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Gordetzen dituen piezen bitartez, bere bizitzan izandako mugarriak iraunarazi nahi dituen pertsona da 
bildumagilea. Bildumarik apalenetatik hasi, eta zoragarri eta liluragarrienetaraino, uste dut denek dutela 

zentzu hori.

Alicia Koplowitz

Erakusketa honek Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital bildumako 90 artelan ditu. 
Europako iraganeko bilduma pribatu handien antzera, piezen multzo zabala, askotarikoa 
eta kalitate handikoa bildu nahi du, sortzaile batzuk eta, batez ere, artearen historiako 

garai zehatz batzuk gogokoen dituela erakutsita. Gehienbat, XVIII. eta XX. mendeei ematen 
die lehentasuna, bitxia bada ere une historikorik asaldatuenak izatea arteari adierazpide berriak 
eskaini zizkiotenak.

SARRERA

Thomas Schütte  (1954- )
Stahlfrau Nr. 16 (Altzairuzko emakumea, 16. zenb.), 2004
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Erregina baten erretratua
Grezia, ptolomeotar garaia, K.a. III. mendearen ingurua

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Haroko kondesaren erretratua, c. 1808

Bilduma pribatu guztiak dira jabeen interesen eta gustu artistikoen araberakoak, baina 
erakusketa honetatik pasiera egiteak aukera ederra ematen digu Antzinaro klasikotik gaurdainoko 
artelanetatik ibilbidea egiteko. 

Emakumea maiz irudikatuta dago erakusketan, emakume artista batzuk ere agertzen dira, 
eta hori da ildo nagusia, erakusketak ukitzen dituen denboraldi historiko guztiak zeharkatzen 
dituena. Buru greko-erromatarrekin hasi eta unibertso femenino askotariko eta egungoaren 
ikuspegietara, erakusketak gonbit egiten digu artearen munduan barrena bidaia intimo eta 
pertsonala egiteko.
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Erakusketaren lehen esparruan, gai erlijiosoa duten bi olio-margo daude. Garai 
desberdinetako bi amatasunek Espainian nagusi zen gustua erakusten dute: konposizio 
soilak eta orekatuak, semearen geroko pasioaren bihozkada izan ondoren Mariak zuen 

tristura edo larritasuna irudikatzeko. Horretarako, Luis de Moralesek eragin italiar garbiko 
sfumato leuna erabiltzen du; Francisco de Zurbaránen lanean, berriz, ilun-argia nabarmenagoa 
da, leuntasunez eta gozotasunez beteta egon arren. Haren ondoan, Juan Pantoja de la Cruzek 
margotutako gorteko erretratua ikusiko dugu. Xehetasun handiz eta maisutasunez islatzen ditu 
erretratuan jasotako emakumearen goi maila eta jatorria, protagonistaren ezkontzarako agindu 
zioten obra honetan. Horren aurrez aurre, Juan de Arellanok natura hilen generora hurbilarazten 
gaitu. Lore-konposizio berezi honetan, botanikako jakintza sakona eta trebetasun tekniko handia 
erakusten ditu, natura hila osatzen duten loreak irudikatzean.

Espazio horrexetan, jatorri greko-erromatarreko zenbait eskultura daude, beti egon baita interesa 
sustrai klasikoetan oinarritutako edertasun-mota bat bilatzeko.

XVI. ETA XVII. MENDEETAKO ESPAINIA

Francisco de Zurbarán (1598-1664)
Ama Birjina, Jesus Umearekin eta San Juan txikiarekin
c. 1659-1661

Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608)
Ana de Velasco y Girón andrearen (Braganzako dukesa) 
erretratua, gorteko jantziarekin, 1603
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XVIII. mendea Argien edo Ilustrazioaren Mendea izan zen. Askatasun gehiagoko giroa 
zegoen, eta ekonomia goraldian zen, burgesiaren garapenaren eskutik. Giro aldakor 
horretan, artea ere berritu zen, eta estetika berria azaldu zen, orduko beharrei erantzuteko. 

Herrikoitasuna eta jatortasuna artean txertatu ziren. 

Goya da aldi horretako figura nagusia; bere obrek ezin hobeto islatzen dute Ilustrazioaren 
espiritua. Hark egindako Erasoa diligentziari pintura gailentzen da espazio honetan. Paisaia 
atsegin bat erakusten du; lehen begiratuan eszena galai bat irudikatzen duela ematen du, baina 
bidelapurren gertaera bat da berez, bortitza eta ustekabekoa. Inguruan, Manuel Camarón y 
Meliáren generoko bi eszena daude. Dantzan ari diren pertsonaia batzuk agertzen dira, garai 
hartako modaren arabera jantzita. Erretratua ere badago hemen, Goyaren estilotik oso hurbil 
zegoen Agustín Esteve y Marquésen eskutik. Protagonistaren tratamendu gizatiar, hurbil eta 
intimistagoa da harena, aurreko mendean erabilitako formularekin alderatuta. 

