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Bada euskal literaturako liburu klasiko bat, Joanes Leizarragak idatzi eta 
Arroxelan 1571n argitaratua. ABC edo Christinoen instructionea deritzo. 
Haur eta gazteentzako liburua zen, kristau dotrina ikas zezaten idatzia. 

Leizarragak fede protestantea zuen, eta liburutxo honetaz gain testamentu berria 
itzuli eta argitaratu zuen urte berean. Nafarroako Joana Albret erreginaren 
enkargua izan zen. Handik gutxira desagertu egin ziren Nafarroako erresuma eta 
baita konfesio luteranoa ere gurean.

Bilboko Arte Ederren Museoaren ABC honek klasiko haren izenburua hartu 
du, beste era batera erakustearren Museoaren bilduma. Sekula ikusi ez den eran. 
Obrak ez dira ordenatuak izan artearen historiaren irizpideei jarraituz, ez dute 
segitu ordena kronologiko bat, museoetan ohi den bezala, ez. Hitzek bildu dituzte 
artelanak, sala bakoitzak berba bati erantzungo dio, alfabetoko hurrenkeraren 
arabera. Denborak baino ideiek elkartuko dituzte obrak, bildumari bestelako 
zentzua emanez. Literaturak eta arteak bat egingo dute elkarrizketa etengabean. Eta 
horretarako, artean, irakaskuntzan eta literaturan (Czeslaw Milosz edo Bernardo 
Atxaga gogoan) hain sortzailea izan den alfabetoa erabili da.

Artea hitzekin biltzeak lurralde ezezagun eta konplexuagoetara eramango gaitu. 
Asmoa da ikusleak arteaz gozatzea eta gogoeta egitea gure garaiaz; bakarrik, nork 
bere erara, 1571n kandela baten argiaz haur haiek egiten zuten gisan.

Kirmen Uribe



3

Ez dago arterik, artistak baizik. Horixe dio Ernst Gombrich arte historialariak. (…) Gombrichek kontatzen du, behin 
batean margolari bat animaliak pintatzera joan zela gizatalde primitibo bat bizi zen eremura. Margoak erakutsi zizkienean, 
aztoratu egin ziren. “Animaliak eramaten badituzu, nola biziko gara gu?”. Margoak eta animalia errealak, beraz, jarraipen 
bat baino ez dira. (…) Eta horrela izan da hori, René Magrittek pipa bat margotu eta koadro berean “hau ez da pipa bat” 
esaldia jarriz argi utzi zigun arte gauza bat dela errealitatea eta beste bat margoan dagoena.

A Arte Arte Art Art

(…) Portuko jendea da Bilbokoa, egunean bizi dena, alaiki. Onartu egiten duena kanpotik datorrena bezala etxetik alde 
egiten duena ere, portutik ateratzen dena bere itsasontzian eta mundura. Irudikatu bazoazela Bilbotik, bazoazela ontzian 
ibaian behera. Koadroen disposizioak hori islatu nahi du. Aterako zara Arenaletik eta ibai osoa zeharkatuko duzu, ontzitik 
etxeak eta txalupak eta bizilagunak ikusiz Abrara iritsi arte. 

(…) Esango didazue garai desberdinetakoak direla koadroak. Baina gure eguneroko bizitzan ere, begiratzen dugunean ez 
dugu bakarrik ikusten gaur egun dagoena, eraikin bati behatzen diogunean eraikin hura nolakoa den ikusten dugu eta 
orobat garai batean izan zena.

B Bilbao Bilbo Bilbao Bilbao

Celso Lagar, Bilboko portua, c. 1917-1918Luis Paret, Bilboko Arenalaren bista, c. 1783-1784

Paul Gauguin, Laveuses à Arles, 1888 Joseph Beuys, Spur I, 1974
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(…) Hiritarrez osatuta dago hiria. Iraganaren zantzuak ezabatu egiten dira hirian eta, honela, askea izan liteke norbera, 
anonimoa. (…) Askatasun arnasguneak daude hirian, baina baita bakardade itzela ere.

Paseoan dabiltzan pertsonak antolatu ditugu erakusgelan: bustoak, jende ezezagun eta ezagunenak. Buruak dira, pentsakor 
baitaude, nor bere ametsean sartuta. Eta antolatu ditugu, mukuru bete dagoen espaloi batean gurutzatuko bagenitu bezala 
edo metroko bagoi batean balihoaz bezala.

