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Néstor Basterretxea
Forma eta unibertsoa

Erakusketa hau hartzen duen aretoan sartu orduko, Néstor Basterretxearen obren
“konstelazio” moduko batean murgildu garela irudituko zaigu. Eta konstelazioa diogu,
erakusketak gonbita egiten digulako artista askotariko eta berezi baten sorkuntzaren

unibertsoan sartzeko, hark erabilitako hainbat erregistroren bidez; eta hori, irizpide kronologiko soilera
mugatu gabe.

Néstor Basterretxearen obrara hurbiltzeko, ezinbestean aintzat hartu beharra dago artistak artearen
eremu eta atal asko ikertu dituela. Hain zuzen ere, pintura eta marrazkia ez ezik, eskultura, diseinu
industriala eta grafikoa, arkitektura eta argazkilaritza, zinema, kartelgintza eta idazketa ere landu izan
ditu. Diziplina horiekiko guztiekiko interesa izan du, haien arteko mugak deuseztatzeko irrikak
bultzatuta, haien arteko elkarreraginerako aukerak ikertzeko irrikak bultzatuta. Jakinmin handiko
gizon da Basterretxea, benetan, eta haren bizitza artistikoaren ezaugarri aipagarriena jarduera
paraleloen arteko etengabeko sartuirtena izan da; jarduera bakoitza besteen inguruan birarazi izana,
hain zuzen.

Erakusketako katalogotik ateratako informazioa



3

Basterretxeak espazioan jarraipena ematen dio formen eta koloreen garapenari
(konstruktibismoaren, Bauhausen eta De Stijlen ildotik); baina, aldi berean, bere sorterria den Euskal
Herriko ahozko kontakizun, tradizio eta ohituren ezagutzan sakondu du. Hauxe esan zuen artistak,
bere sormena askatzeko erabiltzen duen metodoari buruz hitz egiterakoan:

Basterretxearentzat, funtsezkoa da forma soila eduki berri batez hornitzea, adierazpen berri batez
hornitzea, eta horretarako aukera ematen dio bere sustraien aurkikuntzak eta bere herriarekiko
konpromisoak. Joera modernoen eta arte adierazpena iraganarekin uztartzearen arteko itxurazko
kontraesan hori ez da, berez, kontraesana, kontuan hartzen badugu Euskal Herrian modernitatearen
ideia eta bere garaiko kulturarekiko betebeharra gauzatzeko bide bakarra zegoela: antzinakoa edo
arkaikoa zen horretan murgiltzea, ateak zabalduz, aldi berean, nazionalismoaren bertsio identitarioei.
Tradizio plastiko autoktonorik eza aitzakia ezin hobea izan zitekeen aro berri bat abiatzeko, tradizioak
edo hizkuntza berreskuratzea aldarrikapen kultural nagusietako batzuk besterik ez ziren aro bat
abiatzeko. Testuinguru horretan kokatu beharra dago, hain zuzen, Basterretxearen euskalduntzea.
Sustraietara jotzea zen estetika berri bat lantzeko abiapuntua; bizitzari buruzko portaera berri bat
hartzeko abiapuntua, kultura berrasmatzeko abiapuntua.

Antzinako zibilizazio askok, gureak barne, ez zuen hizkuntza idatzirik, eta horrek ekarri zuen ahozko
hizkuntza figura eta espresioen bidez (irudien bidez) itzultzeko premia, “mitoari forma ematea”
deritzona. Basterretxearentzat, liluragarriak izan dira beti kolonaurreko garaiko idoloak, estatua
beltzak eta Andeetako kultura eta kultura azteka, eta Euskal serie kosmogonikoan bildu zuen, beste
inon baino hobeto, mitoari forma emateko kezka hori, edo, beste era batera esanda, nagusiki ahozkoa
izan zen kultura bat irudien bidez itzultzeko kezka. Horretarako, abstrakzioa izan zuen ikerketa
artistikorako hizkuntza nagusia, baita etorkizuneko belaunaldiei begiratzeko hizkuntza ere.

«Bi tenperatura direla esan genezake. Alde batetik, espazioaren administrazioa dago, espazioa
biltzea, antolatzea, sustatzea; eta horretan oso zorrotza naiz. Gero, hori guztia janzteko,
esklusiboki geometrikoa den izaera hori gainditzeko, forma ukigarriagoa sortzen da: zera
organikoago bat, adeitsuagoaedo, espazioaren aberasgarri. Polaritate hori, bi alderdi horiek, nire
obraren gainean grabitatzen ari dira etengabe».

