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Zuloaga, Zuloaga baino lehenago (1870-1898)

Ignacio Zuloaga Eibarren (Gipuzkoa) jaio zen, 1870eko uztailaren 26an. Eibarko artisau- eta artista-leinu luze 
batetik zetorren, damaskinariak guztiak. Damaskinatugintza da metalezko objektuak urrezko eta zilarrezko 
filigrana bidez apaintzeko teknika bat. Haren aita, Placido Zuloaga, ospetsua zen nazioartean teknika hori 

aplikatzeagatik, eta semeari ongi irakatsi zion zer balio duen marrazketak dekorazio-arteetan eta zein garrantzitsua 
den bidaiatzea eta beste toki batzuk ezagutzea, prestakuntza hobetzeko eta ezagutza aberasteko. 

Parisen eta, ondoren, Bergarako (Gipuzkoa) ikastetxe batean prestakuntza jaso eta gero, Madrilera joan zen 
margolari izaten ikastera, eta bertan erabaki zuen profesional bihurtzea. Garai hartan, artean trebatzen ari zen 
oraindik, baina denbora gutxian asko egin zuen aurrera, eta, horretan, Erromara joateak ere izan zuen eragina; hala 
ere, Italiako hiriburuko egonaldia ez zen urtebetera heldu, ez baitzen ongi moldatu hango giro artistikoarekin, 
dirudienez.

Ez dago argi noiz joan zen Parisa bizitzera. Gehien aipatu diren urteak 1889 eta 1890 izan dira. Lau urte igaro 
zituen saioak egiten, eta naturalista, inpresionista eta sinbolistengana hurbildu zen. Bere helburua finkatu ondoren 
ere, beste lau urte igaro ziren bere estiloa zehaztu zuen arte. Parisen, marrazketako eta pinturako La Palette 
akademian matrikulatu zen, eta zenbait artista ezagutu zituen bertan; haiei esker, zirkulu berritzaileetan sartu 
zen; Degas, Toulouse-Lautrec eta Gauguin ezagutu zituen, eta, hala, Zuloaga gaztea osatzen joan zen. Parisen 
egindako lehenengo lanetan, hiriburuko bizitza modernoa eta aldirietako mundua irudikatu zituen, arloteak, 
musikari ibiltariak, kale-garbitzaileak, proxenetak eta prostitutak marraztuz.

Biografia artistikoa

Au bord de l’Oise, c. 1893

Rouengo musikari ibiltaria, 1981
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Laurogeita hamarreko hamarkadako lehenengo erdialdean, aldaketak egon ziren haren pinturan: kanpoaldeak 
margotzetik, barnealdeak margotzera igaro zen, ilunantzak eta atzealde neutroak erabiliz; tinta argien ordez 
ilunak; askotariko koloreak atzean utzi eta kolore lurkaretan oinarritutako joera monokromoa bereganatu zuen, eta 
argiztapen naturala beharrean kontrasteak eta argi nabarmenak erabiltzen hasi zen. Ezaugarri horiekin, errealitate 
naturalista eta inpresionista erabat eraldatu eta nolabaiteko ameskizun sinbolista bihurtu zuen. Argi eta garbi, 
egilearen pinturan gertatutako aldaketa horretan Espainiako eskolako maisuen (Grekoa, Velázquez, Ribera) 
eragina nabaritzen da, baina modernitatetik ikusten ikasi duten begiez begiratuta. 

Garai horretan ezagutu zuen Sevilla. Hasieran, frantsesen gustuko ikuspegi exotikoa islatzen zuten obrak soilik 
sortu zituen, baina laster hasi zen protagonisten emozio eta gogo-aldarteetan sartzen eta, ondorioz, melankoliaz 
betetako eta tristuraz inguratutako eszenak sortu zituen. Haren koadroetan, toreatzaile, pikatzaile eta banderilleroak 
bihurtu ziren protagonista, baina antiheroiaren ikuspegitik. Ez zuen pertsonaia garailea marraztu nahi, garaitua 
baizik, bigarren mailakoa.

