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Eduardo Arroyo Madrilen jaio zen, 1937ko otsailaren 26an, diktadura frankistak 
eta errepresioak markatutako aldi historikoan, hain zuzen ere. 1942. urtean Lizeo 
Frantsesean hasi zituen ikasketak, eta horri esker ezagutu ahal izan zituen aukera 

berriak eskainiko zizkion eta handik hainbat urtera balio handikoak izango zitzaizkion 
hizkuntza eta kultura.

Txiki-txikitatik erakutsi bazuen ere trebetasun handia zuela pinturarako eta 
marrazketarako, literatura zuen Arroyok benetako bokazioa; azkenik, Madrilgo 
Kazetaritza Eskolan matrikulatu zen. Urte haietako giro politikoa itogarria zenez, 1958. 
urtean Espainia utzi eta Parisera joan zen bizitzera, idazteari ekiteko asmoz. Parisen 
zela, espainiar erbesteratu taldearekin jarri zen harremanetan; horrek Francoren 
erregimenari buruzko ikuspegi zabalagoa eman zion, eta, horren ondorioz, gero eta 
indar handiagoz berretsi zuen bere konpromiso politikoa. 

Parisen zela, zailtasun handiak izan zituen idazle gisa jarduteko asmoak burutzeko. 
Montparnassen, margolarien auzoan, hain zuzen, hartu zuen bizilekua, eta Frantziako 

BIOGRAFIA PERTSONALA 



3

Autorretratua, 2011

Olioa mihisean. 81 x 65 zm

hiriburuan bizi zen artista taldearekin jarri zen harremanetan. Gauzak adierazteko 
eta istorioak kontatzeko asmo horrek pinturaren eremurantz eraman zuen, modu 
naturalean, nahiz eta berak beti pentsatu zuen harreman oso estua zegoela pinturaren 
eta literaturaren artean. Lehenik, kaleko artista gisa jardun zuen, baina, 1960. urtean, 
berrogei urtetik beherako artistek baino ezin parte har zezaketen Pintura Gaztearen 
Erakusketan parte hartzeko hautatu zuten; horrek erabat aldarazi zuen Arroyoren 
egoera. Berehala erakarri zuen kritikari espezializatuen arreta, eta, orduz geroztik, 
pintatzetik bizi ahal izan zuen. Garai horretan egin zituen lanek zama politiko handia 
zuten, eta, horren ondorioz, polemika handiak sortu zituen eta harreman zailak izan 
zituen bere lanak erakusten zituzten galeriekin; hori dela eta, hainbat erakusketa itxi 
eta kontratuak hautsi zituen. 

Bitxia bada ere, hasieratik beretik oso hurbileko harremana eta harreman positiboa 
izan zuen Eduardo Arroyok Italiarekin, eta ez bakarrik bere lehen emaztea italiarra 
zelako, baizik eta oso gazterik aurkitu zituelako han bere lanarekiko interesa zuten 
jarraitzaileak eta bildumagileak, eta haiek erositako lanek asko lagundu zioten unerik 
latzenetan. Hainbat denboraldi igaro ditu herrialde horretan, eta bere nortasun 
artistikoaren garapenean ere lagundu du horrek. 

1968. urteko maiatza funtsezko data izan zen bai mundu mailan bai Arroyorentzat, bete-
betean parte hartu zuelako, besteak beste, Parisko hormak estali zituzten kartelen 
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sorreran; horrela, eduki politiko garbiko abangoardia figuratibo frantsesaren ordezkari 
nagusietako bat bihurtu zen. Alabaina, gertaera politikoen garapena ikusita, desengainu 
handia hartu zuen, eta oso kritiko agertu zen kubatar erregimenaren bilakaerarekin 
edo errusiarrek Txekoslovakia inbaditu zutenean, beste hainbat gertaera historikoren 
artean. Urte hartan bertan, Klaus Michael Grüber eszena zuzendariarekin jarri zen 
harremanetan, eta hurrengo urtean, eszenografo gisa jardun zuen haren lan batean; 
aurrerantzean ere aurrera jarraitu zuen jarduera horrekin, eta interes handia eragin 
zion, antzerkiarekin eta eszenarekin zerikusia zuen ekintza narratiboa zelako.

