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Darío de Regoyos y Valdés Ribadesellan jaio zen (Asturias), 1857an, eta Bartzelonan hil, 1913an.  
Madrilen igaro zituen haurtzaroa eta nerabezaroa, semea artista izaterik nahi ez zuen familia 
dirudun batean. Aita hil zelarik, ordea, amak aukera eman zion bere bokazioa lantzeko, eta, hala, arte 

ikasketak hasi zituen 1877an, belgikar jatorriko margolari batekin, Carlos de Haesekin; Paisaia irakasgaiko 
eskolak eman zizkion, hain zuzen ere, San Fernandoko Arte Ederretako Eskolan.

Mundua eta Espainiatik kanpo garatzen ari ziren mugimendu artistikoak ezagutzeko irrikak bultzatuta, Isaac 
Albéniz eta Enrique Fernández Arbós musikagile eta lagunek Bruselan egindako egonaldi batez baliatu zen 
hara bidaia egiteko, 1879an. Carlos de Haesen gomendioei esker, Joseph Quinaux belgikar margolariarekin 
harremanetan jarri zen han (1822-1895), eta haren estudioan eskolak hartu zituen bi urtez. Hala, Quinaux 
izan zen Regoyosen benetako maisua, ikasleak berak aurrerago aitortu bezala. Aldi berean, Bruselako École 
Royale des Beaux-Arts eskolan izena eman zuen, Dessin d’après la tête antique irakasgaian, zeinetan lantzen 
baitzen giza irudia batik bat. Regoyosek, beraz, nagusiki Belgikan jaso zuen pintura arloko heziketa, eta ego-
naldi luzeak egin zituen hiri hartan 1890eko hamarraldira arte.

Darío de Regoyos
Bizitza

Daniel Vázquez Díaz (1882-1969)
Regoyosen erretratua, , 1909
Grafitoa paperean, 28 x 22,9 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa
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1881ean, L’Essor (Hegaldia) taldeko kide egin zen. Talde hartatik, Les XX talde erradikalagoa eta balio aka-
demikoen kontrakoa sortu zen aurrerago, 1883an; talde haren sortzaileen artean, Regoyos zen belgikar herri-
tartasuna ez zuen bakarra. 1893an, desegin egin zen taldea, haren kideek erabaki baitzuten bete zutela taldea 
sortzera eraman zituen helburu nagusia: “Belgikan arte librea onar zedin”. Regoyos ez zen inon errotu. Bidaia 
asko egin zituen, eta Belgikako egonaldi luzeak sorterrira egindako itzulerekin tartekatu zituen. 1880ko ha-
marraldiaz gero Euskadin bizi izan zen, oro har, eta lan handia egin zuen bertako eszena artistikoa suspertze-
ko prozesuan. Ignacio Zuloagarekin eta museo honen zuzendari izandako Manuel Losadarekin batera, Arte 
Modernistaren Elkartea sortu zuen, besteak beste, lurraldeko planteamendu estetikoak berritzeko funtsezko 
ekarpenak egin zituena.

Regoyosen margolaritza estiloa bere lagun artistekiko etengabeko komunikazioaren bidez garatuz joan zen; 
lagun artista horien artean zeuden, besteak beste, Pissarro, Whistler, Seurat, Signac, Ensor eta Van Ryssel-
berghe, baita Émile Verhaeren poeta ere, zeinarekin argitaratu baitzuen Espainia beltza lana eta zeinarekin 
batera bidaiatu baitzen Espainian, Frantzian eta Italian barrena. Regoyos izan zen bere garaian Europan inda-
rrean zeuden planteamendu artistikoak bertatik bertara ezagutu eta haiekin bat egin zuen espainiar margolari 
bakarretakoa, eta haren harremanek argi erakusten dute zer-nolako balioa zuen artista gisa eta zer-nolako 
irrika zeukan berrikuntza estetikoaren alde borrokatzeko.