Tiepolo familia Italiatik Espainiara iritsi zen. Karlos III.a erregeak gonbidatu zituen, Errege 
Jauregia apaindu zezaten; eta 1762an kokatu ziren Madrilen, Giovanni Battista Tiepolo eta 
haren bi semeak, Giovanni Domenico eta Lorenzo. Lorenzok Madrilgo tipoak dituzten bi eszena 
herrikoi erakusten dizkigu. Hor, begiraden jokoak esanahi libertinoa du ziurrena, gaur egun ezin 
argitu dezakeguna. Familiako beste kideek gai erlijiosoko marrazki bana dute, askatasun handiz 
eginak eta konposizio-ausardia apartekoak. Artista horien artelanak eta bizitza bi herrialdeen 
artean zeuden kultura-trukeen eta eragin-moten adibide argia dira.

ESPAINIA ETA ITALIA. LOTUTA DAUDEN BI 
HERRIALDE

Lorenzo Tiepolo (1736-1776)
Emakumea arbiekin, eta beste figura batzuk, c. 1773-1775

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Erasoa diligentziari, c. 1786-1787
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Espainiaren eta Italiaren arteko harremanak espazio honetan eta hurrengoan du 
jarraipena. XVIII. mendean, bidaia kulturalak egiteko joera hedatu zen Europako klase 
dirudunetako gazteen artean, mendebaldeko zibilizazioaren historia eta artea ezagutzeko. 

Turismo egiteko lehen modua izan zen hura, eta Venezia ezin alboratuzko helmuga bilakatu zen. 
Canalettok eta Francesco Guardik hiri horretaz pintatutako bistak gertaera horren ondorio dira, 
pertsona horiek bidaien oroigarria izateko beharra ase nahi baitzuten. Horrela, modan jarri 
zen beste hiri batzuen bistak egitea, adibidez, Antonio Jolik Madril hiriaz egin zituenak; eta 
asmatutako hondakin monumentalen irudiak egiteko gustua ere piztu zen, Hubert Robertek 
margotu zituenen modukoak.

Luis Paret y Alcázarrek dantza herrikoien irudikapen galaiagoa egin zuen, eta Goyak hiru 
proposamen desberdin aurkezten dizkigu berriz, oso esanguratsuak haren estiloari eta asmoei 
begira: lehena, irudi mitologiko bat, emakumearen adimenak gizonaren indarra gainditzen duela 
erakusten duena; bigarrena, erretratu bat, non pintoreak sentsibilitate eta trebetasun handia 
erakusten baititu, neska gazte protagonistaren nortasun herabetia eta uzkurra atzemateko 
orduan; hirugarrena, gaztetasunaren merkantilizazioaren kritika soziala egiten duen eszena bat, 
zelestina bat eta neska gazte bat jendaurrean azaltzen dituena balkoi batean. Bestetik, Louis-
Léopold Boillyk emakume irakurle baten irudi bat aurkezten digu: mende ilustratua du hizpide, 
emakumeak kulturarako eta jakintzarako sarbidea izan zutenekoa.

Esparru hau ixteko, Pietro Antonio Rotariren lau erretratu agertzen dira. Modeloak gazteak eta 
erakargarriak dira, eta mende hartako espiritua berenganatzen dute erabat.

GRAND TOUR

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)
Herkules eta Onfala, 1784

Giovanni Antonio Canal, Canaletto deitua (1697-1768)
Veneziako Kanal Handia, ipar-ekialderantz, Dolfin-Manin Jauregitik
Rialtoko Zubirantz, c. 1739-1740
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XIX. mendeko ordezkari garrantzitsuenetako batzuk daude (Van Gogh, Gauguin, Toulouse-
Lautrec…), une hartan eratzen ari ziren eta ordutik aurrera panorama bisuala berrituko 
zuten mintzaira plastiko berriekiko interesaren erakusgarri argi gisa. Artista horien 

ondoan, XX. mendearen hasieran, beste batzuk aurkituko ditugu, hala nola, Kees van Dongen, 
Amedeo Modigliani edota Picasso, bide berrietatik ibiltzen, kolore, forma eta konposizioarekiko 
sormenezko askatasunez, mintzaira plastiko berriekiko eta horiek adierazteko aukerekiko 
interesa nabarmentzeko. 

