
KONTSULTA MATERIALA

Hiperrealismoa
1967 - 2013

KULTUR EKINTZA ETA HEZKUNTZA SAILA



2

Sarrera

1960ko hamarkadaren amaieran, argaz-

kietan oinarriturik eguneroko bizitzako 

objektuak eta eszenak errealismo biziz 

margotzen zituen artista talde bat nabarmendu 

zen Estatu Batuetan. Talde hura Kasseleko Do-

cumenta jaialdian egin zen ezaguna, 1972an. 

Bilboko Arte Ederren Museoko erakusketan, hi-

perrealismoaren antologia planteatzen da, lehen 

aldiz: erakusketa horretan, aztergai izango dira, 

hain zuzen ere, lehen belaunaldiko Estatu Batue-

tako maisu nagusiak ez ezik –Richard Estes, John 

Baeder, Tom Blackwell, Don Eddy, Ralph Goings 

eta Chuck Close, esaterako–, hiperrealismoaren 

mugimenduak Europan izan zituen jarraitzaileak 

eta ondorengo belaunaldietatik gaur egunera 

arteko margolariengan izan zuen eragina. Izan 

ere, hiperrealismoa ez da mugimendu itxia: gaur 

egun ere, mugimendua sortu eta berrogei urte 

baino gehiagora, lanean jarraitzen dute taldea-

ren aitzindari izandako artista askok, eta artista 

berriek ere erabiltzen dituzte fotorrealismoaren 

teknikak beren sorkuntza lanetan. Jakina, denbo-

rak aurrera egin ahala aldatuz joan dira tresnak 

nahiz motiboak; baina publikoa liluratu egiten da, 

oraindik ere, obra hiperrealistekin, haien bereiz-

men eta doitasun ikusgarriari esker.

Hiri-paisaiak, erakusleihoak, janari bizkorreko 

jatetxeak, autoen modelo berriak, motor distirat-

suak, pinball makinak, latorrizko jostailuak, ket-

chup ontziak… hiperrealismoak artearen motibo 

bihurtzen ditu eguneroko bizitzaren zertzeladak, 

eszena hutsalak eta kontsumorako gaiak. Izan 

ere, norberaren inguruko munduko gaiak dira 

margolari hiperrealisten interesgune nagusia: 

norberaren ingurunea. Eta, hala, egunerokota-

suna adierazten dute beren pinturaren bidez.

Aparteko transzendentziarik gabeko motiboei 

argazkiak atera, eta haien irudiak mihisera era-

maten dituzte hiperrealistek, askotariko baliabide 

teknikoak erabiliz, hala nola, diapositiben proie-

ktoreak edo bilbe sistema. Formatu handiko la-

nak izaten dira, oro har, zehaztasun eta doitasun 

handiz margotuak; hainbeste, non mihiseek be-

raiek ere argazkiaren kalitatearen itxura ematen 

baitute, argazkiaren berehalakotasunari kontra-

jarritako sorkuntza prozesu bati jarraituz eginak 

izan arren.

Argazkia mundua dokumentatzeko modu obje-

ktibotzat hartu izan da hasieratik, eta margolari 

askok erabili izan dute argazkilaritza abiapuntu 

modura, nahiz eta gutxik aitortu izan duten. Pop 

artistek, Warholek eta Rauschenbergek esate-

rako, serigrafia erabili zuten, eta, haien ondoren, 

hiperrealistak hasi ziren argazkiak erreparorik 

gabe erabiltzen: haien eskutik bihurtu zen argaz-

Ralph Goings
Amerikako faboritoak, 1989
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kia bitarteko “zilegia”. Batzuetan, aldizkari eta 

egunkarietako irudiak baliatzen zituzten, baina 

laster hasi ziren argazkiak ere beraiek ateratzen, 

irudi bakarra nahiz gehiago, koadroan fusionat-

zeko. Bi dimentsiotara murriztutako hiru diment-

sioko irudiak dira, emozio oroz gabetuak; errea-

litateko uneak, denboran izoztuak, eta, sarritan, 

izaki bizien presentziarik gabeak. Hiperrealis-

tentzat, bereziki erakargarriak dira kristalen eta 

ispiluen gainalde metalikoak, aukera ematen bai-

tiete haietan islatzen diren irudi deformatuekin 

lan egiteko.