Regoyosen pinturan, zenbait fase bereizten dira. Lehenengoa Belgikako garaiarekin estuen loturikoa da; garai 
hartako lanen artean, ugariak dira erretratuak. Bigarren fasea, Espainia beltza saila barne hartzen duena, etapa 
filosofiko edo presinbolistena izan zen; eta hirugarrena, jendartean ezagunena, azkenik, inpresionismoaren-
gandik hurbilagoko egikerak eta paletak ezaugarritua.

Regoyosek parte hartu zuen talde erakusketek artearen esparrurako askatasuna aldarrikatu zuten, batik bat. 
Bere lanak erakusgai jarri zituen Belgikan, Frantzian –bereziki, Parisko Independenteen Aretoan eta Galeries 
Durand-Ruelen–, eta baita Alemania, Holanda, Italia, Erresuma Batua, Mexiko eta Argentinan ere. Espai-
niari dagokionez, Madrilen, Bartzelonan, Bilbon eta Donostian egin zituen erakusketak. Arte Ederretako 
Erakusketa Nazionaletan, sarritan baztertu zuten “Krimenaren Aretora”, “inpresionista” zela argudiatuta. Re-
goyosen pinturak ez zuen jaso zegokion neurriko aitortzarik haren sorterrian, eta oso kritika gogorrak egin 
zizkioten arte joera berrien alde ez zeudenek. Mihiko minbiziak jota hil zen, 57 urte betetzear zela, eta handik 
zortzi urtera arte ez zioten egin hil ondoko omenaldirik; Madrilgo Liburutegi Nazionalean egin zitzaion 
omenaldi hura, eta orduan jaso zuen akademizismoarekiko loturak hausteko egindako ahaleginen eta artearen 
arloari egindako ekarpen itzelaren aitortza.

Darío de Regoyos Durangoko 
kale batean margotzen, 1908



4

Beti esan izan da Regoyosek gazte-gaztetatik baztertu zituela artea ulertzeko bere era muga zezaketen 
orotariko formalismoak. Askotariko estilo artistikoak ezagutu zituen, baina ez zion estilo bakar bati 
heldu itsu-itsuan; aitzitik, estilo propioa lortzera bideratutako bilaketa pertsonala landu zuen.

Carlos de Haesekin ikasketak egiten hasi zenean, paisaian jarri zuen arreta; garai hartan, ez zitzaion balio 
handirik ematen paisaiaren gaiari, baina huraxe interesatzen zitzaion Regoyosi. Sorterrian artearen esparruan 
indarrean zeuden konbentzionalismoen presioa sumatzen hasi zen laster, eta Belgikara alde egin zuen; hantxe 
trebatu zen giza irudiaren lanketan. Goiz uztartu zituen, beraz, bere ibilbidean nagusi izan ziren bi gaiak: 
paisaia eta giza edo animalia irudien presentzia. Paisaiak aukera ematen zion Regoyosi kolorearen eta argia-
ren tratamenduaren gaineko ikerketa egiteko, askotariko kolore sortak erabiliz, hasi udako egunetako kolore 
hori eta okreetatik eta Euskal Herriko gris eta berde hezeetara, edo gaueko paisaietan argi artifizialak sortzen 
dituen efektuetara. Bere obra askotan irudiak agertzea ez da halabeharra: aitzitik, irudi horiek unean-unean 
gertatzen denaren lekukotasuna ematen dute, margolariak bere begien aurrean ikusten duen benetako bizit-
zaren lekukotasuna, hura manipulatu gabe eta den bezalaxe agertzen baitu.

