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Iruzkin bibliografiko laburra

Francisco Durrio y Granié Valladoliden jaio zen 1868. urtean. Handik gutxira, bere familia Bilbora 
joan zen bizitzera, eta, hala, Durrio, 10 urterekin, Antonio Mª Lecuona margolariaren estudiora 
joaten hasi zen. Gaitasun artistiko nabarmenak izango zituen, hiriko Arte eta Lanbide Eskolan eman 

baitzuen izena 1881ean. Hala ere, ia ez zen eskoletara joaten. Nolanahi ere, urte horren bukaerarako 
Madrilera joan zen, eta hantxe eman zuen nerabezaroa, eskola “profesionaletan” bere burua prestatzen. 
Ikasketak bukatu ondoren, Bilbora itzuli zen, hirian azaltzen ari zen burgesia arte-bildumarako zaletasuna 
erakusten ari zen unean. Ildo horretan, oso harreman berezia izan zuen Echevarrieta familiarekin. Handik 
gutxira, 1888aren bukaeran edo 1889aren hasieran, Parisera joan zen. Ziurrena, bere kabuz joango zen; 
edo, beharbada, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoa eta Cosme Echevarrietaren aurkezpen-
gutunen bat jasoko zituen.

Louis Roy (1862-1907)
Paco Durrio erretratua, 1895
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Jasota dagoen informazioaren arabera, Durriok berrogeita hamar urte baino gehiago eman zituen 
Parisen bizitzen, gehienak Montmartren. Hasieran, Ignacio Zuloaga eta Pablo Urangarekin batera 
bizi izan zen etxetzar zahar batean, horiek baitziren bere lagunak Madrilen izan zenetik. Denboraren 
poderioz, hainbat egoitzatatik igaro zen, baina egonkorrena Impasse Girardonen izan zen, Moulin de la 
Galettetik oso hurbil. Pabiloi laukizuzen bat besterik ez zen, eta aldi berean baliatzen zuen tailer eta 
etxebizitza moduan.

Francisco Durrio ezinbesteko pertsonaia izan zen garai hartako Parisko giro artistikoan eta sozialean, 
eta laguntza handia eman zien Espainiako artista askori, batez ere, ikasi eta informazioa jaso nahian 
Frantziako hiriburura jotzen zuten euskaldunei. Hainbat artistarentzat, adiskidea, laguna eta aparteko 
sartzailea izan zen Durrio; adibidez, Zuloaga, Losada, Iturrino, Arteta eta Mogrobejorentzat, bai eta 
Ramón Casas, Rusiñol, Canals eta Manolo Hugé katalanentzat ere. Dena dela, guztien artean, Paul 
Gauguin eta Pablo Picasso nabarmendu behar ditugu, oso harreman berezia izan baitzuen haiekin. 
Kapitulu berezi bat eskainiko diogu gai horri.

Francisco Durrioren bizitzako alderdi bitxi bat arteko marchand gisa egin zuen lana da. Dakigunez, 
zeregin hori betetzen zuen lagunentzat eta hirugarren batzuentzat, eta, batzuetan, bere bildumako 
arte-lanekin ere aritzen zen. Pentsatzekoa da salerosketa horiei zegozkien komisioak oinarrizko diru-
sarrerak izango zirela harentzat, estu bizi baitzen Durrio. Ziurrenik, mota horretako kudeaketa ugari 
egingo zituen, baina Bilbo inguruan abiarazi zituenak baizik ez daude jasota, hau da, Bilbotik Parisera eta 
alderantziz egindako eskaintzak. Ekintza horietan, Espainiako Urrezko Mendeko pieza garrantzitsuekin 
ere aritzen zen, bai eta frantses modernoen eta euskal artisten piezekin ere. Aldi berean, Gauguinen 
lanekin osatu zuen bildumako piezak ere eskaintzen zituen.

Francisco Durrio artistaren obra, gaur egun, ezaguna da Bilbon, baina ia ezezaguna da Espainia osoan, 
eta ikusezina nazioartean. Ezagutza falta hori ez da garrantzi txikiko edo erdipurdiko lan artistikoa 
egin izanaren ondorioa. Aitzitik, zailtasunez betetako bizitza baten emaitza da –zailtasun ekonomikoak 
izan baitzituen gehienbat–, eta garai guztietako historialariek izaten duten nolabaiteko utzikeriaren 
fruitua ere bada. Durrio gabezia gorrian bizi izan zen beti, eta, horren ondorioz, bere lana ez da oso 
ugaria. Gainera, gaixobera izan zen osasun aldetik, eta ezbehar pertsonalak izan zituen etengabe. Inoiz 
ez zen ekoizle emankorra izan, eta Parisko Saint Antoine ospitalean hil zen 1940an.

Bestetik, ezinbestez aipatu behar da ez zuela behar adina adorerik ez erabakimenik izan, bere baitan 
zuen pentsamendu estetiko sendo osoa gauzatu ahal izateko. Trebetasun eta baliabide pertsonal 
bikainak zituen, baina indarrak eta bitartekoak falta zitzaizkion hasi zituen lan ugari burutu ahal 
izateko. Bere lanaren zati bat, gainera, oso material hauskorrez landu zuen, zeramikaz hain zuzen; eta 
beste zati bat, berriz, oso tamaina txikian gauzatu zuen, adibidez, urregintza. Horiek horrela, hainbat 
aldiz, bere piezak zartatu edo galdu egin dira.

