina kartoi gainean 
29 x 21 cm 
2019
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Arima 
arkatza paper gainean 
26,5 x 26,5 cm 
2020
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Arima alderantziz 
irudi digitala 
7975 x 7989 px 
2020
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2.2.1. Sarrera eta prozesuaren deskripzio zehatza 

Zertan oinarritzen da testu honetako hausnarketa? 

 2 0 1 9 . u r t e a n 
egindako marrazki serie 
b a t e n p r o z e d u r a n 
hausnartuko da jarraian. 
Mar razk i s er ie hauen 
euskarria formatu txikiko 
kartoi meheak dira (neurri 
altuenak ez ditu 30 cm-ak 
gainditzen). Hauetan luma-
muturraren (plumillaren) 
bitartez eta tinta txinaz 
e g i n i k o m a r r a fi n a z 
baliatuz, marrazki txikiak 
osatu dira. Marrazkiek 
jarraitu duten prozedura, 
guztietan berdina da. Bata 
bestearen alboan kokatzen joan dira, eta lerroak distantzia 
milimetriko batean marraztu dira. Honek forma eman dio 
marrazki hauen gainazal landuari. 
 Serie honetako marrazkietan hartutako erabakiei 
dagokionez: hasieran erabaki zehatz bat hartzen da, erritmo 
txiki batena eta gero prozesuak berak hartzen ditu erabakiak. 
Marrazkia esku muturraren deribak sorturiko mugimenduen 
inperfekzioek bideratzen dute. 
 Jarraian, prozesuko hausnarketari forma emateko, 
prozesuan idatzitako albo komentarioez baliatuko da. Hitz 
hauek testigantza gisara funtzionatuko dute. Nahiz eta 
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marrazkiak izan komentario honetan analizatzen direnak; 
hauen baloreak piktorikoak diren neurrian, pinturak balira 
bezala tratatuko dira. Ondorioz, marrazketa prozesua, prozesu 
piktorikotzat hartuko da eta zenbaitetan marrazkiei pintura 
deitu. 

2.2.2. Prozesuaren albo komentarioen azterketa 

 Puntu honetatik aurrera, albo komentarioen 
azterketarekin jarraituko dugu. Aurreko kapituluan 
jarraitutako dinamika jarraitzen da. Marra batekin hasten den 
eta grisean doan testua, albo komentarioak izango dira, eta 
testu arrunta komentarioa. Nahiz eta beste hizkuntza batean 
izan (horrela idatziak izan zirelako) ez dira kurtsibaz ez 
maiuskulaz jartzen. 

2.2.2.1. Lerroen arteko lotura 

—Lerroz espazioa zatikatzeak logika numerikoa izan dezake. 
Lerro paraleloen pilaketan, albo batetik eta bestetik abiatutako 
lerroak, zenbaki bera dutenean eta modu perfektu batean 
lotzen direnean, lerroen arteko korrespondentzia ematen da. 

 Pinturan, korrespondentzia kontzeptu moduan 
aipatzen du aurreko komentarioak, lotura edo bata 
bestearekin ondo egokitzen dena izango litzateke 
korrespondentzia. RAEren hiztegiak “corresponder” 
hitzaren inguruan honela dio: “Dicho de un elemento de un 
conjunto, colección, serie o sistema: Tener relación, […] con un 
elemento de otro.” 
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 Definizio honetan harreman hitza hartuko genuke 
gakotzat (relación), izan ere elementu batek beste elementu 
batekin duen harremanaz ari delako hizketan. 
 Bada hiztegi berean hitz berarekin beste definizio bat 
honela dioena: Tocar o pertenecer. Ukitzearen ekintza literala 
da komentatzen gabiltzan prozesu piktoriko honetan, marrek 
elkar topatzen dutenean egiten duten ekintza delako. 
Pertenecer hitzak, bestalde, korrespondentzian dauden bi 
elementu bata bestearenak direla esaten digu. Pinturako 
elementuei dagozkienez, pertencer hitza, bi lerro edo koloreen 
artean eman daitekeela esaten denean, pertsonifikazio ariketa 
bat ematen da.  
 Beraz, bi elementu ezberdinek elkar partekatzen duten 
lotura homogeneo bat da korrespondentzia. Hau bi aldetatik 
modu berean ematen da. Dimentsio piktorikoan, bi elementu 
ezberdinen elkar erantzute bat da. Bata bestearengan izateko 
modu bat (pertenecer el uno al otro). Marrazkietara itzuliz, 
alde batetik, datorren lerroa bestetik datorrenarekin 
juntatzean, korrespondentzia hain da horrenbestekoa, gauza 
bera bihurtzen direla, bat egiten dutela.  
 Elementu piktorikoen pertsonifikazioarekin jarraituz, 
berezi gertatzen zaigu corresponder hitzaren inguruan RAEk 
ematen digun beste sarrera hau: “Atenderse y amarse 
recíprocamente”. Horrela, korrespondentzian dauden bi lerro, 
bi kolore, bi koadro elkar maitatuko eta arreta jarriko balute 
bezala gertatzen da. Korrespondentzian dauden bi elementu 
piktorikoen arteko loturan, arreta (edo maitasuna) jartzen 
duena ez da pintura, gizakia baizik. Gizakioi dagokigu loturak 
sortzearen ariketa, horrela jartzen gara harremanetan 
inguratzen gaituenarekin. 
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—Korrespondentzia pinturan, ez logikoa, teorikoa edo 
ideologikoa ere izan daiteke. 

 Korrespondentzia mota ezberdinak daude: modu fisiko 
batean, pinturaren barruan lerroen artean dauden lotura edo 
harreman mota izan daiteke bat; bestea, koloreari dagokionez, 
ko lore e t a tonu e zb erd inen ar teko har remana k 
korrespondentzia izan dezakete edo ez, hau da, harmonikoa 
edo disonantea izan daiteke harremana. 
 Aspektu teorikoan ere korrespondentziak eman 
daitezke. Marrazki serie batean, lotura puntuak: erritmo, tonu 
edo pultsioak batean eta bestean errepikatzen diren momentu 
beretik korrespondentzia existitzen dela esan ahal da.  
 Ideia batek ere lotu ahal ditu oso ezberdinak diren bi 
k o a d r o, i d e i a h au b i e t a n e r r e p i k at z e n d e l a k o. 
Korrespondentziak, ezberdinak direnak, bat egingo ditu. 

—La correspondencia no se trata de la perfección en la unión. 
Tres lineas pueden unirse a tres lineas y corresponderse 
perfectamente … 3-3, 5-5, 8-8…pero eso es cuando el dibujo 
se ordena y es fácil de “hilar”. Si tienen que unirse 5 lineas con 
8…las ocho lineas deben convertirse o amoldarse a cinco. 
Entonces no son ni cinco ni ocho deben formar un cuerpo. 

 Lotura errazak eta lotura zailak aipatzen ditu iruzkin 
honek. Lerrokatze prozesu honetan lerro kantitate bera alde 
batetik eta bestetik lotzen denean, korrespondentzia perfektua 
dela aipatzen da. Hala ere, lotura inperfektua ere lotura da. 
“Gorputza” aipatzen du amaieran. “Gorputza” da bi gorputz 
edo erritmo ezberdinen artean lotura bat sortzen denean; hau 
da, elkar moldatze bat ematen denean. Lotura hau zailagoa da, 
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ez baita lotura mota ebidente bat. Hau litzateke 
korrespondentzia ez ebidente bat, bi elementu ezberdinen 
elkar erantzute bat, modu “lineal” batean ematen ez denean. 
Elementu batek bestea ukituko du baina ez zuzenean baizik 
eta zeharka. 

—Plumillarekin marraztearen problematika: 

Lau aspektu gorputz homogeneo bat sortzearen aurrean: 
 1- Lodiera(zapaltze ez zapaltze) 
 2- Arreta (erritmoa eta frekuentzia harremana) 
 3- Lerroen zuzentasuna (pultsua) 
 4- Lerroaren jarraikortasuna 

Eskuz egitean eta  arretan (edo frekuentzia harremanean) jarri 
nahi da indarra.  

 Aurreko albo komentario honetan, gorputz 
homogeneoaren ideia aipatzen da. Gorputz homogeneo bat, 
elementu berdinez osaturiko konjuntu edo konposaketa bat 
da. Hala ere, eskuz eginiko marrazki batean kontzeptu hau 
kontraesanetan sartzen da; izan ere, eskuz eginiko bi lerro 
sekula ez baitira berdinak.  
 Kontraesan horretan datza elementu ezberdinen 
bitartez “gorputz homogeneo” bat osatzearen prozesu 
paradoxikoa. Prozesu honek erakusten du modu honetan 
eginiko trama piktoriko hauek, beti izango dutela pultsio edo 
azpi erritmo inkontziente bat, eskuaren marrakatzeak bakarrik 
ahalbideratzen duena. 
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—Marrak egiten ari naizen bitartean, pentsatzeko modu 
eraginkor batek inbaditu nau. Egiten ari naizenari begiratu eta 
pentsatu dut: tontokeria bat dela hainbeste lerro bata 
bestearen alboan hain motel jarduten ibiltzeak. Gaur egun 
ditugun baliabide teknologikoak kontuan hartuta, ordenagailu 
bati patroi edo lerro eskema bat txertatuz gero, instante batean 
produzitu ahalko genuke marrazki bat. Gero minutu baten 
bueltan inprimatu. 
 Hala ere, baztertu egin dut pentsamendu hori. Modu 
azkar horretan egingo banu, neure buruari pintatzearen 
ekintzan egotearen aukera kenduko bainioke. 
 Ondorioz, marrarekin harremanetan jartzearen 
egoeran sentitzen den bizipenarekin egotearen irakaspena 
galduko nuke. Eta ez nuke hori nahi. 

 Autorearen intentzioaren barne borroka baten 
aitorpena da lerro hauetan ematen dena. Marra egite mantsoa 
eta azkarraren arteko ezberdintasuna agertzen da. 
Pintatzearen ekintzan egotea marrakatze azkarrean ere egin 
daiteke, baina ez da inolaz ere gauza bera izango. Denbora da 
eskuzko prozesuetan dagoen elementu nagusietako bat. Gauza 
bera egiteko, ordu batez jardun beharrean lau orduz 
jardutearen afera da hemen esku artean daukaguna.   
 Mantsotasuna, zalantzarik gabe, kontutan hartzeko 
aspektu bat da elementu piktorikoen artean. Zenbaitetan 
denborak eginiko ekarpen piktorikoa ia antzeman ezina izan 
daiteke, oso sotila izan daitekeelako. Komentatzen gabiltzan 
pintura prozesu honetan denborak egiten duen ekarpen 
txikian legoke marrazki hauen elementu gakoa. Dentsitatea 
litzateke denborak marra bati egiten dion ekarpen 
garrantzitsuenena.  
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 Pinturaren alorrean, dentsitatea termino ezberdinetan 
ulertua izan daiteke. Materialari dagokionez (pintura 
kantitatea) edo intentsitateari dagokionez (presioa edo trazua). 
Marra bat dentsoa izan daiteke denborari dagokionean ere. 
 Bestalde, denboraren elementua nahasgarria izatera ere 
iritsi daiteke, azkar egindako lerroak mantso eginak daudela 
pentsatzera iritsi gaitezke, eta alderantziz. 

2.2.2.2. Kolore frekuentzia 

—Lerro bakoitza kolore tonu, aldarte edo atarramentu 
(emaitza edo egoera) bat balitz bezala ikusi dut. Hasieratik 
markatzen dudan errektangulu horren barruan koloreak 
lantzen ariko banintz bezala da marrazki hau. 

 Errektangulu hori paleta erraldoi bat balitz bezala da. 
Luma (plumilla) pintzel txiki bat eta hartzen den kolorea beti 
berbera da (beltza) aldaera ezberdinetan ematen da kolore 
marroi-berde ez-ase  baten gainean. 

—Kolore berdinaren barruan, xehetasun eta frekuentzia 
ezberdinak daudelako, berdea eta beltza nahasten gabiltza 
prozesu honetan. Ostera kolore frekuentzia ezberdinak dira 
koadro bakoitzean lortzen ditugunak. 

 Kolore nahasketa baten barruan, bi koloreen arteko 
frekuentziak kolore tonu ezberdin bat emango digu. Material 
berdin baten barruan, testura ezberdinak argiaren aurrean 
kolore tonu ezberdin bat emango digu. Beheko kristalezko 
potearen barruan erakusten dugun pigmentuan gertatzen den 
bezala, ehundura zakarrak eta itzaletan dagoenak kolore tonu 
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ilunena emango digu; ehundura leunenak kolore tonu argiena, 
eta azkenik erdizka nahasturik dagoenak erdiko tonu bat.   
 

—Marko beraren barruan lotzen dira: 
tonu ezberdinak 
frekuentzia ezberdinak 
aldarte ezberdinak 
atarramentu ezberdinak 
pentsatzeko modu ezberdinak  
sentimendu mota ezberdinak 
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 Aspektu hauek guztiak, nahikoa dute bere arreta lerroa 
bezalako elementu soil batean jartzea, honetan gorputza 
hartzeko. Marra bakoitzean zauria agertzen da. Zer esan nahi 
du honek? Marra bakoitza oso adierazgarri dela eta egilearen 
barne munduari buruz hitz egiten digula. 

2.2.2.3. Koadro bat ekipaje moduan 

—Pintura ez koadro baten moduan, ekipaje baten moduan 
baizik, daramazun zerbaiten moduan. 

 Pinturaren ezaugarrietako bat, bere nortasun itsaskorra 
dela da. Olioa lotuta gelditzen da edozein materiali eta azpian 
zuen ehundura aldatu dezake. Pinturak ukitzen duenarengan 
eragina edukitzeko gaitasuna du. Pintura txiki bat karpeta 
batean eraman daiteke, ezkutuan eta bidaia lagun. Pinturak 
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ukitu dezake bizitza bat, noizbehinka edo betirako. Pintura ez 
da horman jartzen den elementu estetiko bat bakarrik. 
 Aurreko argazkian ikusi daitekeen bezala pintura ez da 
koadro bat bakarrik. Pintura, aukeraturiko elementuen 
testuinguru bihurtzen da. Bete beteko baldintza eragile, 
elementu hauen bidaia lagun. 
 Argazki honetan agertzen den pinturak ez du 
koadroaren papera betetzen. Esan zuen Rothkok behin bere 
pinturen aurrean: “No son cuadros (eta) son cosas”  erantzungo 
zion Amador Vegak aipamen honi (Vega Esquerra, 2010, 
83.or).  
 Argi dago pintura bat koadro dela honen parametroak 
betetzen dituenean, horman jarrita eta ahal bada mihise 
batean eta marko baten barruan. Pinturaren tamainak eta 
kokalekuak, asko baldintzatuko du honetaz daukagun koadro 
kontzepzioa.  
 Argi dago pinturak beste mila formatu har ditzakeela. 
Hasteko, baldintza moduan, gauza da. Lurrean kokatuta 
bastidorerik gabe alfonbra izan daiteke. Kokapenaren arabera 
eta duen bolumenaren arabera objektu moduan ulertua ere 
izan daiteke. Eta bere formatu xumeenean, gutun, ohar, posa 
baso, eskuko ekipaje, zein bidaia lagun ere izan daiteke.  
 Alde batetik pintura ikusia izan ahal da koadro bat 
bezala, lehenago zegoen errealitate bati gehitutako irudi 
bezala, eguneroko bizitzatik urruti ikusiko den objektu 
estetiko bat bezala. Bestalde pintura ikusia izan ahal da ere 
gauza bezala. Horrela errealitateari gehituriko objektu estetiko 
izatetik apur bat baztertzen da eta osatzen dugun 
“Gorputzaren” partaide den elementu izatera pasako da. 
 “Por tanto, (Rothkoren pinturak) no son cuadros en la 
medida en que no han sido hechos para colgar de un salón, son 
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cosas que nos hablan de la realidad profunda que se oculta a 
nuestra mirada” (Vega Esquerra, 2010, 84.or) 
 Amador Vegak dio, gauza-pinturak gure begiradatik 
ihes egiten duen errealitate sakonak kontatzen dituela. 
Interesgarri gertatzen dena zera da: nolako harremana duten 
bizitzako elementu arruntek pintura-gauzekin. Hau da, nola 
ulertzen diren elkar pintura eta bere ingurua. Zenbaterainoko 
korrespondentzia duten.  
  
2.2.2.4. Negarra  

 Datorren orrian erakusten den argazkia, Euria pintura 
prozesuan ateratakoa da —II marrazkia hain zuzen. Honetan, 
kartoiaren gainean dauden ur tantak, malkoak direla 
baieztatzen du autoreak. Eta galdera bat luzatzen du: pinturan, 
autorengan agerturiko material emozionala (prozesu honetan 
agertzen dena) posible al da gainerako beste autoreengan 
ematea?  
 Nahiz eta beste artisten testigantzarik ez izan autoreak, 
bere kasua posible den bitartean besteen kasua ere posiblea 
dela pentsatzen du. 
 Gertaera honen aurrean zenbait galdera planteatzen 
dira: ba al dago negarrik Basquiaten pinturan? Ba al dago 
negarrik Rothkoren pinturan, zein Morandiren pinturan? 
Material emozional horrek transzenditu ahal dezake 
prozesuan izandako gertaera hori? 
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—Negarra… (fisikoki autorearen margolanean agertzen dena)  
 -Basquiaten pinturan ere agertzen da… Basquiaten 
zenbait taula ulertuak izan ahal dira taberna zikin baten 
komunetako ateetako marrazki kaotiko horiekin. Hauek negar 
edo garrasi isilak balira bezala ulertuak izan daitezkeen 
neurrian dira Basquiaten tauletan negarra agertzen dela esan 
daiteke, hiriaren negarra. 
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 Aurreko aipamenean autorearen susmo bat agertzen 
da. Baina, itzul gaitezen berriz erantzun gabe gelditzen den 
galderara: ba al zen negarrik Basquiaten pinturan? Ez da 
honen inguruko daturik aurkitu, ez bere testigantza moduan 
ez ikusleen testigantza moduan. Aurreko komentarioaren 
jarraian autorearen beste susmo batzuk agertzen dira, 
pinturan negarra posible ikusten zen adibide gisara 
funtzionatzen dutenak: 

—Negarra Rothkoren pinturan 
—Negarra Morandiren pinturan 
—Negarra Oteizaren modelatu txikietan, hunkigarriak 
gertatzen diren neurrian. Familiaren gaia duten modelatu 
txikietan ere negarra agertzen dela esan daiteke, hunkigarriak 
gertatzen diren neurrian.   

 Noiz esan daiteke pintura batean negarra aspektu 
bezala agertzen zaigula? Batetik, pintura batek ikuslea 
hunkitzen duenean eta negarra eragiten dionean. Bestetik, 
pintoreak bere prozesuan negar egiten badu, negarra aspektu 
garbia dela esan ahal da. Gertatzen dena da, ikusleak edo 
obraren autoreak eman dezaiokeen erantzun hori, guztiz 
pertsonala eta subjektiboa dela.  
 Negarra, ikuslearen erreakzio pertsonal bat da, edo 
prozesuan artistak izan duen sentsibilitatearen aurrean 
hunkitze bat? Negar eragiten duten filmak tristeak direla esan 
daiteke, negar eragiten duten pinturak tristeak direla esan al 
daiteke? pinturaren kasuan ez da hain erraza.  
 Pintura prozesuari lotuta, negarra ez da zertan 
tristuraren emozioari egindako erantzun bat izan behar. 
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Negarra emozio fuerte baten espresioa izan daiteke eta ez du 
zertan zehazki tristuraren erantzun zuzen bat izan beharrik. 
 Negarra aspektu piktoriko bat balitz bezala defendatu 
beharko bagenu, hau antzemateko, lehenengo froga autorea 
edo ikuslearengan sortzen duen negargura edo emozio 
intentsua izango da. Hala ere Rothko, Morandi eta Oteizaren 
lanek ez diote autoreari negarrik eragin, orduan zergatik 
aipatzen dira negar aspektua duten artelanen taldean?  
Umore mota frekuentzia berezi bat dutelako, seriosa, isila eta 
hunkigarria. Hala ere, nola kokatu daiteke parametro hauetan 
ezagutzen dugun pintura? Zein pintura da hunkigarria eta 
zein pintura ez? Subjektiboegiak izango lirateke, eten gabe 
negarra, pintura testuinguruari lotzeko eginiko saiakerak. 
 Autorearen esperientzi subjektibo bakartiaz 
harantzago, posiblea al da negarra aspektu piktoriko baten 
moduan defendatzea? Posiblea al da aspektu hau defendatzea 
gainerako autore eta ikusleen testigantzarik gabe? 
 Posible izango litzateke jakitea, nolabait, noizbait, 
norbaitek, Morandi edo Rothkoren erakusketa baten aurrean 
honek negarra eragin dion edo emozioaren sentimendu bat 
iratzarri dion? Ez da horrelako testigantzarik aurkitu, 
momentuz, aspektu subjektibo bat bakarrik dela esan 
dezakegu.  
 Negarra pinturan emandako gertaera baten moduan 
agertu zaio autoreari. Honen inguruan hausnartu ostean 
autoreak ondorioztatu duena da: negarra konpartitzen ez den 
bizipen bat dela. Hortaz, autoreak ezin ditu bere irizpideak 
partekatu. Atal honek besterik gabe defendatzen duena da 
pinturan negarrak presentzia duela. 
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2.2.2.5 Hiztegi txikia   

 Prozesu honetan, kontzeptuen definitze ariketa bat 
eman zen albo komentarioetan. Autoreak buruan kontzeptu 
bat hartzen zuen eta prozesuaren barruan hitz horren 
inguruan pentsatu ostean definizio bat idazten zuen. 