C Citoyen Hiritar Ciudadano Citizen

Desira da mundua mugiarazten duen grinetako bat. Maitatzeko eta maitatua izateko grina. (…) Desirak, ordea, forma asko 
hartzen ditu, desiratzen duenak bezainbat, mundu honetatik igaro diren pertsonak adina. 

(…) Ezen desira, ideia baino ez baita batez ere, asebetetakoan amestua baino txikiagoa den ideia, beti baita ametsa ederragoa 
lortutakoa baino.

Ez, arteak ere ezin du amestutakoa bere horretan islatu. Louis Sullivanek idatzi zuen: arteak ez du desira asetzen, sortu 
egiten du desira.

D Desira Deseo Desire Désir

Victorio Macho
Unamunoren burua, 1930

Jacques Lipchitz, The Cry, 1928-1929 Giuseppe Cesetti , Kuxin gorria, 1933

Quintín de Torre, Emakume gazte baten 
bustua, XX. Mendearen bigarren laurden

Victorio Macho, Santiago Ramón y Cajal jaunaren 
erretratua,  XX. Mendearen lehen erdi
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(…) Gauza segurua da ez garela pertsona bera egunetik egunera geure burua ispiluan ikustean. Aldatzen ari gara etengabe. 
Eta ispilu arrunt batek ez ditu jasotzen ahal gure alde guztiak. Alderdi ugari baititugu gizakiok.

(…) Beharbada artea azkenean horixe da, errealitatearen isla desitxuratua. Desitxuratua berariaz, ikusitakoa eraldatutakoan 
hasten baita sormena, hortxe baitago askatasuna. Eta sortutako hori bihurtzen da errealitate berria.

E Espejo Ispilu Mirror Miroir

(…) Esan ohi dugu adiskidetasuna dela harreman erarik perfektuena. Familiako harremanak beti dira korapilatsuak, izan 
litezke itogarriak ere. Eta bikote harremanak ematen du beti duela iraungitze-data. Intentsitate handiz bizi gara bikotearekin, 
zoratuta, baina badirudi noizbait dena bukatuko dela. Lagunekin ez. Lagun batekin egon zaitezke luzaroan elkar ikusi gabe 
eta ez dizu ezer eskatuko. Lagun batek ia dena barkatzen du. Lagun batekin egon zaitezke isilik ezer esan gabe.

F Friendship Adiskidetasun Amistad Amitié

Antonio de Guezala, Ate birakaria edo
Begoña de la Sotaren erretratua, 1927

José María de Ucelay, Conversation Piece, Just leisure (Hizketaldi baten
eszena, aisialdia) edo Hemingway eta Duñabeitia, 1957

Jesús Olasagasti, Díaz Caneja pintorearen
erretratua, 1930

Darío de Regoyos, Miss Jeanningen erretratua, 1885
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(…) Leizeak indar sinboliko handia du. Mircea Eliaderen Irudiak eta sinboloak liburu zoragarrian irakurri ahal da, 
herri primitiboetan haurdun dagoen emakumea leizera joaten dela erditzera. Leizea, denon amaren sabela. Okinawako 
uharteetan, hildakoak leizeetan lurperatzen dituzte. Eta baita promesak ere, papertxoetan idatziak. Agian badute itxaropen 
izpi bat, hildakoak eta promesak berriz jaioko direla horrela.

G Grotte Leize Gruta Grotto

(…) Heriotza hitzaren azkeneko “hotz” horrek beti deitu izan dit arreta. Ez dakit etimologia zuzena den esatea heriotza 
hitzak “hotz” ere baduela bere baitan, baina niri poetikoa iruditzen zait. Halaxe da, hotza da heriotza, berotasunaren 
galera gorputzean, eta mugimenduarena. 

(…) Heriotza desberdinak daude. Heriotza iluna da, latza da, zitala. (…) Lukreziak ez zuen obeditu nahi. Maite ez zuen 
gizonezko bati men egitea baino nahiago izan zuen bere burua hil. Bortxatu egin zuelako. Heroia da Lukrezia. Duintasunari 
eutsi nahi diona.