Argazkia da abiapuntua eta azken emaitza, itxu-

rari begiratuta, baina ez helburua: margolari hi-

perrealistaren helburua ez da, inola ere, argaz-

kiarekiko lehia. Oso bestelako kezka du. Bere 

obrek errealitatea erreproduzitzen dute, itxuraz, 

baina margolariak sorturiko errealitate grafikoa 

dira, izatez. Bide horretatik, errealitatearen hau-

temateari loturiko kezkak planteatzen hasi ziren 

hiperrealistak: irudien objektibitatearen edo be-

netakotasunaren gaineko kezka, adibidez, edo 

argazkilaritzak mundua ikusteko eta harekin er-

lazionatzeko modua aldatzeko duen ahalmenari 

buruzkoa.

Horretaz guztiaz gogoeta egiten dute hiperrea-

lismoaren aitzindariek, eta gogoeta hori aditzera 

ematen dute beren koadroetan, modu gutxi asko 

bakartuan lan eginez. Hirurogeiko hamarkada-

ren hasieran, Estatu Batuetako mendebaldeko 

kostaldean, Robert Bechtlek lehenengo koadro 

benetan fotorrealistak sortu zituen; ia aldi be-

rean, Richard Estes bere lehen erakusleihoak eta 

hiri-paisaia bereziak lantzen hasi zen New Yor-

ken; Chuck Closek, berriz, erretratu ospetsuak 

egin zituen; eta aitzindarien taldeko emakume 

bakarrak, Audrey Flack margolariak, argazkietan 

oinarrituriko bere lehen koadroak sortu zituen.

Jhon Baeder
Prout´s Diner, 1974
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Lehenengo belaunaldi hiperrealista
Errealitatearen, objektuen, pertsonen edo tokien xehetasun handituak

Hiperrealisten lehen belaunaldia Estatu 

Batuetako artistek osatua da, nagusiki. 

Belaunaldi horretako artistek ekialdeko 

kostaldean lan egin zuten, New Yorken batik bat, 

edo Kaliforniako kostaldean, eta, berezitasunak 

berezitasun, amerikar bizimodua islatzen dute, 

oro har: “the american way of life”. Eguneroko 

bizitzako irudiak, kontsumorako gaiak eta ibilgai-

luak dira haien koadroetako motibo ohikoenak.

Auto, motor, kamioi, auto-karabana eta abarrek 

mugikortasuna iradokitzen dute, askatasuna, 

eta funtsezko elementuak dira Estatu Batuetako 

gizartean eta gizarte horrek bere buruaz duen 

irudian. Lilura sortzen dute tailerretan erabiltzen 

diren materialek, hagunek, kolpe-leungailuek eta 

haien distirek. David Parrishek, adibidez, gainal-

de distiratsuak margotzen ditu, eguzki izpien argi-

tan; Tom Blackwellek motorra du gai gogokoena, 

eta haren xehetasunak eta atalak margotzen ditu, 

oso handituta; Ron Kleemannek nekazaritzako 

ibilgailuak eta kamioiak ditu ardatz; Don Eddyk 

“kakalardo” izenez ezagunak diren autoak pinta-

tu zituen bolada batean, autoaren karrozeriaren 

gainalde distiratsua batik bat; Ralph Goingsek 

furgonetak eta auto-karabanak margotu ditu, eta 

janari bizkorreko jatetxe ospetsuak; John Saltek 

auto deseginetan oinarritu du bere lana…

Argiak gainalde leunduak jotzean sortzen duen 

jokoa da artista hiperrealisten beste gai ohikoe-

tako bat, natura hiletan. Egunero erabili ohi diren 

gauzak, aparteko garrantzirik gabeak; hala nola, 

jostailuak eta makinak (Charles Bell), elikagaiak 

(Ben Schonzeit), kontsumorako gaiak eta objektu 

pertsonalak (Audrey Flack). Baita hiriko bizimodu 

modernoaren ikurrak ere: Robert Cottinghamek 

merkataritza-iragarkietarako eta argi errotulue-

tarako joera du; Richard Estesek erakusleihoen, 

telefono kabinen eta autoen isla distiratsuak ditu 

gogoko; John Baederrek janari bizkorreko jate-

txeen kanpoaldeak margotu ohi ditu, eta Ralph 

Goingsek, jatetxeen barnealdeko irudiak. Estatu 

Batuetako landa-eremuari ere ematen diote arre-

Richard Estes
Nedick’s, 1970

David Parrish 
Butler Terrace, 1973
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Jack Mendenhall
Sofa okrea, 1975

ta hiperrealistek, batez ere mendebaldeko kos-

taldekoek: Richard Mcleanen lanetan, cowboy 

eta cowgirl modernoak agertzen dira; Jack Men-

denhallek hirurogeiko hamarkadako etxeetako 

giroa islatzen du bere koadroetan; eta Robert 

Bechtlek Estatu Batuetako erdi mailako klasea-

ren egunerokotasuneko irudiak lantzen ditu.