Dantzari andaluziarrak, 1903 Pikadore ijitoa, 1903

Mercedes andrea emakume nanoa, 1899 Erretratua, 1908
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Zuloaga (1898-1924)

Zuloagak Espainiako pintura-tradizioaren bidearekin jarraitzeko hartutako erabakiak erabateko zentzua hartu 
zuen 1898an, Segovia ezagutu zuenean. Han ezagututako gaiek bikain bat egin zuten azkenaldian Sevillan 
lantzen ari zen formula batzuekin, eta baliagarri izan zitzaizkion Espainiarako hurbilketa pintoreskotik, 

pixkanaka-pixkanaka, osagai zahar, mistiko eta dramatikoak biluzten zituen beste hurbilketa batera igarotzeko.

Garai hartan egindako obren kromatismoan beltza eta marroia ziren nagusi, distira horiz eta gorriz bizituta, eta 
konposizioaren eskemak figurak handitzen zituen, agertokian garrantzi osoa ematen zien beheko ikuspegiaz. 
Pertsonaiak latzak, lehorrak, ingurune bortitzak eratuak ziren; haiekin hasten da iraganari gogor eusten dion 
Espainia zaharraren pertzepzioa artistarengan, eta horretan sakondu zuen ordutik aurrera, gero eta ikuspegi 
gordinagoa zuten obrekin.

Denborarekin, gero eta kolore gehiago sartzen hasi zen Segoviara heldu zenean erabilitako paleta monokordean, 
eta, azkenean, argitasun handiko eta ia beltzik gabeko margolanak egin zituen. Gaiak, berriz, errepikakorrak izaten 
hasi ziren: manolak, toreatzaileak, ijitoak eta prostitutak. Eta arrakasta handiagoa izaten hasi zen. Hainbeste, ezen 
haren lana eredu bihurtu baitzen beste artista batzuen lanak definitzeko; hala, agerian geratzen da imitatzaile asko 
saiatu zirela gure artistak erabilitako formulak kopiatzen.

Segoviako gizona, c. 1900

Sepúlvedako emakumeak, 1909

Zelestina, 1906
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Artistaren proposamenak zirrara sortu zuen Europan, Espainiaren bestelako ekarpen piktoriko batera baitzeuden 
ohituta. Zuloaga Espainiako eskolako pintore handien jarraipen modura aurkezten zuten. Orduan hasi ziren 
agertzen gerora «Zuloaga auzi» modura ezagutuko zenaren lehenengo sintomak. Espainiar intelektual batzuek uste 
zuten Zuloagak Espainiari buruz ematen zuen irudia atzerritarrek amesten zutena zela, baina ez zuela zerikusirik 
uneko errealitatearekin. Pirinioen alde batean originala eta zirraragarria zena, beste aldean topikoen segida moduan 
ikusten zen.

Garai hartan, emakumeen sentsualitatea erakusten zuten lanak ere egin zituen. Ustez espainiarrak ziren emakumeak, 
dantzan, balkoi batetik begiratzen eta begiztatuak izaten, ikusleari irribarre bihurria eta begi distiratsuak agertuz. 
Halaber, garai hartan finkatu zen erretratugile komertzial modura. Hainbatetan errepikatu zuen ez zela «erretratuak 
egiteko jaioa», baina, egiaz, trebetasun handia zuen genero horretan eta, lortu zuen ospeagatik, klase aberatsek, 
bereziki estatubatuarrek, harentzat posatu nahi zuten; hain zuzen ere, horri esker zituen diru-sarrera batzuk 
bermatuta. Era berean, une horretan agertu zuen Zuloagak paisaiak egiteko interes bizia, eta, ordutik, obra bereizi 
modura landu zituen, bere konposizioen eta erretratuen atzealde sinboliko modura beharrean.

Lola, ijitoa, 1901

Mrs. Fearing, Jr. erretratua, 1908

Lausengua, 1902
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Zuloaga, Zuloagaren ondoren (1925-1945)

Europan, 1920ko hamarkadan, arteak abangoardiako norabide plastiko eta kontzeptualak hartu zituen, 
baina Ignacio Zuloagaren pinturak ordura arte izandako bide figuratiboari jarraitu zion, ia batere eraginik 
gabe. Eta arrakastaz egin zuen, gainera; hala, modu nahiko garbian, gutxienez beste hogei urtez luzatu zen. 