1970. urteaz geroztik, haren lanak ez ziren hain politikoak, eta gaiak gehiago dibertsifikatu 
ziren. Bidaia asko egin zituen, eta hizkuntza plastiko berriekin interesatu zen, hala nola, 
zeramikarekin. Espainiako muga ere gurutzatu zuen, isilpean, harik eta 1973. urtean 
atxilotu eta Espainiatik kanporatu zuten arte. Egoera horrek denbora gutxi iraun zuen, 
izan ere, 1975ean Franco hil zen, eta Arroyok pasaportea berreskuratu zuen; horri esker, 
arazorik gabe ibili ahal izan zen Espainian barrena. Hurrengo urtean, lehenengo aldiz 
1963. urteaz geroztik, bere herrialdean bere lanak erakusteko aukera izan zuen. Dena 
dela, bitxia bada ere, eta gure mugetatik kanpo ezaguna eta oso aintzat hartua bazen 
ere, bere lanaren kontrako giro artistiko eta politikoa topatu zuen bere herrialdera itzuli 
zenean. Bere lankide artistek kontuan hartzen ez zutela sentitu zuen, eta konturatu zen 
Espainian ez zuela lan bakar bat ere saldu 1958an Parisen bizitzen jarri zenez geroztik. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, Robles de Lacianako (León) familiaren 
etxea erostea erabaki zuen Eduardo Arroyok. Etxea zaharberritu eta tailer bat jarri 
zuen bertan, eta modu sistematikoagoan barneratu zen eskulturaren munduan, bereziki 
erretratuen eremuan. Gai eta kezka hori oso presente dago artistaren hasieraz geroztiko 
lanetan. 

Denboraren joanarekin, Arroyoren lanak gero eta jarraitzaile gehiago izan zituen 
espainiar artisten eta intelektualen artean, eta laurogeita hamarreko hamarkadan 
behin betiko aitorpena lortu zuen esparru nazionalean. Gaur egun, Eduardo Arroyok, 
irakurle bizia eta gure inguruneko errealitate artistiko, politiko eta sozialaren behatzaile 
zorrotza izanik, bere lanen bitartez gogoeta egiten eta munduaren bere ikuspegiarekin 
zerikusia duten hainbat alderdi kontatzen jarraitzen du, ikusleak izan gaitezen, gerora, 
gure irakurketaren eta interpretazio pertsonalaren bitartez, bere lanei azken zentzua 
emango dieguna. 

Biografia honen hasieran adierazi bezala, Eduardo Arroyoren karrera pinturan zentratu 
da nagusiki, nahiz eta horrez gainera zeramikaren eta eskulturaren munduan ere jardun 
duen, eta eszenografiak ere osatu ditu hainbat antzezlan eta opera lanetarako. Alabaina, 
horrez gainera, liburuak ilustratu ditu, eta hasierako zailtasunak gorabehera, bere 
idazle ikuspegia ere landu ahal izan du, honako lan hauekin: Panamá Al Brown 1902-
1951 (1988), izen bereko boxeolari panamarraren biografia, Sardinak oliotan (1990) edo 
bere memorien liburua, Testamentu baten ordainsaria (2009), besteak beste.
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Berrogeita hamarreko hamarkadaren amaieran Eduardo Arroyo Parisera joan 
zenean bere kezka artistikoei irtenbidea bilatzeko, idazle gisa jardutea zen 
lehenengo asmoa, baina bidean topatu zituen zailtasunen eta gauzak adierazteko 

artistaren premia nabarmenaren ondorioz, pinturaren munduaren alderantz makurtu 
zen, modu naturalean ia, berak betidanik uste izan baitu lotura edo harreman zuzena 
dagoela pinturaren eta literaturaren artean eta pinturak metafora bisualen bitartez 
mundua kontatzeko gaitasuna duela. Arroyoren lanak ikusi ez ezik, irakurri ere egiten 
dira. Une horretan, Europako eta Estatu Batuetako arte nagusia pintura abstraktua zen, 
eta gure artistak horren kontra egin zuen, lehenik boterearen adierazpen ofiziala zela 
uste zuelako, eta, bigarrenik, pintura figuratiboak aukera ematen ziolako bere mundu 
narratiboa garatzeko modua eskaintzen dioten irudiekin lan egiteko. 