—Intonazioa: 
 Pinturako elementu ezberdinek komuneko erritmo, 
kolore edo pultsioa dutenean ematen da intonazioa. Zuntzen 
arteko jarraipen bat. Ezberdintasunaren barruko oreka. 

—Expectativa:  
1. situación corporal en la que se espera, sin soportar la 

realidad de que aquello que se espera puede perfectamente 
no ocurrir/venir. 

2. situación corporal en la que se espera, pero bajo la 
condición de que solo se acepta lo que se espera. 

//antónimo: Paciencia: Situación corporal en la que se espera. 
Bajo la condición de que se acepta lo que traiga el tiempo. 

 Kasu edo prozesu honetan espektatiba inpazientzia ere 
bihurtu zaigu. RAEk dio espektatibari buruz: “Esperanza de 
realizar o conseguir algo”  edo “Posibilidad razonable de que 
algo suceda”. 
 RAEk dio inpazientziari dagokionez:  “Intranquilidad 
producida por algo que molesta o que no acaba de llegar”. 
Espektatibak iritsiko den zerbait sortzen du autorearen 
buruan, eta pintura prozesuan anima inpaziente bat sortu 
daiteke. Espektatiba pinturarako prozesuan sanoa ez den 
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aspektu bat bihurtu daiteke, molestia sortzen duelako.   
 Espektatibak mugak sortzen ditu, desio bat sortzen du. 
Aipaturiko definizioak frogatzen duena da, termino hau 
(espektatiba) eraldatua izan daitekeela prozesuan zehar eta 
obsesio inpaziente batean bihurtu. 

—Gorputza: 
 Irudia ideia bat da, sortzen dena, hondoaren gainean 
jaiotzen den figura bat bezala. Hala ere, jatorrian hondo 
magmatiko bat baizik ez da existitzen. Gorputza al da hondo 
magmatiko hori? 

 Hondo magmatikoa aipatzen da, zein zentzu hartzen 
du, ordea, hondo magmatiko hitzak Euria izeneko prozesu 
piktoriko honetan? Hondo magmatikoa, pinturaren emaitzari 
deitu ahal zaio. Kasu honetan, figura lerroa da, kartoizko 
hondoaren gainean. Lerroak (figurak), bata bestearen alboan 
ordena berezi batean jarrita, beste hondo bat sortzen dute. 
Hau horrela ulertuta, figuraren errepikapenak hondoa sortzen 
du prozesu honetan. Figurak hondoa estaltzen duenean, beste 
hondo bat sortzen da. Batak bestea sortzen duen une berean, 
garbi ikusten uzten ez duen zer den zer, dantza bat jaiotzen da 
hondoa eta figuraren artean. Ez jakite edo anbiguotasun 
eremu horretan ulertu ahal da “Gorputza”. 

—Mina:  
 gorputzak buruari zerbait ondo ez doala esateko 
darabilen sentimendua. Intentsitate edo tentsio egoera baten 
bitartez adierazten dena. Tentsio hau beti da buruaren 
nerbioen bitartez sortua. Honen jatorria gorputzean barrutik 
edo kanpotik sortua izan daiteke. 
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 Definizio hau ez da pinturari buruzkoa. Dena dela 
autoreak mina hobeto definitu du pintatzen zuen bitartean. 
Lerro hauetan interesgarriena da, minaren jatorria barrutik 
sortua ere izan daitekeela ikustea. 

—“Trantzea”:  
 prozesuan eramaten uzte bat da. Beti agertuko da 
akatsa edo egiteak berak daukan nortasuna. Hori izango da 
ekintzaren egia. 
     
“Yo tambien soy distinta de lo que imagino ser, saberlo es el 
perdón” (Weil, 2007, 60.or) 

 Pinturan “trantzea” barkamenaren eremuan egongo al 
litzateke? 

 Tesian, lehen ere aipatu den “trantzea” litzateke, 
prozesuan ekintzaren egia onartzen den unea. Simone Weilek 
barkamena aipatzen du irudimena ukatu eta egia onartzen den 
unean. Ez da argi geratzen “trantzearen” unean beharrezkoa 
den irudimena baztertzea edo ez, baina jakina da, “trantzeak” 
irudimenarekin batera lan egin dezakeela pintura bezalako 
diziplina batean.  
 Weilen aipua berriz hartuz, irudimena gezur sortzaile 
izan daitekeela pentsa dezakegu. Aurrerago aipatu dugun 
espektatiba ere gezur sortzaile izan daiteke. 
 Pintoreak bere prozesuan jarritako espektatibak, lotura 
falta ekarri dezake iristea nahi denaren eta benetan gertatzen 
ari denaren artean. Horrela, espektatibak interferentzia 
moduan jokatuko du autorearen eta bere lanaren artean 
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sortutako “trantze” egoeran. Espektatibarekin, autoreak ez du 
bere gogoa gertatzen ari den horretan izango, gertatzea nahi 
duen horretan baizik. Modu honetan, zailagoa izango zaio 
prozesuaren barruko gertaeren egia onartzea. 
 Aipaturiko irudimena eta espektatiba, pintura 
prozesuari dagokionez, pentsamenduen eremuan daude. 
Prozesuan ekintza da gorputza ematen diona pinturari, ez 
pentsamendua, pentsamendua bigarren mailan legoke. 
Ekintzaren sakontasuna, pentsamenduaren sakontasunarekin 
neurtu ahal izango da, eta emaitzan, batak bestearen indarra 
izango dute. 

2.2.3. Prozesuko aspektuen garapena 

2.2.3.1. Monotonia 

 Monotonia pintura serie honetan agertzen den aspektu 
bat da. Monotonia pintura honen prozesuan agertzen da, baita 
honen emaitzaren gainazalean ere. Prozesuan zehar zenbait 
komentario idatzi dira monotoniaren inguruan. 

2.2.3.1.1.  Prozedura monotonoa 

—Giacomettik nola aguantatzen zuen beti gauza bera egiten? 
Egun osoa egon daiteke marrazten bat eta oraindik kale egin 
duela pentsatu. 

 Testuak, zalantzarik gabe, Giacomettiren azken 
urteetako obraren gaiaren monotoniari egiten dio 
erreferentzia. Beti gauza bera kurtsiban dator, motibo bera 
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denbora guztian errepikatzeak, ez duelako esan nahi, beti 
gauza bera egiten aritzea.  
 Nola mantendu dezake autore batek hainbeste 
denboran zehar arreta motibo berberaren inguruan. Esaldi 
honek kezka hori adierazten du, prozesu honekin guztiz lotuta 
ikusten baita motiboaren errepikapena eta honen monotonia. 
 Gero kale egitearen errepikapena aipatzen da. Egun 
osoa marrazten egon eta ezer ez lortzea tonu pesimista hori 
Gicomettirengan ere agertzen da: “Si al menos pudiera 
conseguir algo dibujando... pero es imposible” (Lord, 2016, 
23.or) honela mintzatu zitzaion artista James Lord-i erretratua 
egin zionean.    

—Se trata de fracasar muchas veces, así el fracaso se hace 
camino… y de este modo entrar en contacto con algún 
sentido. 

 Egun oso bat, bizitza oso bat, kale egiten pasatu dezake 
norbaitek eta hala ere zentzua izaten jarraitu. Porroten 
metaketan sorturiko egituraren erritmoak, autorea honetaz 
kontziente izan gabe, zentzua izan dezake.  
 Egituraren errepikapenak, geure kasuan lerroen 
erritmoak, kadentzia bat sortuko dute, Amona pinturan 
bezala. Kadentzia, egindako guztiaren arteko lotura bat da. 
Puntu horretatik aurrera koherentzia batez hitz egin daiteke. 
 Akatsak ere, bide koherente bat eraikitzen duenean, 
prozesuak gorputz bat duela esan daiteke. 
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2.2.3.1.2. Gainazal monotonoa 

—Zergatik da lerro bat beste lerro bat baino garrantzitsuagoa? 
“The wiggle of a worm as important as the assassination of a 
president ” (Martin, 1993, 43.or) 

 Ekintzen/marren arteko hierarkia eza aipatzen da 
hemen. Marraren arteko ezberdintasun handi ezak, 
monotonia sortzen du gainazal guztian zehar. Agnes Martinen 
aipamen hori bere pinturaren oihartzun bihurtzen zaigu, 
gainazalaren monotonia bere pinturaren aspektu 
garrantzitsuenetakoa baita.  
 Pinturaren oinarrizko elementuak kolorea eta forma 
dira. Bakoitzak lengoaia propio bat du. Kolorea formarik gabe 
bada. Forma kolorerik gabe baden bezala. Hori bai, beti, bi 
hauek batera agertuko zaizkigu. Koadro batzuk garapen 
gehiago izango dute formari dagokionez eta beste batzuk 
koloreari dagokionez.  

—Koadro batean bi koadro egotearen afera. Marra eta kolore 
erritmo aldaketa nabariak, koadro baten barruan daudenean 
ematen da. Hau, giza begiak konparatuz balioztatzen da. Bi 
koadro daudenean, bakarraren berezkotasuna indartu ahal da 
(edo ahuldu). Soinu grabe baten alboan agudo bat jartzea 
bezala izan daiteke, identifikazio ariketa bat bezala. 

 Koadro baten barruan bi koadro daudenean gainazala 
heterogeneoa da. Erretratu klasikoen kasuan, koadro 
bakoitzaren berezitasuna nabarmentzeko, hondoari eta 
figurari trataera guztiz ezberdina ematen zitzaion. Beraz, 
erretratu konbentzionaletan koadroaren gainazala 
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heterogeneoa da. Pollock baten kasuan gainazala homogeneoa 
da, kolore eta forma aldetik, gainazal osoan zehar erritmo 
berbera duelako. Beste adibide bat jartzeko, Picasso eta 
Braquek kubismo analitikoaren kasuetan, natura hil baten 
gainazala homogeneo bihurtu zutela esan daiteke. 

2.2.3.2. Arreta 

—Monotoniak atentzio oso altua eskatzen du. 

 Monotoniak arreta eskatzen du, intentsitatea. Egoera 
mental berezia exijitzen dute Agnes Martinen pintura 
bezalako planteamenduek. Monotonia baino errazagoa da 
dibertimendua, erakargarriagoa da, esfortzu gutxiago exijitzen 
duelako. Adibidez, zailagoa da eguzkiaren itzala nola mugitzen 
den ikustea, telebistako iragarkiak ikustea baino.    
 Margerite Yourcenarrek Cachemirako testu tantriko 
batean arretaren gakoa topatzen du: “Que el espíritu bloqueado 
sobre una cosa no le abandone demasiado rápido para 
orientarse a otra” (Yourcenar, 1983, 05:14 min). Blokeatze bat, 
zentratze bat, iltze berean mailukada asko jotzeari buruz ari 
da. 

—Intentsitatea bere isiltasunean: Van Goghen urdinezko 
zuhaitza, Agnes Martinen pintura. Egiten ari naizen marra 
hauetan, dena da detailea, dena da intentsua. 

 Van Goghen Almendrondoa loretan (1890) margolana, 
tesi honen autoreak zuzenean ikusi zuenean, dena da gerra eta 
dena da bakea ideia bururatu zitzaion. Agnes Martinen 
pinturan ere intentsitate berberarekin topatzen gara. Nahiz eta 
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bere pinturak oso barea dirudien, bere dimentsio errealak 
kontutan hartuta, adibidez Lore Zuria (1960)-ren kasuan, 
182,6 x 182,9 cm-ko koadroa izanda, dimentsio horietan, lerro 
geometriko horiek ikaragarrizko intentsitatea hartzen dute. 
Hemen aipatzen den intentsitate mota paradoxikoa da. 
Prozesu piktoriko intentsu edo dentso baten bitartez gainazal 
edo irudi bare batetara iristen baita. Era horretan esan 
dezakegu hiru kasu hauetan— Vincent Van Goghengan, 
Agnes Martinengan eta prozesu honetan— intentsitatearen 
aspektua ematen dela. 
 Baretasunaren barruko intentsitatearen aspektuarekin 
jarraituz, ezin da aipatu gabe utzi Amable Ariasen 
Demostración irrefutable de las paralelas según Eli de Gortari 
(1966) pintura. Obra hau, nahiz eta ekintza beste eskala batean 
kokatzen den (129,5 x 195 cm), komentatzen ari den 
prozesuarengandik gertu dago. 

 —Horrela marraztean, ikusi daiteke, bizitzaren baitan 
dagoen entretenimendu bat bezala. Egiari, bizitzari eta 
heriotza berari ez begiratzeko jolas bat. Gauza batean 
hainbeste zentratzea, beste guztiak ahaztu arte, norberaren 
bakardadea ahaztu arte. Baina era berean, gertaera hauei 
aurrez aurre begiratzea ere badela pentsa daiteke. 

 Zerbaitengan arreta betea jartzen denean, ezin dugu 
esku artean jolas bezalako hitz bat erabili. Prozesu hori 
jolastzat hartua izan badaiteke, edonola ere, jolas garrantzitsu 
eta serio bat izango da. 
 Detailean zentratzen den prozesua, bere intentsitatean, 
barezkoagoa den pintura bat izango da. Prozesuan, 
abstrakzioa exijitzen dute mota horretako planteamenduak.  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Vincent Van Gogh  
Almond Blossom 

 Olioa mihise gainean 
 73,3 x 92,4 cm 

 1890 
 Van Gogh Museum  

Amsterdam
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Agnes Martin 
 White Flower 
 Olioa mihise gainean 
 182,6 x 182,9 cm 
 1960 
 Guggenheim Museum 
 New York
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Amable Arias 
Demostración irrefutable de las paralelas según Eli de Gortari 

Olioa mihise gainean 
 129,5 x 195 cm 

 1966 
Artium bilduma



 Esaldiak aipatzen du gauza bati bizkarra ematea honi 
begiratzeko beste modu bat bezala dela. Esaldi honek 
proposatzen duena da, pinturaren gertaera eta hau inguratzen 
duten elementuen artean, loturak ematen direla. 
 Bakardadea, heriotza, bizitza etab… pinturaren kezkak 
izan dira aspalditik. 
 Posiblea da pintatzea bakardadeari bizkarra emateko, 
eta orduan bakardadeari begietara begiratzea. Hala ere, 
posiblea da heriotza ahazteko pintatzea eta besterik gabe 
heriotza ahaztea. Norabait heltzea aurkako bidea hartuta 
gertatu daitekeen zerbait da. Hala ere posiblea da besterik 
gabe paradoxa hori ez gertatzea. 
 Zerbaitetan arreta betea jartzen denean, zentratze hau 
zorrotza denean, unibertsoaren sintesi bat ematen da. Hau da, 
zerbait konkretuaren baitan mundu guztiaren laburpen bat 
dagoela. 

—¿La belleza en las cosas no existe hasta que alguien la ve? 
¿Quizas ya existía, y el último solo tuvo que hacer un ejercicio 
de consciencia? 

 Gauzetan, edertasuna gehituriko atributu bat edo 
berezkoa da? Arrautza eta oiloaren jokoan erortzen gara 
galdera honen aurrean. Aurreko albo komentarioan 
edertasuna kontzientzia ariketa moduan planteatzea da. 
Prozesu piktoriko monotono eta setatiek, errepikapenean, 
arreta muturrera eraman nahi dute, kontzientziara iritsi arte.  
 Kontzientzia gorpuzten den lekuan, nahiz eta objektua 
ederra ez izan, zera horrek gorputza izango du. Zera hori 
artearen misterioa da. Artean kontzientzia zein terminotan 
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ematen den misterio bat da. Prozesuan zein behaketan, modu 
inkontziente batean ematen den fenomenoa da.  

—Tensión de la cuerda. Ganas de huir de lo que haces 
(beldurra). Arazoarekin gelditzea eta pazientea izatea da 
maitasuna. 

 Albo komentario honek, Euria marrazki seriearen 
prozesua, funanbulista batek kordaren gainean duen 
tentsioarekin konparatzen du. Era berean, prozesu 
piktorikoak, nortasun jeneralago batean, pintoreari sortu 
diezaioken beldurra ere seinalatzen du. Arreta desbideratzeko 
desioaz mintzo da, eta arreta desbideratzeak sortzen duen 
sentimendua beldurra dela proposatzen du. Bestalde, 
prozesuan beldurraren aurkako sentimendua maitasuna dela 
esanaz amaitzen du. 

—Beldurra sentitzen da, konturatzen zarenean, ez duzula ezer 
ikusten hainbeste gauza gertatzen diren tokian. Litekeena da 
beldurra izatea pertzepzioaren lehen pausoa. Aurrean 
duzunari aurre egin beharrean sortzen duzun erantzuna al da 
beldurra? 

 Honako beldurraren in-definizio hau Mark Rothkoren 
pinturari egokitzen zaio, monotonoak diren gainazalei, baita 
Agnes Martinen pinturari ere. Izan ere hauetan ezer ez 
dagoela dirudi baina egia zera da, gainazal hauek miloi bat 
bizipenez osatuak izan direla. Tesiaren autoreak, Madrileko 
Thyssen-Bornemisza museoan dagoen Rothkoren margolana 
ikustean (1961) esperientzia introspektibo bat bizitu zuen.  
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 Hainbeste bildu zen bere baitan, autoreak ez zekiela 
ikusten ari zena ikusia edo pentsatua zen. Koadro honetan 
aipatzen gatozen intentsitatea baretasunean ematen da. 
Badirudi ez dagoela ezer, baina ezer ez horretan gauza asko 
daude. Koadroaren emaitzan, prozesua ikusi daitekeenean, 
pintura humanoa bihurtzen da, gertukoa. Posiblea al da, 
puntu horretan, autorearen bizipenak eta pentsamendua 
ikuslearengan transmitituak izatea? 
 Beldurra, kontzientziaren aurreko pausua al da 
pinturan? Beldurra inoiz ez da beharrezko arriskua benetakoa 
ez denean. Beldurrak ordenatzen duen neurrian interesgarria 
da. Baina akzioa paralizatzen duenean kaltegarria da.  
 Pinturan arrisku fisikoa ez da erreala. Pintatzeak ezin 
du min fisikorik eragin. Hala ere, pinturan aurkitu dezakegun  
arr iskua mentala izan daiteke. Eragin ditzakeen 
pentsamenduak arriskutsuak izan daitezke. 
 Galderara itzuliz, beldurra kontzientziaren aurreko 
fasea al da? Galdera honi eman dakioken erantzun zuhurrena 
hau da: batzuetan bai eta bestetan ez. “Beldurra sentitzen da 
konturatzen zarenean ez duzula ezer ikusten hainbeste gauza 
gertatzen den tokian”. Norberaren inkontzientziaz bat 
kontziente egiten denean, eragin diezaioke beldurra. 