Nolanahi ere, antzeko gabeziak izan zituzten beste artista batzuek ageriko tokia eskuratu dute 
historian, egin zuten lanaren nortasuna Durriorena bezain nabarmena izan zenean. Erakusketa honek 
egoera hori zuzendu nahi du, eta tamaina honetako artista batek merezi dituen lekua eta garrantzia 
aitortu nahi dizkio.
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Francisco Durriok ez zuen erakusketa askorik egin, ez taldeka ez banaka. Bere lanak Salon d´Automne 
aretoan egon ziren ikusgai, baina sekula ez zituen jarri Salon des Artistes Décorateurs aretoan, ez 
baitzuen uste bere estiloa eta areto horretan biltzen ziren dekoratzaileen estiloa bat zetozenik. 

Artista-sortzailetzat hartzen zuen bere burua. Era berean, inoiz ez zen Salon des Indépendents aretoan 
egon, ez zuelako bere burua ikusi nahi edozein mota eta baldintzatako artistez inguratuta. Société 
Nationale des Beaux-Arts aretoan ere ez zen izan, kontserbadoreegia eta tradizionalistegia zelako.

Durriok ezkor begiratzen zion artearen egoerari. Ezerk ez zion konfiantza pizten margolaritza eta eskultura 
“birsortuko” zirela pentsatzeko, biek ala biek erabat galdua baitzuten haien benetako zentzua, hau da, 
“dekorazioa”, arkitekturaren estrategia aliatua gisa hartuta. Margolaritza eta eskultura “isiltasunean 
bakartuta eta bidea galduta” zeuden, haien ahizpa nagusia zen arkitekturaren “absentziagatik”. 
Ezkortasun horrek kutsu erromantiko berantiarra zuen, eta uste idealista sendoak ere bai. Ildo horretan, 

 Francisco Durrio eta bere pentsamendu estetikoa

Federico Sáenz Venturini (1869-1941)
Durrioren tailerra, 1908 
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bera artearen berritzailea izan arren, nahigabez begiratzen zien bere bidearekiko paraleloan zihoazen 
bide berriei, esate baterako, kubismoari.

Bere ustez, inpresionismoa ez zen txarra izan, baina, halaber, iruditzen zitzaion ordurako ez zuela 
ezertarako balio. Joera horri lotuta zeuden artisten artean, Cézanne miresten zuen, baina, bere ustez, 
“ezin txarragoa zen haren eragina”, bere imitatzaileek “naturari begiratu” besterik ez baitzuten egiten, 
eta ez baitziren arduratzen “naturari egiazkotasuna emateaz”, nahiz eta hori izan artearen benetako 
eta azken zentzua. Hona hemen Durrioren auzi artistikoaren muina: naturari eta benetakoa denari 
emandako begirada hotz eta neutroaren aurrez aurre, Durrioren ustez, arteak ematen zion legezkotasuna 
naturari, gizakiak natura uler baitzezakeen artearen bidez. Kontua ez zen, beraz, naturari leial izatea, 
gutxi gorabehera sinesgarriak ziren irudiak eginez; kontua zen naturan barneratzea, interpretatzea eta 
zentzu batez hornitzea gainerakoei erakusteko. Azken batean, alde batetik, idealismoa, naturaltasuna 
eta espiritualtasun sinbolista ditugu hizpide, eta, bestetik, eta aurrez aurre, arrazoizkotasuna eta 
mintzaira artistikoen eraikuntza artifiziala.

Bestetik, Durrio, Parisko giro kulturalean, ez zen mugatzen lanak egitera eta erakusketetan ikusgai 
jartzera, edo beste batzuek bere lanari edo berari buruz prestatutako testuak aurkeztera. Horrez gain, 
aktibismo kulturalean aritzen zen, batez ere Paul Gauguinekin izan zuen lotura estuaren ondorioz. Hala, 
esate baterako, idatzita utzi zuen hil berria zen Gauguinen garrantzi artistikoari buruz zeukan iritzia, 
eta, era berean, une hartako arteen egoerari buruz zuen iritzia emateko eskatu zioten. Horrek argi 
adierazten digu zeinen leku nabarmena betetzen zuen Parisko giro artistikoan.

 Fr
an

cis
co

 D
ur

rio
 et

a b
er

e p
en

tsa
me

nd
u e

ste
tik

oa

Charles Camoin (1879-1965)
Paco Durrioren etxea, 1929 
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Francisco Durrio ezinbesteko pertsonaia gisa agertzen da aipatuta, Paul Gauguin eta Pablo Picassori 
buruzko liburu eta testu gehienetan. Izan ere, Durriok zeregin erabakigarria bete zuen Gauguin hil 
ondoren, haren oroimena iraunarazteko; era berean, komunikazio arloko zubi-lana egin zuen Gauguinen 

ideia estetikoak Picassori helarazteko, eta, horrez gain, buztinezko eskulturak labean egosten irakatsi zion.