H Heriotza Muerte Dead Mort

Orazio Gentileschi, Lot eta bere alabak, c. 1628

Anonimoa. Palmyra, Siria, Gizonezko baten 
bustoa, K.o. II. mendearen lehenengo erdia Lucas Cranach “Zaharra”, Lukrecia, 1534

Vicente Ameztoy, Ahoa, 1979
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Bilboren –eta oro har Euskal Herriaren– eta burdinaren arteko lotura estua izan da aspalditik. Olak han-hemenka izan 
dira gurean, samurra baitzen burdina lortzea, ez baita sekula falta erreketan ura eta basoetan egurra. 

(…) Gela honetan dena da eskultura, dena da altzairua eta burdina. Euskal eskultoreek material hauekin lan egitea oso 
gustuko izan dute. (…) Burdinak aberastu egin gaitu; eta ez naiz ekonomiaz ari, kulturaz baino. Burdinari esker hainbat 
jende etorri da hona lanera eta beraien kultur ondasuna partekatu du gurekin.

I Iron Burdina Hierro Fer

(…) [Ekialdeko kulturan] gauza ederrak ez dira soilik luxuzkoak, mendebaldean gertatu ohi den moduan, eguneroko 
gauzak dira ederrenak. Eguneroko ontzi, oihal eta tresnetan dago benetako edertasuna. Baita gauza zaharretan ere. Eltzea 
apurtzen bada, josi egingo da berriz; baina ez dira arrakalak estaltzen, guk egingo genukeen bezala. Ez, arrailek agerian 
geratu behar dute, ontziek ere iragana baitute, pertsonek bezala. Eta bizitza arrakala horiek konpontzea da, baina ahaztu 
gabe noizbait gertatu izan zitzaiguna.

J Japon Japonia Japón Japan

Eduardo Chillida, Hutsaren inguruan I, 1964

Anonimo japoniarra, Raku-yaki estiloko chairea, XVIII. mendea

Remigio Mendiburu, Izenbururik gabea, 
c. 1966
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(…) Kirolak, batez ere iragan mendearen hasieratik, toki handia izan du gure gizartean. Museoak horren testigantza jaso 
du. Pilota, arrauna, boxeoa, motorbizikletak, herri kirolak, karreristak, zaldi lasterketak, futbola, krosa, bolo-jokoa eta 
beste ageri dira artelanetan. Afixetan batez ere. Kartelgintza sendoa izan dugu eta garaian garaiko artista finenek parte 
hartu zuten horretan.

Autore bakarrari buruzko gela bakarra da LL letrari dagokiona. Zehazki, egile bakarraren serie bakarrari buruzkoa. Juan 
Carlos Egillorrek Eusko trenbideakentzat  egindako diseinuak dira hauek, eta euria dute protagonista. Bilboko euria. (…)  
Haren pertsonaiek ematen dute hanka puntetan egiten dutela oinez. Arinak dira, hauskorrak. Bere arima bezalakoa.

K Kirol Deporte Sport Sport

LL Lluvia Euri Rain Pluie

Robert Portefin, Grande Semaine de
Sports Basques, 1928

Anonimoa, Futbolaria, c. 1935

Juan Carlos Eguillor, Figura 1, 2002Juan Carlos Eguillor, Euria, 2002
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(…) Liburu bat irakurtzea askatasun ekintza bat da. Liburua bakardadean irakurtzen du norberak. Liburua eta zu, biak 
bakarrik. Eta bakarrik irakurtzeak esan nahi du mundua eta jendea ulertzeko saio bat egitea. Kritika, zalantza, ezinegona... 
irakurketatik datoz. Gogoetara eramaten zaituelako liburuak, bizitza zeure erara irudikatzera.

(…) Gurea ez da izan herri idazle bat, idatziz gauza gutxi utzi dugu. (…) Valentin Zubiaurreren bertsolarien mihiseak 
euskaldunon ahozkotasun luze horri egiten dio keinu. (…) Euskarazko lehen hitz idatziak erromatar garaikoak dira. Hitz 
bakanak baina berebizikoak: andere, semetxo edo neskato. Ematen du hurreko pertsonak zirela guretzat garrantzi nagusia 
zutenak. Horrez gainerakoa idatzi behar ez balitz bezala. Gainontzekoa hutsala edo arrotza balitz bezala.