Oso gazterik jo zuen Eduardo Arroyok eduki politikoko pintura figuratiboaren aldera. 
Hala, 1963. urtean, bere lehenengo erakusketatako batean, Europako lau diktadoreen 
erretratuak aurkeztu zituen (Franco, Mussolini, Hitler eta Salazar), totalitarismoak 
eta errepresio politikoa saltzeko asmoz. Ikuspegi plastikotik, margolari gisa egindako 

BIOGRAFIA ARTISTIKOA

Julio López Brunet atxiloketa (Miró Rifatto 67), 1970
Litografia. 71,6 x 50,7 zm (papera) 58,8 x 46,5 zm (aztarna)

Parmi les peintres (Margolarien artean), 1973
Serigrafia. 69,8 x 49,8 zm (papera) 60 x 40 zm (aztarna)
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lehenengo lanetan kolorearen erabilera materikoa egin zuen, baina berehala hasi zen 
pintzelkada leunagoan oinarritutako teknika eta kolore biziagoak erabiltzen; hori izan 
zen, hain zuzen ere, bere pinturaren ezaugarria. 

Hirurogeigarren hamarkadaren erdialdean, bere konpromiso politikoarekin jarraitu zuen, 
Espainiaren historia berriaren ikuspegi bortitza erakusten duten lanekin eta poliziaren 
errepresioarekin zerikusia duten gaiak lantzen dituzten lanekin. «Espainia beltza» 
izenekoari lotutako gaiak ere landu zituen, iraganeko errege-erreginen erretratuekin, 
zezenaren edo dantzaren mundukoekin, baina horiek guztiek erromantizismoaren edo 
herriminaren arrastorik gabe; alderantziz, jarrera kaustiko batetik eta zalantzan jarriz 
haiek ordezkatzen dituzten balioak.

Artistaren konpromiso artistiko antifrankistarekin batera, une hartan nagusi zen eta ia 
inork zalantzan jartzen ez zuen abangoardiako artearen inguruko jarrera ere hartu zuen. 
Arroyoren ustez, abangoardiako arteak gizartearen eta nagusi ziren bizi-baldintzen 
aldaketa defendatzen bazuen ere, kultura nagusiak seduzituta zegoen, eta haren 
baitan sartu zen. Beraz, haren ustez, abangoardia artistikoa instituzionalizatutako moda 
bihurtu zen, eta eraso egin behar zitzaion. Konpromiso hori agerian jartzeko, zalantzan 
jarri zuen zenbait artistaren garrantzia, hala nola, Marcel Duchamp, Salvador Dalí edo 
Joan Mirórena.

1970. urte inguruan, nolabaiteko aldaketa gertatu zen Arroyoren interes artistikoetan, 
eta urte hura izan zen ziklo politikoenaren amaiera. Interes artistikoak zabaldu zituen, 

Kedar-garbitzailea II (Ramononeur II), 1994
Serigrafía. 23,8 x 20 zm

Hiri osoa hitz egiten du, 1984
Serigrafía. 69,8 x 49,8 zm
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eta gai berriak txertatzen hasi zen, hala nola, boxeoa, izan ere, betidanik izan zuen 
kirol harenganako joera berezia. Lehenengo lanetan, metafora moduan erabili zuen 
boxeoaren gaia, hain zuzen ere, artistaren eta lanaren arteko borrokarekin konparatzen 
zuen ringeko borroka, zeinetan, Arroyoren beraren ustez, artista beti ateratzen da 
galtzen, eta, horrela, hurrengo borrokari aurre egiteko prest dago berriro ere.

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean, Margolari itsuak izenburuko saila egin 
zuen. Sail horren bitartez, zalantzan jartzen zuen beren burua lanbide errespetagarriko 
pertsona gisa ikusten duten margolarien zeregina. Paletaren moduan, aurpegiak pintura 
orbanak dira, eta horiek erabiltzen ditu artistak bere lanbideari buruzko ironia egiteko, 
eta, orobat, beren lanekin obsesionatuta dauden eta, ondorioz, errealitatea ikusten ez 
duten margolariei buruzko ironia egiteko.

Geroago, 1973an Espainiatik kanporatua izan eta 1976an berriro ere bere herrialdera 
itzuli izanaren ondorioz bizi izandako esperientziak bultzatuta, erbestealdiari eta 
erbesteratu izateari buruzko gogoeta egin zuen. Kontzientzia hartze horretatik sortu 
zen Erbestealdiari buruzko gogoetak izenburuko saila. Bere herrialdean aitorpena ez 
edukitzearen esperientzia desatseginaren ondoren, Arroyo konturatu zen erbestea, 
behartutako errealitate bat izateaz gainera, bere baitan zegoen eta bere bizitzaren 
parte zen zerbait intimoa ere bazela. 