Eguneroko bizitzatik erretratura jauzi egin, eta 

hurbileko pertsonen erretratuak eta autoerretra-

tuak egin izan dituzte artista batzuek. Arlo ho-

rretan, bereziki aipatzekoa da Chuck Close: bere 

buruaren eta lagunen erretratuak egiten ditu, be-

rezkoa baino neurri handiagokoak, lauki sareten 

sistema erabiliz; ikusleari begiratzen diote aur-

pegi horiek, inolako emoziorik eta mugimendu-

rik iradoki gabe. Aipatzekoa da, halaber, Franz 

Gertsch suitzarra; Estatu Batuetako kideengandik 

urrun dihardu, baina erretratua lantzen du berak 

ere. John Salt britainiarrarekin batera, Gertsch 

izan zen Estatu Batuetatik kanpoko kide bakarra 

lehen belaunaldian, baina bera ere New Yorkera 

joan zen 1960an. Bi egile horien jatorria eta gaiak 

kontuan hartuta, esan liteke haiek nazioartekotu 

zutela mugimendua, eta nazioartekotzea izan 

zen, haina zuzen ere, margolari hiperrealisten 

bigarren belaunaldiaren bilakaeraren bereizgarri 

nagusia, teknologiaren eta konposizioaren arloko 

berrikuntzez gainera.

Audrey Flack  
Erregina, 1976
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Bigarren belaunaldi hiperrealista

Eguneroko bizitza islatzeko irrikak bultza-

tuta, xehetasunez beteriko argazkiak mi-

hisean irudikatzen saiatu ziren bigarren 

belaunaldi hiperrealistako artistak, 1980ko eta 

1990eko hamarkaden artean. Horretarako, tek-

nologia digitalak eta argazki teknologia berriek 

eskaintzen zizkieten aukera bikainak baliatu zi-

tuzten. Txikitasunetik urrundu, eta neurri handi-

ko hiri-paisaietara jo zuten; hain zuzen ere, hi-

ri-paisaiak dira belaunaldi honetako artisten gai 

nagusienetakoa, eta horregatik erabiltzen dute 

sarritan formatu panoramikoa. Anthony Brune-

lli italiarrak objektibo angeluandia erabiltzen 

du modeloei argazkiak atera eta zenbait irudi 

mihisean uztartzeko; lanerako aukeratutako he-

rrialdeetako hiri-paisaiak lantzen ditu horrela. 

Robert Gnieweck hiri-paisaien margolaria da, 

bereziki arratseko edo gaueko paisaiena; gaue-

ko argi ikuskizunek liluratzen dute. Davis Conek 

hiriko nahiz hiritik kanpoko zinema aretoetan oi-

narritzen du bere obra. Eta Bertrand Menielek 

Estatu Batuetako hiri handietako irudiak margot-

Bertrand Meniel 
Canal street, 2011

Arlo pertsonaletik anonimatura; formatu handiko hiri-paisaiak
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zen ditu, bera sortzez frantsesa izan arren.

Teknologia arloko aurrerapenek berebiziko era-

gina dute obren azken emaitzan, bereizmen eta 

xehetasun handiko irudiak egiteko aukera ema-

ten baitute. Giza irudirik ia ez izateak –hori da 

hiperrealismoaren ezaugarri orokorretako bat– 

hoztasun eta urruntasun itxura areagotzen du. 

Rod Pennerrek bereizmen handiko kamera di-

gitalak erabiltzen ditu, eta Don Jacotek jende 

asko ibiltzen delako ezagunak diren hirietako 

plazak eta tokiak margotzen ditu, baina giza iru-

dien presentziarik ia batere gabe.

Don Jacot 
Puntako ordua, 2009

Robert Gniewek  
Monakoko kasinoa, 2009
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Hirugarren belaunaldi hiperrealista

Gaur egungo artista hiperrealistek, hiru-

garren belaunaldikoek, beste diment-

sio batera eraman dute pintura errea-

lista, esperientzia bisual guztiz berriak sortuz, 

kamera digital modernoei esker. Irudi digitalek 

informazio gehiago ematen dute negatibotik 

errebelatutakoek baino; soslaien argitasunari 

eta bereizmen handiari esker, batik bat, objektu 

“hiperreal” bihurtzen dute adierazitako irudia. 