Bakardade (Monumentu nazionala euskal artzainari), 1989
Brontzez egindako eskulturamultzoa, Rancho San Rafael Eskualde

Parkean, Reno (Nevada), Estatu Batuak

Intxixu, 1978
Bronzea. 222,7 x 104 x 31 zm

Bilboko Arte Eder Museoa
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1957an, Equipo 57 talde erabat abstraktuan sartu zen, eta, harrezkero, beti izan du espazioaren analisi
formalerako halako interes bat; baina, denborak aurrera egin ahala, gero eta gai narratiboagoei heldu
die, antropologiatik eta arkeologiatik gero eta hurbilago. Horregatik hautematen dugu euskal
konstruktibismo moduko hori abstraktu eta aldi berean figuratibo modura. Ezaugarri hori nabarmen
sumatzen da artistaren ekoizpen “kaleidoskopikoan”; izan ere, lehen esan bezala, esparru berriak
ikertzeko eta esperimentatzeko irrikak bultzatuta, arte aplikatuak diseinuarekin eta arkitekturarekin
uztartu ditu, baita zinema pinturarekin eta eskulturarekin ere. Eta Basterretxea horixe dugu orain
aurrez aurre.

Erakusketa honen bitartez, Néstor Basterretxearen obra eguneratu nahi izan da, diziplina artistikoen
arteko elkarreraginari kanpotik begiratuta, ikusleari “Basterretxea laborategia edo metodoa”
erakusteko. Estilo bereziko interakzioa da, zalantzarik gabe, esparru guztietarako sartuirtenak
ahalbidetzen dituena, atal iragazgaitz edo kategoria itxirik gabea. Basterretxearentzat, jakinnahiak
eta sentiberatasunak diziplina ororen mugak deuseztatzen dituzte. Haren ikuspegi “kaleidoskopikoak”
ezin hobeto deskribatzen du artistaren izaera irrikatsu eta gainezkakoa; haren aburuz, adierazpen
askatasun erabatekoaren jabe izatea esan nahi du artista izateak, edozein baliabide, baldintza edo
hizkuntzatan sormen lana gauzatzeko askatasunaren jabe izatea. Forma berari erreparatzea, baina
harekiko beste era bateko elkarreraginetik abiatuta, askotariko euskarrietan eta hainbat
hamarkadatan… Horra hor etengabe bere burua eta bere obra berraztertzera itzuli izan den artista
baten ezaugarri berezigarria, bilakaera lineal, koherente edo progresiboa ezartzen duen araudi
artistikoa zalantzan jartzen duena.

Néstor Basterretxea eta Jorge Oteiza, Sabino Arana Fundazioaren eraikinerako maketaren ondoan, 1979
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Nueva Forma arkitektura eta diseinu aldizkariaren azala. 1972ko martxoa

Erakusketaren komisario Peio Aguirrek dioen moduan, atzera begirako erakusketa honek bi talderen
osaeraren arteko garaiaren garrantzia nabarmendu nahi du: 1957an Equipo 57 taldearekin bat egin
zuenetik 1966an Gaur taldea sortu zenera bitarteko garaiaren garrantzia, hain zuzen ere. Denbora
tarte hori erabakigarria izan zen artistak hiztegi estilistiko propioa osatzeko eta bere identitate
artistikoa finkatzeko. Kontzeptualizazio horretan, bi hitz gailentzen dira beste guztien gainetik: “forma”,
gizarte gertaera bihurtzen den subjektibotasun baten adierazpen sentikor modura, eta “unibertsoa”,
irudimenaren, mundu pertsonalen eta desiraren dinamikaren esparru oparoei lotua.
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Erakusketako obrak
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I. Arantzazuko basilikarako zirriborroak (19521953)

1952an, Arantzazuko basilikako absiderako margolanak egiteko lehiaketa irabazi zuen
Basterretxeak, Carlos Pascual de Lararekin batera. Basterretxeari kriptarako hormairudiak
eskatu zizkioten, baina, komunitate erlijiosoarekin izandako tirabirak zirela eta, sekula ez zituen

lan haiek egin. Arantzazuko lehen garai hartatik, argitaratu gabeko marrazki eta zirriborro batzuk
baino ez dira gelditzen, mexikar muralgileen zordun den estilo espresionistan landuak. Eginkizun
hartarako, bekatua, berrerospena, barkamena eta aintzari buruzko gaiak jarri zizkioten artistari.

1969an, bere borondatez, kriptarako eskulturaproposamen bat aurkeztu zuen, baina ez zioten onartu.
Santuen bi buru ageri ziren proposamen hartan (Loiolako San Inaziorena eta Frantzisko
Xabierkoarena), eta, horiekin batera, heriotza adierazten duten beste bi buru, Espiritu Santua
irudikatzen duen uso bat, esku bat eta hanka bat. Orain artean jendaurrean inoiz erakutsi gabeko
zenbait collage aukeratu dira erakusketa honetarako, ikusleen eta formatu handiko eskulturen arteko
elkarreragina berregiten dutenak.

1983an, Basterretxeak akordio bat lortu zuen margolan berriak egiteko, eta horiek jarri zituzten,
azkenik, kriptan. Lehenengo proiektua aurkeztu eta hogeita hamar urtera landu zituenez, gaur egungo
pinturek ez dute inolako zerikusirik 1952ko marrazkiekin.

