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SARRERA

Markus Lüpertz, 1973 Markus Lüpertz, Spoleto, 1990
© Claudio Abate, Roma

Artista eta bere obra

Markus Lüpertz 1941ean jaio zen, Liberecen (Bohemia). Bere belaunaldiko artistek ederki nozitu zuten gerra ondoko 

Alemanian izan zen berreraikuntza ekonomikoa eta ideologikoa. Garai hartako testuinguru artistikoa nazioartekoa eta 

iparramerikarra zen gehienbat. Baselitz, Kiefer eta Penck bezalako artistek talde bat eratu zuten Lüpertzekin batera, 

Neue Wilder izenekoa (Basati berriak edo Espresionista berriak), eta, denen artean, Alemaniako artea ulertzeko modu berria 

sortu zuten: “etengabeko gatazka-egoera da artearen funtsezko motibazioa. Eta herioaren aurkako borroka da artistak, ezagueraz 

edo arduragabeki, aurre egin behar duen gatazkarik garrantzizkoena”. Gaur egun, artistarik handienetakoa dugu Lüpertz. Margo-

laritzan eta eskulturan egin dituen lanek eta, orobat, marrazkiek eta poemek Lüpertzen ibilbidea sendotu dute. Bere belaunaldiko 

ibilbiderik koherenteenetako bat da Lüpertzena.
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Bere obran, Lüpertz Alemaniako errealismoaren tradizioari begira jartzen da, bere nortasuna aurkitu nahian, baina “irudi berri” 

baten bila beti. Bestetik, aurreko garaietatik Europako margolaritzan zeuden kezka formalak bete-betean agertzen dira bere lan 

guztietan. Hori berehala antzemango dugu, silueta marraztuta duten orbanetan ezaugarri figuratiboak trinkotzeko duen interesa 

ikusita, Erdi Aroko beirateen gisa edota Kirchner edo Beckmann bezalako espresionista alemaniarren lanean bezala. Era berean, 

frontaltasunaren zentzua ere antzinakoa da, Errusiako ikonoengandik eta modernitateko beste artista askorengandik datorkiona. 

Gainera, Lüpertzen ustez, natura bizi behar den zerbait da, eta ez ikusi behar den zerbait. Natura gizatiartua da.

Markus Lüpertzen obra osoan, artearen historiaren “arkeologia” puntu bat dago; eta, aldi berean, bere lana memoria da, gure 

interesa eta kezka betidanik piztu dituzten gaiak biltzen dituena. Batzuek Klasizismoa berritzeko lantzat jo izan dituzte bere 

ikuspen artistikoak. 

Hemen aurkezten dugun erakusketan alderdi horiek guztiak daude islatuta.

Markus Lüpertz eta eskultura

Lüpertzek estilo propioa garatzen du eskulturan. Margolaritzan bezala, besoko artista da, eta ez eskumuturreko artista. Bor-

txaz eramaten du pintzela oihaletik formak eratzeko, eta oldarkortasun berberaz jotzen die igeltsuari edo harriari. Bere eskul-

turek gure arreta erakartzen dute, figuratiboak direlako, eta, aldi berean, forma abstraktuak agertzen direlako. Erreferentzia 

historikoak dituzte biek. Horrez gain, ironia handiko eskulturak dira, bere obra osoa bezala.