    **** 
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Mark Rothko 
 Sin título (verde sobre morado) 

 Teknika mistoa mihise gainean 
258 x 229 cm 

 1961 
Thyssen-Bornemisza 



— Bizitza, pinturarekin bezala, ezin da ulertu forma finko 
batean. Aldakorra denez, forma zurrun bat motz geratzen da. 
Mila irudi, doinu, monotono eta trinko batean transmititu  
behar da. Horrela, begiak modu bakarrean harrapatu ezin 
duen gauza bat izango da pintura.  

 Monotoniari buruz hitz egiten duen azken komentario 
honetan postura bat adierazten da. Hau, momentuko 
autorearen asmo edo eskakizun pertsonal bat da. Hasteko, 
bizitzaren konplexutasuna ez duela pintura terminoetan irudi 
zurrun batek ordezkatuko dio.  
 Proposatzen duena da, mila leihoetako paisaiak leiho 
bakarrean modu trinko batean ematea, une bakarrean, azken 
honek zehazten du pintura. Termino piktorikoetan guztia une 
berean agertzen da. Denbora une ezberdinen sintesi bat da 
pintura, denbora une bakarrera mugatzen dena.  
 Dena dela, pinturan forma zurrunak zeintzuk diren eta 
zeintzuk ez diren zehaztea ez da erreza gertatzen, dena baitago 
geldirik. Forma zurrunak begiak harrapatu ahal dituenak 
lirateke. Agnes Martinen forma geometrikoak esaterako 
errazak dira ulertzeko, baina ezin dira begiaz guztiak begirada 
batean asimilatu, honen enfokatze gaitasunetik harago 
baitaude, pintura honen elementuen kantitatea handiegia 
delako.  
 Rothkoren kasuan, aurrerago aurkeztu dugun bere 
pinturarekin jarraituz, forma aldetik ulerterraza dela esango 
dugu. Hondoa eta figura modu garbian adierazten dira, eta 
forma karratu garbi bat agertzen da hondoaren gainean. 
Kolore aldetik ordea, guztiz konplexua da, eta Agnes Martinen 
pinturan gertatzen den gauza bera gertatzen da. Margolanean 
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sakontzen dugun une berean guztiak detaile aniztasun 
ikaragarria duela ikusten da. 
 Distantziaz edo sakontasunean analizatzen ez 
baditugu, pintura hauek forma errazak dira, batasun baten 
moduan aurkeztuak dira. Hala ere, mila elementu ezberdinen 
afinazioren ostean emandako forma bakartuak dira.  
 Mila irudi modu monotono batean transmititzearen 
ideia honek musikan du jatorria. Nota berberaren barruan 
mila nota ezberdin baitaude une berean soinu egiten. Kolore 
edo forma berberaren barruan dagoen konplexutasuna modu 
umil batean agertzen dute Rothko eta Martinen pinturak.    

2.2.3.3. Arteaz sendatu? 

—Zer esan nahi du pinturak sendatu egiten duela? 
Prozesuan autoreak sentitu egiten du eta pentsatu. Pintoreak 
aurrera egin ahal izateko, prozesuan bere pentsamendua eta 
sentimendua blokeatzen duten ideiak eraldatu edo hauetara 
moldatu behar ditu. Gestio ariketa bat da. Eraldaketa ariketan 
aldatuak izan daitezke: 

Espektatiba  —> Pazientzian 
Inbidia  —> Inspirazioan 
Akatsa  —> Aukeran 
Beldurra —> Ausardian 
…etab…   

 Zer esan nahi du arteak edo honen prozesuan 
barneratzeak sendatu egiten duela? Prozesuaren barruko 
terminoetan, ez bere aspektu terapeutikoetan. Zeri deitzen 
zaio sendatu hitza testuinguru honetan? 
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 Pintura prozesuari edo ekintzaren jarioari bere 
ibilbidea hartzen uzteari deitzen zaio sendatzea. Sentimendua 
eta pentsamenduaren joan etortzea aztoratzen duena 
gainditzeari deitzen zaio sendatzea. Prozesua den erreka 
oztopoz garbitzea, autorearen berezko potentzialari dagokion 
bideari jarraitzea. 
 “We are continually restless if we are not moving forward 
according to our potential. Although we are in the dark we are 
n o t w i t h o u t g u i d a n c e . O u r g u i d a n c e i s c a l l e d 
inspiration” (Martin, 1993, 111.or) 
 Geure potentzialaren arabera ez bagoaz aurrerantz; hau 
da, gure prozesuan oztopatuta bagaude, kezkatuta egongo 
garela dio Agnes Martinek. Ilunpetan ere gidatzen gaituenari 
inspirazio deituko dio. Beraz, esan genezake inspiratuta 
dagoen espiritua, gure terminologiaren barruan, sendatuta 
dagoela. Prozesuan, ekintzak bere ibilbidea jarraitzeari, 
inspirazioari men egitearen gauza bera litzateke. 
 Agnes Martinek sentsibilitatearen garapenari deituko 
dio inspirazio (Agnes Martin, 1993, 35.or). Gauza guztien 
ekintza guztiak bizitzaren kontzientziaren areagotze batez 
gidatuta daudela dio, eta horri ere inspirazio deitzen dio 
(Martin,1993, 137.or). Inspirazioaz bizi, eta lan egiteko 
pentsatzeari utzi egin behar zaiola dio ere (Martin, 1993, 
137.or). Amaitzeko egiaren errekonozimenduari deitzen dio 
inspirazio (Martin, 1993, 113.or).  
 Baina zerk oztopatzen du jarioa, zerk blokeatzen du 
inspirazioa? Komentatzen gabiltzan aipamenean prozesua 
blokeatzen duten ideiak aipatzen dira, baita beldurrak ere. 
Hauetara moldatu edo hauek eraldatu behar direla aipatzen 
da. 
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 “Our ideas - deductions made from observed facts of life, 
are of no use in the unfolding of potential. Only obedience to the 
conscious mind counts. That is like saying only inspiration 
counts.” (Martin, 1993, 113.or) 
 Agnesen arabera inspirazioari men egiten dioten 
akzioak bakarrik dira eraginkorrak. Ideiak, benetako 
potentzialaren argitaratze horretan guztiz alperrekoak omen 
dira. Inspirazioari edo adimen kontzienteari men egiteak 
bakarrik balio duela dio. 
 Ekintza inspiratuak blokeatzen dituzten elementuak 
lehenik eta behin ideiak izango lirateke. Gilles Deleuzek 
Pintura el concepto de diagrama liburuan, dimentsio 
aurrepiktoriko batez hitz egiten du, (Deleuze, 2008, 52.or) eta 
pintura hasi aurretik, hau, dagoeneko betea dagoela aipatzen 
du. Betea zertaz? Literalki “okerrena” (lo peor) den horretaz 
betea dagoela dio. Pintura hasi aurretik, euskarria errazak eta 
dagoeneko osaturik dauden ideiez inbadituta dagoela dio 
(Deleuze, 2008, 54.or). Berak “cliché” hitza erabiltzen du. 
“Vivimos en un mundo de clichés […] ese mundo de las 
imágenes no existen solamente sobre las pantallas. Existe en 
nuestras cabezas” (Deleuze, 2008, 55.or). Berak tela—
pinturaren euskarria— garbitzearen beharra azpimarratzen 
du. Beraz, pintatze ekintzaren aurretik buruaren garbitze, 
depuratze edo sendatze bat beharrezkoa dela dio. Autorearen 
prozesuan bertan, dagoeneko pintorea margotzen dagoenean 
ere, garbiketa edo depuratze ariketa honekin jarraitzen du. Eta 
azkenik, osatutako eta errazak diren irudi eta ideien kontra 
kokatuko ditu Deleuzek artistak; hau da, “clichéaren” kontra. 
 “Y lo que hay de catastrófico es que apenas un pintor ha 
encontrado algo, se vuelve un cliché” (Deleuze, 2008, 55.or). 
Pintoreak bere “clichéa” gainditzeko eginiko esfortzua eginda 
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ere, azken finean bere pintura “cliché” bilakatuko da. Ideien 
kontra joango da pintorea, pinturak azkenean, baztertu nahi 
duen hori emango dio, baina ez termino berdinetan.  
 Prozesua blokeatzen duten elementuekin jarraituz, 
autorearen jarrera edo emozio atsegin edo ezatseginak 
azaltzen dira. Emozio gisara beldurra, inpazientzia eta inbidia 
aipatzen dira eta ideia bezala akatsa. Prozesuaren berezko 
ibilbidea blokeatzen duten jarrera ezkorren artean espektatiba 
aipatu dezakegu eta emozio ezkorren artean aspertzea eta 
desmotibazioa egongo lirateke.  
 Zer esan nahi du Agnesek, ideiak, benetako 
potentzialaren jario horretan alferrikakoak direla esaten 
duenean? “Living by inspiration is living. Living by intellect - by 
comparisons, calculations, schemes, concepts, ideas - is all a 
structure of pride in which there is not beauty or happiness - no 
life.” (Martin, 1993, 137.or) 
 Berak inspirazioa zuzenean bizitzarekin lotuko du, 
entelegua zuzenean heriotzarekin. Ideiak enteleguaren 
barruan kokatzen ditu, eta entelegu guztia edertasunik gabeko 
harrokeriazko egitura bat dela dio. “By the use of intellect we 
have created a world of ideas that does not actually 
exist” (Martin, 1993, 137.or)   
 Pintura prozesuan, beldurrak ausardian bihurtzearen 
norabidea har tzen duenean, autorearen adimena 
kontzienteagoa, inspiratuagoa, ederragoa, bizitzatik gertuago 
dagoela sumatu du tesiaren autoreak. Hala eta guztiz ere ez du 
zertan norabide hau izan beharrik, pinturak ere gaixotu 
dezake eta aipatutako norabidearen aurkako bidea hartu. 
 Ideiak ez dira berez pozoitsuak. Pintura prozesuan oso 
erabilgarriak diren erremintak dira. Baina beti bitartekari 
izango dira ez helmuga. Ideia berak ez badu ekintzan gorputz 
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hartzen —ez badu eraldaketa bat jasaten— ekintza  inspiratu 
gabe bat da. Nola gertatzen da hau, nola hartzen du gorputza 
ideia batek, nola desegiten da ideia prozesuan? 
 Pintatzen dugunean irudiak sortuko dira etengabe. 
Baina, pintura gorputz hartzen hasiko da, behaketa eta 
ekintzaren bitartez, gure buruan geneukan ideia eraikia 
apurtzen dugunean. Pintura, konturatze ohartze bat gertatzen 
denean hasten da. 
 Bestalde, ideiak liluratu egiten gaitu, erantzun 
eraginkor baten moduan funtzionatzen du. Honek bestalde, 
irteerarik gabeko labirintoaren efektua eragin dezake eta beti 
erantzun berberetan erortzea ekarri. 
  
    **** 

 Garatzen ari den azken albo komentario honetan 
agertzen den kontzeptu garrantzitsu bat eraldaketa da. 
Norabide bat azaldu da: sendatzera, prozesuaren benetako 
potentziala jorratzera, sentsibilitatearen garatzera, 
kontzientziaren areagotzera, egiaren errekonozimendura, 
“clichéaren” kontra joatera, burua depuratzera eta ideiaren 
disolbatzera. 
 Norabide hori, maila teorikoan, erraz esaten da baina 
prozesu praktiko moduan, oso mantso gertatzen den 
prozedura bat da. Unean uneko lokarri askatzeak daudela 
antzeman ditzake autoreak, baina ez dira denbora guztian 
ideiak disolbatuko, eta ez dira une oro eraginkorrak izango. 
Momentu horretan, Agnesek dioen bezala inspirazioaren zain 
geratu beharko gara. (Martin, 1993, 113.or) 
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2.2.3.4. Gorputzaren Memoria 

—“Uno es esclavo de sus hazañas y dueño de sus intentos”. 
Los intentos se quedan en el cuerpo y hacen cuerpo aunque 
sean en forma de frustración. Los logros se convierten en 
exigencia propia desde uno mismo hasta la exigencia de los 
demás. 

 Saiakera guztietan, ekintza umila beti izango da 
inspirazioa. Lorpenak ordea harrokeriazko egitura bat izan 
daitezke pinturaren testuinguruan. 
 Saiakerak, potentzial dira bere egoera puruenean. 
Lorpenak, potentzial horren burutzeak dira. Saiakera da 
osatzeke dagoena, osaturik dagoena lorpena. Saiakera orok, 
ezagutza biltzeko mugimenduak dira; lorpenak, ezagutza 
osatuen espresioak. 
 Gorputzean geratzen direnak “gorputzaren memoria” 
osatzen dute. Pintura prozesu bati lotuta “gorputzaren 
memoriaren” kontzeptua azaltzeko honen hiru dimentsioak 
azaldu behar dira. Bata da pinturaren gorputzarena, bestea 
autorearen gorputzarena eta hirugarrena mundua suposatzen 
duen gorputzarena. Hiru hauek bata bestearen jarraipena dira. 
“Blake's right about there's no difference between the whole 
thing and one thing” (Martin, 1993, 40.or) 
 Zatia eta osotasunaren arteko ezberdintasuna faltsua 
zela esan omen zuen William Blakek. Logika horri jarraituz, 
ezin dira separatuta ulertu, guk pinturaren gorputza deitzen 
duguna eta munduaren gorputza ulertzen duguna. “As it was 
in the beg inning, there was no div i sion and no 
separation” (Martin, 1993, 40.or). Gaur egun ezberdintzat 
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hartzen ditugun gauzengan, jatorrian ez omen zegoen 
bereizketarik ez ebaketarik.  
  
    **** 

—Zauria da jatorrizko osotasunaren ebaketa, marra, arrakala. 
Lerroa abstrakzio bat da beti, errealitatean existitzen ez dena. 
Errealitatean topatzen dugunean, zauri bat izan daiteke, baita 
bi gauza ezberdinen artean topatutako arrakala bat ere, gauzen 
artean dagoen ertza. 

 Euria serieko marrazkietan ertzak toki guztietan 
daude, marrek errektangulu osoa betetzen dute. Ez dago gauza 
bat bestearengandik separatuko duen ertzik, denak baitira 
ertzak. Hondoa ere marra bilakatzen da hainbeste lerroen 
artean. Dena da batasuna edo guztia dago separatuta, ez dago 
tarteko terminorik. 

—La imperfección es el consuelo de la perfección, la humildad 
el descanso de la arrogancia. Marra inperfektu askok sortzen 
dute Marra perfektua (III. marrazkia). 

 Aurkako kontzeptuak izate bera balira bezala 
pentsatuak izan dira prozesu honetan, pertsonaia berberaren 
bi aldaera balira bezala. Inperfekzioa eta perfekzioa ideia 
berberaren bi aldaera balira bezala. 
 Perfekzioaren ideia presente dago Euria izeneko 
marrazki taldearen sortze prozesuan. Era berean Agnes 
Martinen lerro horizontalez osatutako mihise handietan ere, 
agertzen zaigu ideia edo kezka hori. 
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 Perfekzioa ez dago pinturan, geure buruan baizik. 
Perfekzioa honetaz kontziente garen neurrian existitzen da, 
honela defendatzen du Agnesek ere “the paintings are very far 
from being perfect […] even as we ourselves are” (Martin,1993, 
15.or). Margolanak ez dira perfektuak ezta gu ere.    
 Azken albo komentarioak, perfekzioaren kontzeptua, 
konposaketa baten moduan aurkezten du Marra inperfektu 
askok sortzen dute marra perfektua. Perspektiba, afera bat 
balitz bezala aurkezten du, perfekzioaren osagaiak elementu 
inperfektuak balira bezala. Artearen beste paradoxetako bat 
izango litzateke hau, Agnesen lerroak okerrak dira, baina geuk 
zuzen ikusten ditugu. Perfekzioa inperfekzioak sortzen du. 
Partenoiaren kasuan ere gauza bera gertatzen da. Begiaren 
aurrean perfektuak izateko, okerrak egin zituzten egiturak. 
Marra zuzen gutxi ditu tenpluak eta hertzetako kolomak 
erdiko kolomak baino zabalagoak dira. Perfekzioaren 
kontzientzia inperfektua den zerbaitek sortzen du. Perfekzioa, 
ordea, lortu ezinezkoa eta eskura ezinezkoa da. “perfection is 
unobtainable and unattainable.” (Martin, 1993, 31.or)  
 Bestalde, perfekzioa alde batera utziz, umiltasuna eta 
harrokeria pertsonaia berberaren bi aldarte balira bezala 
pentsatzen dira azken albo komentarioan.  La humildad [es] el 
descanso de la arrogancia. Harrokeria bizirauteko mekanismo 
ezatsegin bat balitz bezala ikusten da, eta hau hustean 
pertsonaiak bakea jasoko balu bezala da. 
 Agnesen esanetan, ez gara umiltasuna imajinatzeko gai 
ere, “We cannot even imagine how to be humble.” (Martin, 
1993, 17.or). Berak aurretik aipatutako harrokeriaren egiturak 
hau estaliko balu bezala da, baina umiltasunak deskantsu 
izaten jarraitzen du. Zer idatzi zuen Agnesek umiltasunari 
buruz?  
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“Humility, the beautiful daughter  
She cannot do either right or wrong  
She does not do anything  
All of her ways are empty 
Infinitely light and delicate  
She treads an even path 
Sweet, smiling, uninterrupted, free”  
(Martin,1993, 17.or) 

 Pertsonaia baten nortasuna azaltzen du umiltasunari 
buruz hitz egiteko.  Alaba ederra, ezin du ez onik eta ez txarrik 
egin, ez du ezer egiten, bere bideak hutsak daude, infinituki 
arina eta delikatua, zapaltzen duen bidea zelaia, gozoa, 
irribarretsua, etengabea eta askea. Pintatzea, eta era berean 
marraztea, umiltasuna ezagutzeko tresna ote da? 

    **** 

—Ikasi (def) (v): LEGO piezekin muntatzen dabil haurra. 
Eraiki du eraikina eta ostera, jarraitu ahal izateko, apurtu 
egiten du egin duena. Ezagutza bere gorputzean geratu da. 
Giza gorputza legoko eraikuntza baten modukoa da, “apurtu” 
egiten baita ostera. Beraz, agian, lurrak ikasten du… 
“Gorputzak” ikasten du … eta agian pinturak. 

 Legoko eraikinean gertatzen dena da: hau apurtzen 
denean, ezagutza-esperientzia hau, eraiki duenaren 
gorputzean geratzen da. Pinturan gauza bera gertatzen da, eta 
autoreak beste lan bati lotzeko, bere lana alboratzen duenean, 
honetan irabazitako esperientzia autorearengan geratzen da. 
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 Aurretik aipatu dugun eskemaren eskala aldatzen 
badugu, eta giza gorputza jartzen badugu pinturaren lekuan, 
paralelismoarekin jarraitu ahal izateko, honen autorea bilatu 
beharko genuke. Honen autorea mundua litzateke.    
 Munduak hamaika pintura margotzen ditu aldi berean, 
hauetako batzuk giza gorputzak dira, bakoitza bere 
prozesuarekin. Gerora giza gorputza “apurtu” edo hobe 
esanda “deseraiki” egiten da; hau da, hil egiten da. Galdera da: 
hildakoaren esperientzia geratzen al da honi jaiotza eman zion 
munduan, pinturaren esperientzia autorearengan geratzen den 
bezalaxe? Lurra pintura bat balitz bezala geruzatan antolatzen 
doa, beraz, honetan gertatutako oro honetan geratzen dela 
esan al daiteke? 
 Umiltasunak, pertsonaia modura, ezin du ezer egin. 
Bere bide guztiak hutsak dira, pintorearen bidea bezala, 
hondarrarekin jolasten duen haurraren bidea bezala. Hala ere, 
pinturara itzuliz: autorearen zer geratzen da pintura baten 
geruzen artean? Umiltasuna al da munduaren memorian 
geratzen dena? Forma eta umiltasuna bere aldaera guztietan? 