Izenbururik gabe, c. 19521953
Arkatza paperean. 50 x 25,5 zm

Artistaren bilduma

Izenbururik gabe
Arantzazuko monumentumultzoa seriekoa, 1969
Argazkiz eta offsetez egindako collagea, kartoi mehe beltzean. 33,8 x 52 zm

Artistaren bilduma
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II. 1950eko hamarkadako pintura

Hamarkada hartan, aldaketa handiak gertatu ziren Basterretxearen obran: figuratibismo
espresionista landuz abiatu zuen aldi hura, eta, gerora, ukitu geometrikoagoko lanak egin
zituen. Joera batetik besterako jauzia 1957an gertatu zen, zehazki; izan ere, orduantxe sortu

zen Equipo 57 artista taldea. Nolanahi ere, Basterretxeak geometriaren aldeko apustua egin bazuen
ere, beti erabili zuen geometria biguna eta unean uneko materialaren ezaugarrien araberakoa.
Collagearen bideari heldu zion, eta berez pinturaren esparrutik kanpokoak diren zenbait material
baliatu zituen, hala nola, egurra, arpillera eta burdina. Obra horietan, argi ikusten da egileak
arkitektura eta hirigintzarekiko zuen interesa. Nolabait esateko, arkitektoaren ikuspegitik ziharduen
margolaria zen Basterretxea, une hartan; hala, haren margolanak hormairudietarako zirriborro
modura har litezke, haietan agertzen diren formek askotariko aplikazioak izan zitzaketen heinean.

Interaktibotasun bertikala, 1957
Pintura akrilikoa tablexean. 122,5 x 70 zm

Artistaren bilduma

Konposizioa kubotik, 1957
Pintura akrilikoa tablexean. 90 x 130 zm

Artistaren bilduma
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III. Planotik espaziora
Neblí aretoko erakusketa (1960)

Oteizarekin batera Madrilgo Neblí aretoan egin zuen erakusketa (1960) inflexio puntutzat har
daiteke Basterretxearen bilakaera artistikoan. Izan ere, haren jardun artistikoa bi dimentsioko
espaziotik hiru dimentsioko pinturara aldatuz joan zen, pixkanaka, baina bien arteko “mugan”

–erliebean– jolasean, oraindik ere. Basterretxea eskultore bilakatzen ari da, baina pintorearen
metodologia alde batera utzi gabe, planoaren laguntza bilatzen baitzuen bere lan espazialetan.
Eskulturarako aldaketaren gakoa materialekiko esperimentazioa izan zen, bereziki arbela eta marmola
urratuz landutako esperimentazioa. Obra horiei buruz, zera esan zuen artistak berak:

Gaua, 1960
Burdina pintatua. 57 zm (diametroa)

Artistaren bilduma

«Bi dimentsioko pintura soila egiteko ezintasunetik abiatuta (kolore bakarreko plano batean baino ez baita
betetzen baldintza hori, edozein forma erantsiz gero hari gainjarrita gelditzen baita, dilindan, eta
hirugarren dimentsioa eratzen baitu horrela), nire lana eskulturaren bidera lerratu zen, planoaren
bihurritzeak bultzatuta. Behe erliebearen zentzua ´berraurkitu´ nuen –niretzat–; planoak hiru dimentsioetan
–dimentsio errealak eta ez fisikoki idealak– kokatzeko egiten duen ahalegina besterik ez da hori, kolorezko
plano bat ez den edozein pinturari gertatzen zaion moduan».
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IV. Eskultura arloko lehen urratsak (1960ko hamarkada)

1960ko hamarkada jo daiteke Basterretxea eskultore bihurtu zen unetzat. Orduan utzi zituen alde
batera, behinbehinean bazen ere, bi dimentsioak eta erliebea, eta espazioaren behin betiko
konkistari ekin zion, planotik sekula erabat aldendu gabe bada ere.

Era berean, 1960ko hamarkada izan zen Basterretxearen emankortasun artistiko oparoenekoa ere,
seguru asko. Izan ere, margolari eta eskultore gisa ez ezik, Biok altzari enpresa sortu zuen, eta
zinemaren esparrura jauzi egin zuen, eta eremu guztien artean loturak eta korrelazioak eratzeko
aukera eman zion horrek.

Garai hartakoak dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eskultura sailak, Basterretxea kulturaidentitatearen
kontzientzia hartzen ari zela erakusten duten izenburuak dituztenak

Buchenwald, c. 1962
Burdina. 33,5 x 79 x 21,5 zm

Artistaren bilduma

Bizkaia, 1962
Harria. 44 x 82 x 35 zm

Artistaren bilduma
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V. Gaur taldearen sorrerako erakusketa
Barandiarán galerian (1966)

Eskulturan murgilduta bazebilen ere, garai hartan marrazkia eta pintura egon ziren
Basterretxearen lanaren muinean. 1965eko sailari dagokionez, haren ezaugarri bereizgarria da
aurreko hamarkadako koadroen zorroztasun analitikotik urrundu izana. Horren ordez, formatu

txikiko margolan hauetan, sentipenak islatu zituen egileak: naturarekiko erlazio bitartekotu batez
mintzo diren barne paisaiak.