Aipagarriak dira Roberto Bernardiren natura 

hilak; Raphaella Spencek helikopteroetatik eta 

etxe-orratzetatik ateratako argazkien koadroak 

lantzen ditu; Peter Maierrek gainaldeei jartzen 

die arreta, eta Ben Jhonsonek, arkitekturei, gero 

ordenagailuaren laguntzaz haiek marrazteko. 

Hiria eta hiritarrak dira, belaunaldi honetan ere, 

artista askoren oinarria, hala nola, Robert Ne-

ffson estatubatuarrarena eta Clive Head britai-

niarrarena.

Clive Head  
Metrotik irteten, 2010

Erabateko argitasuna, giza begiarena baino doitasun handiagoa



9

Peter Maier  
Plum Delicious, 2006

Raphaella Spence   
Las Vegas, 2011
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Katalogoko testu hautatuak

ZELULOIDETIK OLIORA - PIXELETATIK PINTURA AKRILIKORA
Fotorrealismoa pintura hiperrealista
Otto Letze eta Nina S. Knoll

“(…) Hirurogeiko hamarkadaren amaieran, arte propioa eta independentea 
aldarrikatu zuten fotorrealismoaren aitzindariek –Estatu Batuetako ekialdeko 
eta mendebaldeko kostaldeetan, beste inon baino lehen–, pop artistek 
markatutako bideari jarraituz, zeinaren ardatzak baitziren eguneroko bizitza, 
kontsumoa, hedabideak eta publizitatea, adierazpen figuratibo modura. Ildo 
horretatik, pintura abstraktuari kontrajarritako erreakzio modura har litezke pop 
artea eta fotorrealismoa. Bi joera horiek oinarri komun batzuk dituzte; adibidez, 
errealitateari begira jardutea, aldez aurretik egindako koadroak kopiatzea, eta, 
batzuetan, argazkiak manipulatzea eta erabiltzea. Nolanahi ere, fotorrealistek 
sakonago garatu zuten azken oinarri hori, eta haien obrak hain dira zehatzak eta 
doiak, koadroek beraiek argazkiak baitirudite. Hala, beren artelanak argazkietako 
modeloetan oinarritzeaz gainera, emaitza ere –adierazpen molde gisa begiratuta– 
argazkira itzultzea dute bereizgarri nagusia: emaitzak ere abiapuntura jotzea, 
nolabait. Horregatik dirudite koadro hotzak eta adierazkortasunik gabeak. «Pop 
artean, umorez eta graziaz beteriko truke intelektual eta emozionala gauzatzeko 
gonbita egiten zaio ikusleari, eta fotorrealismoak, berriz, urrunarazi egiten du» 
(David M. Lubin). Horretan oinarritzen da kritikarien aldarria: fotorrealismoa ez da 
artea, birtuosismo kopista soila baizik; mimesi errealista baten zehaztasuna da, 
errealitatearen negatiboko irudi baten zehaztasuna. Kritikarien ustez, fotorrealismoa, 
joera artistiko gisa, fenomeno antiintelektuala, kontserbadorea eta erreakzionarioa 
da. Nolanahi ere, fotorrealistek ez dute planteatzen argazki kameren lenteen 
erabateko doitasunarekiko lehia, baizik eta kolore tonuen transferentziako arazo 
teknikoetarako soluzioa, argi puntuen eta islen bidez, azkenean margolaritzako 
errealitate propio eta berri bat sortzeko, zeinak eramango baitu ez errealitatera 
bere horretan, baizik eta errealitate erreproduzitura. Margolaritzaren bidez 
argazkiko irudia mihisean adieraziz, fotorrealistak kolokan jartzen ari dira, zeharka, 
pinturaren eskubidea, errealitatea modu leial, zuzen eta objektiboan adierazteko 
genero gisa. Hirurogeiko hamarkadatik aurrera, fotorrealismoaren aitzindariek 
gogoeta egin zuten errealitate horri buruz, eta beren koadroetarako gai bihurtu 
zuten; gaur egun, oraindik, mugimenduaren ordezkariek argazkilaritzari aurre 
egiten jarraitzen dute, margolaritzaren ikuspegitik.