2.2.3.5. Euria 

“Look between the rain the drops are insular  
Try to remember before you were born”  50

(Martin, 1993, 40.or) 

 Aurreko hau Agnes Martinen poesia batetik ateratako 
zati bat da. Marrak paisaia marrazten dute komentatzen 

 Begiratu euriaren artean 50

 tantak aparte daude 
 saiatu oroitzen jaio aurreko denboraz.
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gabiltzan prozesu honetan, urak gure geografia marrazten 
duten bezalaxe. Gizakiok ura gara geure zati handienean eta 
bata bestearengandik separatuta gaude, euria bezala.  
 Euria osatzen duen ur tanta bati galdetzen dio 
Agnesek: akordatzen zara itsasoa zineneko garaiaz? Lerroak 
galdetzen dio autoreari: nondik ekarri nauzu eta nora 
naramazu? baina hori prozesuan bakarrik gertatzen da. 
Autoreak pintura bukatzen duenean pinturak galdetzen dio 
autoreari nondik zatoz eta nora zoaz. Lotsagabe bihurtzen zaio 
bere pintura autoreari. 
 Euria itsasotik dator, zerura doa, gero mendira, 
errekara eta azkenik berriz itsasora. Istorioa denok dakigu eta 
erraza da ulertzen. Hala eta guztiz ere, bada ideia bat 
isiltasuna oztopatzen duena, bidea horizontal izatetik bertikal 
izatera eramaten duena. Hori euria da, uraren egoera 
horizontal izatetik bertikal izatera eramaten duena eta 
formulan gehitzen zaigun elementua bertigoa da. Gizakiaren 
historia ere, lerro horizontala bertikal bihurtu zenean hasten 
da.   
 Euriak itsasoa airetik ikusten du, eta beldurtu egiten 
da, baina ez du inora ihes egiteko gaitasunik, ezta beldur hori 
partekatzeko gaitasunik ere. Baina han doa goitik behera beste 
ezer egiteko gaitasunik gabe. Euria seriearen prozesuan 
inpotentzia hori agertzen da. “My painting is about impotence. 
We are ineffectual” (Martin, 1993, 40.or) 

2.2.3.6. “Bestea” 

 George Steinerren irakurketei esker “bestea” tesi 
honetako autorearen kezka bat da. Jarraian Euria serieko 
prozeduran autorea berak gazteleraz idatzitako testu baten 
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inguruan arakatuko da. Esaldi hauetan “bestearen” inguruan 
zenbait puntu agertzen dira. Azaltzen diren esaldiek pintura 
prozesuan gertatutako zerbait azaldu nahi dute. Zerbait hau, 
guztiz ulertzen ez den “zera” bat da eta autoreak hitz hauen 
bitartez ahalik eta modu ulergarrienean azaldu nahi izan du. 

—“El otro” 

1- Nos encontramos con el “otro” en el arte.  
2- El “otro” nos sueña y nosotros a él, así nos vamos formando 
3- El “otro” parece un terreno cerca de la muerte 
4- ¿Si uno está cerca del “otro” está cerca de la muerte? 
5- En el “otro” lo que uno sueña se ve como si fuera verdad. 

 Hasteko, zer da “bestea”? Norbera ez dena. Honela dio 
Steinerrek: “El lenguaje existe, el arte existe, porque existe «el 
otro»” (Steiner, 1991. 255.or). Beraz norbera ez den horrekin 
artean topatzen garela esan dezakegu, eta hortik dator 
idatzitako lehen esaldia: artean bestearekin topatzen gara.   
 Bigarren esaldiak ere “bestearen” adiera horri 
erantzuten dio: besteak amesten gaitu eta guk bestea eta 
horrela elkar marrazten gara errealitatean. Hala ere 
konplexuagoa izan daiteke “bestearen” adiera. 
 Zer da norbera? Geure identitatearen barruan, termino 
honen barruan, ulertzen dugun zatia da. Horrela, geure baitan 
norbera bezala identifikatzen ez diren beste zati guztiak 
“besteak” edo “bestea” lirateke. “Somos, en los instantes clave, 
extraños para nosotros mismos” (Steiner, 1991, 172.or) dio 
Steinerrek. Pintura prozesuaren bitartez agertuko zaizkio 
autoreari bere baitan dauden “besteak”. “Bestea” une honetan 
prozesuaren bitartez agertzen da. 
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 “La «otredad» que entra en nosotros nos hace 
otro” (Steiner, 1991, 230.or). Bestetasuna, gure testuingurura 
ekarrita, izan daiteke ekintza bat, gertaera bat, edo artearen 
bitartez ezagutzen dugun “zera” azal ezin hori. “Bestea” eta 
“gu” elkar amesten gara eta horrela existitzen gara, hona 
hemen hondoa eta figuraren arteko jokoa berriz ere.  
 “Besteak” hemen hondoaren papera beteko du eta 
nahiz eta “bestea” ezezaguna izan, hor egoten jarraituko du. 
“Bestea” hondoa bada, “norbera” figura da. Hauek, 
inkontzienteki bada ere, elkar osatzen dute. Figurak bakarrik 
lantzen dituen pintoreak, nahiz eta hondoaren zonaldea ez 
ukitu, bere figuraren bitartez hondoa modelatzen jardungo du. 
 Dena dela, hirugarren esaldian konplikatu egiten zaigu 
afera: El “otro” parece un terreno cerca de la muerte. Izan ere, 
behin baino gehiagotan aipatzen baitu Steinerrek “bestea” 
heriotzaren eremutik gertu: “En la muerte, la intratable 
constancia del otro, de aquello en lo que no tenemos asidero, 
logra su concentración más evidente.” (Steiner, 1991, 173.or). 
Modu honetan “bestea” aspektuaren mugak lausotzen joaten 
dira. Oraindik ez zaigu garbi geratzen besteak heriotzarekin 
duen harremana. 
 ¿Si uno está cerca del “otro” está cerca de la muerte?
galdetzen du tesiaren autoreak pinturaren aurrean. Esaldi 
honetan badirudi bestea ez dela “norbera ez den pertsona”. 
Badirudi norberaren kontzientziaren baitako beste une bat 
dela, lurralde bat balitz bezala, “terreno” ere aipatzen baitu. 
 En el “otro” lo que uno sueña se ve como si fuera 
verdad. “Bestea” aipamen honetatik aurrera badirudi ametsen 
lurraldea dela. Izan ere, bertan ikusitakoa esnatu arte egia 
izaten jarraitzen baitu. “Bestea”, ametsen mundua den bezala, 
arrunta ez den kontzientzia mota bat da. 
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 Puntu honetan beste adiera bat hartzen du “besteak”. 
“Bestea” norbera ez dena izateaz harago, beste kontzientzia 
mota bat badela ere esan daiteke. Alde batetik normalean 
dugun kontzientzia mota dago eta beste aldetik “bestea” 
deituriko kontzientzia mota legoke. 
 Eraldatutako kontzientzia egoera horretan ikusitakoa 
egiazkotzat hartzen dutenei, ero deitzen zaie gure gizartean. 
Pintura ere eroen lurraldetzat hartua izan da.  
 Laburbilduz esan dezakegu pintura “bestearekin” 
harremanetan jartzeko medio bat dela: lehenengo, norbera 
besteekin (ikusleak); bigarren, norberak nor bere baitan duen 
bestearekin eta azkenik, norberak bere baitan duen beste 
kontzientzia mota berezi horrekin. 

2.2.3.7. Lilurarik ez  51

 Zer izan daiteke lilura pinturan? Pinturan, lilura, egiten 
ari zaren horrekin maitemintzean izango litzateke. Baina lilura 
hau ez dela sanoa dirudi, Mikel Laboak  dioen bezala, ez 52

baitago itzultzerik. Lilurak pintorea itsutu dezake eta bere 
pinturaren aurrean izan dezakeen gaitasun kritikoa 

 Autoreak hitz hauen bitartez Mikel Laboaren Lau-bost albumean datorren 51

Liluraren kontra izeneko abestiari egiten die erreferentzia. Abestiaren jatorria 
Bertolt Brecht poeta alemaniarraren Gegen Verführung poema da.

 Mikel Laboa (1934-2008) euskal abeslari eta musikagilea izan zen. 52

Frankismoaren garaian euskal kantugintza modernoaren sortzaileetako bat. 1966an 
sortu zen Ez Dok Hamairu euskal kantari taldearen partaidea izan zen, Benito 
Lertxundi, Lurdes Iriondo eta Xabier Leterekin batera, besteen artean. Taldearen 
bultzatzaile izan ziren Nemesio Etxaniz eta, batez ere Jorge Oteiza. Azken honek 
asmatu zuen taldearen izena. Nahiz eta tesi honetan Oteizaren lana, ezta materiala 
ere, ez diren modu zuzen batean erabiltzen, esan beharra dago, honen 
pentsamenduak autorearen ikerketan izan duen eragina nabaria dela.
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desagerrarazi. Testuinguru honetan, pinturan egindakoa 
hiltzeaz edo egindako horretatik aldentzeaz aipatzen da. 
Zenbaitetan, sanoa ez den lilura horren aurrean, erdaraz 
esango litzatekeen desapego sano bat beharrezkoa da. 
 Lilurarik ez dioen honetan, geruzatan antolatzen den 
pintura dator lehen planora. Hamaikagarren geruzak 
hamargarrena estaltzen duen pintura prozesu horretan, 
agertzen da aipatutako desapegoa edo sen kritikoa. Modu 
honetan egindako pintura baten alboan jarritako idatzi bat 
berreskuratzen da jarraian: 

—“Pintura, geruzatan formatzen joaten bada, egiten 
duzunarekin izan dezakezun lilura desagertzen joan daiteke, 
egiten ari zarena estali egiten duzulako. Horrela, zuk zeuk 
miresten duzun edo liluratzen zaituen hori, ukatzera iristen 
zara. Bizitzaren aldaketen antza hartzen du orduan pintatzeak. 
Aurretik egindakoa hil (estali) egiten duzu, borondatez. Eta 
gorroto duzun kolore bat agertzen da miresten zenuen kolore 
baten gainean, eta bizitzan ere horrela da. Eta euskarriak 
aldaketak integratu egiten ditu, eta zeure lilura edo obsesioa 
bigarren mailako pertsonaia bihurtzen da.” 

 Eta orduan galdetuko dio irakurleak idazleari, zein 
zerikusi daukate geruzatan margotutako pinturek eta Euria 
bezalako marrazki serie batek? 
 Euria bezalako marrazki serie batean geruzatan 
antolatzearen dinamikak beste plano bat hartzen du. Marrak 
bata bestearen alboan ipinita, geruzatan antolatutako 
pinturaren beta litzateke. Eta bestalde, marrak geruzak badira, 
galdera bat planteatzen digute: 
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 Geruzatan antolatutako pintura batean, begien aurrean 
ez dagoena, ez dago? Erantzuna garbia da, hamaika geruza 
dituen pintura batean, begien aurrean ez dagoena hor dago. 
Pintura batean ikusten ez denak egitura bat du, baita forma 
inkontziente bat ere, hau da Euria serieko marrazkiek agertzen 
digutena. Pinturaren azala geruzatan doa, bizitzako gertaerak 
geruzatan doazen antzera, atzera egin ezinik. Pinturan gauza 
bera gertatzen da, eta azken geruza horretan egongo litzateke 
prozesuaren heriotza. 
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3. GLOSARIOA 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3. Glosarioa 

 Tesiaren hirugarren parte hau, ez da atal gehigarri edo 
osagarri bat bezala ulertzen. Glosarioak aurreko kapituluen 
sintesi moduan jokatzen du; beraz (aurreko kapituluak bezala) 
tesiaren gorputzean ezinbestekoa den zati bat bezala hartzen 
da.  
 Glosarioa, termino espezifikoak ordena alfabetikoan 
agertzen diren dokumentua da. Honetan tesiaren garapenean 
erabili diren kontzeptuak azaltzen dira. Hala ere, ez da 
terminoak izan litzatekeen esanahi posible guztien erabilera 
garatzen, tesian duen adiera edo zentzua da azaltzen dena. 
 Glosario honen helburua aurreko kapituluetan 
agertzen diren kontzeptuak azaltzea eta lotzea da. Kontzeptu 
hauek tesian zehar —eta pintura praktikaren testuinguru 
honetan— izan duten funtzioa argitzea bilatzen dute. Hitz 
hauek hartu duten norabidea da glosarioaren bitartez 
analizatzen dena.  
 Glosario honek tesiaren barne logika bilatzeko 
helburua du. Tesian behin eta berriz erabiliak izan diren 
kontzeptuak lotzen eta laburbiltzen dira horretarako.  
 Azken finean, ikerketa honetan egin dena da hitza 
jokoan jarri, ia zenbateraino zen gai pintura praktikan 
gertatutakoari egokitzeko. Horretarako hitzari galdetu egin 
zaio: zein da zure esanahia? Zer esanahia hartu duzu pintura 
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praktika honen aurrean? Galdera hauen aurrean, hitzak 
erabiliak izan dira eta esanahi sinboliko berriak irabazi 
dituzte.  
 G l o s ar i o a k g a l d e r a h au ek i ke r ke t a h on e n   
testuinguruan izan duten erantzuna bilduko du. Hala ere, 
honek ez du esan nahi erantzunaren barruan beste galderak 
sortuko ez direnik. Aurrera joan ostean, itzuliko gara hitzari 
berriz ere galdetzera, eta ezezagunak ditugun eremuak 
seinalatuko dizkigu berriro.  
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3.1. Bestea 

 Tesi honi dagokionez, lehenik, ‘norbera ez dena’ da. 
Bigarren, ‘norberaren baitan dagoen bestea’. Eta hirugarren, 
‘norberak bere baitan dituen beste kontzientzia motak’ dira 
“bestea”. Hitz berean hiru adiera ezberdin daude. Lehen adiera 
nagusia da: 

3.1.1. Norbera ez den “bestea”  

 Autorearen ikuspuntutik hartuta, eta tesi honi 
dagokionez —adiera honen azpiko “bestea”— lehenik eta 
behin, ikuslea izango da. Bigarrenez, prozesuaren barruan, 
autorearen norbera subjektuan kokatzen bada, “bestea” 
objektuan kokatzen da; hau da, pinturan. 
 “Bestea” aurreko paragrafoan aipatutako bi aspektuez 
gain izan daiteke: ekintza bat, gertaera bat, espazio bat, 
pentsamendu bat edo arteaz ezagutzen dugun sustantzia azal 
ezin hori. 
 Hala eta guztiz ere: “La «otredad» que entra en nosotros 
nos hace otro” (Steiner, 1991, 230.or). Seinalatu diren “besteak” 
norbanakoa bestelako bilakatzen badute.“Bestea” norberaren 
baitan integratzen bada, modu kontziente edo inkontziente 
batean, “bestea” izateari utziko dio. Hausnarketa honek oin 
emango dio tesian hitz honen bigarren adiera nagusiari: 
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3.1.2. Nor bere baitako “bestea” 

 Propio sentitzen ez dena baina norberaren baitakoa 
dena. Zer da norbera? (Euria kapituluan ematen zaio 
erantzuna honi) norbera da, norbera bezala identifikatzen den 
norberaren zatia. Horrela, norbere baitan norbera bezala 
identifikatzen ez diren guztiak “besteak” dira. 
 Pintura, introspekzio ariketa bilakatzen denean, 
autoreari bere baitan dauden “besteak” agertuko zaizkio. 
 Gau begietan pinturaren prozesu konkretuan, 
ispiluaren bitartez norbere burua margotzean norbere baitako 
“bestearekin” topatzeko jarduera bat da. “El abismo de la 
mirada del otro” (Calvo Serraller, 1997a) aipatzen zigun Calvo 
Serrallerrek eta honek, bestearen eta norberaren baitako giza 
drama seinalatzen zigun.  
 Giza-drama lagun hurkoaren baitan dago, baina 
ezinbestean norberaren baitan ere badago. 
 Bestalde, ispiluaren bitartez eginiko autorretratu 
batean, norberak berarengandik duen ideiaren apurtze bat 
egoten da. Norbera aurrez aurre behatuta, ustezko irudiak 
erori egingo dira, eta berezko formekin ordezkatuko.  
 Kontzientzia lineal baten ariketa moduan hartuz gero, 
norberak norberaren “besteak” integratu ahal ditu, prozesu 
mantso batean. Nork bere burua ezagutzea suposatzen du 
honek. 
 Animazioak kapituluan, praktika piktorikoaren baitan 
egilearen pentsamenduak izan dezakeen eraldaketa 
seinalatzen da. Neu “bestea" bihurtzen da eta “bestea” neu 
esaten du testuak, kasu honetan, “bestea” autorea egiten ari 
den lana edo objektua da. “Bestea” norberaren parte izatera 
pasatzen da; baina, nola gertatzen da hau? pinturaren 
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eraldaketaren egitura autorearengan integratzen dela esaten 
bada, zein motatako egitura da autorearengan integratzen 
dena? 
 Puntu honetan aipatu behar da, norberarengandik oso 
urrun zegoen (norberaren baitako) “besteak” gorputz hartzen 
duenean norberarengan eta integrazioa ezinezkoa gertatzen 
denean, arrisku psikologiko batez hitz egin daitekeela. Pintura 
prozesuan zein bizitzan, norberaren baitako “besteekin” 
topatzeak inplikazio mental bat suposatzen du. “Bestea” eremu 
psikologiko batean kokatzen dugun une berean, seinalatzen 
dugu hitz honen azken eta hirugarren adiera: 

3.1.3. “Beste” kontzientzia motak 

 “Bestea”, kasu honetan norberaren kontzientziaren 
baitako beste une edo aldaera bat da. Bere izaera paradoxikoa 
da. “Bestea” hemen dago, hau da baina ez da hau, “bestea” 
baizik. 
 Pinturak, beste arte diziplinek egin dezaketen bezala, 
kontzientzia egoera arrunta, kontzientzia egoera eraldatura 
pasa dezakete. Hau da, prozesuak autorea “bestera” eramateko 
gaitasuna du.  
 Eraldatutako kontzientzia egoeretan ikusitakoa 
egiazkotzat hartzen dutenei ero deitu izan zaie gure gizartean. 
Pintura ere eroen lurraldetzat hartua izan da. Aipatu ditzakegu 
besteen artean beraien ekarpenaren garrantziagatik oso 
ezagunak diren Vincent Van Gogh edo Antonin Artaud ere. 
 Marlo Morganen Las voces del desierto liburuan 
aborigena australiarrek, oinez doazen bitartean, esna, amets 
egitearen diziplina aipatzen dute. “Los Auténticos tienen 
conciencia de los sueños estando despiertos. Sin usar drogas 
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para controlar la mente, utilizando tan sólo técnicas de 
respiración y concentración” (Morgan, 1994, 50.or).  
 Aborigena australiarrek esna amets egitea mutanteon 
gizartean (gure gizartean) oso gaizki ikusia dagoela aipatzen 
dute. “En nuestra sociedad no se nos permite soñar de día ni se 
acepta en modo alguno que alguien sueñe con los ojos 
abiertos.” (Morgan, 1994, 50.or). Dena dela ametsak 
inguratzen gaituen eta garen horrekin harremanetan jartzeko 
beste medio bat dira, pintura izan daitekeen bezalaxe.  
 “Bestearekin” harremanetan jartzeko edo ametsen 
munduan jokatu ahal izateko: arnasketa, kontzentrazio eta 
errepikapen ariketak proposatzen dituzte aborigenek 
(Morgan, 1994, 50.or). 
 Muturreko errepikapena eta kontzentrazioaren bitartez 
autorearen kontzientzia “bestera” pasatzen da. Eskema hau, 
Animazioak prozedurari bakarrik ez, baizik eta Euria 
kapituluko marrazkien prozesuari ere egokitu dakieke. 
“Trantzeari” loturik agertzen da “bestea”. 
 Azkenik, pintura praktika batean kontzientzia 
“bestera” pasatzearen esperientzia, mozkorraldiaren moduko 
ideia batekin lotua da. Steinerrek ohartarazten digun bezala, 
mozkorraldi orok badu bere ajea, baita artearen prozesuan ere. 
“La «ebriedad» del momento creador, […], tiene también su 
resaca” (Steiner, 2001, 245.or) 
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3.2. Gertu eta urrun 