Bruselan, Regoyosek harremana izan zuen L’Essor (Hegaldia) taldeko kideekin, eta pintura ilunxeagorako 
joera hartu zuen, tonu ilunetarako joera, zeinaren bidez islatzen baitira oso modu ausartean askotariko argi 
efektuak: ilargiaren argitasuna, gasarena, elektrikoa, etab. Hiri hartan, halaber, grabatzaile adituak ezagutu 
zituen, eta diziplina hori ere landu zuen. L’Essor taldeko kide izan ziren abangoardiako artisten modura, laster 
bat egin zuen Les XX taldearen sortzaileekin, arte akademiko eta burgesak agintzen zituen moldeak hausteko 
grinari jarraituz. Naturaren aurrez aurre kokatu eta naturako gertaerak bere horretan islatzeko interesaren 
eraginez, formatu txiki eta ertaineko lanak egin ohi zituen, garraiatzeko errazagoak eta arinagoak zirelako; 
prentsa kontserbadoreak sarritan kritikatu zuen horregatik.

Darío de Regoyos
Obra

Effets de lumière (Argi-efektuak). Iparraldeko Geltokia, Brusela, 1881
Olioa mihisean. 42 x 58,5 cm
Bilduma partikularra

Maríaren hilabetea Bruselan, 1884
Olioa mihisean. 90 x 120 cm
Casacuberta Marsans bilduma
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Gaiei dagokienez, paisaia nagusi den arren, garai hartan izaera filosofikoagoko obra ia sinbolistak ere egin 
zituen; joera horri jarraituz, hain zuzen ere, Espainia beltza saila lantzen jardun zuen harrezkero hainbat urtez.

Regoyosek interes bizia zuen Espainiaren bestelako irudi bat ezagutzera emateko, atzerrian zuten azaleko 
irudi hori alde batera uzteko. Herrietan ikusten zen Espainia neurritsu, tradizional, langile, erlijioso eta sufritu 
hura nahi zuen erakutsi berak, emakumea tradizio espiritualaren eta familiako tradizioaren euskarri modu-
ra nabarmenduz. Émile Verhaeren poeta eta lagunarekin Espainiako eskualde askotara bidaiak egin zituen, 
1888an, hango inpresioak biltzeko; bidaia haien emaitza Espainia beltza obran bildu zuen handik hamar 
urtera; poetaren testuak eta Regoyosen irudiek osatua da, hain zuzen, liburua.

Defuntuen gaua, 1886
Olioa mihisean, hiru koadrotan zatituta
86 x 63 cm; 50 x 18 cm; 80 x 62 cm
Bilduma partikularra

Víctimas de la fiesta, 1894
Pastela eta olioa mihisean. 90 x 120 cm
Cajastur bilduma, Asturiasko Arte Ederren Museoan gordailatua

Espainia beltza libururaren azala
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1897tik aurrera, tankera horretako obren kopuruak nabarmen egin zuen behera, guztiz alde batera utzi ez 
zituen arren. Camille Pissarro pintore eta lagunak animatuta, paisaiei arreta gehiago ematen hasi zitzaien, 
ahalmen ikusgarria ematen ziotelako giroko efektuak eta argi efektuak adierazteko. Azpimarratzekoa da, 
gainera, Regoyosek ez zuela izan aldi edo fase itxirik, teknika edo gai jakin bat modu esklusiboan landu zuen 
aldirik, eta, hala, atsekabeari, saminari eta gizarte ahaleginari buruzko sail hura lantzen jardun zuen bitartean, 
paisaia argitsuak eta teknika inpresionistako eta are puntillistako pinturak ere egin zituen; horrek erakusten 
du, hain zuzen ere, estilo propio eta pertsonala bilatzeko egiten zuen ahalegina. 