Gaitasun horri esker, artista belaunaldiko benetako mugarri bihurtu zen; izan ere, tradizioarekin hertsiki lotutako 
arte horrek garaiko joera artistiko berritzaile eta apurtzaileenei egin zien aurre. 

1925etik aurrera, zenbait inguruabar zirela medio, nazioartean zuen ospea berritu zen, nahiz eta ez zen aurrerapauso 
nabarmenik egon haren pinturan, 1930eko hamarkadaren hasieran estiloz aldatzeko saiakera txiki bat izan ezik: 
paleta kromatikoa argiagotu zuen. Paisaia nahiko bereziak egin zituen arren, egiaz, batez ere erretratuak egin 
zituen, garai hartan. Lan horietan, arrakastarako zituen formulak puzten joan zen pixkanaka, bezero gero eta 
finagoen eskariari erantzuteko. Helduaro horretan nolabaiteko gainbehera sumatu daitekeen arren, haren teknikari, 
konpromisoari eta 1930 eta 1940ko hamarkadetako egoera soziopolitikoari esker, harena bezalako ibilbide luzeen 
amaieran gertatu ohi den makalaldia saihestu ahal izan zuen. 

Bere ibilbidearen amaierako garai horretan, Zuloagak bira arrakastatsua egin zuen Ameriketan, erakusketak 
egin baitzituen AEBetako zenbait hiri handitan eta Kuban; horrek guztiak berebiziko ospea eta irabazi handiak 
ekarri zizkion. Artearen munduan, burtsak 1929an izandako porrotaren eta ondorengo Depresio Handiaren 
eraginez, gerora «ordenaren itzulera» deitu zitzaiona finkatu zen. Europako egoera artistikoa berriz definitu eta 
tradizio figuratibora itzuli zen; aldaketa horrek ezinbesteko onura ekarri zion Zuloagaren plastikari, abangoardien 
esperimentazio formaletatik oso urrun baitzegoen.

Gerra Zibila heldu zenean, erregimen frankistak propagandarako mekanismo gisa erabili zuen haren irudia: 
artistaren pinturaz eta ospeaz baliatu zen, kastarekin eta arrazarekin lotutako balioak eta ordena zaharra 
irudikatzen zituen elementu modura hartuta. Zuloagak nolabaiteko distantzia mantendu zuen erregimenaren 
jarduera organikoarekin, baina aktiboki hartu zuen parte haren bide-orrian. Paradoxikoa dirudien arren, XX. 
mendeko lehenengo hamarkadetan, Zuloagaren lanek ez zuten izen onik Espainiako kritikaren eta erakundeen 
ahotan, baina, denborarekin eta aldaketa politikoekin, interes handiko ikur nazional eta espainiartasun puruenaren 
irudikapen bihurtu zen. 

José M.ª Huarteren erretratua, 
Maltako zaldunaren arroparekin, 
1937

Pancorboko gizon zaharra, c. 1940 Ramón Pérez de Ayalaren erretratua,
1931
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Kale-garbitzaile bat, 1890 Eskalea, c. 1892 Moulin Rougen aurrean, 1890

Paris

Parisa heldu zenean, 1889 eta 1890 artean, Zuloagak Société de la Palette akademian jaso zuen prestakuntza; 
bertan egindako harreman-sarea erabakigarria izan zen hasieran pintura naturalistarako bidea hartzeko. 
Hilabete gutxitan, agerian geratu zen hiriko goiko auzoetako bizimodu gordina irudikatu nahi zuela; hala, 

egilearen lehenengo ekoizpenen protagonista nagusiak kale-garbitzaileak, arloteak, proxenetak eta prostitutak izan 
ziren. Behin eta berriz, kafetegiak sormenezko inspirazio-iturri izan ziren harentzat, hiriko bizitzaren erdigune 
eta hango ikuskizun kartsua behatzeko toki bikainak zirelako eta, gainera, bertan elkartzen zirelako prostitutak 
eta haien bezeroak. Garai hartan, batez ere Montmartre marraztu zuen, hango kaleak eta beren baitan bildutako 
edo elkarren arteko harremanik ez zuten figura bakartiak. Obra horietan, agerikoak ziren bertako giroa jasotzeko 
interesa, kolore gris, urdin eta arreen nagusitasunaren harmonia hotza, eta konposizio-eskema eta giza molde 
errepikakorrak.