 “Gertu” eta “urrun” hitzak prozesu piktorikoan 
autoreak bere lanarekin harremanetan jartzeko modua 
seinalatzen dute. Amona margolanaren komentarioan aipatzen 
da hau “gertu” prozeduraz egina dagoela. 
 “Gertu” hitzaz edozein autore egiten ari den obraren 
prozeduran gertutasuna balio nagusi bat dela seinalatzen da. 
Distantziatze falta hau prozeduran fisikoa edo figuratua izan 
daiteke. Hitz hau agertzen den Amona koadroaren 
komentarioaren kasuan, gertutasun hau fisikoa da, mihisea eta 
modeloa oso gertu baitzituen autoreak. Egiten den horretatik 
distantzia bat ez hartzearekin dauka zerikusia. Gertatzen ari 
denaren osotasunaren kontzientzian zentratu beharrean, 
detailean eta esperientzia xumean arreta jartzean datza. 
 Bestalde, “gertu” prozedura motak obra barrutik 
kanpora eraikitzearekin dauka zerikusia. Esperientzia gertutik 
bizitzea barrutik bizitzearen pareko moduan jartzen da. Geure 
testuinguruan barrualdea figuraren barrualdea litzateke, 
honen ingeradak barrualdea eta kanpoaldea zehaztuko 
dituzte.  
 “Urrun”, aldiz, “gertu” prozeduraren aurkakoa 
litzateke. “Urrun” prozeduran garrantzitsuena egiten den 
horretatik une oro hartzen den distantzia da. Modeloaren 
tailerrean, ariketa, hau irudikatzea bada, prozesuan txertatu 
beharreko aspektu bat da hau, motiboaren gorputzarengandik 
marrazturiko atalak koherentzia bat izan behar baitute. 
 “Gertu” prozeduran, detailea eta esperientziaren 
barruan kokatzea da helburua. “Urrun” prozedura motan, 
esperientzia bera perspektibaz ikustea, eta esperientziaren 
kanpoaldean kokatzea da. Biak dira errealitatea ezagutzeko 
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medio, lehenak inkontzienteari atea irekitzen dio, eta 
bigarrenak egindakoaz kontziente izatea posible egiten du. 
 “Urrun” aspektuaz, gertaera distantziaz neurtzen da, 
hau kanpotik legokeen begi batez behatzen da, eta buru hotzaz 
honetaz kontziente egingo gara. Ez gara zuzenean muinera 
joango, lehenik poliki poliki inguruan duena aztertuko dugu, 
muinera kontraste bortitzik gabe iritsiko gara. Ondorioz, 
“urrun” prozeduraren abiadura mantsoagoa dela esan 
dezakegu. “Gertu” aspektua aurkako poloan dagoenez, 
honetan erabakiak ez dira kalkulatuak eta mantso hartutakoak 
izango, inpultsiboak eta buruberoak izango dira. Kontrasteak 
bortitzak izango dira, pertsonalak, distantziarik gabeak, ez da 
pazientziarik egongo eta une oro muinera joango da, puntu 
oro nukleo izango delarik. “Gertu” prozedura motan egiten 
dena eta egiten duen begia ez dira ezberdinduko. Egiten 
duenak amaitzen duen arte ez da kontziente izango. Honela 
inkontzienteak loratzeko aukera gehiago du. 
 Modeloaren kasura itzuliz, “gertu” prozeduraz modeloa 
esperientzia moduan hartua izan da ez irudi moduan. 
 Te s tu i ng u r u h on e t an E m anu e l L i z c an ore n 
imaginarioaren kontzeptua agertzen zaigu: “en cualquier caso, 
lo imaginario es antes actividad que acto, verbo que sustantivo, 
potencia que dominio, presencia que representación, calor que 
frío, antes líquido o gas que sólido o solidificado.” (Lizcano, 
2006, 54.or). 
 “Gertu” eta “urrun” parametroak kontzeptu honekin 
lotu beharko balira, imaginario kontzeptuak gehiago edukiko 
luke zerikusia “gertu” parametroarekin. “Gertu” imaginarioa 
izango litzateke eta “urrun” irudia. “Gertu” potentzia 
eraikitzaile izango da eta “urrun” indar eraiki. Bata eta bestea 
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aurkako parametro, aurkako polo, baina era berean batak 
bestearen beharra izango du. 
 Aspektu bati edo besteari fidelagoak izan diren 
pintoreak existitu izan dira. Pintoreak ez dira guztiak aspektu 
bati bakarrik loturik inoiz egon, bata eta bestea probatzen 
aritu izan dira. Oso ezagunak direnen artean adibide batzuk 
izendatuko dira: Velázquez edo Rembrandten margolanak 
“urrun” aspektuari fidelagoak zirela esan daiteke. Bere 
margolan asko ez ziren gertutik ikusteko eginak, detailean 
guztiz abstraktuak ziren batzuk zituen, eta ondoren 
perspektibaz ikustean, guztiz emaitza naturalista baten 
aurrean kokatzen ginen. “Gertu” prozedurari adibide bat 
jartzearren Van Gogh edo Pollock entzutetsuak egongo 
lirateke; hauek, puntako prozesuen adibideak dira. 
Normalean, Maisulanetan bi begiradak egoten dira 
integratuta. 
 “Gertu” barru ideiarekin lotuko litzateke eta “urrun” 
kanpo ideiarekin, hau pertzepzio afera bat da, izan ere benetan 
ez dago barrualde eta kanpoalderik. Geuk gorputz bat 
daukagu, leiho bat dena, leiho horretatik nora begiratzen 
dugun da kontua. “Urrun” eta “gertu” aspektuak, nor bere 
burua ezagutzeko orduan ere egongo lirateke. 
 Paisaia, barrurantz nahiz kanporantz joanda, beti da 
“urrun”, zeren eta “urrun” beti da eraikitako fikzio. “Gertu” da 
distantziarik hartu gabeko esperientzia. Absolutuak ez dira 
interesgarriak, ezberdintasun edo kontrasterik eskaintzen ez 
diguten bitartean. Espazioan mugitzea da kontua, distantzia 
fikzio izatetik erreal izatera pasatzen den unean sortzen da 
espazio honen ezagutza . B estela , espazio honen 
errepresentazio hutsetan galdurik geundeke.  
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 Honekin esan nahi dena da, polo biak bere kasa motz 
geldituko direla erreala den ezer ukitu nahi bada. Muturreko 
aspektuak izan beharrean erdigune malguak interesgarriagoak 
dira, batera eta bestera joatea posible egingo baitute. 
 Adibidez begia, gertukoa eta urrutikoa ikusteko, 
malgua sortua zen. Miopeen kasuan, “gertu” kasua absolutu 
bihurtzen da eta urrun dagoena ahaztera jotzen da. 
Hipermetropeen kasuan gertaera bera da, baina “urrun” 
aspektuarekin, detaileak hain garrantzitsuak ez direla 
kontsideratzen da. 
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3.3. Gorputza 

 Erabili den aurreneko adiera arrunta da, gorputza 
zerbait bizia osatzen duten atalen konjuntoa da. Bigarrengo 
adiera kakotx artean erabiltzen da (“Gorputza”), hau, 
existentzia osotasun moduan ulertzeko era da. Hirugarrenean 
hitz honek hartutako zentzua memoriaren kokaleku balitz 
bezala ikusten da. 

3.3.1. Gorputza atalen multzoa 

 Hitzaren ohiko adiera litzateke hau, tesi osoan zehar 
agertzen den hitz bat da: testuaren gorputza, modeloaren 
gorputza, pinturaren gorputza, etab… Pinturaren 
materialtasuna eta formari buruz hitz egiteko ere erabiltzen 
da. Bada kasu bat hitza modu poetiko batean erabiltzen dena 
Gau begietan kapituluan: norberaren itzaletik urratutako 
gorputza. 

3.3.2. Existentzia “Gorputz” bat bezala 

 Existentziako gauza oro gorputz bakar baten moduan 
ulertzearen kontzepzio edo pentsamoldea da. Ulerkera honek 
nozio dualistak desegiten ditu. Errealitatea “Gorputz” bat 
balitz bezala ulertzeak ezberdinen berdintze edo bateratze (re-
ligare) bat suposatzen du, hauek modu independente batean 
ulertzea ezinezko eginaz. “As it was in the beginning, there was 
no division and no separation” (Martin, 1993, 40.or) 
 “Gorputza” munduaren prozesuan egoteko eta hau 
ulertzeko modu bat da. Frekuentzia honetan ezberdinak 
direnak gauza bera bihurtzen dira. Esaterako norbanakoa 
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dena eta ez dena nahastu egiten dira. “Gorputza” gauzen 
forma litzateke, izen, intentzio eta esanahi gehigarririk gabe. 
Kontzepzio hau praktikan agertzen denean ikaragarrizko 
kontraesanak eta paradoxak sortzen dira. 
 “Gorputzak” mundua ulertzeko daukagun ohiko 
egiturak apurtzen ditu, Fluidity antzinako ulerkerarekin lotura 
estua du. Agnes Martinek dioen bezala hasiera batean dena 
bat zen, edo agian dena bat bezala ulertzen genuen?  
 Fluidityk suposatuko luke gauzak ezberdintzeko 
darabiltzagun kategoriak aldagarriak direla, eta gauza bat 
bestea izan daitekeela eta alderantziz. Subjektu batek gorputz 
ezberdinak balitu bezala da fluidity. “Gorputzak”, suposatuko 
luke ez legokeela ez objekturik eta ez subjekturik ere; 
pentsamolde honetan gorputz beraren parte lirateke guztiak. 
Existentziako gauza oro, osotasun baten baitan dituena 
litzateke “Gorputza”. 
 Baina zerikusi dauka “Gorputzak” pinturarekin? 
Pentsamolde honek ikerketa honetan emandako gertaera eta 
hausnarketan hartzen du oina.  

    **** 

 Tesian zehar badira zenbait kasu konkretu pinturan 
“G or putza” ikustaraz edo susmarazten dutenak . 
Dualtasunaren apurketa praktika piktorikoan ematen den 
zerbait da. Esaterako Gau begietan lanean, pintura 
terminoetan pentsatzen badugu, figura eta honen itzala 
gorputz bera balira bezala ikusiko ditugu. Edo hondoa eta 
figura bata bestearen jarraipen balira bezala, material berberaz 
osaturiko gainazal bat litzateke guztia.  
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 Euria prozeduran ere, hondoa eta figuraren arteko 
dualtasun garbia zalantzan jartzen da. Figurek, lerroek, 
hondoa modu homogeneo batean estaltzen dutenean, beste 
hondo bat agertzen da. Gauza batek bere aurkakoa ekartzen 
duenean ez da garbi geratzen kategoria baten eta bestearen 
arteko muga. Anbiguetate eremu horretan susmatu daiteke 
“Gorputzaren” nozioa.  
 Animazioak kapituluan, Van Goghen pinturari 
jarraituz, honen pinturan agertzen ziren elementu oro, lerroaz 
osatuta zeudela agertzen da. Guztia frekuentzia edo pultsio 
beraz egina balitz bezala, hemen guztia material eta baliabide 
beraz osaturiko gorputz bat dela pentsatzen da . 53

 Kolore bizien nortasuna ulertzeko, kolore biziak 
baztertzen ditugu. Presentzia absentziaz ulertzea posiblea da, 
aurkakoak ezin dira independenteki ulertu. Aurkakoak ez dira 
gorputz ezberdinak, gauza bera dira “Gorputza” 
kontzepzioaren barruan, bati tira egitea, besteari bultzatzearen 
gauza bera da. 
 Badira atal berean guztiz paradoxikoak eta sostenga 
ezinak diruditen beste esaldi batzuk ere: gorputzari falta 
zaiona, gorputzaren baitan dago. Edo, beste modu batean 
esanda: pintura honetako koloreari falta zaiona kolorea 
beraren baitan dago. Hitz hauetan “Gorputzaren” kontzepzioa 
modu bizi batean agertzen zaigu. Kolorea osotasun bat bezala 
ulertzen da. Eta bat erabiltzea gainerako guztiak ukitzea bezala 
da ezin baitira independenteki ulertu. Dena masa beraren 
barruko mugimendu bat da. 

 “la ciencia misma[…] es […] la que  ha sustituido la materia sólida por haces de 53

energía que operan en campos de fuerzas invisibles. Hoy la ciencia piensa la materia 
sobre bases completamente diferentes y las entidades de que nos habla no son materia 
en el viejo sentido, sino símbolos” (Valente, 2002, 20.or).
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 Pentsamenduari dagokionez: barrurantz doan bideak 
erakusten du, barrualdea kanpoaldearen zati bat ere badela. 
Barrualdea kanpoaldearen jarraipen bat da, eta alderantziz. 
Bestea geu gara eta geu bestea. Egoerak eta kontzeptuak ez 
dira ulertzen modu isolatu batean. Masa oker eta deforme bat 
da hau guztia toki batzuetan modu bateko eta besteetan 
bestelako delarik.  
  
3.3.3. Gorputza memoriaren leku bezala 

 Kasu honetan, gorputz hitzarekin memoriari egiten 
zaio erreferentzia. Hau, inkontzientea den inteligentzia eta 
ezagutza bat da. 
 Pinturak bere gorputzean, prozesuaren ekintza 
integratzen duela ikusiko da, autorea honetaz kontziente izan 
gabe. Animazioak kapituluko prozesuak, akatsa integratu 
egingo du bere gorputzean. Prozesuaren ostean, nahiz eta beti 
ikusgarria ez izan, honetan gertatutako guztia pinturaren 
gorputzean egongo da. “Gorputzaren memoria” memoria 
inkontziente bat da, gorputz fisikoan kokatuta dagoena. 
Pinturan ulertezina dena autorearen gorputzean geratuko da. 
Memoria bizidunak diren eta ez direnen artean dago. Garen 
eta inguratzen gaituen munduan, ezagutzak toki bat 
okupatzen du, bere gorputzari atxikitako zerbait balitz bezala. 
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3.4. Hausnarketa 

 Hausnarketa, pintatzean agertzen den gertaera baten 
moduan erabilia izan da eten gabe egindako komentarioetan. 
Hausnartzea, pentsatzea, sentitzea eta egitea eskutik lotuta 
doaz pintura praktikan. 
 Hausnartzea eta gauza bati bueltak ematea ez da gauza 
bera. Zerbait hausnartzean, behi batek egiten duen bezala, 
elementu bat hartzen da eta jardun eta jardun egiten da honen 
zaporea barneratzen den arte. Material honetatik energia 
gehien ematen duen osagaia eskuratu arte. Gauza bati bueltak 
ematea, perspektiba guztietatik ikustea izango litzateke, baina 
honen zaporerik, ez eta sintesirik, ez genuke izango, honen 
itxuraren aztarna bakarrik. 
 Hausnartzen dugunean kolorea eta forma sartzen dira 
jokoan, forma poetikoan bada ere. Hausnarketak energiaren 
frekuentzia igotzearekin dauka zerikusia. Hausnarketak bihotz 
taupada baten moduan funtzionatzen du. 
 Hausnartzea ikasketa prozesu baten moduan hartu 
dezakegu, materiarekin edo momentu konkretu horretan esku 
artean daukagun zerbaitekin harremanetan jartzeko modu bat 
bezala. Hausnartze hitzak, gazteleraz reflexión esan nahi du, 
honen ekintza izango litzateke material bat bere baitan 
doblatzea, material dentsoago bat eskuratzeko.  
 Zerbaiten bila bazabiltza beti toki berdinetan bilatuta, 
ez zara hausnartzen ariko, baizik eta gauza berdinaren 
inguruan bueltaka ibiliko zara. Giltzak galtzen badituzu, toki 
berdinetan behin eta berriz begiratuta ez duzu aurrerapenik 
egingo. 
 Testuinguru honetan, begi maltzurrak esaten digu 
Morandi bere natura hil horien behin eta berriro ekitean 
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gauza berari bueltak ematen egoten zela beti. Baieztapen hau 
ez da egia, izan ere nahiz eta gai berbera erabili behin eta 
berriz, gai berdinaren inguruan arreta areagotzea du honek 
helburu, ez betiko emaitza berdinetan bueltak ematea.  
 Kolore antzekoen frekuentzien arteko ezberdintasun 
minimo horiek aztertzea, hauen inguruko ezagutza areagotzea 
dakar. Zirkulu kromatikoaren inguruan, hauen nortasunaren 
intentsitatea eta sakontasuna areagotzen ibili gabe, bueltaka 
ibiltzea posible da. Hausnarketa artean kapritxozkoa, 
subjektiboa eta behar edo intuizioen araberakoa da. Bilaketa 
horretan froga eta errorearen dinamika erabiltzen du, 
autoreak behar duena aurkitzeko. Autoreak, interesatzen 
zaiona bilatzeko, alde batetik bestera joko du, pendulu baten 
moduan, interesgarri zaiona aurkitzen duen arte.  
 Denbora pasa eta gero, bere interesak aldatu daitezke. 
Zerk blokeatzen du nire jarioa (edo ekintza) galdetuko dio 
bere kontzientziari autoreak. Askotan gauza xumeak izango 
dira: bizkarreko mina, komunera joan beharra, gosea… 
lehenik gorputza ezagutu beharko da honen mezuak 
interpretatu ahal izateko. Baina ostera behar horiek aserik 
daudenean guztiz zoriontsuak ez garela ikusiko dugu. “Zer da 
gustatzen zaidana eta zer nahi dut?”, Agnes Martinen aburuz, 
galdera hauei erantzun ezean, zoriontasuna ezinezkoa da. 
Galdera hauen erantzuna aldakorra izan daiteke bizitzan, 
baina honetarako norberaren burua ezagutu behar da. 
“Make happiness your goal. The way to discover the truth about 
this life is to discover yourself. Say to yourself: "What do I like 
and what do I want." Find out exactly what you want in life. 
Ask your mind for inspiration about everything.”  
(Martin, 1993, 155.or) 
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 Gorputzak behar duena azalduko du eta geure 
adimenak arazo honentzako soluzio edo erantzun bat 
prestatuko du. Geure erantzukizuna da adimenak edo 
kontzientziak agindutakoari obeditzea, bestela ezin da 
gorputzaren zikloa itxi. Ziklo hau ixten denean, berriz hasten 
da eta honela etengabe gorputza sendatzen joango da, alaitzen, 
benetan behar duena identifikatzen. 
 Adimenak ez du beti asmatzen, baina ez bazaio 
aukerarik ematen, ezinezko da aurrera egitea. Lehenik basora 
joateko proposatu dezake, eta han interesatzen zaigun 
zerbaitekin topatu ahal gara. Gero aspertu egingo gara eta 
adimenak kalera joateko esango digu, hara iritsi eta 
interesatzen zaiguna agertu daiteke ala ez, eta horrela bata 
bestearen atzetik.  
 Agindu hauek kaotikoak eta eroak direla pentsatu 
daiteke, baina agindu kaotiko hauei ausardiarekin erantzuten 
bazaie hauen koherentzia ikusteko gai izan gaitezke. 
Koherentzia hori kontzientziari obeditu ostean sortutako kate 
horrek osatzen duenez, hau egina dagoenean bakarrik jakin 
dezakegu honen zentzua. Amaieran ulertzen da. 
 Geure kontzientziari ez erantzutea, obsesioa eta 
desioari zentzurik gabe jarraitzea, gauza bati bueltak ematea 
da. Hausnarketan garrantzitsua den elementu bat desapegoa 
da, honek zenbait gauza atzean utzi eta gauza berriei harrera 
egitea ahalbidetzen du. 
 Prozesuaren kontraesanak eta penduluaren dinamika, 
hausnarketaren barruan daude. Kontraesanak barneratzen  eta 
kontsideratzen ditu prozesuak, bata eta honen aurkakoa 
barneratu ahal direlarik. Arte prozesua paradoxa bat dela 
askotan aitatu da, hori horrela gertatzen da gauza bat eta 
honen aurkakoa aldi berean barneratzen dituelako. Kolorea 
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esaterako, kolore bat ezin da ulertu honen aurkakoa edo 
osagarriaren aldi bereko presentziarik gabe. Lerro batek ere 
agertzen den une berean okupatzen duen espazioa seinalatzen 
du, baina honekin batera okupatzen ez duena ere markatzen 
du, hau erdibitzen duelarik. 
 Bueltak ematea, hemen aipatzen den bezala, desioari 
loturiko ekintza bat litzateke, adimenak sorturiko irudi edo 
ideia erakargarri baten inguruan mugimendu zirkular bat 
egitea.  
 Hausnartzearen ekintza ez da zirkularra. Une oro ez du 
distantzia bera izango behatzen duen elementutik, eta ez da 
une oro elementu berari lotuta egongo. Biak lirateke arreta eta 
obserbazio mugimenduak. Hala ere, lehena desioak 
bultzatuko luke eta bigarrena intuizioak. Bueltak emateak 
zerbait konkretua lortu nahi du egiten duen horretatik, 
desiraturiko objektua. Hausnartzeak, bestalde, ez du objektu 
konkreturik desio, ekintza bere osotasunean den magma 
horretan lerro bat trazatzea du helburu, ekarpen bat egitearen 
alde. Lerro hori, unean uneko beharrak eta intuizioak 
gidatuko dute ez desioak.    
 Gorputza ezagutzea ahalbidetzen du hausnarketak, 
kontzientziak agintzen dizunari obedituz. Bilaketa eta 
pazientziaren bitartez gorputzak adimenaren bidez bidaltzen 
dituen agindu kaotikoak barneratzea ahalbideratzen du. 
Hausnarketa setatiaren bitartez, minak, akatsak eta 
kontraesanak barneratzen dira. 
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3.5. Heriotza 