Munduko hizkuntza guztiek M fonema darabilte ama esateko. Hala diote behintzat. Ama da m. Horrela adierazten du 
umeak amarekin duen lotura betiko hori. Amak eman dio bizia, eta bizirik iraun ere amarengatik egingo du.

(…) Lotura hori ezin hobeto jaso zuen Mary Cassatten mihise amultsuak.

(…) Konfesio guztiek onartzen dute katolikoen Ama Birjina eta umearen figurak ekarpen handiak izan zirela. Ama eta 
haur jaioberria. Urtean behin jaiotzen den umea. Horrek itxaropena ematen du.

L Letra Letra Letter Lettre

M Mom Ama Mamá Maman

Robert Delaunay, Femme nue lisant, 1920

Mary Cassatt, Emakumea eserita haurra
besoetan duela, c. 1890

Valentín de Zubiaurre, Bersolariak, c. 1916-1917

Francisco de Zurbarán, Ama Birjina Jesus Haurra-
rekin eta San Joan Bataiatzailea, haurra, 1662
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Ederra eta sublimea bereizi egiten zituen Immanuel Kantek. Ederra alde bakarrekoa da, soilik argitasuna azaltzen baitu. 
Baina artelan batek, dela margoa edo liburua edo eskultura, sublimea izateko beharrezkoa du iluntasuna, argia eta iluna 
bi-biak izan behar ditu.

(…) Ilunpea behar du sublimeak bere baitan. Eta ilunpeari lotutako lanak asko dira artearen historian. (…) Ezin alde batera 
utzi gizakiok barruan daramagun itzala.

N Noir Beltza Negro Black

(…) Abstrakzioan marrazkia desagertu egiten da eta koloreek irabazten dute. Hortxe daude Rafael Balerdi edo Jose Luis 
Zumetaren lan liluragarriak. Balerdiren Lorategi handia euskal pintura abstraktuaren gailur bat izan zen, eta harexen 
hizkeraren xehetasuna eta kolorearen energia agertzen ditu Venezia honek: festa bat da gure begien nerbioentzat, plazer 
elektriko bat gogoarentzat, bihotza pilpiraka jartzen duen paisaia kitzikagarria. (…) Abstrakzioa azken puntua da egile 
askorentzat. Hara iritsiz gero oso zaila omen da bueltatzea.

Ñ Ñabar Multicolor Varicolored Multicolore

Rafael Balerdi, Venezia, 1964-1972 Daniel Tamayo, Geometria lezioa Txatximintan, 1982José Luis Zumeta, Pintura, 1961

Alberto Schommer, Francoren maskara, 1975 José Moreno Villa, Irudi biluziak, c. 1930
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(…) Izua, kanpotik datorrenarekiko beldurra kultura guztietan egon da, eta ugariak dira purutasuna galtzeko ikara hori 
kontatzen duten baladak eta poemak. Gizartea bat bakarra da eta ez dira onartzen desberdinak. Arrotza kanpotik hel 
daiteke edo herrian bertan bizi da, baina haren bizimodua, ohiturak, jarrera ez dira gehiengoak dituenak. Horrek ekarriko 
du gutxiengoa diren haiek edo baztertu edo asimilatu nahia.

(…) Otherness edo Bestetasuna da beste aldean dagoen hura onartzea, berarekin bizitzea, errespetatzea, maitatzea, bat 
egitea. Besterik gabe ez dago desirarik. Besteak gu geu gara.

O Otherness Bestea Otredad Alterité

(…) P gela honetako obrek pasioaren ostean Ama Birjinak semearekiko azaltzen duen pietatea dute gaia. Amak Jesus semea 
besoetan hartu du gurutzetik jaitsi ondoren. Torturatua izan da semea, ordu latzak izan ditu hil aurrekoak. Eta, orain, 
amak besarkatu egin du, leun, eta altzoan edukiko du, eta altzoan daukala sentituko du nola badoakion beroa semearen 
gorputzari.

(…) Nire buruari aitortu diot askotan, sinesgabea izanik, erlijioaren izenean ikaragarrizko artelanak egin direla, ikusgarriak, 
miresgarriak.