Esan izan da Zuloagaren urte horietako pinturak Degasen eragina duela, baina nabariagoa da Ramón Casasena. 
Figura isolatuak, tonalitate grisaren nagusitasuna, giroa jasotzeko asmoa eta koadroa osatzeko zertzeladen 
aniztasuna Casas lagunari zor dizkio Zuloagak. 

Ibilbide artistikoa
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Gaztaroko erretratuak

Generoa gustatzen ez zitzaion arren, Zuloagak gaitasun paregabea zuen erretratuak egiteko, hasieratik ikusi 
zenez. Gaztaroan egindako erretratuei esker, zenbait ikuspegitatik ikus daiteke haren bilakaera goiztiarra. 
Margolariak familiaren, adiskideen, babesleen, kritikarien, artisten eta bildumagileen babesa izan zuen 

bere ibilbidea bilatzen eta bere burua definitzen igaro zuen aldian, eta Parisen barneratutako zenbait estilotatik 
pasatu zen.

Parisko munduak Zuloagaren lanean izan zuen eragina zenbait arlotan nabaritzen da, hala konposizioan (erdian ez 
dauden poseak eta askeak, agertoki oso goratua) nola arlo plastikoan (bereziki nabarmentzen dira kromatismo garbia, 
erretratatuen silueta markatzen duen marrazketa eta atzealdeetan olioa oso diluituta erabiltzea, gardentasunak 
sortu eta figurekiko kontrastea saihesteko). Oro har, gaztaroko erretratu horiek Zuloagaren eta erretratatuen arteko 
adiskidetasunaren erakusgarri dira, haientzat eginak eta haiei eskainiak baitira. Horrek bereizten ditu mendearen 
lehenengo hamarkadaren amaieratik aurrera enkarguz egindakoetatik.

Aurora Rivero Sagasti de Oruetaren erretratua, 1892

Campo Alegreko kondearen erretratua, c. 1892

Erik Satieren erretratua, c. 1893-1894
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Segovia

1898an, Zuloagaren lanaren norabidea erabat aldatu zen. Urte horretan, artistak ohiz kanpoko interesa agertu 
zuen Gaztelako herrietako nekazarien bizimoduarekiko; zehazki, Segoviako laborari karismatikoak interesatu 
zitzaizkion, eta haiek irudikatuz goitik behera aldatu zituen Europako agertoki artistikoak. Espainian, aldiz, 

herrialdeari buruz erakutsi zuen ikuspuntuak espainiar artearen oinarriko egitura zaharrak sumindu zituen, eta 
aberriaren aurkakotzat, zitaltzat eta garaiz kanpokotzat jo zuten artistaren lana; hala ere, besteak beste Ramiro 
Maeztu, Pío Baroja eta Miguel Unamuno intelektualek Zuloagaren obrak erabili zituzten mende aldaketarekin 
Espainiak izandako krisi moral, politiko eta soziala irudikatzeko.

Alabaina, nabarmendu behar da Zuloagak ez zuela atzerapen nazionala nabarmentzeko asmorik bere segoviarrekin. 
Egiaz, haietan, herriaren ikuspegi nostalgikoa hauteman daiteke, nolabaiteko pesimismoz josia, baina ez du 
salaketa-asmorik. Melankoliaz jantzitako obra horietan ez dira ekintza zehatzak agertzen; aldiz, desagertzen ari 
den herriaren izaera laburbiltzen da, zeina, amaitzear dela badakien arren, duintasunez eta errespetuz betikotzen 
duen Zuloagak. Bere segoviarrekin, Zuloagak argi eta garbi baztertu zuen Espainiaren azaleko edertasuna eta, 
horren ordez, edertasun sakon eta tristeagoa marraztu zuen, hortxe baitzegoen herrialdearen benetako xarma, 
egilearen ustez. 