Mende erdia bete du fotorrealismoak, hiru belaunaldi fotorrealistaren eskutik. 
Neurri batean, aldatu egin dira gaiak, eta, era berean, aldaketak ikusten dira 
lanketa teknikoan nahiz adierazpen moldean ere; hahatik, oinarria berbera da. 
Honako urrats hauek, hain zuzen ere: hauteman, ikusi, argazkia atera, aukeratu 
eta margotu.”
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DIRUDIENA BAINO GEHIAGO
Pintura fotorrealistaren ikuspegia eta hautematea
Linda Chase

“(…) Modernitatearen seme-alabak bailiran, argazkiak eskaintzen zien informazio 
bisual interesgarria eta eskuragarria baliatuz, honako galdera hau planteatu zuten 
fotorrealistek: zenbaterainoko eragina du argazkiak, errealitateaz dugun hautemate 
bisualean? «Argazki-ikusmena» dugula iradokitzen digute haien koadroek.

Fotorrealista askoren hitzetan, dena eginda zegoen pinturan, eta estereotipo 
estilistikoz beterik zeuden errealismo tradizionala nahiz abstrakzioa. Pintura 
errealistaren balioa aldarrikatu, eta testuinguru berri bat finkatu zuten, ez baitzuten 
iraganera itzuli nahi. Argazkilaritza sorkuntzarako iturri izateak neutraltasuna 
eskaintzen zien, artistaren niaren adierazpen kontzienteari kontrajarritako balio 
bat eskaintzen zien, bai eta gizaki garaikide gisa zuten esperientziari egokituriko 
sistema figuratibo berri bat ere.

(…) Baliteke artista haiek argazkiaren kontzeptua objektu gisa berresteko irrika 
edukitzea, baina beraien margolaritza prozesuaren abiapuntua besterik ez 
zen. Artista haietako askok aldez aurretik beste norbaitek ateratako argazkiak 
erabili zituzten beren lehen koadroetarako; baina, azkenean, denak ohartu ziren 
funtsezkoa zela argazkiak ere beraiek egitea. Hala ere, xedea ez zen argazki 
«onak» ateratzea, koadro onak egitea baizik. Robert Bechtlek zera adierazi zuen, 
behin: «Oso argazki txarrak ateratzen saiatu behar dut, irudia koadroan biribilduta 
gera dadin». Argazkiaren gaia, konposizioa eta egikera nahiz margotuko den 
irudia erabaki artistiko pertsonala dira beti, baina artistaren sentiberatasunak 
margolan modura adieraziz bihurtzen du argazkiko irudia bere-berea, irudia margo 
bihurtzeko hartu beharreko milaka erabakien bidez, erabaki kontziente nahiz 
senezkoen bidez. «Batzuetan, jendeak pentsatzen du argazkia erabiliz modu 
jakin batean baino ezin dela irudia pintatu», dio Chuck Closek. «Baina argazkia 
abiapuntu duzularik, natura abiapuntu hartuta adina koadro sor ditzakezu».”
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NOR DA FOTORREALISTA? 
Louis K. Meisel

“(…) Lawrence Alloway arte-kritikari eta idazle ezagunak finkatu zuen pop 
art terminoa, baina pop artistatzat hartuko al luke Andy Warholek bere burua? 
Gauza bera pentsatuko al lukete Roy Lichtensteinek edo gaur egun pop artearen 
mugimenduarekin bat egiten duen beste edozein artistak? Zalantza egiten dut. 
Richard Wollheim filosofoak «arte minimalista» kontzeptua proposatu zuen 
Estatu Batuetako arte modernoari buruzko artikulu batean. Zer gertatu zen 
fotorrealismoarekin? Jakin badakit Chuck Closek artista indibidualtzat zuela 
bere burua. Richard Estek, bestalde, ez du minutu bakar bat ere galdu bere eta 
gainerako kideen sorkuntza lanak izendatzeko erabiltzen ziren hitzei buruzko 
gogoetan. Charles Bell, Ralph Goings, Robert Bechtle eta beste hainbat artistak, 
berriz, gogo onez hartu zuten beraien lana fotorrealismoarekin lotzea, bai eta 
lotura horrek zekarzkien abantaila komertzialak eta sozialak ere; baina, hala ere, 
ez zuten interes berezirik erakutsi terminoari berari buruz. Neronek asmatu nuen, 
halabeharrez, 1969an Meisel Gallery areto zaharreko (79. kalea, Madison Avenueko 
kantoia) erakusketa bat ikustera joan nintzenean. Arte-kritikari batek galdetu 
zidan nola izendatuko ote nituzkeen margolaritza prozesua argazki kameretan eta 
argazkietan oinarritzen zuten margolari horiek, eta hauxe erantzun nion: «Ez dakit 
oso ongi... agian, errealista fotografikoak… Ez! Fotorrealistak… Zer iruditzen?» 
Asteburu hartan bertan, Meisel Galleryko erakusketako fotorrealismoari buruzko 
artikulu bat eman zuten argitara.