Laurogeiko hamarkadan, Kedar-garbitzaileak saila egin zuen, margolariaren lanbidearen 
beste metafora bat. Orduko horretan, artistak adierazi nahi zuen kedar-garbitzaileek, 
leku garaietan ibiltzen direnez, azpian dagoen guztia ikusten dutela, eta, ondorioz, beren 
inguruan gertatzen denaren informazio pribilegiatua dutela. Garai horretan margotu 
zuen, halaber, Hiri guztia ari da hari buruz hizketan saila. Haren bitartez, hiriaren eta 
gauaren munduan barneratu zen, gansterrekin, istripuekin eta misterioarekin, eta 
horrela lotu zuen Arrroyok bere lana berari horrenbeste gustatzen zitzaion zinema 
beltzarekin. Sail hori, halaber, aurreko etapako kolore indartsu eta biziak apaltzeko 
premiaren erantzuna izan zen, eta beltza bihurtu zen orduz geroztik bere lanetako 
kolore nagusia; sail hau, hain zuzen, irtenbide formal baten bilaketa bihurtu zen. 

Laurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, Espainiako testuinguruarekin lotutako 
gaiak lantzeaz gainera, eta izaera politikoko irudiak erakusten jarraitzeaz gainera, 
gero eta gehiago landu zituen literaturarekin edo artearen eta kulturaren munduko 
pertsonaiekin zerikusia zuten gaiak, eta begirada kritiko baten bitartez landu zituen; 
horietan, ironia bere irudikapen gehienetan dago presente. 

Denboraren joanean, Arroyoren azken lanetan apenas gelditzen da Espainiarenganako 
obsesioaren arrastorik, eta gero eta gehiago daude bere pintura eta eskulturetan bere 
gustu artistiko eta literarioari lotutako irudiak edo irudipenak. Azken sormen-lan asko 
erretratuak dira, errealak edo irudikatuak, artistak miresten zituen edo haiekin bat 
egiten zuten margolari eta idazleenak, esaterako, Oscar Wilde, Van Gogh eta Don Juan 
Tenoriorenak.
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Aurretik ere aipatu da zer jarrera politiko zuen Eduardo Arroyok autoritarismoa 
eta errepresioa zekarren ororen aurrean, eta, era berean, adierazi da jarrera 
kritikoa eta ernea izan zuela bizi zuen testuinguru sozialaren aurrean. Arroyoren 

pinturak betidanik jarri ditu zalantzan konbentzionalismoak, eta saiatu da argira 
ateratzen eta eraso egiten kultura nagusiek gizarteari inposatu nahi izan dizkioten ideia 
horiek guztiak. Era horretara, bere lana ikustera hurbiltzen den ororen aurrean historia 
ofiziala indargabetzeko eta bestelako alternatiba bat eskaintzeko eremu egokia izan 
da beretzat pinturaren eta literaturaren arteko batasuna. Bere koadroak irakurtzen 
diren liburuen antzekoak dira, zerbait kontatzen digutelako. Mihisea da artistak bere 
argumentuak erakutsi eta ikusleei eskaintzen dien lekua. 

Bere ideiak eremu artistikoan azaltzeko orduan, aurretik ezarritako printzipioetara 
ez egokitzea erabaki du Arroyok, ezta hierarkietara edo arauetara ere, horiek bere 
sormena mugatu baino ez baitute egiten. Horren ordez, «alderrai» ibiltzearen ideiara 
lerratu da, hau da, leku batetik bestera helburu zehatzik gabe joateko ideiara, gauza 
batetik bestera jauzi egiteko ideiara; eta, ondorioz, bere lanetan bildutako osagaien 
arteko itxurazko lotura gabezia ekartzen du horrek. Bere margolanek unibertso 
ezinezkoak edo sinestezinak erakusten dizkigutela ematen du, baina, hala ere, ez 
dira gertagaitzak. Misteriozko irudiak erakusten badizkigu ere, beti eskaintzen digu 
argumentuak osatzeko aukera, gure irudimenak nahi duen forma eman diezaien. Ez 
dugu ahaztu behar «zerbait» kontatzen duen pinturaren aldekoa izan dela beti. 