Ganimedes, 1985
3+0 edizioa

Brontze pintatua, 230 x 80 x 80 cm
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Eskulturak lantzerakoan, mitotik ateratako pertsonaiek erakarri dute Lüpertz, gizatasunaren mugan dauden izakiek. Aldi berean, 

artearen historiako gai klasikoetara jo du, adibidez, arkumea duen gizona, Atenasko Akropoliko Moskoforo gogora ekartzen 

diguna. Etruskoek kanon grekoa bereganatu zuten, eta terrakota leunak landu zituzten gero. Haiek bezalaxe, Lüpertzek kanon 

etruskoa hartu, eta eskultura garaikidera eramaten du. Ildo horretan, eskultura greko klasikora jotzen du berriz, hala gai aldetik 

nola forman. Lüpertzek “zer da edertasuna?” eta “non daude kanona eta proportzioa?” galderak izan ditu aurrez aurre, baina 

giza irudia alde batera utzi gabe, gizakia gauza guztien neurri gisa baztertu gabe. Berak dioenez, “figurarik gabe eskulturak ez du 

funtzionatzen”.

eskuin
Titán, 1986
6+0 edizioa, 0 alea
Brontze pintatua. 253 x 59 x 196 cm

ezker
Etruskoarra, 2001
6+0 edizioa, e.a. alea
Brontze pintatua, 94 x 25 x 27 cm

Eskultura grekoetan bezala, Lüpertzen pieza asko margotuta daude. Mozorrotzeko jolasa sortu nahi du, erabilitako materialaren 

eta margoak azkenean sortutako formaren artean. Kolorea erabiliz, eskulturaren forma itxia hautsi nahi du. Horren ondorioz, 

itxuraz begi-kolpe batez antzeman daitezkeen bolumenak bibrazio horretan sartu, eta itxuraldatu egiten dira marrazkiaren bidez. 

Bestetik, bolumenik hartzen ez duten eskulturako zatiak nabarmendu eta sendotu egiten dira, kolore bare eta garbien bidez.

ezker
Dafne 5, 2002

6+0 edizioa, 5/6 alea
Brontze pintatua. 65 x 30,5 x 27 cm

eskuin
Beethoven, 2011

45 edizioa, 3/15 alea 
Brontze pintatua (urdina). 34 x 21 x 15 cm
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Eskulturaren eskalaren, proportzioaren eta kanonaren gaineko bilaketa eta ikerketa etengabean, Lüpertzek bide berria urratzen 

du, erdi androgenoak diren gorputzak eta itxuraz ikuslearen gainetik dauden begirada harroak erabiltzen ditu piezak lantzeko, eta, 

bertan, koloreak funtsezko zeregina betetzen du, obra eta bere esanahia hautemateko.

Erakusketan, margo eta eskultura ugari daude, bai eta bere obran funtsezkoak diren alderdiak nabarmentzen dituzten marrazki 

batzuk ere. Erakustokia hainbat arlotan zatitu da, Lüpertzen arte-ekoizpenaren azken berrogeita hamar urteak laburbiltzeko, eta 

bere unibertso estetikoan barneratzen laguntzeko.

Salieri, 2005
6+0 edizioa, 1/6 alea
Brontze pintatua. 220 x 70 x 70 cm

Judith, 1995
Brontzea. 315 x 138 x 140 cm
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50 URTEKO IBILBIDE ARTISTIKOA

1.  Berlindik pop amerikarrari emandako erantzuna (1963-1973)

Ibilbidearen hasieran, Markus Lüpertz eta bere belaunaldiko beste kide asko pop arte anglosaxoiaren aurka atera ziren, pop 

artean aritzen zirenek aurrez kodetutako herri-irudigintza berenganatzeko joera zutela ikusita, hori baitzen esanahiak adieraz-

teko zuten modua. Ildo horretan, Lüpertzek ditiranbo deitzen dituen margoak sortu zituen. Ditiranbo izenak kultura klasikoan 

du sorburua, eta Bako jaungoikoaren omenez egiten zen guztiarekin zuen zerikusia. Oso konposizio poetiko grinatsua zen, eta 

gozamenen eta eldarnio mistikoaren jaungoikoaren omenez egiten zen. Gaur egun, ditiranboa gehiegizko eta neurrigabeko go-

respen bat da, poema itxuran egina. 

