
CARMELO ORTIZ DE ELGEA 
1963 - 2016
KONSULTA MATERIALA
KULTUR EKINTZA ETA HEZKUNTZA SAILA



2

C
armelo Ortiz de Elgea 1940. urtean jaio zen, herrialdea erabat suntsituta utzi zuen Espainiako 
Gerra Zibila amaitu eta urtebetera. Gerraostean, Espainiar Estatuko egoera soziopolitikoa oso 
errepresiboa zen, kontrol ideologiko eta politiko handikoa, eta arte zein kultura alorreko edozein 

motatako berrikuntza egitea oso zaila zen. Hala ere, aurreko mendeko 50ko hamarkadatik aurrera, 
Francoren erregimenak diskurtsoa eta jarrera baretu behar izan zituen, kanpo-presioa eta, batik bat 
Estatu Batuetatik jaso zuen laguntza ekonomikoa zirela-eta.

Zenbait artistek, Ortiz de Elgea tartean, egoera hori aprobetxatu zuten, beste herrialdeetan garatzen 
ari ziren berrikuntzak ezagutzeko eta beren lanetan sartzeko. Izan ere, une hartan, artearen eta, batez 
ere, abstrakzioaren autonomia defendatzen zuten mugimenduak sortu, eta nazioarteko erreferentzia 
bilakatu ziren. Europan, informalismoa eta adierazpen askea nahiz subjektibotasuna lehenesten zuten 
beste arte-moduak agertu ziren. Horiez gain, geroago, pop art eta figurazio berria bezalako proposamen 
berriak ere sortu ziren.

TESTUINGURU HISTORIKO ETA ARTISTIKOA

Antoni Tàpies   
Gran oval (Obalo handia), 1955

Peter Blake
The 1962 Beatles (1962ko Beatles-ak), 1963-1968
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Hizpide dugun artista eta belaunaldi bereko beste artista asko ez zeuden errealitate berri horretatik 
kanpo, eta Euskal Herriko testuinguru zehatza ere gehitu behar zaio, gainerako Espainiar Estatuan baino 
egoera politiko larriagoa eta errepresio handiagoa baitzegoen. Baina Jorge Oteizak aldatu zuen euskal 
egoera artistikoa, proposamen estetiko berritzaileei esker, eta artearen gaitasunak gizartea eraldatu 
zezakeela uste osoa zuenez, euskal arimako estetika-mota konfiguratzeko beharra sortu zen. Ortiz de 
Elgea iritziak alderatzera eta  gizartean artearen eta kulturaren funtzio berria defendatzera ohituta 
zegoen, eta modu aktiboan hartu zuen parte euskal eskola berriaren sorkuntzan.

Testuinguru horretan, 1966an, Ortiz de Elgeak Arabako Orain taldea sortu zuen, beste hainbat artistekin 
batera. Artea aldaketa politiko eta soziala eragiteko tresna gisa erabiltzea zen asmoa, abangoardia 
artistikoa herri baten nortasunaren erreferente ideologiko eta bisuala izan zedin.  Artistak ez zeuden bizi 
behar izan zuten errealitatetik at, eta artearen beharrak jarrera kultural, politiko eta sozialekin batera 
bizi behar izan zuen.

Denbora igaro ahala, egoera hori aldatzen joan da, eta Ortiz de Elgearen proposamen eta interesak 
fenomeno estetiko eta formalekin uztartu dira, sozialak eta antropologikoak izan beharrean. Bere 
margolanak geroz eta urrunago daude modan dauden eztabaida artistikoetatik, eta joera pertsonalagoa 
eskuratu dute.

Jorge Oteiza
Quousque Tandem…!, 1963

Orain Taldea erakusketa, 1969-1970
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C
armelo Ortiz de Elgea Gasteizen jaio zen, 1940an, eta txikia zela, gurasoak hurbil dagoen Arabako 
Aretxabaletako herrira mugitu ziren, oso inguru naturalera; hain zuzen ere, haurtzarotik lotura 
mantendu du leku horrekin. Aitak txilarrezko erratzak egiten zituen, eta denbora asko igarotzen 

zuen landan, semea askotan berarekin joaten zela inguruko mendietatik barrena. Naturarekin eta 
paisaiarekin izandako harreman etengabea erabakigarria izan zen pinturaren arloan jarduteko erabakia 
hartzeko orduan beharrezkoa zuen estimulua aurkitzeko.