Arroyoren argumentu artistikoan distira egiten duen beste tresna bat karikaturaren eta 
parodiaren erabilera da, nahiz eta ironia den horien artean gehien nabarmentzen dena, 
baina ez barrea eragiteko asmoarekin, baizik eta, alderantziz, ikuspegi serio batetik, 
ikusten duena nolabaiteko distantziarekin eta fedegabetasunez aztertzen duenaren 

ARTISTA ETA BERE IDEIAK

Peinture fraîche, 2014
Olioa mihisean. 180 x 220 zm
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Neba-arreba marxisten gela edo 
Artista nerabearen erretratua, 1994

Olioa mihisean. 260,5 x 361 zm

Jakoben eta aingeruaren arteko 
borroka, 2011

Olioa mihisean. 180 x 220 zm

ikuspegiarekin. Horri erantsi behar zaio bere koadroetan testuak edo hitzak txertatzeko 
zaletasuna; dena dela, ez dute erantsitako zerbaiten itxura, baizik eta pinturaren 
parte osatzen duen zerbaitena, kolorearen edo irudien maila berean baitaude. Beste 
behin, ez dugu ahaztu behar Arroyorentzat ez dagoela ia desberdintasunik pinturaren 
eta idazketaren artean, eta behin eta berriz errepikatu ohi duen ideia da artistak 
pentsamendu bat komunikatu behar duela irudien bitartez, halako eran, non haren 
irudiak irakurri eta haren idatziak begiratu egiten direla esan litekeen. 

Amaitzeko, Eduardo Arroyo etengabeko borrokan bizi dela esan liteke. Bere obrak ez du 
baretasun bisuala bilatzen, alderantziz baizik. Barne borrokaren eta borroka fisikoaren 
zerbait dago haren lan guztietan; margolan bat bere eskuez osatzeko premia; bere 
eskulturek lantzeko baliatu dituen tresnen arrastoak erakusten dituzte. Era berean, 
boxeoari buruzko bere lanek edo Jakoben eta aingeruaren arteko borrokari eskainiak 
metafora autobiografikoak dira, hain zuzen ere, mihise zuriari aurre egiteak eragiten 
dion borroka horren, beldur horren metafora, hutsera jauzi egiten duenaren metafora. 
Horrekin guztiarekin, Eduardo Arroyok pentsatzera behartuko gaituen zerbait eskaini 
nahi digu bere lanen bitartez, kolpeka bada ere.
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1994an, Eduardo Arroyo. Tamaina naturala, 1963-1993 erakusketa egon zen 
ikusgai Bilboko Arte Ederren Museoko BBK areto orduan sortu berrian, artista 
madrildarraren tamaina handiko -grandeur nature- margolan multzo zabala atzera 

begirako gisa bilduz osatutakoa. Ia 25 urte geroago, erakusketa areto berean, Arroyok 
XXI. mendearen lehen hiru bosturtekoetan egindako margolanak eta eskulturak 
aurkezten dira, arreta berezia emanez margolariak aurtengo udan Saint-Paul-de-
Venceko (Frantzia) Fondation Marguerite et Aimé Maeghten egin duen bakarkako 
erakusketa bikaina prestatzen zuen bitartean egindako sormen ahalegin ikaragarriari.

Europako margolaritza hirurogeiko hamarkadaren inguruan berritu zuen figurazio 
narratiboaren ordezkari behinenetakotzat hartua, Eduardo Arroyo (Madril, 1937) 
erreferentzia literarioz eta autobiografikoz betetako obra baten jabe da, umorea, kritika 
politiko eta soziala, eta kultura bisualarekiko lilura batzen dituena. Literatura izan zuen 
lehen bokazioa, eta, margolaria eta eskultorea izateaz gain, ibilbide emankorra egin du 
marrazkilari, eszenografo, ilustratzaile, kartelen diseinatzaile eta grabatzaile gisa.

Azken obretan bere pasio literario eta artistikoak bridarik gabe aske utzi dituen arren, 
eta pertsonaia batzuetan errealen eta zenbaitetan alegiazkoen erretratu galeria aparta 
osatu duen arren (Dante, Don Juan Tenorio, Cyrano de Bergerac, Balzac, Van Gogh, 
Joyce, Orson Welles), haren sortzaile ibilbidea beti egon da XX. mendearen erdialdeko 
Europako zein Espainiako historiaren gorabehera politiko eta kulturalen eraginpean, 
eta ez du inoiz zalantzarik izan horiek bere lan artistikorako material gisa erabiltzeko. 
Adibidez, erakusketaren izenburua, Le retour des croisades, Arroyok 2017an margotutako 
mihise handietako bati dagokio, Espainiaren gaur egungo egoeraren alegoria bat, Ignacio 
Zuloagaren Festako biktima (1910) margolan monumentalari egindako parodia-omenaldi 
gisa ere sortua. Bi artelan horiek, jatorrizkoa eta pastichea, lehen aldiz erakutsiko dira 
elkarren ondoan.