1885. eta 1886. urteen artean, Georges Seurat, Paul Signac eta Camille Pissarro dibisionismoaren tekni-
ka berriarekin esperimentatzen hasi ziren, Chevreulen teoria zientifikoak oinarri hartuta. Igande arratsaldea, 
Grande Jatteko uhartean obrarekin, Seuratek ateak zabaldu zizkion neoinpresionismo edo puntillismoari. Les 
XX taldeko artista batzuk, Regoyos tartean, estilo berri haren alde atera ziren, eta teknika hori erabiltzen hasi 
ziren beren obretan;  urrats horrek abangoardia artistikoan kokatu zituen, berriro ere. Espainiako artearen 
historian, Regoyos da “denbora errealeko” margolari puntillista bakarra, eta Seuratek berak miretsitako egile 
puntillistetako bat izan zen. Regoyosek estilo horrekin margotutako obrak ez dira oso ugariak, ez dagoelako 
kalean halakorik pintatzerik, denbora asko eskatzen dutelako eta denbora tarte luze horretan galdu egiten 
delako bilatu nahi zen argi efektua. Ezaugarri horiek estudioan jardutera behartzen zuten, eta horrek aurrez 
aurre topo egiten zuen paisaiarekiko zuen interesarekin. Nolanahi ere, gerora teknika inpresionistan landu-
tako bere obra asko eta askotan ukitu puntillistako pintzelkadak erabili zituen, ehundura efektu hobeak eta 
argi ñabardura biziagoak lortzeko.

Dolores Otañoren erretratua, 1882
Olioa oholean. 55 x 35 cm
Centro de Arte Reina Sofía Museo Nazionala

Sareak, 1893
Olioa mihisean. 60 x 73 cm
Bilduma partikularra
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1897az geroztik, Regoyosen pintura inpresionismorantz lerratu zen, argi eta garbi, eta argi eta kolore efektuen 
tratamendu bikaina nabarmendu zen bere lanetan, malba kolorea nagusi dela. Kalitate handiko obra inpresio-
nistak sortu zituen bide horretatik, naturaren adierazpen xehea erakusten dutenak, koadroetan gizakiak edo 
animalien irudiak txertatzeko interesa alde batera utzi gabe, betiere.

Regoyosi askotan leporatu izan zaio pintura “bakuna” egiten zuela, horrekin adieraziz sakontasun gutxiko 
obra edo teknikoki oso landua ez den obra osatu zuela. Kritika tradizionalak ez zuen aintzat hartu, ordea, 
eta huts egin zuen horretan, freskotasun eta askatasun handiko irudiak sortzeko gai zen margolari bat zela, 
arau tradizionaletatik aske jarduten baitzuen, nahiz eta askoren aburuz trebetasun teknikorik eza islatzen 
zuen askatasun horrek. Regoyosek, ordea, naturaltasuna bilatzen zuen bere obren edukietan, eta askatasuna, 
forman. Herriz herri eta hiriz hiri egindako bidaia ugarietan topatu zuen hori besterik ez zuen erakutsi nahi 
bere pinturetan, teknika askea erabiliz, primitiboa ia, balio akademikoak alde batera utzita.

Europan bere herrian baino askoz ere lehenago aintzat hartu eta goretsi zen Regoyosen pintura; sorterrian, 
izan ere, erakusketa ofizialetan parte hartu zuen, baina tokirik baztertuenetan eta ospe gutxienekoetan jarri 
zituzten beti haren koadroak. Salmentak ere urriak izan ziren sorterrian, eta obraren bat saltzen zuenean, 
erakusketan parte hartzen zuten gainerako artistenak baino prezio merkeagoan saldu ohi zuen. Azken ba-
tean, giroak merkatu ofizialera egokitzera bultzatzen bazuen ere, bere ibilbide estetikoari eutsi zion eta artea 
berritzeko borrokari eutsi zion beti. Eta bide berriak ireki zizkien etorkizuneko artista belaunaldiei.