Esan daiteke Ortiz de Elgeak margotutako koadro ia guztiak paisaiak direla, eta, askotan, figurak 
diruditen arren, inguratzen duten naturaren parte direla edo bertan integratuta daudela dirudite, natura 
dinamikoa izanik eta etengabe aldatzen ari dela. Lan abstraktu edota geometrikoenetan ere, pasaia 
gogorarazten digun zerbait antzematen da, naturarekin elkartzen den irrika edo energia moduko zerbait.

BIOGRAFIA ARTISTIKOA

“Ez dakit koadro batean zer margotuko dudan. Zirriborroak egiten hasten naiz, mihisea zikintzen.  Orban baten iradokizunak 

horrela jarraitzea eskatzen dit. Iradokizunen mundua interesatzen zait gehien artean. Eta beti horrela margotu izan dut.”

Carmelo Ortiz de Elgea

Materiazko paisaia I, 1965 Momia-lapurra, 1983-1997
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Hastapenetatik, zenbaitek indar desordenatzailetzat hartzen dutena antzeman daiteke, konposizioan 
eta kolorean kontraste sendoak erabiliz lortua, baita elementu asko pilatuz ere. Bere mihiseek ez dute 
inguruko errealitatea imitatzen, baizik eta berak irudikatzen duena adierazten dute, hau da, sentitzen 
duena eta denbora eta espazio erreal eta zehatzetik harago eraikitzen saiatzen dena. Era berean, 
pertsonaiaren bat sartzen duen lanetan, alegiazko mundu aske eta itzela da emaitza, zeinaren bidez 
pintoreak bere fantasia hedonista eta artistikoak garatzen baititu. 

Artearekiko duen ideia ez da etapak bete eta ixtea. Askotan, Ortiz de Elgeak bere iragan artistikoari 
egiten dio aurre, eta ikuspuntu berrien arabera ekiten dio berriro ere, irakurketa berrituak eskaintzen 
jarraitzeko, eta, batez ere, ikusleei etengabeko iradokizunak proposatzeko.  Bere obretako ezaugarrietako 
bat aniztasuna da, eta, aldi berean, lan figuratiboak zein abstraktuak aurki ditzakegu, ezaugarri 
geometrikoko piezak eta organikoagoak zein materikoagoak; hala ere, ikusleari uzten dio koadroei azken 
zentzua ematen. 

Nahiz eta zenbait lanek zertxobait ilunak diruditen, ez dago sufrimendurik Ortiz de Elgearen sormenezko 
prozesuan; hain zuzen ere, izugarrizko energia dago, brotxaren kolpe bakoitzean eta mihisean erabiltzen 
dituen kolore bizien bidez transmititzen dakiena. 

Artzain-etxolak Kalifornian, 2012
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A
rabako Aretxabaletako herritik hurbil zeuden mendietara aitarekin batera egiten zituen irteerei esker 
paisaiara naturaltasunez  hurreratzeaz gain, Ortiz de Elgeak goiz garatu zuen paisajismoarekiko 
gustua, eta margotzen hasi zen garaian zeuden beste hainbat faktorek ere mesedetu zuten. Alde 

batetik, une hartan, paisajismoa arrakasta handiko generoa zen Espainiako pinturan, Madrileko Eskolako 
taldea buru, paisaiak egiten zituzten kide guztiak bertan baitzeuden. Beste aldetik, Araban, horrelako 

ERAKUSKETAREN EREMUAK

E
rakusketa sei eremutan banatzen da, baina ez da gure artistaren lanen ikuspegi kronologiko baten 
emaitza, baizik eta denboran zehar bere pinturak igaro dituen aukera estetiko eta tematikoen 
araberakoa da, askotan bata bestearekin gainjartzen direla. Halaber, Ortiz de Elgeak gauzatu duen 

produkzio artistikoaren izaera hobeto justifikatzen du.

1. OBRA GOIZTIARRAK (1959-1968)

Anboto, Aramaiotik, c. 1963 Esfera arteko keinua,  1966
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pinturak izaera propioko karta zuen, aurretik Fernando de Amáricak tokiko panorama artistikoan izan 
zuen eraginari esker; izan ere, paisajista bikaina zen, eta, 1956an, pintore talde batean sartu zen, Pajarita 
ezizenarekin. Talde horrek mugimenduaren lekukotza hartu zuen, eta Madrileko Eskolaren eragin argia 
izan zuen. Hortaz, gure artista horrelako pintura egitera predestinatuta zegoela esan dezakegu.

Hasierako obretan, talde eta artista horien eragina antzeman daiteke, naturari zuzenean aurre egiten 
dion bat-bateko pinturan, eta panoramikak zatitzen dituen bidearen ikuspuntuan jarri zen ia beti, hau 
da, paisaian barneratzeko eta ustekabean sartzeko lekuan.