ERAKUSKETAREN ESPARRUAK

Sarrera
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Erakusketaren ibilbide osoan, Arroyok azken urteetan egindako eskultura hautatu 
batzuk ezarri dira. Naturaren erdian eginak dira, jatorriz Laciana haranekoak 
diren hainbat materialekin (enborrak, harrizko blokeak), haran horretan bizi 

baita artista udan hirurogeita hamarreko hamarkadako azken urteetan Espainiara itzuli 
zenetik. Pertsona errealen (Dante, Balzac, Tolstoï, Frida Kahlo) zein fikziozkoen (Doña 
Inés, Falstaff) erretratu harriz egindakoen ondoan, Lacianako adarbakarra indartsuak, 
arbola baten enborretik abiatuta egina, edo Muxivéneko emaztegaia obrak, bere 
aurpegi berunezkoarekin, Arroyoren eskulturaren norabide berezia erakusten dute.

Laciana haraneko harriak 

Falstaf / Orson Welles, 2015
Harria, beruna, zeramika, burdina eta altzairua. 40 x 40 x 50 zm

Josephine Baker, 2016
Zeramika eta egurra. 59 X 53 x 48 zm
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Areto honetan eta ondorengoetan ezarritako hiru margolan handik Arroyok 
antzerkian, operan edo irrati-nobeletan emandako historia literarioen inguruan 
duen interesa erakusten dute. Ikuskizun publiko batean bezala, hirurek hainbat 

eszenografia eskaintzen dizkiete ikusleei, Zorrillaren Don Juan Tenorio dramako 
(Laurel ostatuko eszena), Wellsen Munduen gerra eleberriko edo, hirugarren koadroan, 
Mussorgskyren Boris Godunov operaren «ekitaldi poloniarreko» pasarteak harturik 
abiapuntutzat. Obra honetan, Klaus Michael Grüber antzerki zuzendaria omentzen du; 
harekin batera egin zituen Arroyok lanik gehienak eszenografo gisa.

Eszenografiak

Don Juan Tenorio, 2000
Olioa mihisean. 320 x 240 zm

Boris Godunov. Klaus Michael Grüber ekitaldi poloniarra, 2008

Olioa mihisean. 260 x 360 zm

Bi munduen guda, 2002
Olioa mihisean. 200 x 350 zm
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«Jakob bakarrik gelditu zen, eta gizon batek Jakobekin borrokan jardun zuen egunsentira 
arte. Gizonak, garaitu ezin zuela ikusirik, borrokaldian izter-giltza ukitu zion Jakobi, eta 

kolokan jarri.» 

(Hasiera 32:25-26)

Arroyoren lanetan boxeoarekiko duen pasioaren lekukotasun ugari dago. Hemen, 
boxeolarien arteko lehiaren eta margolariak mihise zuriari aurre egiten dionean 
hasten duen gorputzez gorputzeko borrokaren arteko asoziazio ezaguna 

berreskuratzen du, metafora hori aberastuz Jakobek gerora Jainkoak bidalitako aingeru 
bat zela argitzen den etsai misteriotsu baten aurka izandako borrokaren historiarekin. 
Haren lanean horren ohikoa den jabetze artistikoaren adibide da aipu literal moduan 
txertatu izana, margolanetako batean, Eugène Delacroix margolariak 1848an Parisko 
Saint-Sulpice elizan margotutako Jakoben eta aingeruaren istorioko horma-irudi 
handiaren zati bat.