Markus Lüpertz, 2006
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Lüpertzek bere irudien unibertsoa garatzen du, eta artearen mundura eramaten du ideia hori, objektu hutsalak hautatuz eta beren 

egitura simetrikoak, uniformeak eta errepikakorrak nabarmenduz (poema batean nolakotasun ditiranbikoak izango liratekeenak). 

Bestetik, bat egiten du minimalismoari buruzko diskurtso garaikidearekin. Formatu handi-handiak hautatzen ditu, agian espresio-

nismo abstraktuaren eskala heroikoari aipamena egiteko, eta, aldi berean, minimalismoaren alderdi jakin batzuk berreskuratzen 

ditu, forma soilak eta errepikakorrak erabiltzen baititu. Proposamen horren bidez, badirudi artistak arrazoiaren sedukzioaren 

bidetik eraman nahi gaituela, baina nahasmendu adierazkorrarekin bateratuta.

Aldi honetan, Lüpertzek iraganekoak diren hainbat irudi hautatzen ditu bere ditiranboetarako, inork hizpidetzat hartu nahi ez 

dituenak. Motibo horiek emoziozko konnotazioz beteta daude: kaskoak, txapel militarrak, uniformeak, esbastika eta abar. Konpo-

sizioko beste atal guztietatik bakartuta aurkezten ditu, kolorezko orban baten modura. Era horretan, alde bisuala eta afektiboa 

bateratu, eta areago indartzen ditu, formatu handiak eta kolore lurkarak erabiliz.

Denda 40 – ditiranbikoa, 1965
Tenpera mihisean. 156 x 154 cm

Motibo alemaniarra II – ditiranbikoa, 1972
Tenpera mihisean. 200 x 200 cm
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2.  Irudiaren dekonstrukzioa eta estiloko margolaritza (1975-1985)

Lüpertzek Aristide Maillolen eskultura-lanarekiko interesa agertzen duenean abiatzen da bigarren aldia. Marrazki handiak 

egiten ditu, hainbat metrotako garaiera dutenak, eskultore frantziarrarenak bezalakoak. Maillolek egiten duena ez da eskul-

tura narratiboa; bere emakumeen jarrerek ez dute mezu berezirik, ez dira erretratuak. Formen oreka dira, artistak bolumenen 

tentsioa bilatzen baitu haietan, giza gorputzaren barneko indarra deitu izan dena. Maillolen eskulturak paperera eramaten ditue-

nean, haien egitura, haien barneko konposizioaren bila dabil Lüpertz. Eskultore frantziarrak bezala, gure artistak ez du figurazioan 

narratibotasunik lortu nahi. Orekan dauden formen mundu bat sortu nahi du ordea, espazio neutroan eta lehen planoan inskriba-

tutako formekin. Hortik aurrera, margolanen sail bat sortuko du, giza irudia protagonista gisa hartuta.

Maillolen eskultura aztertu ondoren, 1977. urtean, Lüpertzek “estiloko margolaritza” deitutakoa lantzeari ekingo dio. Sail hone-

tan, oro har, alde batera uzten du motiboa, eta formak betetzen du horren tokia. Aurrez dauden objektuak erabiltzen ditu, eta 

era berezian elkartzen ditu, forma berri bat sortzeko. Gero, autorretratuen sail bat egingo du, gai beraren errepikapena eta bere 

emaitza formalak oinarritzat hartuta.

eskuin
Markus-Maillol, 1976
Teknika mistoa paperean. 198 x 98 cm

ezker
Markus-Maillol, 1975
Teknika mistoa paperean. 198 x 98 cm

ezker
Hormetan loratzeko loreen pasioa II, 1980

Teknika mistoa mihisean. 180 x 140 cm

eskuin
Autorretratua «Ni guztiz ikaratuta», 1983

Olioa mihisean. 100 x 81 cm
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3.  Irribarre mizenastarra eta tradizio klasikoa (1985-1993)