Abstrakzio deskribatzailearekiko interesa areagotu egin zen hurrengo urteetan, eta Antoni Tàpiesen 
irudi indartsuak eta informalismoaren hurbileko beste artistek indartsuek eragina izan zuten. Gaiei 
dagokienez, koadroek naturarekiko lotura izaten jarraitu zuten, eta dentsitate pikortsuan eta intentsitate 
handiz  margotutako kolore goibelen eta lur-koloreen erabileran antzeman daiteke, konposizio askearen 
eta simulazio naturalaren arteko oreka erdietsiz.

Dena dela, margolan horiek baino garrantzi handiagoa izan zuten pop art estiloko obrek. 1966an hasi 
zen margotzen, eta aurrekoak bortizki ordezkatu zituzten. Mugimendu horretan sartzea garrantzitsua 
izan zen; izan ere, giza irudia sartu zuen, eta espazioarekiko erabateko askatasuna eskuratu zuen, kolore 
argi eta zuzenaz gain.                       

Paseatzailearen tentazioak, 1967
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L
ehendabiziko pop obretatik aurrera, esan dezakegu artistak kontakizunak garatuz lan egiteko aukera 
ikusi zuela, paisaiaren gainetik nagusitzen den giza irudiaren agerpen nagusiari esker. Horrek ez 
du esan nahi atzealdeek edo espazioek garrantzirik ez dutenik, baina pertsonaien ezaugarri hauek 

indar berezia daukate: jarrera arraroak, agerpen fantasmagorikoak, jokabide ia beti axolagabeak eta nor 
bere baitan bildutakoak. 

Obra horietan, jarraipen espaziala plano kromatikoen erritmoari eta figurei esker erdiesten da, nahiz eta 
ikuspuntu tradizionala erabiltzen ez duen. Halaber, figuren tamainen eta morfologien artean ez dago 
elkarrekikotasunik. Emaitza kolore distiratsuko koadro alaiak dira, eta margolariaren fantasia hedonistak 
garatzea ahalbidetzen dute, baita sormen izugarria ere.

2. FIGURAK PAISAIAREKIN (1969-1973)

Massiel, 1965

Horma-irudia, 1971



9

1
973an, obretatik figurak desagertu, eta geometriarako nolabaiteko joera  zuten egiturak soilik 
geratu ziren. Horiek airetik ikusten diren paisaien edo bazterren itxura duten espazio handiak 
irudikatzen dituzte, eta, hein batean, kubismoko zenbait obra datozkigu gogora, ondo mugatutako 

formei esker.  

Gerora, paisaiari buruzko lehendabiziko obrak berrikustean, gai horren inguruko ikuspegiaz hausnartu 
zuen berriro, eta izaera itxuragabeagoko, nahasiagoko eta sentsorialagoko koadroak margotzen hasi zen. 
Pieza horiek benetako hondamendi meteorologikoak dirudite, naturaren emozio aztoratua islatu nahiko 
balu bezala. Formatu handiko koadroak dira, sekulakoa den natura misteriotsuaren ikuspegiarekin bat 
etorriz.

3. PAISAIAREN INGURUKO ABSTRAKZIOAK (1973-1979)

Konposizioa, 1973

Izenbururik gabe, 1978
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A
zkenean, hasierako urteetan egindako obrekin topo egin ondoren, paisaia berreskuratu zuen, 
planteamendu deskribatzaile konbentzionalagoen arabera. Egia esan, horizontea berreskuratu 
zuen, hau da, lurra eta zerua beren leku naturalean finkatu zituen. Forma oso nabariak eta 

zorrotzak erabili gabe, perspektiba berriro hartu eta paisaiaren irudi erreala sartu zuen, estetika 
garaikideagoarekin, ikuslearen begirada obren hondoraino eramanez, leunki jarritako planoen bidez. 
Horrenbestez, emozioek pisu handia duten margolanak egin zituen, irudimen handikoak, eta konposizio, 
kromatismo eta adierazpenerako aukera berrien inguruan esperimentatzeko baliogarri izan zitzaion 
artistari.

4. PAISAIARA ITZULERA (1980-1987)

Paradisuko hegaztia, 1984

Lainoa zingiran, 1986
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A
tal honetako obra asko aurreko taldekoekin batera egin zituen, eta, era berean, sailkapen 
honetakoak “Figurak paisaiarekin” izenpeko taldea osatzen dutenen kontrapuntua dira. Obra 
hauen kasuan, paisaia da konposizioaren protagonista, artistak jarritako energia eta indar 

sortzaile osoa xurgatzen baitu. Pertsonaiek banakako izaera galdu dute, eta benetako itzalak bezalakoak 
dira errealagoa den ingurunean, aurretik zuten gorpuztasuna faltan dutela, eta naturarekin elkartuta 
ia-ia. 