Jakoben eta aingeruaren arteko borroka 

Jakoben eta aingeruaren arteko borroka, 2011
Olioa mihisean. 180 x 220 zm
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Van Eyck anaiek XV. mendean margotutako Bildots mistikoaren adorazioa 
erretaula ospetsuaren tamaina naturaleko bertsio hau 2008an egin zuen 
Arroyok, margotzea eragozten zion lesio batetik osatzen ari zela. Paperezko 

biribilkien gainean egina dago, grafitozko trazu zehatz eta linealekin, eta Poliptikoaren 
erreplika bat da, haren jarrera irekian zein itxian. Arroyoren eskuetan, jatorrizkoan 
agertzen ziren figura erlijioso guztiak identitate modernoekin ordezkatuta daude; 
adibidez, emaileen kasuan, horiek Citizen Kane eta Peggy Guggenheim bihurtuta 
daude, eta Joan Santuak Van Gogh eta Oscar Wilde bihurtuta. Jatorrizkoaren erdiko 
paneleko bildots mistikoaren eszena, berriz, eulien tapiz itxi batekin ordezkatuta dago.

Bildots mistikoa

Bildots mistikoa, 2008
Arkatza paperean
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Bildots mistikoa, 2008
Arkatza paperean
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Beila inprobisatu batean, Vincent van Goghen gorpua oliozko bi lanparak 
argitutako billarreko mahai baten gainean datza, etxe-aldaketetan objektuak 
babesteko erabiltzen direnen gisako burusi arrunt batekin estalita. Agertokiak 

Herbehereetako margolariaren obrarik ospetsuenetako bat islatzen du, Gaueko 
kafetegia (1888); margolan horretatik datoz atzeko hormaren gorria eta billarreko 
mahaiaren Veronese berdea. Hilotzaren gaineko zenbakiek heriotzaren ondoren egin 
zen polizia-atestatuaren lekukotasuna ematen dute, eta marrazkiek haren kapela eta 
haren bota ospetsuak omentzen dituzte. Areto honetan, argazkien collageekin egindako 
vanitas bat eszena horren kontrapuntu da. 

Van Gogh eta vanitasak

Van Gogh sur le billard d’Auvers-sur-Oise, 2016-2017
Olioa mihisean. 200 x 350 zm

Vanitas II, 2013
Collagea paperean, 56 x 56 zm
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1992an, James Joyceren Ulises (1922) ilustratzeko lan eskergari ekin zion Arroyok, 
eta desafio horri aurre egin zion lehen artista izan zen. Henri Matisseri nobela 
hori ilustratzeko enkargua egin zioten 1935ean, baina Joyceren testu konplikatua 

alde batera utzi, eta Homeroren Odisea obran kontzentratzea hobetsi zuen. Ispilu-
diptiko honetan, Sylvia Beach eta Adrienne Monnier liburuzaleengana bideratzen du 
arreta Arroyok, Ulises argitaratzeko arriskua hartu baitzuten artean inork ez zuenean 
konfiantzarik ez Joycerengan ez haren obran. Eszenak Monnierren Parisko rue de 
l’Odéon kaleko apartamentuko sukaldea irudikatzen du.

Ulises

Sylvia Beach fête la publication d’Ulysse dans la cuisine d’Adrienne Monnier, 2016
Olioa mihisean. 180 x 250 zm
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Eduardo Arroyok 2017an, laurogei urte bete dituen urtean, egindako pintura 
handien artean, Ignacio Zuloaga euskal margolariaren Festako biktima (1910) 
mihise ezagunaren tamaina naturalaren pastiche bat dago. Zuloagaren obra hori 

New Yorkeko Hispanic Society of Americak Bilboko Arte Ederren Museoan gordailuan 
utzia du gaur egun. Mende bat baino gehixeagoko tarte batez bereiziak, bi egitasmo 

Le retour des croisades

Le retour des croisades, 2017
Olioa mihisean. 200 x 300 zm
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Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870–Madril, 1945)

Festako biktima, 1910
Olioa mihisean, 284 x 334 zm

artistiko kixotesko horiek elkarren ondoan erakusten dira areto honetan, Espainiaren 
patu historikoaren desfile ustekabeko eta malenkoniatsu baten forma hartuta. 
Paisaiaren bidez –Gaztelako paisaia Zuloagaren kasuan, Espainiako berrogeita hamar 
probintzietakoa Arroyoren kasuan– osatutako herrialde baten bilakaerari buruzko 
metafora bisual indartsu honek amaiera enblematikoa ematen dio erakusketari.



“Eduardo Arroyo. Le retour des croisades” erakusketarako kontsulta materiala. 
Bilboko Arte Ederren Museoan, 2017ko azaroaren 17tik 2018ko apirilaren 18ra.
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