Itxura denez, Durriok 1893. urtearen erdialdean izan zuen lehenbiziko harremana Gauguinekin, hain zuzen, 
Chapleten tailerrean, hor bildu baitziren biak batera zeramikaren teknika ikasteko. Topaketa hori erabakigarria 
izan zen, iraganari begira zegoen eskultura egiteari utzi eta bere ikuspegia garatu baitzuen, pertsonalagoa 
eta bakarra zen ikuspegia. Gauguinen irakaspenak ezusteko handia izan ziren Durriorentzat, arteari buruzko 
ikuspegi bera baitzuten biek. Berak egindako lan askotan suma dezakegu aztarna hori. Zorionez, badakigu 

Paul Gauguin, lagun erabakigarria, eta Pablo Picasso

Paul Gauguin (1848-1903)
Autoerretratua, 1989 
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zein zen Durriok Gauguini buruz zuen iritzia, artista frantziarra hil ondoren adierazpen hau utzi baitzuen 
idatzita Mercure de France egunkarian:

«Estimu handia nion gizonari, eta erabateko mirespena artistari. Arte plastikoaren helburu apaingarriaz zuen 
zentzu guztiz garbia, bere ekarpenaren aparteko garrantzia, arte guztien gainbehera ofizialaren aurka piztu zuen 
ezinbesteko erantzuna, bere ezohiko emankortasuna… Alderdi horiek guztiak aintzat hartuta, garai bateko 
maisu handienen parekoa izan zen nire begietan. Bere doktrinari dagokionez, bere hitzetan jarri beharrean, 
bere lanetan jarriko nuke nik, hain askea eta independentea zen betearazpenean. Ez dakit arrazoi ote zuen, 
zientifikoki, teorikoki, Chevreul eta azken orduko inpresionisten aurrean. Ez dakit bere irakaspena akatsik 
gabekoa izan ote zen, baina bere ereduaren edertasunaren eta bere sormenaren bikaintasunaren testigantza 
ematen dut. Talde txiki bakar batek ere ez zuen bere adimena limurtu, ez zuzenean, behintzat. Eta, beraz, garai 
honetako gazte guztiengan dago, gutxi gorabehera, berea den zerbait; eta ziur nago izen hori merezi duten 
artistarik handienek ere beti zainduko dituztela zorigaiztoko garai honi merezi ez zuen ohorea egin zion gizon 
hau eta bere obra. Bere jarrerari dagokionez, zintzo adieraziko dut nire iritzia: martiri eta heroi baten jarrera 
izan zen».

1926. urtean, Gauguini egindako omenaldi bat bultzatu zuen Durriok. Omenaldi horrek atzera begirako erakusketa 
ere izan zuen, eta erabat aldarazi zuen bere lagunaren obrarekiko egiten zen balorazio orokorra. Bi artisten arteko 
lotura artistikoa eta pertsonala oso estua izan zen. Hala, Durrio hil zenean, heriotza-ohar labur bat agertu zen Le 
Figaro egunkarian, eta, bertan, Durriok Gauguinen marrazkiekin eta margolanekin osatutako bilduma garrantzitsua 
aipatzen zen, Durriok zinez gurtu baitzuen Gauguin.

Gauguinekin gertatu bezala, Picassorekin izan zuen harremana ere alderdi pertsonala baino harago joan zen, eta 
zuzeneko eragina izan zuen XX. mendeko artearen historiaren bilakaeran. Durriok harrera egin zion Picassori, 
Parisera egin zuen lehenengo bidaian; beste artista batzuekin bezalaxe, laguntza eta argibideak eman zizkion, 
eta bizitzeko modua erraztu zion. Gauguinen munduari eta pentsamendu artistikoari buruz Durriok Picassori 
helarazi zion ikuspegiak eragin zuzena izan zuen Málagako margolariaren sorkuntza-prozesuan eta pentsamolde 
estetikoan. Izan ere, akuilua izan zen Picassok adierazpide berriak bila zitzan, eta jakin-mina piztu zion, Europako 
tradizioaren kutsurik ez zuten beste kultura batzuekiko. Azken batean, Durriok bide jakin batean kokatu zuen 
Picasso, handik denbora gutxira kubismora eramango zuen bidean, hain justu.

Lehenbiziko kubismoaren eragin zuzen gisa hainbatetan aipatzen den eskultura afrikarretik harantz, Picassoren 
bilaketa eta aurkikuntza ulertzeko, askoz ere handiagoa den aukera-sorta bat hartu behar dugu aintzat, iberiarra, 
egiptoarra, mesopotamiarra, azteka eta japoniarra barne hartzen zituena. Tahitiarra eta afrikarra baino askoz ere 
zabalagoa den informazio eta interesen multzo hori Durrioren obran agertzen zen. Artearen nazioz haraindiko 
ikuskera ematen zuen aditzera, mugak eta tradizioak gainditzen zituena; eta, ideia horrek oinarrian zuen 
sinesmenaren arabera, arteak balio unibertsalak zituen, edozein zirela ere erabilitako mintzaira eta sorterria.

Jakina denez, Durriok eskultura afrikarren bilduma bat zuen, eta, hain zuzen ere, bilduma hura izan zen Picassok 
ikusi zuen mota horretako lehenbizikoa. Gainera, Gauguin eta Van Goghen artelanak ere ezagutu zituen, bere 
etxean eta haien eskutik. Bien arteko adiskidetasun estuaren eta Picassok Durriorekiko izan zuen esker onaren 
frogagarri, Málagako margolariak bi koadro oparitu zizkion. Handik urte batzuetara, 1907an, Picassok Avignongo 
andereñoak lana egin zuen urtean, beraien arteko harremana ahuldu egin zen; izan ere, norabide artistiko horrekin 
bat ez zetorrenez, Durrio Picassorengandik urrundu zen, eta, harrezkeroztik, beraien arteko adiskidetasuna ez zen 
berriz lehengo bera izan.
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Aspalditik da ezaguna Francisco Durriok Paul Gauguinen lanen multzo handi bat zuela. Lan horietako 
gehienak margolariak eskultore espainiarrari egindako opariak izan ziren. Bazterrean utzi behar dugu 
pieza batzuk erosiak izateko aukera, alde batetik, bi artisten artean zegoen adiskidetasuna ikusita, 

eta, bestetik, Durrioren pobrezia kronikoa aintzat hartuta.