XIX. MENDEA ETA MODERNITATEAREN 
HASIERA

Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901)
La Liseuse
(Irakurlea), 1889

Amedeo Modigliani (1884 - 1920)
La Rousse au pendentif
(Ilegorria zintzilikarioarekin), 1918

Pablo Picasso (1881 - 1973)
Demi-nu à la cruche
(Gorputz erdiko biluzia, pegarrarekin), 1906
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Erakusketan dauden artelanen erdia inguru XX. mendeko adierazpen artistikoetakoak 
dira; horien artean, eskultura-multzo mardula dago. Beste aldi historiko batzuekin 
alderatuta, XX. mendean egiazko iraultza izan zen artearen arloan. Iraganeko arte 

osoa eztabaidan jarri zuten, eta interes berbereko sortzaileak biltzen zituzten mugimendu eta 
proposamen estetiko berriak garatu ziren. Hala ere, definizio zehatz batean sartzerik ez duten 
ikuskera indibidualagoak ere baziren haien artean. 

Esparru honetan eta hurrengoan, elkarrizketa hobea finkatu da pinturaren eta eskulturaren 
artean. Horiek horrela, ikus dezakegunez, ia konexio zuzena dago Juan Grisen pintura 
kubistaren eta Julio Gonzálezen eskulturaren artean. Azken horrek elementu errealak formarik 
funtsezkoenetaraino murriztu zituen, soldatzea arteari aplikatutako teknika berri gisa erabiliz. 
Haiengandik hurbil dago Pablo Gargalloren lana: haren piezetan, bolumena hutsunearekin 
harilkatuta agertzen da, ideia kubistei hiru dimentsioko konponbidea emateko ahaleginean.

Abstrakzioa Piet Mondrianen eskutik aurkezten zaigu, haren agerpenik erradikalenetako 
batean. Abstrakzio geometrikoa da, unibertsoaren oinarrizko egiturara iritsi nahi duena, plano 
geometrikoen bidez eta, zuriaz eta beltzaz gain, kolore primarioak erabilita. Ia horren aurrez 

XX. MENDEA. ARTEAREN BIDE BERRIAK

Juan Gris (1887 - 1927)
Violon et journal (Biolina eta egunkaria)
1917ko azaroa

Julio González (1876 - 1942)
Daphné (Dafne), 1937
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Germaine Richier (1904 - 1959)
La Feuille (Hostoa), 1948

Piet Mondrian (1872 - 1944)
Komposition II, with Red
(Konposizioa II, gorriarekin), 1926

Willem de Kooning (1904-1997)
Untitled IV (Izenbururik gabe IV), 1977

Cy Twombly (1928 - 2011)
Untitled (Izenbururik gabe)
1955-1995ean sortua, 2002an galdatua

aurre dago kokatuta Nicolas de Staëlen mihisea. Hor, pintzelkada lodi eta enpastatuak materiak 
adierazteko duen gaitasunari egiten dio erreferentzia batez ere, eta erakusketako lehenengo 
emakumezko artista den Germaine Richierren eskulturarekin lotzen gaitu. Hortik hurbil, 
eskultura zinetiko edo mugikorrak asmatu zituen Alexander Calderren pieza bat ikus dezakegu; 
eta Picassoren bigarren pintura ere hor dago, konposizio sosegatuko eta bolumen trinkoko 
erretratu bat. Emaitza barne-indar handiko irudi orekatua da, lehenengo aretoko eskultura 
klasikoen oso antzekoa.

Hurrengo gunean, Julio Gonzálezek markatutako ildoari jarraitzen dio David Smithek, eta 
Alberto Giacometti pieza luzanga, denboragabe eta enigmatiko batekin agertzen da. Horrez 
gain, Willem de Kooningen etapa desberdinetako hiru pintura daude; hiruretan ageri da keinu 
bidezko nortasun kementsua, abstrakzioaren eta figurazioaren arteko mugak gaindituz. Cy 
Twombly ere esparru honetan dago, bi obrarekin: keinu azkarreko pintura bat, kaligrafiaren edo 
graffitiaren munduarekin lotzen gaituzten lerroetan oinarrituz egina, eta eskultura bat, aurkitu 
edo berreskuratutako zenbait materialetatik abiatuz egindakoa dirudiena.
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Nahiz eta abstrakzioak, hasiera-hasieratik, goraldi handia izan, figurazioa ez zen inoiz 
desagertu; alabaina, abiapuntu estetiko desberdinetan oinarrituta agertu zen, aurreko 
mendeetakoekin alderatuta. Sarritan, artistek beren modeloak eta errealitatea erabiltzen 