Abstrakzioa nagusi den arren, obra hauen izenburuek irudikapenaren ilusioa sortzen dute. Hengoland,
TempestadEkaitza, La costaItxas basterra, Olatua…, itsasoaren eta lurraren arteko talka biolentoak
taxututako paisaiak gogorarazten dituzten izenburuak dira guztiak ere. Artistaren ohiko joera da forma
birziklatuak eta gogoan dituen irudien unibertso aberatsa inspirazio bisualerako iturri modura
erabiltzea.

Ekaitza, 1965
Olioa mihisean. 32,5 x 42,5 zm

Artistaren bilduma
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VI. Diseinu industriala

Néstor Basterretxea euskal diseinu industrialaren aitzindaria izan zen. Juan Huarte
industrialariaren laguna zenez, 1957an, HMuebles etxearen logotipoa diseinatu zuen; baita
hainbat aulki, eserleku eta mahai ere. Hurrengo hamarkadan, Biok diseinu modernoko

altzarien ekoizpen enpresa sortu zuen Irunen, bi bazkiderekin batera. Basterretxeak sorkuntza
lanaren ardura izan zuen enpresan, eta azpimarratzekoak dira, egin zituen altzariak ez ezik, baita
azkenik gauzatu ez ziren proiektuen marrazki eta prototipo ugariak ere.

Curpilla aulkia, 1966
Egurra, pintura eta larrua. 72,5 x 71 x 67,5 zm

Artistaren bilduma

Enpresa hura diseinu aplikaturako probaleku aparta izan zen artistarentzat, baita bere lan artistikoa
modu funtzionalean aurkezteko plataforma bikaina ere. Hain zuzen ere, adierazpen artistikorako
baliatu zituen katalogoak, iragarkiak nahiz Gabonetako zorion txartelak. Era berean, Biok etxeak
nazioarteko azoketan izandako presentziak zabalkunderako aukera eman zion artistari,
erakustokietan jarri ohi baitzituen bere argazkiak eta eskulturak, diseinuko objektuen plano berean.

Xakerako fitxak eta taula, 1967
Egurra. 20 x 91,5 x 62 zm

Artistaren bilduma
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VII. Zinema eta telebistarako proiektuak (19631992)

O peración H (1963) film laburra izan zen Basterretxeak zinemarako egindako lehen lana. Juan
Huartek bere familiaren enpresei buruz iragarki artistikoa sortzeko izan zuen ideia baten
emaitza da. Film esperimentala da, abangoardiako irudi industrialen sorta bat eskaintzen

duena, eta Espainiaren industrializazioari buruzko balio historiko handiko dokumentua da.

964an, Pelotari film laburra egin zuen, Fernando Larruquertekin batera. Hamabi minutuko lana da,
euskal pilotak biltzen dituen zazpi modalitateak erakusten dituena, eta arrakasta handia izan zuen.
Ama Lur lanaren aurrekaria izan zen, argi eta garbi, eta ez haren atal bat dirudielako soilik, baizik eta
bigarrena lehena errodatzen ari ziren bitartean sortu zelako.

1965ean, Alquézar: retablo de pasión errodatu zuen, hori ere Fernando Larruquertekin lankidetzan.
Aragoiko herri baten izena darama filmak, eta giza izatearen misterioetan sakontzen du, Aste Santua
eta erlijio sentipena aitzakia hartuta.

Ama Lur Basterretxearen maisulantzat hartua da. Imajinatutako komunitate baten aldeko kantua eta
omenaldia da, eta, horren bitartez, komunitateak bere burua ezagutzeko eta identifikatzeko aukera
izan zuen, lehen aldiz. Gizartea bere buruaren kontzientzia hartzera daraman ispiluaren proba.

1980aren amaieran, kameraren atzean jarri zen berriro ere; oraingoan, bideokameraren atzean. Hain
zuzen ere, Arte y culturas en la América prehispánica telebistako saioa errodatu zuen, Hombres de
maíz izenez ezagutzen dena.

Operación H laburmetraiaren fotograma, 1963
DVDra transferitutako 35mm pelikula, zuri beltza eta kolorea,

soinuduna, 12 min

Video Mercury Bilduma

Ama Lur laburmetraiaren fotograma, 1968
Fernando Larruguertekin batera zuzenduta
Betacam SPra transferitutako 35 mmTechniscope pelikula, kolorea, soinuduna, 103 min

Euskadiko FilmategiFilmoteca Vascaren eskaintza
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VIII. Hirurogeita hamarreko hamarkadako eskultura
Euskal serie kosmogonikoa eta beste obra batzuk

E uskal serie kosmogonikoa da, seguru asko, Basterretxearen obrarik handinahi eta
esanguratsuena. Euskal kultura espezifiko baten garrantziaren kontzientziak (jatorria, historia
eta tradizioak) eta euskal abangoardiak folklorea modernizatzeko gauzatutako prozesuak

hurrengo hamarkadan harrapatu zuten Basterretxea, sail hau lantzeari ekin zionean. Multzo honen
oinarrian, etnologiari buruzko ikerketalan sakona dago, bereziki Jose Migel Barandiaranen obrari eta
haren Diccionario de la mitología vasca hiztegiari lotua.