Bainua Errenterian, 1900
Olioa mihisean. 76,5 x 57,5 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa

Elurtegietarako bidea, 1911
Olioa mihisean. 90 x 120 cm
Bilduma partikularra
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O so ezaguna da “inpresionismo” izena edo terminoa nola sortu zen azaltzen duen pasadizoa. 1874an 
izan zen, artista talde batek antolatutako erakusketa baten harira. Erakusketa hartan, Moneten 
Inpresioa, eguzki sortu berria izenburuko obra zegoen, besteak beste. Louis Leroy arte kritikariak, 

erakusketaren biharamunean eta gutxiespenezko asmo batek akuilatuta, artikulu bat idatzi zuen Le Charivari 
egunkari satirikoan, honako hau esanez:

“Inpresioa, ziur nengoen. Neuk ere esan nuen nire baitarako: inpresioaren eraginez, inpresioa izango 
da hor barruan… Eta a zer-nolako askatasuna eta lasaitasuna egikeran! Itsas pintura honek baino 
akabera hobea du paper margotuak berak jatorrian!”

Halaxe sortu zen, bada, “inpresionismo” terminoa, eta izen hori eman zitzaion pintura joera bati, zeinak bildu 
zituen askotariko artistak, planteamendu estetiko komun batzuetan bat zetozenak baina eskola osatu ez zu-
tenak, bete-betean. Tarteka, artista haiek elkartu ziren erakusketak eta bestelako ekimenak antolatzeko, baina 
bakoitzak bere nortasun indibidualari eutsi zion. Oro har, margolaritzako planteamendu tradizionalekiko 
loturak haustea zuten oinarri komuna, eta, horretarako, aire zabalean margotzen zuten eta argiak naturan 
sortzen dituen efektuak islatzeko modurik eraginkorrena bilatzen zuten..

Artista horiek artearen arloko bide berri bati ekitera eraman zituzten arrazoiak hobeto ulertzeko, garrantzi-
zkoa da jakitea eta kontuan hartzea zer testuinguru historiko eta sozialetan jardun zuten. Lehenik eta behin, 
nabarmendu beharra dago garai hartan trenak izan zuen eragina; izan ere, inoiz ez zen esperimentatu ahal 
izan “abiaduraren” kontzeptua orduan bezala, eta artistei errealitate bestelako, distortsionatu bat atxikitzeko 
aukera eman zien horrek. Erlojuen aroa ere bazen, bestalde, eta denboraren joana islatzea obsesio bihurtu zen 
gure margolarientzat. Horregatik lan egiten zuten pintzelkada bizkor eta zehatzekin. 

Inpresionismoa

Ormaiztegiko biaduktua, 1896
Olioa mihisean. 70 x 98 cm
Bilduma partikularra
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Argazkilaritzaren erabilerak, halaber, “uneko argazkia” kontzeptua sorrarazi zuen, eta agerian utzi zuen ikus-
kera zehazten duena kolorea dela, eta ez marrazkia. Luzaroan, artistek beren pigmentuak prestatu behar izan 
zituzten, baina XIX. mendearen erdialdetik aurrera ia denak hasi ziren tutuetan merkaturatutako olio pin-
turak erabiltzen; izan ere, askoz ere erosoagoa zen, eta tailerretik irten eta aire zabalean margotzeko aukera 
ematen zien pintoreei. Naturarekiko zuzeneko harremanari esker, argiz eta kolorez beteriko errealitate bat 
topatu zuten, eta horixe izan zen beren obren gai nagusia.

Aipatu berri diren alderdi horiek berebiziko eragina izan zuten inpresionismoaren ezaugarri hauetan: 

• Paisaia izan zen inpresionista gehienen gai edo motibo nagusia. Irudiak ez dira hain ugariak, eta, 
agertzekotan ere, paisaiaz inguratuta agertu ohi dira. Irudia baliatzen badute, paisaia irudikatze-
ko xedez baliatzen dute, eta ez alderantziz,  ordura arte ohi bezala. Paisaiak biltzen ditu artisten in-
teres guztiak: aire zabalean pintatzea, naturarekiko harremana eta argia atxikitzeko irrika, egunak 
aurrera egin ahala aldatuz joango denez ñabardura eta tonalitate desberdinak erakutsiko dituenez, 
aukera emango baitu gai berari buruzko sailak lantzeko, argi eta kolore distira iheskorrak atxikiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inpresionismoa errealismoaren baitako joeratzat har liteke, interes bizia baitu eguneroko bizitzako alder-
diak islatzeko, bizitzaren parteak adierazteko, mundu ikusgarria den bezalaxe erakusteko, bere iheskor-
tasun erabatekoan. Artista ahalegintzen da ikusten duen hori ikusten duen bezalaxe pintatzen eta une 
horretan sentiarazten diona adierazten. Hortaz, inpresionismoak baztertu egin zuen ikuspegi klasikoa, eta 
istorioak kontatzeari edo mezu moralak transmititzeari utzi zion.