Azken berrogeita hamar urteetan, berrogei margolarik baino gehiagok sortu 
dituzte liburu eta erakusketetan fotorrealista gisa sailkatzeko adina ezaugarri 
komun dituzten obrak. Talde horrek, XX. mendearen amaierako margolaritza estilo 
oso berezi baten ordezkari izateaz gainera, eragin izugarria izan du pinturaren 
aurreragoko bilakaeran –nire ustez–, garaian garaiko teknologia baliatzeko 
beharrezko tresnak –edo horiek erabiltzeko eskubidea– eman baitizkiete 
aurreragoko belaunaldietako artistei. Gaur egun, ordenagailua eta kamera digitala 
dira tresna horien artean nagusi.”
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1972: AMERIKAR FOTORREALISTEN AGERRALDIA
Hastapeneko kritikak, hastapeneko gogoetak
Uwe M. Schneede

“(…) Orain, bidera datozkigu motiboak ere: gai amerikarrak, urbanoak eta 
suburbanoak. Robert Bechtlek behin esan zuenez, bere jatorriari eta inguruneari 
loturik zeudelako margotzen zituen berak motibo horiek. «Ezagutzen dudan 
horren parte direlako eta, horrenbestez, erakartzen nautelako margotzen ditut». 
Bechtlerentzat, «amerikar esperientzia orokorra» adierazten zuten modu berezian. 
Beste toki batean, hauxe adierazi zuen bere koadroen motiboei buruz: «Maite 
ditut eta gorroto ditut. […] Burges txikien bizimoduarekin lotura dute, eta bizimodu 
horretatik aldentzeko eginahalak egiten nituen gazteagoa nintzenean». Ben 
Schonzeitek aitortu zuen bere motibo asko «erdi mailako klasearenak zirela; are 
gehiago: batzuk behe mailako klasearenak ere bai». Eta Richard Estesek honako 
aitortza hau egin zuen: «Ez zait atsegin margotzen ditudan gauzei begiratzea. […] 
Niregatik balitz, suntsitu egingo nituzke margotzen ditudan tokiak». Funtsezkoena 
zertzelada autobiografikoak dira, «amerikar esperientzia orokor» modura ulertzen 
eta adierazten diren zertzeladak.

Pop artean ere aurki liteke «amerikar esperientzia orokor» analogo bat. Baina 
desberdintasun nagusi hauxe du pop arteak: muturrak aukeratu zituela 
espresionismo abstraktu erabatekotik urruntzeko: masa kontsumorako gaiak, 
komikiak eta kaleko zikintasuna, alde batetik, eta hedabideetako izarrak eta 
glamourra, bestetik. Estatu Batuetako fotorrealistek, aldiz, ez zuten halako 
dramatismoz adierazi egunerokotasunaren kaskarkeria, eta masa hedabideen 
garapen ikusgarriak baino eragin handiagoa izan zuten haiengan bizipen propioek 
–askoz ere murriztuagoak–, argazkilaritzaren laguntzaz objektibatuek.

Hasierako urte haietan ere, artistek behin eta berriro aditzera eman zuten ez 
zutela beraien obren bidez inolako joerarik aldarrikatu nahi, baina bazutela asmo 
argi bat. Ralph Goingsek azaldu zuen bere munduaren parte zirelako aukeratzen 
zituela berak motibo jakin batzuk, baina haiez benetan ohartu gabe erabili ohi 
dituela jendeak; adibidez, jatetxea. «Iraganean artisten helmenetik kanpo zeuden 
unibertso bete gauza berri daude margotzeko». Robert Bechtlek, bestalde, 
«amerikar ikuspegiaren biltegi aberatsa» aipatzen du, «zeina baitago artearekin 
identifikatzetik oso urrun, gure bizitzan hain sakon errotuta egonik guk ikusi ere 
egingo ez dugun zerbait izanik»; era berean, azaldu zuen objektu ezagunegiak 
«ikusezin bihurtu ohi direla, ez garelako haiez ohartzen». Normala, egunerokoa, 
jakinekoa den hori guztia ikusgarri egiten da berriro mihisean adierazita, 
argazkilaritzako baliabideen laguntzaz, lehenik, eta margolaritzako baliabideen 
laguntzaz, gero.”
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