Egile batzuek aditzera eman dute ez zirela opariak izan, baizik eta saltzeko gordailuak, Durrio “soldatarik 
gabeko agente gisa hautatu baitzuen artistak, eta hogeita hamar bat lan utzi baitzizkion”. Hala, bitartekotza-
lanari jaramonik egin gabe, eskultoreak beretzat hartuko zituen margolanak, bere gozamenerako. Zaila da 
teoria hori osorik onartzea. Durriok izan zituen pieza gehienak ez ziren erakargarriak garai hartako merkatuaren 
ikuspegitik, ezta haien tamainarengatik edo akaberarengatik ere. Hala ere, balio artistikoa zuten. Ziurrenik, 
bitarteko zerbait gertatuko zen; alegia, Gauguinek neurri txikiko lan asko oparituko zizkion Durriori, batez ere 

Francisco Durriok Gauguinen lanekin osatu zuen bilduma

Paul Gauguin (1848-1903)
Urezko azpila, 1887
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marrazkiak eta grabatuak, eta agindua emango zion ahal zituenak saltzeko. Ezinezkoa da ustez oparitutakoa 
eta gordailu gisa utzitakoa bereiztea, desberdintasun hori benetan izan bazen.

Erakusketa honetarako egindako ikerketaren helburuetako bat Durriok Gauguinen lanekin osatu zuen 
bilduma berregitea da. Orain arte, ez dugu jakin multzo horrek zenbat pieza zituen zehazki, baina, azken 
ikerketari esker, gero eta hurbilago gaude egiazko datutik. Izan ere, Durriok berak aipatu zuen, Bilboko Arte 
Modernoko Museoaren zuzendaria zen Manuel Losadari 1924an bidali zion gutunean:

«Gauguinen lanekin osatu dudan bildumak 120 pieza ditu. Olioak, akuarelak, gouacheak, marrazkiak, grabatuak 
eta litografiak; berak inprimatutako grabatuak. Bere arteak ezagutu dituen aldi guztiak daude bertan irudikatuta: 
Paris, Bretainia, Arles, Martinika eta Tahiti. Lan horietako gehienak azken aldikoak dira.»

Hala, bada, ehun eta hogei piezaz hitz egin behar dugu, baina, beharbada, kopurua handitu egingo da, baldin 
eta Durriok marrazketa-koaderno bakoitza unitate gisa hartzen bazuen, eta koadernoetako orriak geroago 
bereizi eta banakatu baziren. Izan ere, itxura denez, horixe gertatu zen hiru koadernorekin. Hala izatekotan, 
bildumak ehun eta berrogeita hamar bat lan izango lituzke guztira.

Beste kontu bat da argitzea zergatik libratu ote zen Durrio hainbeste maite zuen bilduma hartaz. Denbora 
luzez aipatu da, muturreko pobrezian bizi zenez, obrak saldu egin behar izan zituela bizi ahal izateko. 
Alabaina, orain ondotxo dakigu hori ez dela egia. Gauguinen lanekin osatutako bilduma galdu izanaren 
arrazoia da 1928an lan horiek Basilean eta Berlinen erakusteko proposamena onartu zuela, “Gauguinen 
loriarako”. Jabeari itzultzeko berme gisa, 100.000 franko eman zizkioten; baina eskultoreak, estutasun 
ekonomiko larrian zegoenez, diru hori xahutu zuen. Erakusketa ibiltaria bukatu zenean, Durriok ezin izan 
zuen gordailua itzuli, eta obrak galdu zituen. Gero, 1931. urtean, erakusketaren kudeatzaileek Londresen 
atera zituzten enkantean.
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Durriok egin zituen lehenbiziko eskulturak XIX. mendeko tradizio klasizistaren barruan daude kokatuta, 
eta pertsonaien interpretazio fisionomiko biribila dute agerian. Ezagunak dira Echevarrieta familiako 
kide batzuei egin zizkien bustoak, industrialari boteretsu horiek artistaren bultzatzaileak baitziren. 
Bustoetan, buruak nabarmentzen ditu, eta begiradak ere bai, urrunerantz zuzenduta gehienetan. 
Bigarren mailan, arropa-zatiek pizten dute bere arreta, eta, hala, munduari aurre egiteko prest dauden 
norbanakoak agertzen zaizkigu.

Landa-giroko edo gizarte-maila baxuko pertsonaiak irudikatzen dituenean baizik ez da agertzen estilo 
naturalistagoa, hain zurruna ez den estiloa. Hala jantzietan, nola modelatuan, lan askeagoa suma 
daiteke, Auguste Rodinen ehundura eta formetatik hurbil.

I. Indibiduoa eta bere erretratua:
esparru partikularretik, unibertsalera

Horacio Echevarrieta bustoa, 1893-1898 Arratiano, 1897
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Erakusketaren esparruak

Francisco Durriok berehala utzi zuen alde batera aldi naturalista eta akademiko hori. Pixkanaka, 
xehetasunak ezabatuz joan zen, eta, hala, bere figurak balio unibertsal eta sinbolikoa hartzen hasi ziren. 
Bere irudiek ez dute pertsonaia ezagunik aipatzen; gizaki zehaztu gabeak ditugu aurrean, pixka bat 
eskultura klasikoetan bezala. Gorputzeko atal batzuetan jartzen du arreta gehiena (gerrian, bularrean, 
soinean…). Piezak ez dira aurrekoak bezain itxiak, eta, horrela, ikusleak obren zentzua “osatu” dezake.