Segoviari buruzko lan horiek egiteko, Zuloagak bere-berea zuen estiloa erabili zuen, adierazkortasun handikoa eta 
ulermen psikologiko sakonekoa. Estilo horretan marrazketa sendoa eta zertzelada indartsua nabarmentzen ziren, 
baita paleta iluna ere, batez ere beltzak, okreak, lur-koloreak eta arreak. Figurarekin bat eginez, paisaia bizigabe 
eta mistikoak egiten zituen, eta nazioarteko publikoa liluratu zuen haiekin. Estetika berritzaile hori eraikitzeko, 
paradoxikoki, XVII. mendeko espainiar artisten eta Goyaren obrez baliatu zen.

Gregorio nanoa botagilea, 1907 Francisco eta haren emaztea, 1909 Rio Moroko alkatearen eta haren 
emaztearen erretratua, c. 1898-1899
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Grinen kalea

Prostituzioaren mundua gai nagusietako bat da Zuloagaren lanean, nahiz eta batzuetan luxuzko bizitzak eta 
olgeta kostunbristek estalita agertu. Kode jakin batzuek berehala jartzen dituzte agerian motibo horiek, 
baina, gaur egun, oso sotilak direlako agian, oroitarazteko gaitasun hori galdu dute. Horixe gertatzen da, 

adibidez, mende aldaketako urteetan Parisen margotutako obra batzuekin; haietan, kaleko prostituzio-eszenak 
agertzen diren arren, dama dotoreen paseo edo askari soilak zirela interpretatu izan da, sarritan.

1890eko hamarkadaren hasieran, Zuloagak Montmartreko auzo baztertuak aztertu zituen, eta esplizituki irudikatu 
zituen proxenetak eta prostitutak. Hamarkada bat geroago, eremu anbiguoagoan mugitzea erabaki zuen, baina 
agerikoa zen, hala ere, horiek ikusten trebatuta zeudenentzat (soineko gorriko emakumeak, emakume heldu 
batekin zihoazen neska gazteak, gizonekin hizketan ari diren emakumeak...). Lan horietan ez dago narrazio-
asmorik, baina, aldi berean, artistak aurreko hamarkadan egindako obretan nagusitzen zen erakustaldi naturalista 
hutsetik aldentzen ziren. Zuloagak oso goiz jakin zuen zehazten bere figuren eta ikuslearen arteko komunikazioaren 
garrantzia, plano piktorikotik irten eta ikuslea interpelatzen eta hura liluratzen duten begiraden bidez.

Luisa izeba, 1901

Bazkaria basoan, 1901

Pasioen kalea, 1904
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Zezenketen bezpera

Bere bizitzan, Zuloagak oso gogoko izan zuen zezenketen mundua; hain zuzen ere, haren lagunek 
antolatutako zenbait zezenketatan kapotea hartu zuen, zekorrak eta zezenkoak toreatzeko. Zalantzarik 
gabe, hurbiltasun horren eraginez, zezenketen munduan girotutako obrek ikuspegi bizi eta originala zuten, 

Goyaren eta Picassoren lanek bezala, bi artista handi horiek ere tauromakiaren zale baitziren. Alabaina, zaletasun 
hori gorabehera, zezenketen munduari buruz egin zuen interpretazioak harrera hobea izan zuen herrialdetik kanpo 
barruan baino, hasiera batean. Garai hartan, Espainia etengabeko inspirazio-iturri bihurtua zen hainbat artista eta 
idazlerentzat, bereziki frantsesentzat, ideia-bilduma erromantikoen erantzun kontzeptuala ikusten baitzuten han.

Baina Zuloagaren arrakasta festara hurbiltzeko eta horren espiritua hautemateko modu berezian zetzan. Zezenketen 
inguruan zituen bizipenei esker, zehaztasun asko ezagutzen zituen eta sentikortasun bereziz irudikatu zituen; 
hala, pertsona anonimo edo ezezagunei ematen zien protagonismoa, eta haietan sentimendu neurritsu sorta bat 
irudikatzen zuen: festa, grina, ilusioa, arrakasta eta porrota. Beren ibilbidearen amaieran zeuden bigarren mailako 
pertsonaiak izan ohi ziren sarritan, bigarren mailako plazetan irudikatuta. Beste muturrean, torero gaztearen 
harrokeria eta hantustea zeuden: arrakasta izateko eta mailaz igotzeko irrikaz, Gaztelako herri txikietako plaza 
apalak utzi eta Sevillako eta Madrilgo feria handietan ospea lortzeko grinaz. 