Bildumaren ezaugarrien artean, bereziki aipatzekoa da obra ez zuela artistak berak gauzatu: zizelkari
adituei eskatu zien lanak egiteko, eta, bide horretatik, urrundu egin zen egiletzaren
esklusibotasunaren tesi zaharretik, zeinak esaten baitu artelana bakana izango dela, baldin eta
artistaren beraren eskuez egindakoa bada. Kasu honetan, formen sorkuntza Basterretxeak landutako
marrazki eta krokis ugarietan bilduta dago, ez materialean.

Sailak izaera totemiko sendoa du, eta, azkenerako, multzoari darion figuratibismoa euskal
mitologiaren erreferente imajinario batzuekin identifikatzen da: iratxoekin.

Illargi amandre, 1972
Haritz egurra. 194 x 42,2 x 40,5 zm

Bilboko Arte Eder Museoa



15

IX. Eskultura eta obra publikoen proiektuak (19711999)

Basterretxearen ibilbidean, argitara eman ez den obra publikoaren kopurua proportzionala da,
edo handiagoa, dagoeneko eraikita dagoen obra kopuruarekiko. Obra publiko horietako
batzuek monumentu izaera dute; are oroigarri izaera ere. Proiektu horietan, zirriborroek eta

prestakuntzako marrazkiek ezaugarri artistiko argia dute.

Eraikitako proiektuei dagokienez, bereziki aipatzekoa da 1993an Beasaingo (Gipuzkoa) Arriaran
presarako egindakoa: Urbidea. Multzo monumentala da, eta artistaren bereizgarrien bilgunetzat har
liteke: erliebe laua, aurrez aurreko eskultura, hizkuntza formal berezia, bolumetriaren dimentsio
arkitektonikoa eta eskulturaren izaera aplikatua.

Basterretxearen obra publikoen sailean, ildo formal hauek bereizten dira: a) 19581960ko lehen obren
nortasunari eutsiz landutako ildoa, meridianoen garapenak, espiral gero eta zabalagoak eta plano
lehertuak bereizgarri dituena; b) Euskal serie kosmogonikoaren aldaerak, eta Hasierako Amerika
sailarenak; c) egitura abstraktu sinbolisten berregiteak, ukitu figuratiboa dutenak, hala nola usoa edo
zuhaitza.

Urbidea, Arriarango presa lanerako zirriborroa, 1996
Collage, arkatza, urkolorea eta koloretako arkatza kartoian

Artistaren bilduma

Urbidea, 1994
Arriarango (Beasain, Gipuzkoa) presarako hormigoi

trinkotuz egindako eskulturamultzoa
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X. Omenaldia hasierako Amerikari (1992)
eta beste zenbait lan

Eskultura polikromatuen sorta hau Basterretxeak kultura aztekaren eta maiaren gainean
egindako zenbait urtetako ikerketalanaren emaitza da. Ikerketa horien berri eman zuen, hain
zuzen ere, Hombres de maíz izenez ezaguna den Arte y culturas en la América prehispánica

telebista sailean ere (1988). Sail honen izenburuak, Hasierako Amerika, Erdialdeko Amerikako kultura
indigenenei edo kolonaurreko aroari egiten die erreferentzia.

Kristautasunaren aurreko Euskal Herriko kultura, ohitura eta mitologien ikerketa beste herri batzuen
jatorria, errituak eta tradizioak ulertzeko irrika bihurtu zen lan honetan: hain zuzen ere, Euskal Herriak
ez bezala, jainkoei eta eguzkiei loturiko kultura eta eskulturaondare oparoko historia antropologiko
luze eta zabala duten beste herri batzuekiko jakinmina.

Sail honen ezaugarri aipagarria da artistaren katalogo formala zabaldu zuela, formatu ertaineko eta
aurretik begiratzeko pieza estilizatuen multzo bat biltzen baitu. Nabarmentzekoa da, halaber, sail
honetan landutako kolorearen erabilera adierazkorra eta sentibera.

Olmeca, 1992
Omenaldia hasierako Amerikari seriekoa

Burdina pintatua. 73 x 41 x 46 zm

Artistaren bilduma
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XI. Bolumetriak (19572003)

Bolumetria da Basterretxeak arkitektura arloko bere proiektuak izendatzeko erabiltzen duen
termino espezifikoa; espazio autonomo bat adierazten du hitz horrek, non eraikinak paperean
gauzatzen baitira. Hauxe adierazi zuen artistak horri buruz:

Izenbururik gabe, 2000
Collage, tinta, grafitoa eta papera

kartoi mehean. 29,6 x 42 zm

Artistaren bilduma

Bolumetria hitzak espazioaren bolumenari egiten dio erreferentzia. Eskulturen lautasuna bada artista
honen estiloaren bereizgarri nagusietako bat, hirugarren dimentsioa konkistatzeko ahalegina da
bolumetria.

«Ez, ez naiz hasi orain arkitektura lantzen. Besterik gabe, konturatu naiz hortxe zegoela
arkitektura, nire eskulturan».