Almendrondoak loretan, 1905
Olioa mihisean. 46 x 61 cm
Carmen Thyssen-Bornemisza bilduma

Tibidabo, goizean, 1912
Olioa mihisean. 55 x 64 cm
www.artelandia.com

Tibidabo, arratsaldean, 1912
Olioa mihisean. 56,5 x 70 cm
Julián Larrea bilduma

Daxeko merkatu, 1909
Olioa mihisean. 61 x 50 cm
Bilduma partikularra

Kontxa, gauez, c. 1906
Olioa mihisean. 54 x 65 cm
Carmen Thyssen-Bornemisza bilduma
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• Hori guztia lortzeko, inpresionistek erabaki zuten margolaritzako baliabide berri guztiak erabilt-
zea. Interes gehiago zutenez gauzen funtsa eta itxura atxikitzeko, haien xehetasunak atxikitze-
ko baino, pintzelkada labur bizkorra erabili zuten,  baina oso zaindua eta deskribatzailea. Kolo-
rearen erabilerari dagokionez, saihestu egin zuten paletan koloreak nahastea, eta mihisean kolore 
primarioak edo sekundarioak aplikatu zituzten zuzenean, pintzelkadak elkarren gainka margotuz; ho-
rrela distira eta argitasun handiko obrak lortu zituzten, koloreen nahastea gure erretinan gertatzen baita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aurreko guztiaren eraginez, baztertu egin zuten perspektibaren erabilera, Errenazimentutik indarrean 
egona, eta arbuiatu egin zituzten konposiziorako formula tradizionalak. Ez zitzaien beharrezkoa irudit-
zen beren obretan ihes punturik hartzea, eta irudi lauagoak edo bi dimentsiokoak landu zituzten, horrela 
funtzionatzen duelako gure erretinak. Ohikoak dira laukiratze bitxiak eta konposizio asimetrikoak, inte-
resgunea ertzetara eramanda edo aurrez aurreko ikuspegiaren ordez goragoko edo beheragoko ikuspegiak 
hartuta sortuak.

Euri-jasa (Santoñako badia), 1900
Olioa mihisean. 75 x 90,5 cm
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Bartzelona

Artoa, Irun, c. 1900
Olioa mihisean. 48 x 55 cm
Bilduma partikularra

Maiatzeko goiza, 1908
Olioa mihisean. 56,2 x 42,7 cm
Bilboko Arte Ederren Museoa

San Feliú de Torelló, 1912
Olioa mihisean. 50,5 x 61,5 cm
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Bartzelona
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M ichel Eugène Chevreul (1786-1889) frantses kimikaria Gobelinoen Tapizen Errege Fabrikako tindategiko 
zuzendaria izan zen, besteak beste, eta hantxe hasi zituen koloreari buruzko bere ikerketak, 1839an ikerlan 
ospetsu batean bildu zituenak: De la loi du contraste simultané des couleurs (Koloreen aldibereko kontrastearen 

legeaz).