Déesse mère (Ama jainkosa), c. 1900 Gizonezko maskara, c. 1903-1923

Mota horretako azken lanetan, muturreraino eramaten ditu balio unibertsalen bilaketa eta gizakiaren 
figurazioaren gehieneko arazketa. Hazpegiak ezin dira etnikoki antzeman; ideia eta sinbolo unibertsalak 
irudikatzen dituzte, adibidez, herioa. Hargatik, hieratikoki daude irudikatuta, beren baitan bilduta, eta 
isilean. Hogeita bost urteko epean, Durriok bilakaera argia izan zuen: hasieran, izen-deiturak zituzten 
norbanakoak irudikatzen zituen eskulturan; azkenean, berriz, gizaki unibertsala eta izengabea paratu 
zuen. Partikularretik sinbolikora igaro zen, eta, ibilbide horretan, arreta handiz zaindu zuen azaleren 
akabera eta konposizioaren oreka.
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Lehen aipatu dugunez, Francisco Durriok laguntza handia eman zien Europatik zabaltzen ari ziren 
berrikuntza artistikoak ondo ikasteko asmoz Parisera joandako espainiar askori, batez ere, 
euskaldunei. Ignacio Zuloaga, Manuel Losada, Francisco Iturrino, Aurelio Arteta eta Nemesio 

Mogrobejo artistek, besteak beste, Durrioren laguntza eskuzabala jaso zuten, Parisko giroan hasteko 
eta beren burua ezagutzera emateko.

Zuloaga 1891. urtean iritsi zen Parisera. Ordurako, Durriok bi urte zeramatzan han. Adiskidetasuna 
sortu zen bien artean, eta bizitza osoan eutsi zioten horri. Zuloaga berehala sartu zen Montmartreko 
giroetan, batez ere artista katalanen eskutik. Francisco Iturrino izan zen Montmartreko kaleek eta 
hango jai-giroak harrapatu zuen beste euskaldunetako bat. Garai hartan, margolari horren interesa 
gaueko argien eta eguzkiaren argitasun bortitzaren artean zebilen kulunkan.

II. Montmartre, artisten hitzordua

Ignacio Zuloaga (1870-1945)
A bord du l´Oise (Oiseren ertzean), c. 1894

Francisco Iturrino (1864-1924)
Kankana, c. 1895-1900
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Juan de Echevarría (1875-1931)
Emakume mestizoa, biluzik, 1923

Bestetik, Durriok urregintzaren artea irakatsi zion katalanen taldekoa zen Manolo Huguéri. Huguék 
hurbiletik jarraitu zizkion Durrioren estiloari eta gaiei, baina era sintetikoagoan, maisuaren zizelkatze-
lanaren kalitatera iritsi gabe. Nemesio Mogrobejo izan zen Durrioren modernismoaren eragina jaso 
zuen Euskal Herriko lehen eskultoreetako bat. XX. mendeko lehen urteetan iritsi zen Parisera. Gazterik 
hil zen, eta, hortaz, ez zuen estilo pertsonal argirik garatzeko aukerarik izan, baina, hala ere, Durrioren 
aztarna aurkituko dugu egin zuen lan osoan.

Francisco Durriok Gauguinen lanekin osatutako bilduma erakusten zien etxera bisitan joaten zitzaizkion 
lagun eta artista guztiei. Dena dela, Juan de Echevarría izan zen Gauguinen lanaren eragin handiena 
jaso zuena. Echevarría 1904. urtean heldu zen Montmartrera, eta handik urte askotara zenbait lan 
margotu zituen, Frantziako margolariaren omenez.

Nemesio Mogrobejo (1875-1910)
Izenbururik gabe, XX medea. Lehen hamarkada 
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Betitik jakin izan da Francisco Durriok Gauguinen lan ugari bildu zituela, eta, hala, hasiera-
hasieratik ezagutzen zen bilduma osatu zuela. Itxura denez, eta bere hitzen arabera, Durriok 
ehun eta hogei edo ehun eta berrogeita hamar pieza inguru zituen, olioak, akuarelak, gouacheak, 

marrazkiak, grabatuak eta litografiak barne hartuta. Erakusketa honetan, pieza horietako batzuk ditugu 
ikusgai.

Gauguinen obra grafiko ia osoaren jabe izan zen Durrio. Bere bilduman, osorik izan zituen Volpini 
eta Noa-Noa sailak. Gainera, azken sail horretako grabatu batzuen bestelako faseen aleak ere eduki 
zituen, eta grabatu independente batzuk ere bai, Frantziako artistak berak inprimatutakoak denak.

III. Paul Gauguin: laguna eta heroia

Paul Gauguin (1848-1903)
Les Laveuses (Latsariak)

Volpini Suitekoa, 1889 (1.ª ed.) 

Paul Gauguin (1848-1903)
Leda (Plater txinatar baterako diseinua), 1889
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Bestetik, Gauguinek margotutako lau abaniko eduki zituen gutxienez. Eskultorea harro zegoen horretaz, 
eta atsegin handiz uzten zituen maileguz, hainbeste miresten zuen laguna omentzeko antolatzen ziren 
erakusketetarako, bere bilduman zituen marrazki eta akuarela askorekin batera.