P Pietate Piedad Pietà Piété

Luis de Morales, Pietatea, c. 1568Anton Van Dyck, Atsekabea Kristo hilagatik, c. 1627-1632

Juan de Echevarría
Paria gaztelaua, 1917

Carlos Sáenz de Tejada
Neskatila tristea, 1921

Ignacio Zuloaga
Rosita Gutiérrez andrearen erretratua, 1904
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Franz Kafkarentzat bekatu bakarra dugu gizakiok: pazientziarik eza. Beste bekaturik ez da.

(…) [Artistak] geldirik dauden gauzak jasotzen ditu, gizakirik ez dago inguruan, objektuak dira soilik. Baina erakutsi behar 
du giroa, zer gertatu den, edo gertatu ahal den. Detaileen lanketa, argia, berebizikoak dira horretarako. Bitxia da hizkuntza 
desberdinetan pintura mota hau definitzeko erabiltzen diren forma desberdinak. “Nature morte” da frantsesez. Baina 
ingelesez “Still life” esaten zaio. Hots, bizitza lasaia. Batzuk hilik ikusten dutena ingelesek bizirik ikusten dute. Bizirik 
baina geldirik. Espainolez “Bodegón” esaten zaio. Janari kontuak. Tira. Nik laketen ingelesena dut. Still life.

Q Quiet Lasai Tranquilo Calme

(…) Erretratuetan, erretratatua den horren itxura azaltzen da baina baita ere izaera. Nolakoa den. Harroa ote zen, lotsatia, 
onbera edo lotsagabea. Dena azaltzen dute margolariek erretratuetan. Erretratatuari gustatu edo ez, hori beste kontu bat 
da. Gainera, ez du axola handia; izan ere, azkenean, erretratatuek bukatzen dute koadroko haren itxura hartzen, pintoreak 
“bahitu” egiten ditu beraien arimak.

R Retrato Erretratu Portrait Portrait

Antonio Moro
Felipe II.aren erretratua, c. 1549-1550

Daniel Vázquez Díaz
Miguel de Unamuno jaunaren erretratua, 1920

Ronald Kitaj
The Hispanist (Nissa Torrents), 1977-1978

Théodule-Augustin Ribot
Natura hila kalabaza, okaran, gerezi, piku 
eta pitxerrarekin c. 1860

Isabel Baquedano
Mahaia, 1979

Juan José Aquerreta
Granadaren natura hila, 2001
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(…) Gizakia gizaki den artean, ikusi du ametsetan halako jakintza iturri bat, pentsatu du etorkizuna iragartzen dutela 
ametsek. (…) Baina luzaroan, artean, esna gaudela ikusten duguna islatu izan da, eta baztertu ametsa. Francisco Goyaren 
eta William Blakeren iraultza arte, ametsak ez ziren ia agertu ere egiten artelanetan. XX. mendeko abangoardiek, batez ere 
surrealismoak, ametsa ahanzturatik atera ezezik lehenengo planoan jarri zuten. Modan zegoen ametsa, Sigmund Freud eta 
ondorengoen lanen irakurketari esker; ametsen munduan sormenerako iturri agorrezina ikusi zuten artistek.

(…) Gela honetan ametsaren bi aldeak azalduko dira. Ikusiko dugu jendea ametsetan. (…) Eta bestalde, ametsak eurak 
azalduko zaizkigu.

S Sueño Amets Dream Rêve

(…) Euskal Herriari buruz eman den iruditerian nagusi da berdea. (…) Hegoaldean dauzkagun lur koloreko paisaiei, ordea, 
arreta gutxiago jarri diegu. (…) Lurra azalera ekarria, lur haizetua, lur jorratua ikusi duten margolarien eta eskultoreen lana 
bildu dugu hona. Gaztaina koloreko lanak.

(…) Antoni Tapies eta Miquel Barcelo pintore katalanek margotu ezezik eraman ere egin zituzten lurrak eta hondarrak 
koadroetara, hareaz egindako lanak baitituzte. Lurra sormenerako material gisa, tresna gisa.