dituzte, beren obsesioak, beldurrak, estutasunak eta abar irudikatzeko; hau da, beti atsegina 
izaten ez den errealitateaz duten ikuspegi pertsonala islatzeko, adibidez, Francis Bacon eta Lucian 
Freuden kasuan bezala. Antonio Lópezek, aldiz, irudi sosegatuak eta denboragabeak erakusten 
dizkigu, iraganeko artearekin elkarrizketa bat finkatu nahian bezala. Luis Fernández eta Picasso 
oinarrizko eskema soilduetatik abiatzen dira, errealitatera nola hurbiltzen diren azaltzeko.

FIGURAZIO BERRIA

Lucian Freud (1922 - 2011)
Girl in a Fur Coat (Gazte bat, larruzko berokiarekin), 1967

Pablo Picasso (1881 - 1973)
Oiseau (Txoria), 1961

Luis Fernández (1900 - 1973)
Deux pigeons VI (Bi uso VI), 1965
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Denborak aurrera egin ahala, proposamenak gero eta handiagoak dira, eta hizkuntza 
artistikoen aniztasuna ere bai. Erakusketaren esparru honetan, abstrakzioaren bidez 
baizik ezin ditugu ikusi hori bermatzen duten mintzairak eta adierazpenak. Horra 

hor Antoni Tàpiesek eta Manuel Millaresek hondarrekin edo ehunekin egindako artelanen 
adierazkortasun indartsua, edota Mark Rothko eta Agnes Martinen forma sotil eta kolore biziko 
konposizioak, emozio indartsuz eta espiritualtasunez beteak. Espazioaren ideia arterako material 
gisa hartuta ikertzen duten piezak ere aurkitzen ditugu, hain zuzen, Lucio Fontanaren eta Jorge 
Oteizaren bi adibide, eta, espazio horretan bertan, formen garapenarekiko interes handiagoa 
duen Eduardo Chillidaren eskultura bat. 

ABSTRAKZIO-FORMA BERRIAK

Lucio Fontana (1899 - 1968)
Concetto spaziale, attese (Kontzeptu espaziala, itxaropenak), 1965

Manuel Millares (1926 - 1972)
Arrain abisala, 1968

Jorge Oteiza (1908 - 2003)
Kutxa hutsa. Ondorio esperimentala,1. zenb. (A bertsioa), 958
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Bilduma honen nazioarteko izaera azken espazio honetan betetzen da erabat: artearen 
izaera esperimentala eta artistek lurralde berriak esploratzeko duten premia nabaritzen 
da hemen. Batetik, beste herrialde eta errealitate batzuetara egindako bidaiak, Miquel 

Barcelók Malin egindako sormen-lanak lekuko; eta, bestetik, Anselm Kiefer, Andy Warhol, 
Juan Muñoz eta Louise Bourgeoisen barne-bidaiak edo nork bere burua ezagutzeko bidaiak. 
Proposamen batzuek ikuslea artelanean bertan txertatzeko beharra aurkezten dute, artelanaren 
zentzua eta kokalekua eraldatzeko gaitasuna osatzeko, esate baterako, Donald Judd, Frank Stella 
eta Blinky Palermorenak. Eta, ibilbidea ixteko, Ai Weiwei artista eta aktibista politikoa dugu: 
haren lanak tradizioaren eta modernotasunaren arteko talka jarri ohi du auzitan.

XXI. MENDERANTZ

Louise Bourgeois (1911 - 2010)
Spider III (Armiarma III), 1998

Anselm Kiefer (1945 - )
Le Dormeur du val, 2014
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Frank Stella (1936 - )
Untitled (Black and White Maze)

(Izenbururik gabe [Labirinto beltz eta zuria] )
1966

Ai Weiwei (1957 - )
Untitled (Wooden ball)

(Izenbururik gabe  [Egurrezko bola] )
2010

Donald Judd (1928 - 1994)
Untitled 1977 ( 77-41 BERNSTEIN )
(Izenbururik gabe 1977 [77-41 BERNSTEIN] )
1977



“Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital Bilduma” erakusketarako kontsulta materiala. Bilboko 
Arte Ederren Museoan, 2017ko uztailaren 28tik urriaren 23ra.

Azala:
Pablo Picasso (1881 - 1973)
Tête et main de femme (Emakume baten burua eta eskua), 1921
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