Ernest Chapleten tailerrean zeramikari buruzko ikasketak egin ondoren, Gauguinek jauzi nabarmena 
egin zuen, buztin egosia erabiltzen hasi baitzen eskulturak egiteko, batere aurreiritzirik gabe, baina 
zeregin erabilgarria erabat baztertu gabe (pitxerrak, edalontziak, landare-ontziak…), eta guztiz berria 
zen forma eta gaien mundu batez hornituta. Durriok ondo ikasi zuen ikasgai hori, eta leial bete zuen.

Paul Gauguin (1848-1903)
Abanikoa (Martinikako paisaia)

Paul Gauguin (1848-1903)
Arrain formako ontzia, 1889
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Historikoki, normalean, artistak urregintzan hasten ziren, eta gero eskulturaren munduan 
barneratzen ziren (Cellini, Rodin, Julio González). Hala ere, XX. mendearen hasieran, eskultore 
horietako batzuek urregintzarekiko interesa izan zuten, lan artistikoa garatzeko esparru 

garrantzitsutzat hartu zuten, gainerako esparruen modukotzat, eta, era horretan, ordura arte 
ibilitakoaren alderantzizkoa zen bidea urratzen hasi ziren. Hori guztia, hein handi batean, artearen 
ikuspegi totalizatzailea zuen Arts & Crafts-en jarraitzailea zen modernismoa garatzearen ondorioa 
izan zen. Alderdi guztiek zuten garrantzia, eta, hala, eskulangintza berreskuratzeko grina piztu zen, 
arimarik gabeko arte industrial eta errepikakorrari emandako erantzun gisa. Bide horretan zegoen 
Durrio, eta, beraz, urregintzara hurbildu zen, esperimentazio artistikorako esparru berria baitzen.

IV. Urregintza:
neurri txikiko eskultura handiak

Paparreko orratza, c. 1895-1896 (artistaren erreplika, 1923)

Belarria (Kurriloak), c. 1895-1896 (artistaren erreplika, 1923)
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Durriok urregintzari buruzko ikuspegi eskultoriko argia zuen, esanahirik gabeko metal baliotsuen eta 
harri nobleen metatze hutsa egiteko ideia gainditu nahi baitzuen. Bestetik, bitxi bakoitzaren edizioa 
bederatzi alera mugatzen zuen, baina inoiz ez zituen zenbakitzen. Dakigunez, hogeita bost bat modelo 
eman zituen argitara, eta arte-bildumagileek eskaera ugari egin zizkioten hasieratik.

Bere pieza guztiak modernismoaren barruan sartzen dira, eta, beraz, inkontzienteari eta ametsen 
munduari dei sendoa egiten dioten mezu sinbolistaz beterik daude. Zintzilikario eta gerrikoen belarri 
batzuk, bestalde, Japoniako sableen tsuba izenekoetan zeuden oinarrituta. Zorroztutako xafla eta 
kirtena bereizten zituzten mugak edo topeak ziren tsubak, benetako artistek egiten zituzten, eta 
paisaien, animalien edo geometria finen mundu hauskorrak irudikatzen zituzten..

Nolabait esan dezakegu Durriok lan-sail bat egin zuela baxuerliebean, eta, eman zien eginkizuna eta 
tamaina ikusita, bitxitzat hartu zituela, baina, berez, eskulturak dira. Pieza gehienak arropen osagarriak 
dira batez ere (gerrien belarriak, paparreko orratzak, gorbata-orratzak…); eraztun batzuk alde batera 
utzita, ia ez dago ezer gorputzaren apaingarri gisa baliatzeko.

Belarria (Bi gorputz elkartuta, sugez inguraturik) 
c. 1895-1896 (artistaren erreplika, 1923)

Tsuba japoniarra, XVII mendea
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Itxura denez, Durrio arian-arian igaro zen urregintzatik zeramikara, 1903. eta 1905. urteen artean. 
Ez dakigu zeintzuk izan ziren aldaketa hori egiteko izan zituen benetako arrazoiak. Beharbada, hala 
jokatuko zuen, zeramika askoz ere merkeagoa zelako urrea eta zilarra baino. Bezeroak edo erosleak 

ere gehiago izan zitezkeen, batetik, objektuen prezioagatik, eta, bestetik, zeramikak agerikoagoak 
direlako, etxeko eskulturak baitira eta ez baitira erabilera pertsonaleko osagaiak. Durriok, Gauguinekin 
zuen adiskidetasunari esker, material horren ezaugarri plastikoen berri izan zuen, eta, orduz geroztik, 
gehienbat, esparru horretan egin zuen aurrera artista gisa.

Ordura arte zeramikari ematen zitzaion eginkizun erabilgarria oztopo handia zen. “Artelana” izatera 
iristeko, aurreiritzi batzuk gainditu behar ziren lehenik: materiala behar bezain noblea zela pentsatzea, 
eta erabilgarritasun praktikorik gabe ikustea, alde artistikoa kenduta. Lehenengo aurreiritzia 
gainditzeko, piezetan alde artistikoa landu behar zuen, lehengaia noble bilakatu zedin, eta Durrio 
buru-belarri aritu zen horretan. Alabaina, bigarren aurreiritzia zati batean baino ez zuen gainditu; izan 
ere, eskultura huts gisa har zitezkeen lanak egin bazituen ere (batez ere, buruak eta medailoiak), pieza 
batzuek baliagarritasunari eutsi zioten, adibidez, pitxer, ontzi, loreontzi eta abarrek. 