 Jakintza herrikoiak dio: arte diziplinak zulo bat 
betetzeko asmatuak izan zirela. Antzinako Grezian Butadesen 
alaba Korak, gerrara zihoan bere maitaleak utzi behar zuen 
hutsunea betetzeko, honen itzala iraunkorra egin zuen. 
Neolitoan harri bat altxatzen zenean ere gauza bera zen, 
zutunik zegoenak etzanda zegoena irudikatzen zuen. 
Presentzia absentziaz ulertzea da hau. Arte afrikarreko 
eskulturak ere, hildakoen errepresentazio ziren. Heriotza eta 
artea loturik daude. 
 Artean heriotzaren gaia nukleikoa da, oinarrizkoa, 
heriotzaren ideiaren inguruan dabil artea eten gabe. Heriotza 
eta honen eskutik ezinbestean bizitza. Tesian zehar 
heriotzaren gaia zenbait puntutan ukitu izan da, momentu 
honetan kate bat osatu nahi da puntu horien artean.  
 Lehenengo aldiz Gau begietan kapituluan agertzen 
zaigu heriotzaren figura, giza dramari loturik eta Rothkoren 
eskutik: “la figura solitaria era incapaz de […] indicar […] su 
inquietud ante […] la muerte […]. Ni tampoco podía vencer la 
soledad. Podría reunirse[…] y […] formar un tableau vivant de 
incomunicación humana.” (Rothko, 2015, 102.or)  
 Esaldian sakontzen badugu, pentsa dezakegu ezerk ez 
zuela balio, dena alperrik zela, ezerk ez zuela lausotuko 
heriotzaren eta bakardadearen mamua. Egunero mamu horiei 
aurre egiten dien pintore baten ahots frustratua irudikatu 
dezakegu esaldi hauen atzean. 
 Giacomettik berak, ikusten zuen inkomunikazioa hain 
zen itzela honela esaten zuela: “simplemente no puedo 
reproducir lo que veo, para ser capaz de hacerlo tendría que 
morir” (Lord, 2016, 42.or). Giacomettiren ikuspegia oraindik 
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eta muturreragokoa da. Hiltzea beharrezko ikusten du besteei 
bere egia kontatu ahal izateko. Berak ikusten duena edo berak 
munduarengandik duen egiazko bertsioa, guztiz komunika 
ezina dela aitortzen du. Eta zergatik uste zuen hilda, guretzat 
errazagoa izango zela ikustea bere begirada? Bera, bere 
buruaren interferentzia balitz bezala hitz egiten du. Denok 
dakigu, zenbait bizipen, norberaren heriotzan bakarrik direla 
posible. Gandhik berak ere aipatzen zigun egoera hori. 
 Komentario berdinean Bill Violaren The Inocents lanari 
loturik hondo figura eta heriotza bizitzaren arteko analogia 
bat sortzen da. Lan honen egitura erabilita, hondoa heriotza 
bezala eta figura bizitza balitz bezala hartzen ditu autoreak. 
Heriotza, figura hondo bihurtzen denean da. Ideia honi 
jarraituz gogorarazten da, figurak hondoa egituratzen duela 
eta ondorioz hondoak figura. Hondora doazenak, ostera 
figuran agertzen dira. 
 Berriz pentsatzeko, kontzientziaren espazio bat ematen 
dio heriotzak bizitzari. Valentek Náhuatl munduari 
erlazionatuta aipatzen zuen: “necesidad de perpetuar el 
movimiento generador (a través del) r itual de la 
destrucción” (Valente, 2002, 72.or). Colón aurreko amerikar 
kultura honek, bere aitzindariek eraikitako hiriak suntsitzen 
zituzten, hauen gainean beste batzuk eraikitzeko. Kontakizun 
honetatik interesgarrien gertatzen dena gure hausnarketarako 
da: “(que) toda estructura que surge a la luz (que se vuelve 
figura, que se piensa, que vive…) contiene siempre varias otras 
ocultas” (Valente, 2002, 72.or). 
 Valenteren “Rudimentos de destrucción” ataleko hitzak 
hausnarketa honekin lotzen zaizkigu. “Formen menpe ez 
bizitzearen” (“siervo de las formas”) helburuarekin hiltzen da 
norbera bizitzan, eta estaltzen da egindakoa pinturan. Azken 
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geruza horretan egongo litzateke prozesu horren heriotza. 
Paradoxikoa da, formen bitartez formetatik libratu nahi izatea, 
agian hori da forma bakarra. 
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3.6. Irudia 

3.6.1. “Irudia” parametro moduan 

 Irudi hitzak abarkatzen duen errealitatearen barruan, 
tesi honek bi parametro kokatzen ditu: Pintura eta “Irudia”, 
bata bestearen aurkako bezala. 
 Arte plastikoetan denak izango du irudi formatua, 
baina, honen nortasunaren arabera, margolan bat 
pintura-“Irudi” edo pintura-pintura izango da. 
 Pintura dentsoagoa izango da eta “Irudia” arinagoa, 
pintura esentziaz mintzatuko da eta “Irudia” itxuraz, 
gainazalekoa denaz. Antzinako Erroman, imago, foro 
erromatarrean erakusten ziren hildakoei jartzen zitzaien 
argizarizko maskara bati deitzen zitzaion. 
 “Irudia” pintura-dokumentua da, pintura ulergarria. 
“En toda pintura […] conviene distinguir entre elemento imagen 
que es lo reconocible y el elemento pictórico que es el modo en 
que se da a ver” (Casado Arsuaga, 2018, 29.or). 
 Gauza bat da “dar a ver” eta beste bat da “dar a leer”. 
Pintura ikustera ematen da eta “Irudia” irakurtzera. Ikustera 
ematean, istant batean gertatzen da, ez da tenporala, ez lineala. 
Irakurtzera ematean, dokumentu batean ematen da, tenporala, 
arrazionala eta lineala da. Pintura bat irakurtzera bakarrik 
ematen bada “Irudi” bat izango da.  
 Errepresentazioaren pinturak dokumentu funtzioa 
bakarrik bete badezake “Irudi” izango da. Amona pinturan 
modeloa ez da irudikatzen, autoreak ez baitu honekin 
izandako esperientzia dokumentu batera mugatu nahi izan. 
 Horrek ez du esan nahi errepresentazioaren pintura, 
ezinbestean “Irudia” denik. Morandiren natura hilak, 
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Giacomettiren erretratuak, Van Goghen paisaiak esaterako ez 
dira “Irudi”, nahiz eta errepresentazio diren. Pintore hauek, 
erreferentea, pintura loratzeko aitzakia gisara erabiltzen zuten, 
helburua ez zen dokumentu bat egitea. Antonio Lopezen 
maisulanak edo Cartier-Bressonen argazkiak artistikoa den 
balore propio bat dute, ez dira errealitatearen dokumentu 
hutsalak, ez dira “Irudiak”. Kontuz ibili behar da, “Irudia” ez 
da pintura-errepresentazioa, pintura-dokumentua baizik. 
 “En la actualidad hay una tendencia a leerlo 
todo” (Casado Arsuaga, 2018, 30.or). Susan Sontagek Contra la 
interpretación (Sontag, 1996) izeneko testuan gaur egungo 
gizartearen arazo bat seinalatuko digu. Irudiz inguraturiko 
gizarte batean bizi garenez, geure zentzumenak itsuturik 
dauzkagula aipatzen du. “La tremenda multiplicación de las 
obras de arte […] el exceso, […] la superproducción; el resultado 
es la constante declinación de la agudeza de nuestra esperiencia 
sensorial” (Sontag, 1996, 38.or). 
 Forma ulertu egin nahi dugu, hau interpretatzeko 
beharra daukagu, artea irakurri egin nahi dugu, baina gure 
arazoa da honekin izan dezakegun esperientzia estetikoa 
izateko gaitasuna ia desagertu egin dela.  
 Ondorioz, Sontag andereak gauzak beste era batetara 
ikusteko berriro ikastearen behar bat antzeman zuen. 
Artearekin harremanetan jartzeko beste modu baten beharra 
seinalatzen zuen. Berak erotika hitza aipatzen zuen 
interpretazioaren aurretik (Sontag, 1996, 39.or). 
 Gaur egun “Irudia” edonon dago, komunikabidetan, 
publizitate karteletan, sare sozialetan, interneten… autorearen 
beldurra da, olatu honek ez ote duen artea berarekin 
eramango. 
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 “Irudi” hitzak arazo bat seinalatzen du, esanahiaren 
gehiegizko pisua formaren zentzuaren gainetik dagoenean. 
Pintura batek esanahi mugatu bat komunikatzen duenean 
“Irudiaz” hitz egiten ariko ginateke. Baina, pintura baten 
zentzua ez da honek izan ditzaken esanahietara mugatzen. 
 Pinturaren helburua ez da informatzea. "Cuando se 
afirma que la poesía es comunicación no se hace más que 
mencionar un efecto que acompaña al acto de la creación 
poética, el ningún caso se alude a la naturaleza del proceso 
creador." (Valente, 2002, 19.or) Pinturak, poesiak bezala, 
komunikatzeko gaitasuna dauka, baina komunikazioa 
pinturaren baitan dagoen efektu bat bakarrik da ez da inondik 
ere sormen prozesuaren ardatz. 
 Pintura-“Irudi” batek komunikatu egiten du, esanahi 
zehatz bat partekatzen du, informazio hau berdina izango da 
ikusten duten guztientzat. Pintura-pintura batek transmititu 
egingo du eta esperientziak sortuko ditu bere ikusleengan. 
Pintura batek ez du esanahi bera bere ikusle guztientzat.  
 “Irudiak” esanahi konkretuak komunikatzeaz aparte 
sentimendu konkretuak ere inposatuko ditu. John Cagek 
honen musikako bertsioari “música-objeto” (Cage, 1981, 183 
or.) deitu zion. Arte obra baten aurrean kokatzerako orduan, 
ikusleak edo hartzaileak hau nola bizitu nahi duen 
aukeratzeko askatasuna izan beharko luke.  
 “Irudi” batean egileak komunikatu nahi duenak pisu 
gehiegi dauka eta ez dio uzten ikusleari bere bizipen eta 
interpretazio propioak eraikitzen. 
 Cagek dio musika-objektuek: “Subordinan los sonidos a 
la voluntad de los compositores.[…] Me interesa más el hecho de 
que estén allí que la voluntad de los compositores.” (Cage, 1981, 
184.or). Autorearen intentzioa eta pinturaren presentzia, bi 
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lerro ezberdinetan dauden zerbait dira. Aborigena 
australiarrek autorearen espresioa eta honek erabilitako 
medioaren espresioa ezberdinduko dituzte. “Del mismo modo 
que el músico busca la expresión musical, la música del universo 
busca ser expresada” (Morgan, 2005, 48.or).  
 Alde batetik pintorearen espresioa daukagu eta beste 
alde batetik pintura beraren espresioa. Pinturak, ordea, badu 
norabide propio bat gizakiak guztiz ulertzen ez duena. 
“Irudiaren” kasuan pinturaren norabide propioa esanahi 
zehatz batzuen espresiorako menperatua gertatzen da. 
Autorearen intentzioak pinturaren norabide propioa 
menperatzen duenean ez litzateke pintura, “Irudia” baizik. 
 “Irudia” da, pintura bat ideia baten ilustrazio bakarrik 
denean. Pintura-pintura batean ordea ideiak gorputz hartzen 
dute. Garrantzitsua da gorputz hartzearen eta ilustratzearen 
arteko ezberdintasuna nabarmentzea. Ideia bat ilustratzean 
hau azaldu egiten da, argitu, ulermenezko eremu batera 
eraman. Gorputz hartzean, ez da ezer argitzen, ez da ezer 
ulergarriago egiten, besterik gabe beste mota bateko presentzia 
bat agertzen da. 
 Pinturaren esentzia ez da irudizkoa. Valentek zioen: "el 
poeta, [...] Sólo puede escribir, puesto que su mundo, lo inefable, 
le condena a la palabra” (Valente, 2002, 69.or). Pintoreari 
gauza bera gertatzen zaio, esentziak pintorea irudira 
kondenatzen du. Baina irudia eta “Irudia” ez dira gauza bera. 
Pintoreak irudiarekin lan egingo du, baina bere lanak ez dute 
zertan pintura “Irudi” izan, pintura-pintura ere izan daitezke. 
 Oraindik ez da existitzen pintura-pintura bat 
pintura-“Irudi” bategatik ezberdinduko duen makinarik. 
“Irudia” parametro ireki eta interpretagarri bat da. Dena dela, 
eman diren argibideekin irakurlearen esku geratzen da, 

 255



inguratzen duten irudi andana horretatik, zer den pintura-
pintura eta zer “Irudi” ezberdintzea. 

3.6.2. “Irudia” kontzepzio moduan 

 Lan akademiko honetan “Irudi” hitza, pentsatzeko 
modu bat ere bada, errealitatearekin harremanetan jartzeko 
daukagun tresna bat. “Irudi” kontzepzioa da: gizakiok 
begiekin antzematen dugun errealitatearen egitura, 
pentsamenduaren egitura izatera pasatzen denean. 
 “Irudia” pentsamoldea oso baliagarria da, gauza bat eta 
bestea oso garbi ezberdintzen laguntzen digulako, 
errealitatearen panorama logiko eta arrazional bat eraikitzen 
uzten digulako. Gauzak toki batean hasi eta bestean amaitzen 
direla erakusten digu, zerbaiten muga edo ingerada garbi bat 
errekonozitzea posible egiten du. 
 “Irudia” pentsamolde mugatu bat da. Begiak ez du 
dena ikusten, eta ondorioz “Irudi” pentsamoldeak ere ezin du 
dena pentsatu. “Irudi” pentsamoldeak, jasan edo prozesatu 
ezin dituen beste pentsamoldeak ere badira “Gorputza” edo 
fluidity. 
 “Gorputza” pentsamoldean, inguratzen gaituena 
batasun bat da eta behatzailea honen parte. Fuidity 
pentsamoldean, gauza bat bestean bihurtu daiteke eta hauen  
arteko mugak irekiak egongo da.  
 Fluidi ty p ent s amolde an e z b e za l a , “Ir ud i a” 
pentsamoldean: pentsamenduak hertzak ditu, errealitateak 
mugatutako figurak dira, gauzak beste guztiengandik 
ezberdinak edo zerikusirik ez balute bezala ulertu daitezke. 
 Begia neurri batean arriskutsua bihurtzen zaigu. 
Hasieran, ezagutzarako sortua izan den tresna, domeinurako 
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tresna izaten amaitu du. Mendia igotzen duenak lurraldea eta 
paisaia ezagutzeko igotzen du, baina ostera hau kontrolatu eta 
dominatzen du. Francesco Petrarcak XIV. mendean la 
Ascensión al Mont Ventoux (Petrarca, 2019) liburuko 
pasartean, honi buruz hitz egin zuen. Paisaiaren kontzepzioaz 
gain, gizakiak honengan zuen domeinua aipatzen zuen. 
Begiaren ezagutza, grekoz begiaren gnosia, begiaren cracia edo 
boterea bihurtu zen. “Irudiaren” pentsamoldea ojokratikoa da. 
 “Irudia” pentsatzeko forma bat besterik ez da, 
errealitatea askozaz ere konplexuagoa da. Esan daiteke izate 
oro ikusia eta pentsatua izan daitekeen une beretik irudi bat 
dela berez. Errealitatea irudi bat dela esan daiteke, baina hori 
esatea errealitatea mugatzea da. Hauxe da “Irudi”-aren 
kontzepzioa. 
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3.7. Itzala 

 Itzala, pinturaren atzealdeko elementu ezezagun bezain 
garrantzitsu bat bezala agertzen zaigu. Pintura orok dauka 
bere itzala, bere beste aldea, hasierako begirada hutsal batek 
identifika ezingo lukeena. Irudi orok dute azpiko egitura 
ezkutu bat. Ezezaguna den hori litzateke itzala, eta horrek 
bultzatzen du hasiera batean pintura. 
 Itzalari erantsi zaion eduki emozional eta teorikoa 
aipatu behar da. Gau begietan pinturan topatzen denari hitza 
jartzeko, norberaren itzaletik urratutako gorputza dio autoreak. 
Puntu honetan interesgarriena urraketaren ideia da, zauri edo 
min batena, eta honek eramaten gaitu Jean Geneten El 
funanbulista liburuko zauriaren esaldira . Honek zauria, 54

bakardadearekin lotuko du, barne minarekin, sekretua edo 
azal ezina den horrekin. Pinturaren itzalean edo geure 
itzalean, adierazitako elementu hauekin topatu gaitezke.  
 Genetek zauri hori bestearen begietan topatu ahal 
dezakegula esaten du, zenbaitetan, eguzkiari zuzenean 
begiratzea bezain mingarria izan daitekeena. Begirada 
zuzenaren baitan topatuko dugu giza drama, itzala eta honen 
luzapena den gaua. Elkar ikusiko dugu, zure gau begietan. Tesi 
honetan, psique iluna, pentsamendu iluna, norberaren aspektu 
inkontzientea litzateke itzala. 
 Aipamen honi, Calvo Serralerrek egingo dio azken 
ekarpena. Honek, itzala “única forma de verdadero 
conocimiento” figurarekin lotuko du (Calvo Serraller, 1997b).  