Néstor Basterretxea eta Jorge Oteiza
Sabino Arana Fundazioaren eraikinerako maketa, 19781979
Egurra. 45 x 57 x 72,5 zm
Goaz Museum. Euskal Abertzaletasunaren Museoa, Bilbao
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XII. Fotomuntaiak

Erakusketa honetarako bildutako fotomuntaiak bi alderditatik dira interesgarriak: eskulturak ez
dira amaitzen gauzatu ondoren; aitzitik, haien gaineko espekulazio moduko bat egiten du
artistak. Eskulturei ateratako argazkiak bizitza propioa duten bikoizketa modura ageri dira.

Jatorrizkoa ordezkatzen dutela esan liteke, nolabait. Basterretxeak askotariko ikuspegi eta argi jokoak
erabiliz berregin ditu bere piezak, grina biziz, eta, ondoren, collage berrietan, arkitektura proiektu
berrietan eta abarretan erabili ditu, haiek moztuta edo egoera berrietan txertatuta. Interesa duen
alderdia ez da haien jatorrizko aura, baizik eta formak edozein egoeratan duen adierazpen indarra.

Izenbururik gabe
1970eko hamarkadaren amaiera 1980eko hamarkadaren hasiera

Kartoi mehean itsatsitako paper

imprimatuzko collageak. 21,4 x 20,8 zm

Artistaren bilduma

Izenbururik gabe
1970eko hamarkadaren amaiera 1980eko hamarkadaren hasiera

Kartoi mehean itsatsitako paper imprimatuzko collageak.
34,4 x 49,8 zm
Artistaren bilduma
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XIII. Logotipoak eta diseinu aplikatua (19772008)

Diseinu industrialaz gainera, Basterretxeak lan ugari egin ditu diseinu aplikatuaren arloan:
logotipoak, diskoen azalak, liburu eta aldizkarietarako ilustrazioak, etab. Hark sortutako
logotipo batzuk oso ezagunak egin dira, hala nola Bai euskarari, 1978ko euskararen aldeko

kanpainarako sortu zuena, edo Eusko Legebiltzarraren ikurra, 1983koa.

Bai euskarari, 1977
Eranskailua. 9 zm (diametroa)

Artistaren bilduma

Biak ala biak dira forma eskultorikoak, artistak gogokoen dituen forma abstraktufiguratiboetako
batzuk irudikatzen dituztenak: zuhaitza, Eusko Legebiltzarraren ikurrean, eta usoa, Bai euskarari
logotipoan. Irudi gutxi daude artistaren estilo pertsonala azken horrek bezain ongi erakusten dutenak,
eta Basterretxearen kolore konbinazio bereizgarriena du, gainera: gorria eta beltza. Artistak
logotipoak baliatu zituen, forma eskultorikoak gizartegertaera gisa betetzen duen zeregin hezitzailea
osatzeko baliabide gisa. Aurreko mendeko euskal abangoardiak oinordekotzan jasotako kredo
estetiko modernoa gizarteratzeko prozesuaren parte dira, eta Basterretxea da haien langintzan
gehien nabarmendu den artistetako bat.

EAKrako Logotipo, 2005
Errotuladorea eta arkatza paperean. 29,8 x 21 zm

Artistaren bilduma
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XIV. Obra grafikoa

Basterretxearentzat, obra grafikoa inoiz ez da egon bigarren mailan, arte ederretan sarritan
halakotzat hartu ohi den arren. Izan ere, Basterretxearentzat teknika guztiak izan dira
estetikarekin eta materialekin esperimentatzeko baliagarriak.

Obra grafikoa 1970az gero landu izan du Basterretxeak bere jarduera artistikoan; hori dela eta, seguru
asko bera izango da euskal etxe eta egoitza publikoetan presentzia nabariena duen artista. Talde
zabal batek gozatu ezin duen artelana obra mugatua da. Basterretxearentzat, abantaila handia da
obra grafikoa erreproduzitu ahal izatea, eta, hala, bere nortasunikurretako bat bihurtu du teknika hori.

Gernikako arbola
Serigrafia paperan

Froga hors commerce. 49,9 x 65,4 zm

Artistaren bilduma

Izenbururik gabe (Meridiano)
Serigrafia kartoi mehean. 39,5 x 29,1 zm

Artistaren bilduma
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XV. Kartelak

Basterretxearentzat, kartelak plastikotasun propioa duten eta objektu bihurtuta dauden
helburu baterako bitartekoak dira, eta gehien gustatzen zaion adierazpenmoldeetako bat da
kartelgintza. Alde batetik, aukera ematen dio bere hiztegiaren eta formen katalogoaren parte

bat birziklatzeko, haiei funtzio aplikatu bat atxikiz. Iragarkietarako euskarri horretan, arinduta ageri
dira formak, ikusle talde zabal batengana iristeko. Bestalde, espazio ezin hobeak dira collagea,
argazkia eta tipografia uztartzeko, zeinak baitira artistak beti landu izan duen diseinu grafikoaren
definiziorako elementuak. Gainera, badute Basterretxeak sekula alde batera utzi ez duen halako
osagai militante bat, konpromiso sozialari eta erantzukizunari lotua.