Dirudienez, Chevreulek arretaz aztertu zituen koloreen konbinazio konplikatuetan oinarrituriko tapizen akabera 
txarra zela eta hainbat bezerok egindako salaketak. Saiatu zen identifikatzen zer printzipiok gidatzen zuten kolorea-
ren funtzionamendua, emaitza kaskarrak saihesteko eta sorta kromatiko gogobetegarriago bat aukeratzeko. Kimikari 
aditua izanik, koloreen konbinazio jakin batzuen efektuak aztertu zituen, eta oso modu zehatzean antolatu zuen bere 
ikerketa, hirurogeita hamabi segmentuko zirkulu forman, hain zuzen. Jarraian, maila osagarrietan antolatu zituen ko-
loreak, erdigune zuri baten inguruan, eta, azken emaitza gisa, erakutsi zuen kolore oso saturatuek hain saturatuak ez 
diren beste kolore horien aldean kontraste handiagoa egiten dutela zuriarekin, itxuraz. Bere obran, garrantzi handiko 
zenbait kontzepturen oinarriak finkatu zituen, hala nola, “nahaste optikoa” eta “aldibereko kontrastea” kontzeptuenak. 
Bere ekarpen zientifikoagatik izan ez balitz, ez zen izango inpresionismorik, edo, izatekotan, oso bestelakoa izango zen. 
 
Aldibereko kontrastea bi kolore solido bata bestearengandik oso hurbil kokatzean gertatzen da: halako ilu-
sio optiko bat sortzen da, zeinaren arabera baitirudi tonu bat argitzen edo iluntzen dela. Hau da, kolore guz-
tiak inguruan dituzten kolorearen mende daude. Ez du tonu balio bera kolore gorriak urdinaren alboan edo la-
ranjaren alboan. Era berean, Chevreulek nahaste optikoaren kontzeptua ere iradoki zuen, bi kolore primario 
–adibidez, horia eta urdina– bata bestearen gainean kokatuz kolore sekundario bat –berdea– agerraraztean datzana. 
 
XIX. mendearen bigarren erdian, garrantzi handiko beste aurrerapen tekniko eta zientifiko batzuk egin ziren, aukera 
eman zutenak pigmentu sintetiko berriak sortzeko; eta pigmentu horiek pinturei bizi berria emateko baliatu zituzten 
pintoreek, era berean. Purutasun handia eta inoiz ez bezalako saturazioa zuten koloreak sortu ziren, eta artistek ezin 
hobeto aplikatu zituzten beren obretan. Saturazioa edo purutasuna ñabardura espezifiko baten intentsitatea da. Kolore 
oso saturatuak biziak eta intentsitate handikoak dira; eta oso saturatuak ez direnak, berriz, margul eta grisago ageri dira. 
 
Teknologiaren esparruko aurrerapenei eta Chevreulek proposatutako teoria berriei esker, artistek itzalak ko-
lore ilunez margotzeari utzi, eta kolore hotz edo ez oso saturatuak erabiltzen hasi ziren, eta horrek sakon-
tasun sentipena sortzen lagundu zien. Era berean, argitasuna kolore argien bidez adierazi ordez, kolo-
re saturatu eta epelen bidez lantzen hasi ziren, hondotik nabarmenduta gelditzeko moduan. Bi efektu horiek 
areagotzeko, zegozkien kolore osagarriekin lan egiten zuten. Formak definitzeko garaian, marrazkia alde batera utzi, eta 
koloreari eta pintzelkada labur deskribatzaileei eman zieten nagusitasuna; horrela, bolumena birsortu ahal izan zuten 
argi ñabardura gehiagoren bidez, argiak sortuz itzalpeko guneen barruan eta alderantziz, kolorea beste ezer erabili gabe. 
 
Bide horretatik, berezkoa duen horretan jarri ahal izan zuen pinturak arreta guztia, hau da, argian eta kolorean, alde batera 
utzirik bolumenaren deskribapena. Horrela, formak modu lausoan nahasten edo bereizten dira, haiek argiztatzen dituen 
argiaren arabera, eta sentipen edo inpresio berezi bat sortzen da, zeinak eman baitzion izena mugimenduari.

Michel Chevreul
Kolorearen eremuko aurrerapen zientifiko berriak
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