 “Esa herida, que se transforma así en el fuero interno […] Cualquier hombre sabe 54

encontrarla, hasta el punto de convertirse en la propia herida. Una suerte de corazón 
secreto y doloroso.” (Genet, 2016, 22.or)
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 Ezin dugu ahaztuta utzi Platonen kobaren mitoa. 
Stoichitak bere Breve historia de la sombra liburuan honako 
hau gogoratuko digu: “El propósito de toda la instalación 
(Platonen mitoan) era hacerles creer, por un momento, que las 
sombras (skias) eran las “cosas mismas”[…] La sombra y el eco 
aparecen en Platón como las primeras falacias de la 
realidad” (Stoichita, 1999, 26.or).  
 “La sombra representa el estadio más alejado de la 
verdad” (Stoichita, 1999, 29.or). Badakigu Platonentzat 
egiarengandik gertuen dagoena eguzkia dela eta urrutien 
itzala. Egiarengandik urrutien itzala, gero irudia, eta azkenik 
gauza bera edukiko genuke. Serrallerren ikuspegia eta 
Platonena guztiz kontrajarriak agertzen zaizkigu, egiaren 
kokalekua, aurkako tokietan kokatzen baitute. Biak agertuko 
zaizkigu irudia eta itxurarekin mesfidati, eta egia beste nonbait 
dagoela aipatzen ziguten.  
 Garbi dago Platon filosofiaz eta ideia absolutuez 
hizketan ari zaigula, eta Serraller artearen inguruko irakurketa 
bat egiten. Orduan Emmanuel Lévinas-ek bere La realidad y 
su sombra artikuluan beste gako bat emango digu: “La realidad 
no sería solamente lo que ella es, aquello que ella revela en la 
verdad, sino que también sería su doble, su sombra, su 
imagen” (Lévinas, 1948, 185.or).  
 Lévinasek artea errealitatearen itzala balitz bezala 
aurkezten digu artikulu honetan, “El arte, entonces, abandona 
la realidad por la sombra” (Lévinas, 1948, 191.or) eta egia 
beste nonbait kokatzen dela esaten du: “en esto consiste la obra 
de arte: en el acontecimiento del oscurecimiento del ser, paralelo 
a su revelación, a su verdad.” Arteak ez digu egia errebelatuko, 
baina, izatearen itzaltze bat, izatearen gau bat izango da. Eta 
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baliteke hori izatea, Serrallerek esaten zuen bezala, artearen 
egia edo kondizioa. 
  Eguzkia egiaren sinbolo gisara kokatzen digu Platonek, 
kolore eder guztien erdian kokatzen den kolore distiratsuena, 
argia, egia. Itzala da beraz, honen beste aldea, ez horregatik 
faltsuagoa edo gezurrezkoagoa. Gaua eta eguna. 
  Itzala, egitura bezala; itzala, giza kondizioaren oinatz 
modura. Calvo Serrallerrek ezkutua eta inkontziente den 
horretaz konturatzearekin lotzen du itzala. Gure itzalezko 
mundua ere hor legoke, geure desioak eta honek eragindako 
sufrimendua eta frustrazioak. Beraz, autoreak itzalari lotutako 
emozioen mundukoak diren elementuak honako hauek izango 
dira: bakardadea, barne mundua, mina, sekretua, desioa eta 
frustrazioa. 
 Amaitzeko, zer esan nahi ote du itzalean sartzeak? 
Itzalean sartzeak aurrerago aipatu dugun “Gorputza” 
kontzepziora garamatza, (ikus glosarioko atal hori). Itzalean 
sartzea, gauzak eten gabe elkar ukitzen ari diren atmosfera 
horretara sartzea litzateke. Sentikortasun berezi bat izango da, 
non dena gardena eta opakoa den aldi berean, jarraikorra eta 
etena aldi berean, espazio plastiko bat balitz bezala. Guztia, 
korronte bat edo inpultso propio bat balu bezala ikustea 
litzateke errealitatea. 
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3.8. Lotura organikoa  

 Zer esan nahi du egindako lanak lotura organiko bat 
duela? Egindako guztia gorputz bat bezala dela eta barne 
logika integral bat duela. Honen barruan sartzen dira: testua, 
hausnarketa, pintura, marrazkia eta animazioa; dena. 
 Autore baten obran, lotura organiko baten presentzia 
egotearen ideia, tesi honen hipotesi nagusia da. Jungek 
aipatzen duen kaosaren baitako ordenaren ideia da. Honek 
esan nahi duena da, prozesua, obra, eta honen alboan 
sortutako hausnarketaren artean, lotura organiko bat dagoela. 
Eta baita egindako komentario guztien artean ere. 
Pentsamendua, sentimendua eta akzioak lotutako ekintza 
guztiok, lotura organiko bat dutela susmatzen da. 
 Honek zer esan nahi du? pentsatutakoa eta egindakoa 
eskutik helduta doazela. Pinturaren bitartez buruan loturak 
sortzen diren une berean, hausnarketa bat integraturik joango 
dela obran. 
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3.9. Marrazkiak eta animazioa 

 Nahiz eta pinturaren testuinguruan eraikitako tesia 
izan, testu honetan guztian, pintura eta marrazkia hitzak 
nahastu egiten dira. Hemen sortzen den galdera nagusia 
honako hau da: zergatik erabiltzen dira animazioak eta 
marrazkiak pinturari buruzko tesi batean? 
 Egun, diziplinen arteko lerroa trazatzea geroz eta 
zailagoa gertatzen da. Beti izan dira oso hurbileko diziplina 
pintura eta marrazkia, ia erabilitako materialak bakarrik 
bereizten dituelako. Kezkak eta oinarriak oso antzekoak dira, 
guztiok, irudi manual bat eraikitzearekin baitute zerikusia. 
 Zergatik erabiltzen dira animazioak eta marrazkiak? 
Prozedura hauek autoreak pintura teknikaren barruan 
ulertzen dituelako. Prozesu hauek pinturarekin lotura estua 
dutelako. 
 Marra da, tesi honen autorearentzako pinturaren 
oinarrizko baliabidea, gainerako guztiak sintetizatzen dituena. 
Puntua, luzatu ez den lerro bat litzateke eta mantxa edo planoa 
marra lodi bat. Testu honen autoreak marrari ematen dion 
garrantzia ikusita, ez da harritzekoa bere pintura tesian 
marrazkiak erabiltzea. 
 Tesi honetan, guztia da pintura, nahiz eta zenbait 
ekarpenek ez duten pintura materiala erabiltzen, beraien 
ekarpena piktorikoa da. Edozein pinturak bezala, marrazkiak 
forma eta koloreari erantzuten dio.     
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3.10. Paper zuria  

 Hasieran Animazioak kapituluan hitz egiten da Simone 
Weilen Graziaren figurari loturik. Bigarren Euria 
komentarioan aipatzen da Gilles Deleuzen “clichéaren” ideiari 
lotuta.  
 Paper zuria, irudimena eta graziaren arteko borroka 
horretan jartzen da, izan ere irudimenak graziaren zirrikitua 
betetzen baitu. Grazia, tesiari dagokionez, prozesua beraren 
kondizio hutsarekin lotzen da, prozesuan hustua dagoen 
horrekin.  
  Oteizak seinalatzen zuen bera zoriontsu zela paper 
zuriaren aurrean, graziak bete egiten zuela, Simone Weilek 
esaten zuen bezala. Van Goghek ere, zioen bere gutunetan, 
mihise zuriak diola beldurra pintore onari eta ez alderantziz. 
Beraz, zer da pintore onak “paper zurian” bilatzen duena? 
Weilek graziaren baitako zirrikitua bilatzea, Deleuzenek 
“cliché” nardagarri hori akabatzea. 
 Garrantzitsuena zera da, nahiz eta paper zuria 
“clicheaz” betea egon eta amaieran berriz “clichea” eskuratu, 
graziarengana edo aipaturiko zirrikitu horretara, pinturaren 
bidez eginiko gerturatze guztiak, autorearentzako 
sendagarriak direla. 
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3.11. Trantzea  

 “Trantze” hitza, prozesu artistikoan, egileak izan 
dezakeen egoera bati izena jartzeko aukeratu den hitza da. 
Baina zer esan nahi du trantze hitzak?  
 RAE hiztegiak “trantze” hitza latineko transīre hitzetik 
datorrela dio eta 'pasar, ir al otro lado’ esan nahiko luke . 55

Honetaz gain beste hiru definizio emango dizkigu.  
 Lehenak dio: “trantzea” “momento crítico y decisivo por 
el que pasa alguien”. Zentzu horretan definizio honek, bat 
egiten du tesian pintura prozesuan atxiki den terminoarekin, 
izan ere, aipatzen den trantzea, pintura prozesuan 
erabakigarria den pasarte bat izan delako.  
 RAEk ematen digun hurrengo definizioa honako hau 
da: "estado en que un médium manifiesta fenómenos 
paranormales”. Definizio hau ez da lehenengoa bezain ongi 
egokitzen gure adierara, izan ere ados gaude “trantzea” egoera 
bat dela, baina ez gaude ados aurkezten duen helburuarekin. 
Pinturan “trantzea” aipatzen denean, autorea ez da medium 
bat bihurtzen.  
 Azken definizioak honako hau dio: “estado en que el 
alma se siente en unión mística con Dios.” Azken bi definizio 
hauek, trantzearen bitartez lortu nahi duten helburua 
ezberdina da, eta aipatzen ari garen “trantze” hitzaren adiera 
plastikoak, ez lituzke helburu hauek partekatuko.    
 Pinturan trantzearen helburua ez da medium 
bihurtzea, ezta jaungoikoarekin batasun mistiko batera 
heltzea. Arteari dagokionean, trantzea bi helburu nagusigatik 
probokatzen da: Lehena, beste helburu zehatzik gabe, trantze 

 https://dle.rae.es/trance  [2020-10-12]55
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egoeran bertan egoteko eta esperientzia hori bizitzeko. 
Bigarren, trantzeak bizitzen duenarengan eraldaketa bat 
probokatzen du, eraldaketa hau kezka plastikoei aurre egiteko, 
eta bizitzari ere aurre egiteko erabilia izan daiteke. Aurrerago 
azalduko da trantzeak bizitzen duenari zein erreminta ematen 
dizkion. 
 Gure “trantze” hitzaren helburuak aipatu ditugu, baina 
hala ere, ez dugu oraindik definizio garbirik eman. 
Honetarako lagungarria zaigu Oxford hiztegiaren definizioa: 
“Estado en el que se suspenden las funciones mentales normales 
de una persona.” . 56

 Azken definizio honek klabe bat ematen digu, izan ere, 
giza zentzumenen parametro normalak suspenditurik 
geratzen dira “trantze” egoeran. RAE hiztegiak esango digun 
bezala beste aldera pasatzeko. Garunaren funtzionamenduak 
ez ohiko parametro batera egingo dute salto. 
 Trantzearen egoeran garunari gertatzen zaiona 
deskubritu nahian zenbait neurologok ikerketa bat egin zuten. 
Honetan Southampton-go Unibertsitateak (Erresuma Batua), 
Queen-go Unibertsitateak (Kanada) eta Postdam-go 
Unibertsitak (Alemania) parte hartu zuten eta `Brain Network 
Reconfiguration and Perceptual Decoupling During an 
Absorptive State of Consciousness´  artikulua argitaratu.  57

 https://www.lexico.com/es/definicion/trance [2020-10-12]56

 Artikuluaren erreferentzia osoa: 57

HOVE Michael J, STELZER Johannes, NIERHAUS Till, THIEL Sabrina D, 
GUNDLACH   Christopher, MARGULIES Daniel S, VAN DIJK Koene R A, 
TURNER Robert, KELLER Peter E, MERKER Björn. 2015. Brain Network 
Reconfiguration and Perceptual Decoupling During an Absorptive State of 
Consciousness. Cerebral Cortex. Oxford University Press.
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 2015ean Cerebral Cortex aldizkarian argitaratu zuten 
artikulua, Oxford University Press delakoak editatzen 
duenean.  
 Ikertzaileek 15 xaman hartu zituzten eta hauen buruak 
aztertu zituzten. Hauei trantze egoeran sartzen ahalegindu 
ziren zientzialariak danbor batzuen soinu erritmiko batzuen 
bitartez. Trantzea bizitu zutenen garunak analizatu ostean 
ikusi zutena izan zen, trantzeak garuna ezagutzarako 
prestatzen duela. Tendencias21  weborriak bitartekari lanak 58

egingo dizkigu artikulu originala eta interesatuaren artean. 
Weborri honetan ikerketaren ondorioak honako hauek izan 
zirela esaten digu: “el trance parece involucrar a redes cerebrales 
específicas y coactivas, y desconectar el procesamiento sensorial. 
Esta reconfiguración de la red cerebral tendría como efecto un 
estado de pensamiento en el que pueden darse la integración y la 
comprensión”.  
 Integrazio gaitasuna eta ulermena garatzen dituen 
egoera bat litzateke “trantzea”. Definizioari lagunduz, weborri 
honetan azalduko digute [que] “se considera que “caer o entrar 
en trance” es un proceso psicológico por el cual un individuo 
alcanza un estado de conciencia alterado, y desconectado de lo 
que le rodea”; horraino gure definizioarekin bat egingo luke.  
 Beraz, esan dezakegu xamanek bizitzen duten trantzea 
eta autoreak bizitu duen “trantzea” gauza bera dela? Autoreak 
ez luke jakingo galdera honi erantzuten ez baita xamana, baina 
esan daiteke, antzeko esperientziak direla. 
 “Trantzea”, pinturan behintzat, kontzientzia egoera 
eraldatu bat da, eta egia da, neurologoen artikuluak 
baieztatzen digun bezala, kanpoko munduari loturiko 

 https://tendencias21.levante-emv.com/el-estado-de-trance-prepara-al-cerebro-58

para-el-conocimiento-segun-un-estudio_a40914.html [2020-10-12]
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zentzumenak murriztuak gertatzen direla. Modu xalo batean 
esango dugu zentzumenak “bestera” pasatzen direla, 
autorearen baitan eraldaketa bat ematen dela, eta honi zenbait 
erreminta ematen dizkiola. Hauek, pintura praktikan eta 
bizitzan gertatuko denaren ulermena eta integraziorako 
erremintak izango lirateke, xamanen kasuan gertatzen den 
bezala. 
 Prozesu artistikoei dagokionez “trantzea” ekintzan 
gertatzen da, eta ardatz moduan lan artistikoa izango luke. 
“Trantzea” ekintza artistikoan gertatzen da eta honi loturik, 
gertatzen ari den unean prozesu artistikoarentzat ematen da. 
Prozesu plastikoei lotuta, autoreak ezagutu duen “trantzeak” 
ardatz bat du.  

    **** 

 Jarraian, autoreak “trantzearen” inguruan izan duen 
esperientzia azalduko du. Tesi honen autoreak “trantzea” 
prozesu errepikakorrei lotuta ezagutu du. “Trantzea”, 
animazioetan, 1000 origamizko txori egitean eta Euria 
prozesuan bizitu izan ditu. 
 “Trantze” egoerak arreta, abstraditzearekin eta 
inkontzientearekin du zerikusia. Zerbait errepikakorrean 
arreta betea jartzen da, honetan abstraditzen da; hainbeste, 
honen kontzientzia galtzen duen arte. Une horretan beste 
arreta mota bat jartzen da martxan.  
 Prozedura errepikakor tantriko horretan, autoreak 
egiten ari den hori ez du logikoki pentsatzen, arrazoimena ez 
dago hor. Gorputzak ekintza errepikakorraren logikan jartzen 
du arreta. “Trantzean” arrazoimenak eta logikak norabide bat 
dute eta autorearen arretak beste bat. Logika, prozesutik 
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abstraditu egiten da; hau da, egiten ari garen horretan ez du 
esku hartzen. Bestalde, autorearen arreta prozesuan 
abstraditzen da; hau da, egiten ari garen horretan bakarrik 
zentratzen da. 
 “Trantzearen” helburua autorearen kontzientzia 
“bestera” pasatzea da, egiten ari dena ulertzeko gaitasuna 
irabaz dezan. Trantzean objektua eta subjektua nahastu egiten 
dira.   
 “Trantze” egoerak, desio eta intentzio zehatzak, 
prozesu artistikotik kanporatzea ahalbideratzen du. 
Intentziorik ez izatea intentzio zorrotz bat da, nahiz eta 
logikoki paradoxa bat izan. 
 “Trantzeak” artearen prozesuan agerturiko paradoxak, 
eta irteerarik gabeko labirintoen gainetik salto egitea, 
ahalbideratzen ditu. Prozedura artistikoetan, gertatzen ari 
dena ulertu baina aldi berean ez ulertzea, ematen den zerbait 
izaten da. “Trantzeak”, sostengatu ezinezko egoera honen 
integratzea, posible egiten du. 
  “Trantzeak” ulertu gabe, gertaerak direnak direla ere, 
oztoporik gabe —eta batez ere beldurrik gabe— aurrera 
jarraitzea posible egiten du. Eta puntu honetan lotzen zaigu 
autorearen esperientzia xamanen esperientziarekin. Bestalde, 
esan daiteke ideiak, pentsamendu arrazionala eta logikak 
“trantzea” oztopatu egiten dutela; honela da behintzat 
autorearen kasuan. 
 Dena dela ideia edo proiektu zehatz bat prozesuan 
planteatzeak, nonbait amaiera bat proiektatzen du.  
 “Trantzea”, prozesuan eramaten uzte bat da. 
Ekintzaren egiarekin harremanetan jartzeko modu bat. 
“Trantzeak” ekintzaren egia onartzearekin zerikusia du. 
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 Espektatibak, “trantze” egoeran interferentzia moduan 
jokatuko du. Espektatibarekin autoreak ez du bere gogoa 
gertatzen ari den horretan izango, gertatzea nahi duen 
horretan baizik. Modu honetan zailagoa izango zaio 
prozesuaren barruko gertaeren egia onartzea. Desioak 
“trantze” egoera nahasi dezake. Intuizioak eta momentuko 
beharrak bideratuko dute “trantzea”. 
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4. Ondorioak 

 Nire lagunak eta biok 11 urte genituen. Lurrezko 
aldapa batean jolasten genuen. Aldapa honen gainean iturri 
bat zegoen. Ura botatzen genuen aldapan behera eta lurra 
lokatz bihurtzen zen. Bizitzaren jario bat sortzen zen, dena 
flexiblea bihurtzen zen, malgu. Zoriontsu nintzela oroitzen 
dut. 
 Lurrean arrasto bat eginez, ura erreka bihurtzen zen, 
bizitzaren erreka. Uste dut berari bururatu zitzaiola ura 
sostengatzeko presa bat egitea. Badirudi ideia ura sostengatzea 
zela, bizitza sostengatzea. 
 Zirkulu formako horma bat egin genuen errekaren 
erdian. Presa txiki honek zulo bat zeukan gomazko tutu 
batekin, uraren jarioa eten ez zedin. Ez zen komeni bizitza 
gera zedin, ezer ezin da betirako sostengatu, zikindu egiten da, 
usteldu. 
 Bera gazte joan zen, nik hemen jarraitzen dut, berriz 
topatzen garen arte. Baliteke arteak galera bati aurre 
egitearekin edo bizitzaren jarioaren aurrean zer egin 
jakitearekin zerikusia izatea. 
 Urarekin eta lurrarekin jolasten genuen, batzuetan bere 
fluxuan joaten uzten genion, bestetan sostengatu egiten 
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genuen. Baina inportanteena zera zen, azkenean bere bidea 
egiten uzten geniola, joaten uzten geniola. Modu honetara 
egin behar izan genuen guztiok berarekin, joaten utzi behar 
izan genion, ez zegoen besterik. Eta azkenean gauza bera 
gertatuko zaigu guztioi ere, joateko baimena eman beharko 
diogu geure buruari. Lana da heriotza sostengatzea, lana 
bizitza sostengatzea, lana artea sostengatzea. Umeak ginenean 
eskuekin egiten genuen, jolas bat balitz bezala.  
 Baliteke artea heriotzaren mamuari aurre egiteko 
tresna bat izatea. Heriotza, pintura bezala, azken finean zera 
da: irudi bat. Irudiak hegan eginaraz dezake eta lurretik 
aldendu, bestalde honen materialtasunarekin jokatuz gero, 
mina arindu egin daiteke. Autoreak pintura ez du ikusi nahi 
desio eta harrapa ezinezko edertasunen eremu moduan, ezta 
sufrimendu sortzaile bezala ere. Pintura ukimenaren eta 
materialaren lurralde umil bezala ikusi nahi du. Lokatza, 
arreta eta material moduan. 
 Tesia egin ostean eskema bat agertzen zaigu begien 
aurrean: erdian pintura daukagu, goian zerua eta behean lurra. 
Tentsioa sostenga ezina denean zerura edo lurrera begiratzen 
dugu. Asko jaistea eta asko igotzea biak arriskutsuak dira. 
Zerura gehiegi begiratzea ametsetan bizitzea da, utopiak 
sinestea. Hau ideien mundua da, desioaren eta domeinuaren 
lurraldea. Bestalde, lur azpira sartzea, gorputzaren 
hilkortasuna pairatzea da, ezertan ez sinestea, galera eta 
gabezien lurraldea. Pintura, zerua eta lurraren artean legoke, 
hauen bien arteko orekan.  
 Sostenguaren kontzeptua baliteke ilusio bat izatea, 
azken finean ura aldapan behera baitoa, eta azkenean 
konturatzen gara ez dugula deus ere kontrolatzen. 
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 Baliteke urarekin egiten genuen bezalaxe, tesi honetan 
egindako guztia gorputz batean sostengatzea. Eraldatzen doan 
gorputz bat agertu zaigu, eraldaketako uneen artean jarraipen 
bat duena. Tesiaren egite prozesuak, objektu konkreturik 
heltzen ez duen egitura baten forma du, eta bidean zenbait 
objektu eta gai lotu zaizkio egiturari. 
  