T Terre Lur Tierra Earth

Godofredo Ortega Muñoz
Uda, c. 1957-1958

Antoni Tàpies
Gran oval (Obalo handia), 1955

Miquel Barceló
Des potirons (Calabazak), 1998

Genaro Lahuerta
Siesta, 1942

Francisco Durrio
Medailoi handia figurarekin edo Evaren ametsa, c. 1908



14

(…) Oteizak euskal estetika bat bilatu zuen. Eta ohartu zen euskaldunok hutsari ematen diogula garrantzia, tarteari gehiago 
bi muturrei baino, edukiontziari gehiago edukiari baino. (…) “Ez” eta “huts” sinonimoak dira. Baina hitz sortzaileak ere 
izan litezke. Ukaziotik sortu da agian arte onena, tradizioari uko egitetik, gauzak era jakin batean egiteari ezetz esatetik, 
gizarteak agintzen dituen ideiei eta bideei ezetz esatetik.

TS UhTS Vacío Empty Vide

(…) Nestor Basterretxeari etxea eraitsi zioten Elantxobetik harrabete bidera, Bermeon, Espainiako Gerra garaian. 
Erbestera ihes egin behar izan zuten, eta familiako etxea lurrera bota zuten irabazleek. Zigorrik latzena da hori erbestera 
doanarentzat, ez baitu nora itzuli izango. Etxera ez baldin bada, nora demontre bueltatuko zara?

TX ETXe Casa House Maison

Antonio de Guezala
Elantxobe, 1924

Ricardo Baroja Nessi
Herrira datoz bueltan, 1938

Jorge Oteiza, Kutxa metafisikoa bi triedro batuz, c. 1958-1959

Vicente Larrea
Hutsik gelditu den kartzela baterako 
proiektua, 1969
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(…) Bikoiztasuna betidanik azaldu da artean. Anaiak edo ahizpak, bitasunaren seinale dira. (…) Hortxe, Peter Blakeren 
koadroa, Montgomery Clift aktorearen arreba bikiari erreferentzia egiten diona.

(…) Ematen duena eta benetan dena. Txomin Badiolak binarismo hori ekartzen du Double Trouble lanera. (…) 
Badiolarentzat arteak beti hartzen du “forma txar” bat. Ikusgarri egiten baitu zerbait, baina estali ere bai beste zenbait.  (…) 
Zoragarria da Lekuonaren Izaki surrealak basoan luzaroan deituriko lana. Larritasuna sortzen digu, badu zerbait iluna. 
Artistak iragarriko baligu bezala gazte hilko dela. Hilko dela gerra zibilean eta bando okerrean.

TZ BikoiTZ Doble Double Double

Urdin hitzaren barruan ur hitza ote dago? Batek daki.

(…) Adolfo Guiardek urdinez jantzi zuen Krabelin gorridun baserritar gaztea koadroko protagonista. (…) Baina ikuslea ez da 
urdinarekin geratuko. Erreparatuko dio neskatoak ezpainetan daraman krabelinaren gorriari, ezpainen gorria azpimarratzen 
dion loreari. Neska hazten ari da, laster izango da emakumea.

(…) Regoyosen begirada lasaia da, atsegina. Denbora geratu egin dela dirudi, Errenterian bainuan ari direnen eszena horretan. 
(…) Urrunetik begiratzen du margolariak, biluzik jolasean egin nahi dutenen zoriona hautsi nahi ez balu bezala.

U Urdin Azul Blue Bleu

Adolfo Guiard
Krabelin gorridun baserritar gaztea, 1903

Mari Puri Herrero
Itsasontzi urdina, 1986

Peter Blake
Montgomery Clift was a Twin, 1981-1983

Txomin Badiola
Double Trouble, 1990

Nicolás de Lekuona 
Izenbururik gabea, c. 1936
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(…) Bizitza publikoa bildu dugu gela honetan, bizitza publikoa bere alderdi ezberdinetan. Joaquin Sorollak erlijio 
katolikoaren pisua damaigu maisuki. Baina bestelako giroak ere baditugu; esate baterako, Vicente Cutandaren Maiatzaren 
1erako antolaketa koadro harrigarria. Langile giroko eszena bat da. (…)Eta Artisten gaua Ibaiganen lanean Antonio Gezalak 
Bilbon 1926ko inauterietan egin zen jai bat islatu zuen.

(…) Jai publikoei buruzko lanak asko dira euskal margolaritzan. Erromeria erretratatu izan da gehien. (…) Erromeria Euskal 
Herriaren sinonimo ere bilakatu zen garai batean. (…) Ez ziren alferrik erromeriak izan euskal kulturaren arnasgunea.