Aldi honetan, Lüpertzek artearen historiaren konbentzionalismo bat erabiltzen du bere lanei izenburua jartzeko. “Irribarre 

arkaikoa” izenekoaz baliatzen da, Greziako eskultura arkaikoaren bereizgarri zen ezpainen forma nabarmentzeko. Aditu 

batzuen arabera, Antzinako Greziatik hona arteak bizitza-itxura nabarmentzeko erabili duen animazio-zeinua izan da irri-

barre hori. Irribarrea bizitzari lotuta dago, hanken jarrerak iradokitzen dituen urratsak bezala. Beste aditu batzuen ustez, berriz, ez 

da egoera naturalera hurbiltzen; ideal baten, prototipo baten bila dabil, ordea. Hortaz, kontua ez da pertsona baten ezaugarriak 

irudikatzea, baizik eta eskultura naturalista idealizatua sortzea.

Sail honen bidez, Lüpertz mitologiaren eta Antzinatearen munduan murgiltzen da berriz, une horretan denek ideal baten arabera 

jarduten dutelako. Bada denek lortu nahi duten ideia bakar bat, artea ulertzeko modu bat, artista norbanako gisa alde batera utz 

zezakeena. Eskultore grekoek egiten zuten bezala, Lüpertzek eskulturak margotzen ditu bere lanetan, baina hori horizontaltasun 

eta bertikaltasunaren arteko alboraketa indartzeko eta handitzeko ariketa da, gehienbat.

1987. urtean, Nicolas Poussinen lana ikertzeari ekiten dio, eta margolari frantziarraren aipuetan oinarritutako margolanen saila 

lantzen hasiko da. Poussinen obran, giza irudia paisaian agertzen da; paisaiak konposizioa menperatzen du, baina gizakiaren 

forma txikiak dinamizatzen du. Lüpertzi dagokionez, kontrakoa gertatzen da, giza gorputza edo gorputz horren zati bat baita gai 

nagusia, eta tonalitateak eta koloreek sorrarazten baitute egitura eta ematen baitiote erritmoa konposizioari.

Irribarre etruskoarrari buruzko artelanak – udako eguna,  1985
Olioa mihisean. 270 x 400 cm

Poussin – Filosofoa, 1990
Olioa mihisean. 200 x 300 cm
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4.  Mito erromantikotik paisaiara (1993–2000)

Une honetan, lanek frontaltasun berria garatzen dute, eta Lüpertzek aldi berri bat hasiko du. Lan horiek Emakumerik gabeko 

gizonak izeneko sailekoak dira. Artista mendebaldeko zibilizazioan behin eta berriz agertzen den alderdi bati begira jartzen 

da: monjeen zelibatoa, armaden maskulinitate landua edo emakumerik onartzen ez duten mota guztietako anaitasunak. 

Antzinatik, zaldunen idealak andre baten amodioaren inguruan ibili dira biraka. Andre horrek ezin iritsizkoa izan behar du beti, 

zaldunaren kemen geldiezina puzten jarraitzeko.

Sen maskulinoa eta basakeria batera agertzen dira Emakumerik gabeko gizonak saila eratzen duten aurpegietan. Badirudi nola-

bait islatu nahi dutela menperatzeak ematen dien gozamena, berez dagozkien jarduerak (ehiza, arrantza…) egiteko aukera ema-

ten dien talde bateko kide direla jakiteak sortzen dien atsegina, eta jarduera horietan aurkitzen dutela beren nortasuna, jarduera 

horien bidez egiten dutela bat naturarekin. Inoiz edo behin, Lüpertzek sail honen oinarrian dagoen ideia eman du aditzera: alde 

batetik, gizonak daude, eta, bestetik, emakumeak, oso desberdinak diren bi izaera, alegia; eta, amodioa dagoenez, elkarrekin 

egon daitezke.