V. Su sortzailea:
zeramikak eta metalak

Medailoi handia figurarekin edo Evaren ametsa, c. 1908
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Gazte baten burua edo Inka baten burua

Era berean, arkitekturan aplikatutako zeramikaren aukerak aztertu zituen. Ez soilik lauza beiraztatuzko 
lan gisa, baizik eta edozein motatako forma lantzeko eta, batez ere, eraikinen kanpoaldeari 
eraginkortasunez eta modu iraunkorrean kolorea emateko zeramikak zuen harikortasuna baliatzeko. 
Horretarako, neurri handiko labe bat behar zuen, eta horixe zen bere arazo nagusia. Tinko ahalegindu 
zen horretan, baina ez zuen sekula lortu, eta horrek frustrazio handia eragin zion.

Ibilbide horren hasieran, buztinean eta metalean egin zituen lan berberak, azken emaitza zein izango 
zen ziur ez baleki bezala. Alabaina, denboraren poderioz, berezko hizkera bat garatzea lortu zuen, 
eta, hala, orijinaltasun handiz hornitu zituen zeramikazko piezak. Azkenik, gai batzuen gaineko bertsio 
bat baino gehiago landu zituen, eta, kasu horietan, kolorezko aldaerak sartu zituen, baina jatorrizko 
formari eutsiz.
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Eskultore gisa, Durriok eskala handiko lanak ere sortu zituen. Mota horretako obrek harreman 
zuzena dute oroitzapenezko monumentuekin eta hobiratzeekin. Horietako batzuk egiteko, denbora 
eman behar izan zuen, baina azkenean burutu zituen. Beste bat erdi eginda dago, eta hirugarrena 

maketa-egoeran geratu zen eta, gainera, gero erre egin zen. Bere lanbide-arloko beste alderdi batzuetan 
bezala, urrutiago iritsi zen sormenezko grina, erdietsi zituen emaitzak baino. Alabaina, gugana heldu 
dena ikusita, bistan da lan horren sortzailea aise eta irudimenez barneratzen zela bide ezezagunetatik.

VI. Oroimena eta heriotza:
monumentuetarako proiektuak

Panteoiaren eraikuntzari buruzko dokumentaziorik 
ez dagoenez, ezinezkoa da izan zituen gorabehera 
guztien berri izatea. Kriptaren lau maketa 
ezagutzen ditugu behintzat. Hainbat gorabehera 
eta ikuspegiren ondoren, Durriok bi alderdi hauek 
landu zituen: hilobi-aretoaren buru den San 
Kosme ren eskultura, eta areto horren sarbidea 
kanpoaldetik ixten duen burdinazko atea. 

Cosme Echevarrieta hil zenean egin zioten estatua 
sortzeko enkargua. Panteoian, dinastia sortu 
zuen patriarkaren figura agertzen da, izen bereko 
santuaren bidez. Pieza hori panteoiaren lurpeko 
aretoan jartzeko asmatu zen. Izan ere, sarbidea 
ixten zuen burdinazko ateak pieza ikusteko 
aukera emango zuen. San Kosme ren estatua 
espresionismo eskultorikoaren ildoaren barruan 
dago, formak handizkatzen eta itxuraldatzen 
baitira, emozio-aldetik intentsitate handiagoa 
helarazteko. Makurtutako burua eta eroritako 
lepoa, burezur bati heltzen dioten eskuak eta 
atzamarrak, eta bereizitako hanketako oinak 
dira indar adierazkorrik handiena biltzen duten 
guneak, eta piezaren bertikaltasuna indartzen 
dute. Obra osoak barne-eraisketaren sentsazioa 

Echevarrieta familiaren panteoia

San Kosme, c. 1909-1910



23

Erakusketaren esparruak

adierazten du, beharbada, itxura batean, beso 
ahulek ezin diotelako eutsi burezurraren pisuari, 
ez eta buruak herioaren ideia abstraktuari ere. 
Sexuaren altueran kokatutako burezurrari era 
mistikoan so egitean, piezaren sinbolismo nagusia 
nabarmentzen da: bizitzaren ertzean heriotzaz 
gogoeta egitea, alegia.

 
Atearen edo burdin hesiaren egikeran, art 
déco joeraren bereizgarriak ziren apaingarri 
geometrikoak ikus ditzakegu. Funtsean, piezak 
bi atal ditu: goiko hiru laurdenek amaraun bat 
eratzen dute, eta haren gainean hainbat tximeleta 
metatzen dira, harrapatuta; beheko laurdenean 
eguzkia agertzen da, eta, haren gainean, izar 
txikiak, dena eskematizatuta eta simetria 
zorrotzez egina. Hala animaliek (armiarmak, 
beldarrak, tximeletak), nola kosmosari egindako 
aipamenek (eguzkiak eta planetak) bizitzaren 
izaera ziklikoa eta metamorfosia dute aipagai, 
heriotza gainditzeko bide gisa.

Panteoi baterako burdin hesia
1930-1931 (erreplika 1940)

Lana Juan Crisóstomo de Arriaga musikari 
bilbotarrari egindako omenaldi gisa sortu zen, 
bere jaiotzaren mendeurrenean (1906an). 1932-
1933an lana bukatu zen arte, desadostasun 
asko izan ziren Francisco Durrioren eta obraren 
sustatzailea izan zen Bilboko Udalaren artean. 
 