Zezenketa Eibarren, 1899

Herriko toreatzaileak, 1906

Festako biktima, 1910
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Nire lehengusinak

Artistaren lehengusinen erretratuak ia genero osoa dira Zuloagaren obran, Espainiako emakume 
erakargarrien arketipoaren atzean ezkutatuta dauden arren. Cándida, Esperanza eta Teodora, Daniel 
Zuloaga zeramikariaren alabak, artistaren bizitzan eta obran sartu ziren 1898 amaieran, Segoviara heldu 

zirenean. Hasieran, ikusleari alai eta misteriotsu ematen zaion espainiar emakumearen rol hori Lola, Consuelo, 
Cármen, Trini, Rosita, Pepilla eta beste hainbat ijito anonimok bete zuten, baina, 1906tik aurrera, Zuloaga ahizpek 
ordezkatu zituzten.

1906tik 1914ra, Cándida, Esperanza eta Teodora izan ziren majen esentzia hezurmamitu zutenak, berrogei 
pieza ingurutan. Ongi egokitzen ziren pintoreak irudikatu nahi zuen horretara: «promesaz eta pikardiaz betetako 
begi distiratsuko» neskatoen sentsualitate tolesgabea eta exotismoa. Gaia, berez, ez da bereziki konplexua, baina 
Zuloagak askotariko jantziak, osagarriak eta konposizioak sartu zituen. Oro har, parpailadun gonak janzten 
dituzte, mantelinaz, apain-orraziz eta kolore askotako xalez apaintzen dira eta, batzuetan, haizemaile ireki edo 
itxiak daramatzate eskuetan.

Abanikodun emakumea, 1906

Hautseztatutako emakumea, 1906

Cándida, mantoi txinatarrarekin, 1907
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Paisaiak

Zuloagaren koadro askotan, protagonistek atzealdeko paisaien aldean duten garrantzia balioztatu behar da. 
Izan ere, bigarren planoan dauden arren, paisaia horiek funtsezkoak izan ziren eszenen kontakizunean. 
Horri buruz, kontuan hartu behar da, atzealdeak eta figurak modu desberdinean gauzatu diren arren, bi 

zatiak harmonian daudela, ezaugarri komunak dituztelako, esaterako, estatismoa eta ageriko bizitzarik eza, plano 
sinboliko berean. Ezaugarri horiez gain, oro har horizontearen marra oso behealdean ezartzen zuen; baliabide horri 
esker, Zuloagak zeru handi batera zabaltzen zuen konposizioa eta, horretan, efektu atmosferiko iradokitzaileak 
egiteaz gain, figurak garbiki ebakitzeko aukera zuen. Zuloagaren obran, paisaiek sekulako garrantzia izan zuten; 
hainbeste ezen, denborarekin, paisaia hutsak marrazten hasi baitzen, baita berrogeita hamarretik gora egin ere.

Errioxako paisaia, c. 1935

Alkazarra sutan, 1932/1938

Euskal baserritarra, askaria jaten, 1935
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Espainiako eskola

1893 inguruan, Zuloagak bere izaerarekin bat zetozen laburtasuna, neurritasuna eta energia aurkitu zituen 
Grekoaren, Velázquezen, Riberaren eta Goyaren lanetan. Hala ere, erabat finkatzeko, barneratze-prozesu 
bat behar izan zuen, berrikuntza frantsesekin jolasten zen bitartean. 

Velázquez erreferentzia iraunkorra izan zen Zuloagarentzat. Hasieran, laurogeita hamarreko hamarkadaren lehen 
erdialdean, atmosferaren giroaz arduratu zen —interes hori bere obratik desagertu zen, azkenean—; aurrerago, 
pertsonaia jakin batzuetara enpatiaz hurbiltzean eta gai eta konposizio-eskema jakin batzuetan inspiratzean jarri 
zuen arreta. Bestalde, artistak marraztutako Espainia landatar horren ezaugarri denboragabeen artean, garrantzi 
berezia eman zien elizkoitasun handiaren adierazpenei; horretarako, Riberaren, Zurbaránen eta Grekoaren lanetara 
jo zuen interpretazio-eredu bila, eta presentzia neurritsuko figurak marraztu zituen, gorputz erditik ebakita, 
zeruaren kontra monumentu modura nabarmenduta. Haren lan askotan, bizitzaren ikuspegi tragiko eta gizatiarra 
laburbiltzen da eta, hala, asko miresten zituen Urrezko Mendeko artistekin lotzen da Zuloaga.