Bertsolariak Basaurin. Zinema Sozialean, 1976
Litografía Ekin, Bilbao

Offset paperean. 64,7 x 49,7 zm

Cincuentenario fiestas euskaras.
Escultura País Vasco, 1976

Imprenta Ondarribi, Hondarribia

Offset paperean. 62,4 x 42,2 cm
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Kronologia artistikoa

19241942
Néstor Basterretxea Bermeon jaio zen (Bizkaia), 1924ko
maiatzaren 6an. Espainiako Gerra Zibila zela eta, Frantziara
aldatu zen familiarekin batera, eta, Parisen, irrika eta
garapen artistiko biziko aroa bizi izan zuen. Bigarren Mundu
Gerraren eraginez (1939), Ameriketara alde egitea erabaki
zuen familiak; aurrerago, Buenos Airesen jarri ziren bizitzen.
Abenturaz beteriko joanetorri haiek eta gerrarekiko
hurbiltasunak eragin nabaria izan zuten Basterretxearen
nortasun artistikoan.

19421946
Buenos Airesen, marrazkilari lanetan jardun zuen,
publizitateagentzia batean, eta artista hasiberrientzako ospe
handiko beka bat eskuratu zuen. Hasierako etapa hartan,
gerrako eta erbestealdiko bizipenak adierazi zituen, estilo
espresionista nabarmena baliatuz, José Gutiérrez Solanaren
eraginpean.

1948
Buenos Airesen, Jorge Oteiza ezagutu zuen, eta, harrezkero,
lagun minak izan ziren. Ordena geometrikoaren eta
abstrakzio sinbolikoaren arteko lotura ikasi zuen haren
gandik.

19521954
Ezteibidaia baliatuta, Espainiara itzuli zen, eta Jorge Oteizak
Arantzazuko basilika berrirako pinturadekorazioaren lehia
ketara aurkezteko konbentzitu zuen.

1957
Bat egin zuen Equipo 57 taldearekin; espazioaren eta
formaren gaineko esperimentazio eta ezagutza teorikoari
buruzko proposamen bat lantzea zen talde haren xedea.

1958
Irunen (Gipuzkoa) hartu zuen bizitokia, Jorge Oteizarekin
batera. Elkarrekin bizi izan ziren, eta elkarrekin lan egin zuten;
eta haien etxelantegia garai hartako abangoardiako beste
hainbat artistaren topagune bihurtu zen, arte plastikoen

arloko artistena ez ezik, musika eta zinema ekoizleena ere
bai.
Garai hartan hasi zen HMuebles etxearekin lanean ere.
Altzariak eta dekorazioa ziren enpresa haren jarduerak;
prozedura industrialak baliatu zituen, eta funtsezko
ekarpenak egin zituen barne apaindura garaikidearen
zabalkunderako. Hurrengo hamarkadan, Biok altzarien
diseinu eta ekoizpeneko enpresa sortu zuen Basterretxeak,
beste bazkide batzuekin batera. Etapa artistiko nahiko
ezezagun horretan, agerian utzi zituen, beste behin ere, bere
trebetasuna eta konpromisoa, abangoardiako propo
samenak eginez.

19591960
Etapa honetan, pinturatik eskulturarako bilakaera hasi zuen.
Bi dimentsioekiko interesa galtzen hasi, eta espazioari
buruzko ikerketak sakontzen hasi zen. Honelaxe azaldu zuen
egileak berak aldaketa hura:

«Edozein puntuk eta edozein marrak perspektibaren sentipena
sorrarazten zuen berehala; hirugarren dimentsioa agertzen zen;
ezinezkoa zen bi dimentsiotan jardutea…»

Jorge Oteizarekin batera 1960an Madrilgo Neblí aretoan
egindako erakusketa inflexio puntua izan zen Baste
rretxearen ibilbide artistikoan; izan ere, orduan egin zuen
haren obrak pinturatik eskulturarako jauzi nabarmena.
Basterretxeak berak honela adierazi zuen ideia hori,
erakusketako katalogoan:

«Marraztu nuen ibilbide esperimentalean, niretzat amaitu egin
zen pintura, eta ezinezkoa zitzaidan –edo ez zen interesgarria
niretzat– azken ondorio hartatik atzera egitea. Errealitate fisiko
bat nahi nuen, bere izaera bereko espazio batean kokatuko zen
errealitate fisiko bat. Planoa bihurrituz, leherraraziz (ez idealki),
behe erliebearen zentzua ´berraurkitu´ nuen –niretzat–; planoak
hiru dimentsioetan kokatzeko egiten duen ahalegina besterik ez
da hori».
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19631964
1963an, Operación H filma errodatzen hasi zen. Huarte
enpresataldearentzako egindako sustapen filma da,
zeinetan erakutsi baitzituen diseinu industrialeko lanak,
ikuspegi artistikotik eta ikerketa estetikoaren ikuspegitik.
1964an, Pelotari film laburra egin zuen, pilota jokoaren
modalitateen aurkikuntza estetikoa, pilotariaren irudia
goresten duen halako doinu epiko batez adierazia,
erralentiaren teknikaren, keinuen antzezpenaren eta soinu
bandako koruen bidez.