1997an, frontaltasun-aldi horretatik ateratzeko, Lüpertzek paisaiaren eta natura hilen gaiari heldu zion berriz. Motibo horien 

aurrean jarri zen, dekonstrukzioa egin, eta elkarren ondoan jarritako zatiak lortzeko, zati desberdinez osatutako batura organikoa 

sortzeko. Margolaritzan dagoen genero kontzeptuari buruzko saiakera modukoak dira, eta zalantzan jartzen dute errealitatearen 

eta abstrakzioaren arteko dikotomia. Aldi honen unerik gailenean, Vesper saila landu zuen, bere estudioaren aurrean zeuden 

zuhaitzen irudikapena oinarritzat hartuta. Basoak, zati abstraktuak eta etxe bat lausoki erakusten duten lursailak bateratzen ditu 

sailean. Badirudi paisaiaren irudiak bakardadez jositako arima hermetiko bat islatzen duela. Iduri luke artistak ikuspegi berri bat 

eskaintzen digula Alemaniako basoaz, Friedrichek ia berrehun urte lehenago egin zuen moduan.

Gizonak emakume gabe. Pertzebal, 1993
Olioa mihisean. 162 x 130 cm

eskuin
Paisaia, 1997

Olioa mihisean. 162 x 200 cm

ezker
Vesper, 2000

Teknika mistoa eta olioa mihisean. 300 x 180 cm
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eskuin 
Arkadien-Diana, 2013
Teknika mistoa paperean. 163 x 133 cm

ezker
Denbora, 2011
Teknika mistoa mihisean. 81 x 100 cm

5.  Kritika estetikotik, Arkadiaranzko begiradara (2003–2013)

2004. urtean, Lüpertzek Bizkar-biluziak saila hasi zuen. Bertan, obra asko egin zituen gizonezkoen biluziaren gaia ardatz 

hartuta. Aurrealdeko ikuspegi moztuak dira ia. Bertan, ez da erretratatutako pertsona sumatzen, ezta paisaia ere; formak 

duen indarra baizik ez da sumatzen. Margoak soinaren dekonstrukzioa egiten du, gorputza paisaiaren zati bihurtzen duen 

mosaiko bat balitz bezala.

Garai honetako paisaietan, Lüpertzek ez digu naturaren irudi lirikorik aurkezten; aitzitik, “abstrakzioak” egiten ditu, paisaia izan 

daitekeen eta benetakoa ere izan daitekeen gai batetik abiatuta. “Eraikitako” begirada bat dela deskubritzera animatzen gaitu, 

paisaien margolan guztiak nahita egindako eraikuntzak baitira. Hala, bada, margolana motiboari buruzko hausnarketa eta nahita 

egindako begirada da, eta ez irudikapena. Kasu honetan, paisaia hauek egilearen begirada malenkoniatsuaren proiekzioak dira, 

eta ez dute inolako iruzkinik behar.

Erromantizismoa iritsi arte, egia edo zeregin motaren batetik (erlijiosoa, politikoa, mitologikoa edo historikoa) eratorritako zent-

zua eman zieten artelanei, eta Lüpertz bat dator ideia horrekin. Hala ere, horri amaiera emateko, margolanaren dekonstrukzioa 

egin zen, eta gertakari bisualetan zatituta geratu zen; modu horretan, artelan berezi izatera pasatu zen. Hortik aurrera, arteak au-

tonomia bilatuko du, eta, horrenbestez, ez da historiaren zerbitzuan gehiago egongo. 2013. urtean, Lüpertzek paisaia soilak egin 

zituen, eskultura klasikoak irudikatuta. Lan horietan, berriz agertzen da artistak etengabe egiten duen hausnarketa, margotzeari 

eta eskultura lantzeari buruzkoa. Toki horietan, margolaritzaren paisaian bizi da eskultura.

ezker
Biluzia atzeka, 2006

Olioa mihisean. 190 x 130 cm

eskuin
Agepan II, 2010

Teknika mistoa oholean. 48 x 68 cm
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