Formari dagokionez, monumentuak ondo bereizitako 
bi zati ditu: granito arrosaz egindako zutoina, eta, 
haren gainean, musikaren musa zen Euterperen 
eskultura, sutan urreztatutako brontzezkoa, tonu 
matean. Gaur egun monumentuaren inguruan dagoen 
ur-igerilekua ez zen Durrioren ideia izan. Monumentua 
lekuz aldatu, eta museoaren ingurura eraman 
zutenean sortu zen. Parkeko pergolan jarri zutenean, 
eraikuntza lurraren gainean jarri zuten zuzenean, eta, 
hala, belarrak monumentuaren oinarria ukitzen zuen. 
 

Multzo osoaren interpretazioa argia da. Euterpek, 
musikaria hil dela jakin ondoren, gorantz igotzen du 
bere nahigabea, eta, aldi berean, bularraren kontra 
kolpatzen du lira, bi eskuekin. Musak gorputza 
altxatzen eta luzatzen du oin-puntetan, okertu 
egiten du goialdean, eta zeruari begira du aurpegia. 
Musikaren galera konponezina dela ikusita, lirak 
negar egiten du, eta haren malkoak zutoinean erortzen 
dira, Denbora Eternalaren irudiaren gainean; irudi 
horrek, begiak itxita, uraren soinuari entzuten dio. 
 
Zutoinaren atzealdean bi maskaroi daude, bakoitza 
bere iturburuarekin. Horiek gogora ekartzen digute, 
ezbeharra gorabehera, artistaren musikak bizirik 
iraungo duela. Alboetan, musikaren notetatik 
sortutako hogeita lau iturburuk (hamabi iturburu, 
albo bakoitzean) behar bezala bermatzen dute 
sormen-lana behin eta berriz joko dela. Iruditik, 

Juan Crisóstomo de Arriagaren monumentua
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maskaroietatik, nota-kainuetatik eta musika-
tresnatik ateratzen den ura hainbat neurritako 
ontzietan erortzen da. Ur-ontzi horiek zenbait 
distantziatara daude kokatuta, iturburuek eskaintzen 
duten soinua desberdina izan dadin, eta, hartara, 
koru edo kantu anizkun moduko zerbait sor dadin. 
 
1910eko hamarkadako noucentismo 
mugimenduarekin erlazionatutako traza du 
eskulturak. Zutoinak Mesopotamia eta Egiptoko 
zibilizazioetako piramideak eta mailakatutako 
eraikuntzak ekartzen dizkigu gogora. Durrioren 
lehendabiziko ideiari jarraiki, zutoina –edo 
zutoinaren zati bat– esmalteztatutako zeramikazkoa 
izango zen, baina, azkenean, ez zuen horrela egin. 
 
Arriagaren omenezko oroitarriak berrikuntza hau 
ekarri zuen: oroitu nahi den artistaren irudia ez 
da inola ere agertzen, zeharka baizik ez baita 
iradokitzen. Ordura arte, omendutako pertsonaiaren 
irudia beti agertzen zen, nahiz eta ustezko fisionomia 
baino ez jarri. Monumentu hau egin zenetik, fikzio 
hori gainditu egin zen.

Juan Crisóstomo de Arriagaren omenezko monumentua
1907-1933

Tenplu hau ez zuen sekula burutu. Lehiaketa bati 
emandako erantzun gisa sortu omen zen ideia. 
Hala ere, ez dugu albiste askorik lehiaketa horri 
buruz, beharbada ez zen ezta egin ere. Alabaina, 
Durriok eskaiolan moldatu zuen maketa, eta 
1920ko Salon d’Automne aretoan aurkeztu 
zuen. 1925ean Estatu frantziarrak erosi zuen. 
 
Gaur egunera arte iritsi zaizkigun bi irudiek 
ez dute aukera handirik ematen apaingarrien 
xehetasunak bereizteko; baina nabaria da 
artista eta eskulangile asko beharko zirela 

tenplua eraikitzeko, Erdi Aroko elizetan bezala. 
Ideia hori Durrioren gustukoa izango zen. 
 
Garai hartako kritikariren batek aipatu zuenez, 
arku zorrotzek obusak ziruditen, kupulek, berriz, 
militarren kaskoak, eta sarbideko alboetako 
harmailadiak abioien pasabideen modukoak 
ziren, tenplua oraintsuko gerraren batekin 
erlazionatutako formazko oroigarrien gisa. 
 
Beste kritikari batzuek, adibidez, Torres Balbásek, 
beste bertute batzuk sumatzen zituzten hormigoi 

Le Temple de la Victoire: Europako Gerra Handian hildako 
frantsesen eta beren aliatuen omenezko oroitarria.
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armatuaren erabileran, baina ez hori bakarrik: 

«Aldi berean zaharra eta berria, eta bere 
sorreran guztiz simetrikoa den proiektu 
horrek –bere oinarrizko formak direla-eta– 
indarrak neurtzen ditu historiako herririk 
zaharrenetako baten oroigarrizko monumentu 
handiekin: Niloren ibarrean orain dela milaka 
urte eraikitako piramideekin, obeliskoekin eta 
mastabekin… Durriok Europako gerran erabili 

ziren suntsipenerako tresnak paratu nahi 
izan ditu maketan –globo gidatuak, bonbak, 
granadak–, eta balio alegorikoz hornitu ditu 
gauza horiek guztiak».

Neurri handi batean, Temple de la Victoire 
monumentuaren bidez, Durriok nolabaiteko 
paroxismoz kutsatu nahi izan zuen Juan Crisóstomo 
de Arriagaren omenezko monumentua lanean 
pertsona bakarrarentzako eskalan sortutakoa.

Temple de la Victoire maketaren berreraikuntza infografikoa, 2013

Temple de la Victoire delakoaren maketaren argazkia, c. 1920
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