V Vida Bizitza Life Vie

(…) Troiako gerran adibidez, gaur egungo gerrekin alderatuz gero, hildako gutxi izan ziren. Baina Troiako gerra hortxe 
geratu da, denon memorian. Aldiz, gaurko gerra odoltsuak berehalaxe ahazten zaizkigu. (…) Nahiz eta hortxe egon, 
errukirik gabe hiltzen.

(…) Gela honetan pieza bakarra dago. John Davies ingelesaren (Every) War Memorial. Hiru figura ikusiko ditugu, manera 
errealistan irudikatutako hiru pertsona. Benetakoak ematen dute, izan ere eskultoreak gizakien moldeak erabili zituen, 
gizakien ilea, benetako arropa, beira fibrazko begiak. Bai, pertsonak dirudite. Babesgabeak. Gorputzaren goiko aldea 
biluzik dute, atorrarik gabe, eztanda bat bizi izan balute bezala.

W War Gerra Guerra Guerre

John Davies, (Every) War Memorial [(Gerra monumentu 
(bakoitza)], 1974-1977

Vicente Cutanda
Maiatzaren 1erako antolaketa, 1894

José Arrúe
Euskal erromeria,1921
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X da matematiketan ezezaguna, argitu beharrekoa, ezkutuan dagoena, asmatzekoa. (…) X gurutzea ere bada, ordea. 
Kristoren gurutzea. Katalunian egin zen Kristo gurutziltzatuaren Maiestatea maisu-lana adibidez, Pirinioetako artistaren 
batek egindako tailu polikromatua. (…) Kristo gurutzean da, baina argi dago libratuko dela, hegaz aterako dela.

Bestelakoak dira Mimmo Paladinoren gurutzeak. (…) Garai eta toki ezberdinetako erlijio sinboloak erabiltzea gustukoa 
du Paladinok, antzinatera egiten duen ostera da, estetika erabat gaurkoa garatzeko.

X X X X X

(…) Autoreak bere buruaz hitz egitea ez da atzo goizekoa. Bere bizitzaz ari da, baina bizitakoa moldatu egiten du gehienetan, 
memoria ahula darabil, fikzioa eginez. Autobiografia guztiak dira, neurri batean, fikzioa. Izan ere, bizitakoa geure erara 
eta komenientziara gogoratzen dugu, eta beti asmatzen edo moldatzen dugu zerbait. Joera naturala da hori. Memoriak 
horrela funtzionatzen du, istorio bat hobeto iltzatzen da memorian beste ezer baino. Eta horregatik fikzionatu egiten dugu 
iragandakoa, moldatu egiten dugu, gomutan izateko. Horregatik ez gara zehatzak izaten geure baitakoari buruz aritzen 
garenean.

Y Yo Ni I Je

Anonimo katalana
Kristo gurutziltzatuaren Maiestatea
XIII. mendearen lehenengo zatia

Mimmo Paladino
La lingua di Mozart, 1985

Rafael Balerdi, Autoerretratua
XX. Mendearen hirugarren laurden

Marta Cárdenas, Autoerretratua, 1980 Sergio Prego, Tetsuo, Bound to Fail
(Tetsuo,Tetsuo, porrotera kondenatuta), 1998

Eusebio Sempere
Argiztapen arbitrarioa, 1968
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Bizian irakurri dudan liburu ederrenen artean da Ivo Andritx bosniarraren Zubi bat Drinaren gainean liburua. (…) Zubia, 
Andritxen eleberrian, beti da elkargune bat, hantxe biltzen dira lagunak, maitaleak, kontu kontalariak, saltzaileak. Zubiak 
elkartu egiten du: elkartzen ditu bi muturrak, elkartzen du jendea. Horregatik, gerretan lehena suntsitzen zubiak izaten 
dira.

Z Zubi Puente Bridge Pont

Darío de Regoyos 
Vendredi Saint en Castille
(Ostiral Santua Gaztelan), 1904

Aurelio Arteta
Burtzeñako zubia
c. 1925-1930

Oskar Kokoschka
Pomozte baskickym detem!
(Laguntza haur euskaldunentzat!), 1937

Ricardo Arrúe
Portua
c. 1932
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