    **** 

 Hipotesi nagusiari erantzungo diogu: ba al da 
ordenarik, tesi honetan egindako ekintza guztiek osatzen 
duten kaosaren artean? Lan pertsonalaren barne ardatza 
aurkitu al da? eta ardatz hau edo hauek egongo balira zein 
formatu izango lukete? 
 Galderei urrenez-urren erantzunda, esan behar da 
ordena badela. Kontua da, ordena hori nola azaldu daiteken, 
eta egiturazko lerro horiek zein puntutaraino azalduak izan 
daitezkeen. Tesi honetan, ardatzak bat baino gehiago aurkitu 
dira. 
 Ardatzek, ezinbestean, azalpen bat posible duen asmo, 
desio, intentzio edo kezka formatua, hartzen dute. Analisi hau 
egiteko, tesian idatzitako ideia edo kontzeptu nagusien 
gainbegirapena egin da, eta tesi osoan zehar errepikatzen 
diren kontzeptuak kontuan izan dira. Zenbait desio edo 
zentzu nagusi identifikatu dira: batzuk asmo kontzienteak dira 
eta besteak kezka erreal inkontziente konstanteak. 
 Tesiaren autorearen lana kontutan hartuta, tesian 
modu konstantean eta loturik agertzen diren asmo 
kontzienteak ondorengo hauek dira: lehenengo, autoreak 
pintura ez dominatzea, nahiago izan da John Cageren 
“dia logatze” kontzeptua. Bigarren, bere prakt ika 
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“Irudiarengandik” urruntzea, eta hirugarren, arreta betea eta 
honen bitartez kontzientziaren eraldaketa. Hauek dira hiru 
asmo edo desio kontzienteak. 
 Beste aldetik, kezka konstanteak eta lanaren 
bultzatzaile diren bi ardatz daude: lehena, materialtasunera 
jaistea giza dramari begietara begiratzeko; eta bigarrena, 
lehenengoari loturik, giza dramaren inguruko kezka 
existentzial konstantea.  

4.1. Asmo kontzienteak  

4.1.1. Pintura ez dominatzea 

 Tesian zehar aztertutako lanetan pintura dominatu 
beharrean (medio bezala) pinturak autorearen akzioak 
dominatzeko asmo bat agertzen da beti. Hau, Amona eta 
Animazioak kapituluan indarrez beteta igartzen da.  
 Animazioaren kasuan, pintura ez dominatzeko asmoa 
dago deriba prozesu bat delako, eta neurri handi batean 
akatsak bideratua delako. Era berean, “gertu” prozedura mota  
ere erabiltzen da, marrazki guztien emaitza bukatu arte ez 
direlako ikusten. 
 Gau begietan pinturan ez da hain nabaria, baina 
pintura itzal kolore ilun horietan kokatzeak, aipaturiko 
ojokraziarekin edo begiaren agintearekin apurtzeko asmo bat 
adierazten du. Zerbait dominatzeko identifikatu egin behar da 
eta argi ikusi, bestela ez da posible domeinua. 
 Euria seriearen komentarioan, autoreak aitortzen du 
prozesuak berak hartzen dituela erabakiak ez autoreak. Lehen 
erabakia da autorearena, baina lerro zuzenen okertzeak eta 
eskuaren pultsioak sortutako kurbak, autorea gertatuko 
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denaren domeinua galtzera eramaten dute.      
 Bestalde, marrazki hauek, pultsio edo azpi erritmo 
inkontzientea probokatzea dute helburu. Nahiz eta horrela 
marrazteak teknikaren domeinua eskatzen duen, azkenean 
autorea konturatzen da, prozesuak eraman egingo duela eta 
bukaeran berak ez duela ezer kontrolatzen. 

4.1.1.1. Pintura/bizitza ez dominatzea 

 Amona atalean pintura, bizitza eta heriotza lotu egingo 
zaizkigu. Baliteke eternitatearen kontzeptua eta artea 
bizilagunak izatea, zein ote da hauen harremana? Egon 
badaude asko, pentsatuko dutenak, arteak eternitateari 
opariak egiten dizkiola eta eternitateak opari hauek bere 
etxean edukitzen dituela. Artistak eternitatea limurtuko balu 
bezala. Ondorioz, artea eternitatea konkistatzeko tresna bat 
dela pentsatu daiteke. Tesi honetan, maila ideologiko eta 
teorikoan bada ere, pintura ez da dominatzeko tresna bat 
bezala ulertzen. 
 Eternitatearekin, bizitzarekin eta heriotzarekin 
harremanetan jartzeko medio moduan ulertzen da pintura. 
Azken finean pinturak egiten duena da, gizakia pinturaren 
materialarekin harremanetan jarri.  
 Baliteke artea eta eternitatea elkarrekin jolasten diren 
bi bizilagun izatea, eta posible da gizakiak noizbehinka 
agertzen diren bizilagunak izatea. Autoreak, bere iritzi apalean 
bada ere, pentsatzen du, gizakiak hauen elkarrizketaz ez direla 
asko enteratzen. 
 Zenbateraino autoreak dominatzen duen pintura eta 
zenbateraino pinturak dominatzen duen autorea, tesi guztian 
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zehar kezka nagusi da. Erramun Landa Mendibek  esango 59

zigun pintatzen dugunean “pinturak gaituela”. Azkenean, 
kezka existentzial batean bihurtzen zaigu: zenbateraino gaitu 
bizitzak edo zenbateraino dugu bizitza, zein dago zeinen 
gainetik? Bizitzaren patuaren jabe gara edo patuak gaitu? 

4.1.1.2. Ez definitzea 

 Pintura ez definitzea autorearen interes konstanteetako 
bat da. Nahiz eta tesian aztertu diren prozesu guztietan agertu, 
aspektu hau animazioan aurkitu daiteke modu garbi batean. 
Animazioaren ezaugarri bat da, irudia ez dela inoiz definitzen, 
ez da amaitzen ezer konkretua izaten. Marrazki talde honetan 
agertu daitezke errekonozitu ditzakegun ideiak, irudiak, baina 
ondorengo segundoetan ihes egingo digute.  
 Ideiek errealitatetik daukagun irudia ixten dute, 
definitu egiten dute. Tesi guztian zehar ikusten da autoreak ez 
daukala intentziorik pinturaren errealitatea ixteko, are 
gutxiago errealitatea zer den edo ez den azaltzeko, ez 
definitzeko. 
 Pintura prozesuan, ideia hauek, konturatze uneak dira, 
neurri handi batean gauza baten hasiera eta aurrekoaren 
amaiera. Definizioaren baitan dago amaieraren ideia. Bide 
honetatik esan daiteke pintura prozesuan jakitea, amaitzea 
dela. 

 Lehenago aipatzen genuen bezala, Erramun Landa Leioako Arte Ederren 59

fakultateko pintura saileko doktorea da. 2013-tik 2016 bitartean tesiaren autorearen 
irakaslea zenbait ikasgaietan: Pintura III, Metodologia eta prozesu piktorikoak, 
Testuinguruari erlazionatutako pintura praktikak eta Técnicas de representación 
pictórica.
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 Autoreak beldurrik gabeko behaketa bat nahi du. 
Beldurrak eteten du behaketa. Hala ere denok dakigu, 
ezinbestean, beldurra bizitzaren parte dela. 

4.1.1.3. Grazia eta domeinua 

 Simon Weilek imajinatu gabe maitatzera gonbidatuko 
gaitu, irudiak eta irudimenak grazia neutralizatzen dute. 
Aurreko paragrafoan irudiak prozesuaren behaketa garbia 
etengo zuen bezala, irudi eta irudimenak grazia estaliko dute. 
 Dominatzeko grinak grazia hiltzen du. Ildo honi 
jarraituz, autorea konturatu da pinturarekin duena ez dela hau 
dominatzeko nahia, honekin harremanetan jartzeko grina 
baizik.  
 Erramun Landak esango zigun: pintura ez da amaitzen, 
amaitzen bada, ez da pintura . Posible da pintura definitzen 60

bada, pintura dominatzen bada, hau pintura ez izatea. 

    **** 

4.1.2. “Irudiarengandik” urruntzea 

 Autoreak “Irudia” bere prozesutik baztertu nahi izan 
du erabaki pertsonal bezala. “Irudia” azaleko eta hutsala den 
pintura dela dio. “Irudia” pintura-dokumentua da, pintura 
ulergarria. 

 2014an Testuinguruari erlazionatutako pintura praktikak ikasgaian izandako 60

elkarrizketa batean egindako komentario pertsonala.
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4.1.2.1. Esanahietara ez mugatzea 

 Pintura “Irudira” mugatzen dela sinestea, pintura 
komunikazioa bakarrik dela sinestea da. Tesi honetako 
prozesuetan etengabe, guztiz definitu gabeko esanahi unitatea 
bilatzen da. “Irudiak” pinturaren esanahia dominatzearekin 
dauka zerikusia. Bilatzen dena ere, pinturak duen norabide 
propioa da, norabide hau da gizakiak guztiz ulertzen ez duena. 
 Esanahiak ideia konkretu batzuetara mugatuko dute 
pintura. Hala ere, pintura baten zentzua ez da honek izan 
ditzaken esanahietara mugatzen. “Irudiarengan” autoreak 
ikusten du pintoreak kontzesio bat egiten duela bere 
ikuslearekin. Pintorea, pintatzean, bere bakardadearekin 
topatzen da, eta bere bakardadearekin harremanetan jartzeko 
daukan kodea, ez du zertan ikuslearekin partekatzen duen 
kode berdina izan beharrik. 
 Amona kapituluan adierazten da, pintura horretan 
dagoena, ezagutza dela eta ez esanahia. Ezagutza hori da 
gorputzean geratu daitekeen bakarra, esanahiak buruan 
bakarrik du pisua, eta buruak ahaztu egiten du, baina 
gorputzak ez.  

4.1.2.2. Autonomiarik gabe 

 Pintura “Irudira” mugatzen dela sinestea pintura ideia 
eta kontzeptuetara lotuta bakarrik existitzen dela sinestea da; 
hau da, pintura kontzeptu eta ideia konkretu batzuengatik  
autonomo ez dela sinistea izango litzateke. 
 Pintura bat, ideia, intentzio edo esanahi baten 
ilustrazio denean “Irudi” deitu zaio tesi honetan. “Irudi” batek 
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ez du autonomiarik izango; hau da, ez du ibilbide propiorik 
izango.  
 Ideiak pinturari loturik bizi dira, hau sortu haurretik 
autoreak ditu eta, pintura bat behatzen dugunean ere ideiak 
ditugu. Hala ere, iradoki nahi dena da, ideia horiek gizakiak 
dituen fenomenoak direla, ez pinturak gordetzen dituen 
altxorrak.  
 Pinturaren altxorra, honek gizakiari ideiak lotzeko 
ematen dion aukera da. Pintura prozesuan, ideia batek gorputz 
hartzean, honen nortasun kristalizatua magmatiko bihurtuko 
da. Velázquezen kristoak, esaterako, esanahi konkretu bat 
dauka kristauentzat. Baina pintura-pintura denez, badakigu 
pinturak esanahi eta ideia konkretu hauek transzenditzen 
dituela eta beste zentzu bat hartzen dutela esanahi hauetaz 
gaindi dagoena. 

    **** 

4.1.3. Arreta betea, kontzientziaren eraldaketa  

 Hirugarren asmoa pintura prozesuan, arreta betea 
jartzearen bitartez, autorearen kontzientziaren eraldaketa bat 
lortzea da. Aspektu hau indar betean Euria eta Animazioak 
kapituluetako prozesuetan agertzen da.  
 Prozesu guztiak dira detailean zentratutako prozesuak, 
autoreak arreta une handia bilatzen du honen bitartez. 
Pinturaren osagai nagusia arreta da. 
 Behaketaren une betean gauza bat hil eta besta jaiotzen 
da, bai pinturan eta bai autorearengan, eta honen ondorioz 
pentsatzen da, pinturaren eraldaketaren egitura autorearengan 
integratzen dela. 
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 Ematea eta hartzea gauza bera dira, pinturari arretaz 
begiratzea geure buruari entzutea da. Norberaren gorputzak 
behar duena azalduko du, eta geure adimenak arazo 
honentzako erantzun bat prestatuko du. Geure erantzukizuna 
da, adimenak edo kontzientziak agindutakoari akzioen 
bitartez obeditzea, bestela ezin da gorputzaren zikloa itxi. 
 Ziklo hau ixten denean berriz hasten da, eta etengabe 
gorputza bere burua ezagutzen joaten da, benetan behar 
duena identifikatzen. Horrela eraldatzen joango da poliki 
poliki pinturarekin, eta batez ere inguratzen duenarekin 
harremanetan jartzeko modua aldatuko da. Kontzientziaren 
eraldaketa erreal bat egon denaren froga, akzioa da. 
 Tesi guztian zehar pintura introspekziorako erreminta 
moduan erabiltzen ahalegindu da autorea, nor bere buruaren 
inspekzio, disekzio eta obserbaziorako medio bezala. Bere 
baitan ezezaguna den itzal horretan sartzeko esku argi 
moduan.  
 Norberak egiten duena zorrotz behatuta, denbora 
mantso baten barruan, norberarenak ziren ustezko irudiak 
erortzen joango dira, berezkoak diren formekin ordezkatzen 
doazen bitartean. Norberak honela nor bere subjektibitatearen 
itzala ezagutu ahal izango du azkenean. Eta norberarena zela 
pentsatzen genuen irudia apurka desgastatzen joango da eta 
honen azpiko egiazko egiturak forma hartuko dute. 
 Pintura prozesuan, arretaren bitartez lortutako 
konturatze uneak lurrartze bat bezala dira. Pintura 
konturatze-ohartze bat gertatzen denean hasten al da? 
 Detaile batean mundu guztiaren sintesia daukagu. 
Agnes Martinen lanetan gertatzen den bezala, fokua edonon 
jartzen dela ere, egitura konplexu bat edonon errepikatzen 
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dela ikusiko dugu. Mundu osoaren konplexutasuna biltzen da 
toki guztietan.  
 Ideia bera errepikatzen da Euria komentarioan eta 
esaten da arreta betea jartzen denean, gainerako guztiaren 
sintesi bat ematen dela.  

    **** 

4.2. Kezka konstanteak 

4.2.1. Materialtasunera jaistea 

 Gau begietan pinturaren benetako masa eta 
materialtasuna eskuan sentitzearen garrantzia aipatzen da. 
Giza dramaren aurrean baliteke materialtasunera itzultzea 
sufrimenduari aurre egiteko medio bat izatea. Amona 
margolana ere pinturaren apaltasunera eta materialtasunera 
itzultzeko ahalegin bat da. 
 Animazioak komentarioan grazia aipatzen denean ere 
materialtasunera itzultzeko grina agertzen da. Grazia, 
prozesuaren gertaera purua da. Kezka ez da prozesuak 
proiektatzen duen irudia edo irudimenean zentratzea. Ideiak 
eta pentsamenduak ez dira pintura berarenak, gero honi 
atxikitutako agenteak baizik. 
 Testuinguru honetan, ez da garrantzitsua ideiak 
esateko daukana, baizik eta ideiak errealitatean nola 
moldatzen diren, nola usteltzen diren. Ideiaren nortasun 
plastikoa, aldakorra, hilkorra, hori da autorearen kezka. 
 Intentzio zehatzen eta desioen disolbatze eta ahazte bat 
da bilatzen dena. Kezka edo asmoa da ekintzan egotea, 
besterik gabe, intentzio eta desio zehatzik gabe. 
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 Ametsetik lokatzetara jaisteko asmo horretan, Amona 
margolanean, modeloaren tailerrean egindako prozesua 
esperientzia moduan balioztatzen da, ez irudi moduan. 
Irudirik ez duen gertaera da transmititzen zailena.    
 Euria komentarioko marrazkietan, ekintzaren 
egiarekin topatzea eta horretan paziente izatea ikasketa bat da. 

4.2.2. Giza dramaren inguruko kezka existentziala 

 Dramaren nukleoa heriotza da. Honetatik deribatuko 
dira gainerako elementu guztiak.  
 Heriotza gertaeraren aurreko ezinegona aipatzen digu 
Rothkok, honen luzapenez bizitzaren aurrean sortutako 
ezinegona ere kezka nagusi bihurtzen da tesian. Gau begietako 
aurrez aurreko begirada zuzen horrek, erakusten dio autoreari 
ezin duela ihes egin bere buruarengandik. Tristura betirakoa 
izango zela aipatzen dio Van Goghek. Ezinegona, tristura eta 
bakardadea autoreari behin eta berriz agertuko zaizkion 
elementuak izango dira. Zauria, mina, kezka eta bakardadea 
gizakiongan dauden elementuak dira. 
 Heriotza akats da? zergatik hiltzen gara? zergatik bizi 
gara? Bidean ez galtzeko, gertaerei akats deitzen diegu. Beraz, 
heriotza akats al da munduaren prozesuan? Zergatik hiltzen 
gara? bidean ez galtzeko? 
 Autoreak akatsa integratu egingo du, munduak 
gizakion heriotza integratzen duen bezala. Heriotza 
munduaren osagai egingo da. 
 Erantzun gabeko galderak sufrimendua eragiten du, 
erantzundakoak asegabetasuna. Pinturak galderari erantzuten 
dio erantzun gabe. Erdian geratzea al da pintatzea? 
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 Heriotzak zulo bat sortzen du. Orain materialtasunera 
jaitsiz galdetu daiteke: non ote dago zulo hori? kanpoan ala 
barruan? paisaian ala gorputzean? bihotzean, buruan?   
 Haurraren eskuak lokatzez zikintzen dira. Hildakoak 
formetan egiten dute habia. 

 285



4.3. Amaiera? 

 Tesi honen autoreak, zenbait urtetan zehar egindako 
lan piktorikoaren zentzuaren konplexutasunari argi apur bat 
igorri ahal izan dio. Asmo kontzienteak eta kezka konstanteak 
identifikatu ditu. Forma honetan azaldu dira lan pertsonalaren 
ardatzak. 
 Tesi hau pintatzeak eragindako pentsamendua 
garatzera eta egituratzera heldu da. Erabilitako metodoa, lan 
pertsonalaren ardatzak antzemateko balio duela frogatu da. 
Tesi honek egin duen gauzarik bereziena, prozesuan bertan 
izandako pentsamenduetan oinarritutako komentario bat 
jorratzea izan da (2.Prozesuko hausnarketa). Pinturaren barne 
dimentsioa, pintorearen bizipenak, modu gordin batean 
partekatu ahal izateko metodo bat da tesi honek proposatu 
duena. 
 Hau guztia lortu ondoren autoreari kezka bat gelditu 
zaio: Zein da berez pinturaren zentzua? Pintoreak, modu 
xumean bada ere, bere lanaren ardatza identifika dezake; 
baina, galdera hau erantzun gabe gelditzen da. 
“—¿Y vos te conformás con que no haya una explicación? 
—No […], pero al mismo tiempo hago cosas que quitan un poco 
el mal gusto del vacío. Y esa es en el fondo la mejor definición 
del homo sapiens.”  
(Cortázar, 2019, 209.or) 
 Autorek galdetzen du: pinturaren zentzua gizakiaren 
arima elikatzea al da? bere arima sendatzea? gaur egun dauden 
mamu guztiei aurre egiteko adorea biltzea?  
 Ez daki, baina galdera guztien aurretik, pintura, 
pintura da. 
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—Merriam Webster ingelesezko hiztegia: 
https://www.merriam-webster.com [2020-5-14] 
—Oxford hiztegia (orain lexico izena du): 
https://en.oxforddictionaries.com [2018-3-12] / https://
www.lexico.com [2020-5-14] 
—RAE (Real Academia Española) hiztegia: 
https://dle.rae.es [2020-5-14] 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https://www.fine-arts-museum.be/en
https://www.salarekalde.bizkaia.net
https://www.santelmomuseoa.eus
https://www.tate.org.uk
https://www.museothyssen.org
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection
https://www.euskadi.eus/elhuyar-hiztegia/
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_hiztegianbilatu&view=frontpage&Itemid=410&lang=eu
https://www.merriam-webster.com
https://en.oxforddictionaries.com
www.apple.es
www.apple.es
https://dle.rae.es
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