Une hartako koadroek ikuspegi mingotsa adierazten dute, zaharkitutako Paradisu batekoak bezala, 
aurrekoak adierazi ohi zuten bizitzeko gogoberotasunik gabe, kolore goibelagoarekin eta ia zehargarria 
egiten duen material eskasiarekin.  Gainbehera existentzialak eta bakartasuneko sentsazioak une hartako 
eszenak hartu dituela dirudi, eta, horregatik, obra bakoitzean oso pertsonaia gutxi agertzen dira.

5. PAISAIAK FIGUREKIN (1980-2016)

Karabinaren oharkabekeria, 1993

Udazkena errekan, 1987
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O
rtiz de Elgeak azken urteotan margotutako paisaia gehienak abstrakzioarekin mugan daude, 
baina, horietan guztietan, nolabaiteko baldintza naturalistaren aztarna jarraitu dezakegu. Argi eta 
garbi figuratiboak direnekin konparatuz gero soilik ikus daitezke abstraktu gisa. Artistak naturari 

hurbiltzeko modu ezberdinetan jolasten jarraitzen du, batzuetan modu zuzenagoan, eta, bestetan, 
modu zehaztugabeagoan, betiere pertzepzio bakar eta pertsonaletik. Gehienetan, landare itxura duten 
hainbat motibo pilatzen ditu, irudi trinko eta zeharkaezina sortu arte; hortaz, obra konplexuak egiten 
ditu, koloreari eta deskribapenari dagokienez.

Azken urteotan herrialde ugaritatik egindako bidai etengabeak artistaren bizi-esperientziaren parte 
dira, eta motiboen berrikuntzan eta era berezian erakartzen duten pasaia zein natura berriekiko 
hurreratzean islatzen dira. Esperientzia horiek paisaiaren nolakotasun espresiboan sakontzen jarraitzea 
ahalbidetu diote, orden naturalari loturiko mundu berrietan barneratzeko aukera eskainiz ikusleari, baita 
errealitatearen gure berregite propioa gauzatzeko gonbidapena eginez ere.

6. ARESTIKO PAISAIAK (2000-2016)

Nahaspila, 2009

Mangladia, 2014
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G
ure artistaren obrek osatzen dituzten alderdien aniztasun handia albo batera utzita, horietan 
guztietan dauden zenbait elementu komun izendatu ditzakegu; gainera, margolariaren 
proposamen sortzailea hobeto ulertzeko aukera emango digute.

•  Obra batekin hasi aurretiko proiekturik eza, eta aurrez ezarritako helburu antolatuen bilaketarik 
eza. Hasierako edozein estimuluk abiarazi dezake koadro bat, eta intuizioak zein zoriak markatuko 
dute jarraitu beharreko bidea.

• Aniztasunerako joera, bai estetikoa bai motiboena, figuraziotik abstrakziora doana, koloreko, 
konposizioko eta teknikako baliabide mordoarekin.

• Obra guztietan, erronka, ausardia eta jakin-mina ageri dira, kontzeptu gisa. Honako alor hauetan 
antzeman daiteke hori: aniztasun piktorikoa, formatu handien erabilera, lantzen dituen konposizio-
motak, kolorearen erabilera eta indar espresibo handiko elementu aztoratzaile eta misteriotsuak 
sartzeko interesa.

•  Natura presente dago obra guztietan, paisaiarekin duen harreman zuzenetik eta pertsonaletik 
eratorrita. Hortaz, obra erdiabstraktuak izaten dira, hibrido harrigarri eta konplexuen antzekoak, 
surrealismotik espresionismora doazen ezaugarriekin. 

•  Perspektibaren lege akademikoen mende ez dauden irudien sorkuntza, barrokismo bisual 
handikoak, ikusleari obra osatzen duten elementuen artean lotura askeak garatzeko aukera 
emanez.

•  Ortiz de Elgeak ez ditu aintzakotzat hartzen perspektiba tradizionala eta ikuspuntu bakarra, hau 
da, hurbilekoa eta urrunekoa plano berean egotea, kolorearen erabilera askea, ikuspuntu zenital 
eta horizontalen ausazko konbinazioa; hala ere, obrek batasun sentsazioa transmititzen dute.

ELEMENTU KOMUNAK EGILEAREN OBRAN
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