1966
Euskal Eskolako Gaur taldea sortu zen, eta Alquézar: retablo
de pasión film laburra egin zuen Basterretxeak, Aragoiko
izen bereko herrian Aste Santua nola ospatzen duten
erakusten duena. Orduan hasi zen, halaber, Ama Lur film
luzea filmatzen, herri harpidetzaz ekoitzia. Euskal lurraren
erretratu eder eta hunkigarria da Ama Lur, zinema hizkuntza
berri baten bidez Euskal Herriari bere nortasuna
transmititzeko xedez landua.

1973
Euskal serie kosmogonikoa aurkeztu zuen Bilboko Arte
Ederren Museoan, agian bere obra handinahi eta
adierazgarriena. Haritz egurrean landutako bilduma horretan,
euskal herriaren mitologian eta haren sustrai etnikoetan
inplizituki dauden ideiak interpretatzen saiatu zen
Basterretxea. Honela adierazi zuen artistak berak,
katalogoari lagunduz argitaratutako testuan:

«Niri dagokidanez, esango dut oraingo obrak […] gure sustrai
sakon eta iradokitzaileenetan sakontzeko sentitu dudan premia
biziaren emaitza direla. Irudien eta aurpegi berrien bidez
interpretatzea gure mitologiaren iturri izan zen kosmogonia
originalean inplizituki dauden ideiak, metafisika primario bat
bezala; tankera ukigarri batez hornitzea –gaurko estetika batetik
ebatzita– leinu gisa izan genituen lehen keinu haien unibertso
mentala eta fisikoa, biziraupenaren mirari batez gure euskal herri
bitxiaren errealitatean zehaztu zena».

1979
Jorge Oteizarekin lankidetzan jardun zuen, Sabino Arana
Fundazioaren Bilborako Kultura Zentroaren proiektuan,
Sabino Aranaren etxearen orubean. Oteizaren eskultura bat
abiapuntu hartuta diseinatutako eraikina izan zen.

1984
Arantzazuko basilikako kriptarako hamazortzi hormairudiak
inauguratu zituen. Horrela arteztu zuen, neurri batean, 1953an

lehiaketan jasan zuen laidoa. Hala ere, hormapintura berriak
molde abstraktuagoak eta sinbolikoagoak ditu, jatorrian
proiektatutakoak baino, figuratiboagoak eta espresionis
tagoak baitziren haiek. Saileko lehenengo bederatzi horma
irudiek gizakia adierazten dute, sorkuntzaren aurrean; eta
beste bederatziek, gizakia, Jesukristo piztu ondoren.

1992
Omenaldia hasierako Amerikari saila sortu zuen. Sail hartan,
kolonaurreko garaiko Amerikako mitoak irudikatu zituen,
Euskal Telebistarentzat kultura prehispanikoei buruz
egindako dokumentalak errodatzean bizitako esperientzietan
oinarriturik; izan ere, arrasto sakona utzi zioten artistari, beren
transzendentziagatik eta mezu espiritualagatik. Burdinazko
xafla margotuez egindako hamazortzi eskultura dira. Multzo
honen barruan sartzen da, halaber, Majchu Pichu saila,
marmol zuri margotuez egina.

2003
Bolumetria arkitektonikoak erakusketa egin zen Donostiako
San Telmo Museoan. Erakusketa haren asmoa zen agerian
uztea Basterretxearen eskulturalanetan beti egon direla
presente arkitekturako elementuak. Honelaxe azaldu zuen
artistak berak, katalogoan:

«Ez, ez naiz hasi orain arkitektura lantzen. Besterik gabe,
konturatu naiz hortxe zegoela arkitektura, nire eskulturan […]. Ez
ditut eskulturak eraikin bihurtzen. Kontzeptu eskultural bat da
arkitektura bihurtzen dudana, nire lana bera abiapuntu hartuta
[…]. Logikoa iruditzen zait eskultura objektutik, eskultura modura
soilik pentsatutako zerbaitetik, abiatuta, bolumen arkitektonikora
bitarteko bilakaera hori».

2008
Bilboko Arte Ederren Museoak Basterretxearen omenezko
erakusketa antolatu zuen, Euskal serie kosmogonikoa
osatzen duten piezak museoari dohaintzan eman izanagatik
esker ona adierazteko.

20112012
2011ko ekainean, Balmasedako Boinas La Encartada
Fundazioak erakusketa antolatu zuen, Basterretxearen
sorkuntzaetapa guztietako pieza adierazgarri ugari bilduta.
2012ko ekainean, Irungo Ficoba erakustazokan egindako
Arteando 2012 arte garaikidearen azokan, omenaldia egin
zioten, haren eskulturapieza adierazgarrienak erakusgarri
jarrita, abangoardiako eskultura arloko egile plastiko nagusia
dela nabarmentzeko eta haren lana goresteko.
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