Miguel jauna poetaren erretratua, c. 1899

Eremutarra, 1904

Monjea estasian, 1907
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Erretratuak

Zuloagak beti esaten zuen ez zitzaiola gustatzen erretratuak egitea, baina, egiaz, haren diru-sarrera 
nagusietako bat izateaz gain, artearen historia osoko erretratugile onenetariko bat izan zen, oso trebea 
baitzen teknikari eta konposizioari dagokienez. 

Artistaren ibilbide osoan, erretratuetan erabili zituen konposizio-eskemak ez ziren batere aldatu. Lan egiteko modu 
hori lehenengo obra arrakastatsuetan aplikatutako formuletatik dator, zehazki, segoviarrak, ijitoak, prostitutak 
edo bere lehengusinetako bat protagonista zuten haietatik; figura horien izaera fisiko eta psikologikoa bikain jaso 
zuen, inguruan paisaia zutela edo, bestela, koloretako atzealdeen bidez desnaturalizatutako barnealdeetan. Bi 
tipologia garbi horiek antzerki-izaera handia zuten eta, horrek lagunduta, banaketa zorrotza sortzen zen figuren eta 
atzealdearen artean, lehenengoen presentzia indartuz. Hain zuzen ere, tipologia hori da artistaren ezaugarri nagusia 
erretratuen generoaren barruan, perspektibako erretratua, Zuloagaren hitzetan, eta goi-mailakoen enkarguetan 
soilik erabili zuen. Obrok kanpoko argi artifizial eta zeiharraz estaltzen dira eta, hala, eszenak itxura antinaturala 
hartzen du, antzezpen eszenografiko baten antzekoa. 

Zuloagaren erretratugintzako unerik gorena Noaillesko kondesaren eta Maurice Barrès idazlearen 1913ko 
erretratuekin heldu zen; haietan, maisutasunez elkartu zituen atzealdea eta figura, girotze paregabeko eta 
sinbolismoz betetako obra ikusgarriak sortzeko. Erretratuok ez zituen enkarguz egin; aitzitik, sortzeko premia 
artistikoaren emaitza izan ziren. 

Mathieu de Noailles kondesaren erretratua, 1913

Madeleine Picarden erretratua, 1909

Maurice Barrèsen erretratua, 1913
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Azken garaia

Zuloagaren lanaren azken urteetan nagusiki erretratuak eta paisaiak aurkituko ditugu. Orduan, nazioartean 
ospe finkoa zuen arren, gerren arteko egoera sozioekonomikoak eta artistikoak bultzatuta, artistak bere 
estilo tradizionala berritu nahi izan zuen, bere konposizio tipikoetan ezaugarri nabarmen batzuk gehituta. 

Erretratuen kasuan, bi berrikuntza nagusi egin zituen. Batetik, margolariak nabarmen argitu zuen bere paleta, eta 
urdin eta bioleta argitsuak erabili zituen gehien. Bestetik, goi-mailako pertsona nabarmenak erretratatzen jarraitu 
zuen arren, garaiko espainiar kulturako pertsonaia ospetsuei buruzko galeria bat egiteko ardura hartu zuen. 

1940ko hamarkadatik aurrera, zenbait natura hil ere margotu zituen, gero eta gehiago ari baitzen agertoki publikotik 
urruntzen eta bakartzen; natura hilok, Zurbarán eta Murillo artisten natura hilen mistizismoarekin lotu izan dira.

Balenciaga margolariaren erretratua, c. 1930-1934

Azorínen erretratua, 1941

Natura hila frutekin, c. 1944
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“Zuloaga (1870-1945)” erakusketarako kontsulta materiala. Bilboko Arte Ederren Museoan, 
2019ko maiatzaren 29etik urriaren 20etara.
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