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Joan den mendeko hirurogei eta hirurogeita 

hamarreko hamarkadetan, Nafarroan 

abangoardiako artisten belaunaldi bat sortu 

zen, eta ordura arte nagusi zen dinamikarekin 

apurtu zuen. Alabaina, apurketa hori are 

harrigarriagoa da lurralde horretan gerraosteko 

arteak eta bertako hezkuntza eta kultura 

azpiegitura urriek zuten garrantzi txikia aintzat 

hartzen badugu. Isabel Baquedano (1929-2018), 

Pedro Manterola (1936-2016), Pedro Osés (1942), 

Xabier Morras (1943), Juan José Aquerreta (1946) 

eta Pedro Salaberri (1947) artistez ari gara, besteak 

beste. Fenomeno artistiko honen marko sozial eta 

ekonomikoa batez ere nekazaritzan oinarritutako 

ekonomia zuen lurralde baten eraldaketa izan 

zen: industriarik gabekoa zen, eta pentsamolde 

kontserbatzailea zuen elizaren eta lur-jabeen esku 

zegoen, baina azkar industrializatzea lortu zuen, 

baita hirigintza-hazkunde azkarra edukitzea ere.

Artista aldaketa honen testuinguruan kokatzerakoan 

aintzat hartzen diren alderdi kulturalen artean, 

Iruñeko Udal Aurrezki Kutxaren Erakusketa 

Aretoaren irekiera aipatu behar da, 1955ean, eta 

aurrerago, 1969an, Nafarroako Aurrezki Kutxako 

Kultura Aretoarena, une horretara arte garatutako 

inguru artistiko eta kulturala modernizatuz eta 

berrituz. 1966an, artista nafarrek ere Euskal Eskola 

taldeen sorreran hartu zuten parte (Gaur, Emen, 

Orain). Horientzat erreserbatu zen laugarren 

taldea, Danok; horren sorreraren inguruan sortu 

ziren gatazkak eta desadostasunak, eta, azkenean, 

ez zen sortu ere egin.

SARRERA
TESTUINGURU HISTORIKO-ARTISTIKOA

Pedro Manterola 
Arbel 3. zenbakia, 1980                                                          

Juan José Aquerreta 
Deikundea. 1979                                                          

Xabier Morrás 
Metro geltokia Holborn kalean, 1969                                                          
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1970. urtean, eta artista berri horiek tokiko kultura 

giroan zuten presentzia gero eta handiagoari esker, 

Iruñeko Eskola izena ere eman zioten. Etiketa 

horrekin bildu ziren instituzioen artea kritikatzen 

zuten artistak, mundua eraldatuko zuen eta une 

oro jarrera kritikoa izango zuen artearen alde 

zeudenak. Horiek guztiak joera kritiko-sozialeko 

errealismoaren barruan sartzen ziren, Iruñeko 

hiri eraldaketa zalantzan jarri eta salatzen zuen 

pintura, fabriken ugalketa eta landa eremuetako 

jendea hirira joatearen harira. Euren helburuak 

lortzeko, batzuek pop eta argazkigintzatik ateratako 

prozedurak erabili zituzten, obra urbanoa eta 

hiriko bizitzan gizatasun gutxien zuten alderdiekin 

kritikoa zen obra lortzeko.

Baina Danok-en porrotarekin batera eta bizitzen ari 

zen gorakadarekin, nafar artistak 1972an asaldatu 

zituen kultur gertakari bat jazo zen, garrantzi 

handikoa, ez Nafarroan bakarrik, baita Euskadi 

osoan eta Estatuko gainerako egoera kulturalean 

ere. Encuentros de Pamplona (Iruñeko Topaketak) 

deitutakoez ari gara; nazioarteko jaialdi hau artista 

nazionalen inflexio puntua izan zen frankismoaren 

azken urteetan, eta adierazpen artistikoak, soinu 

adierazpenak, adierazpen poetikoak eta zinema 

adierazpen berriak hartu zituen barne. Topaketa 

horiek agerian utzi zuten nazioarteko joera 

berriekin lotura eta interesak partekatzen zituen 

abangoardia artistiko berritua existitzen zela 

(Fluxusa, Situazionismoa, bideo-artea, ekintza 

artea, musika esperimentala eta happening-a). Eta 

horixe da gure protagonista Isabel Baquedanok ere 

bizi eta esperimentatu behar izan zuen testuingurua.

Iruñeko Topaketak, 1972

 
Olerki publikoa Alain Arias-Missonekin 
Argazkia: Eduardo Momeñe                                                                                                                                   

José Luis Alexanco eta Luis de Pablo. Soinu-tailerra kontzertua 
Argazkia: Pío Guerendiain    

Jhon Cage kontzertua 
Argazkia: Pío Guerendiain

Cúpula Neumática-ren kartela
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«Ziurtasun bakarra daukat: margotzea da nire trebetasunik 

handiena.»

Isabel Baquedano

 

Isabel Baquedano (Mendabia, Nafarroa, 1929 – 

Madril, 2018) nagusia zen aurretik aipatutako 

artisten artean, eta batzuekin hamar urteko 

aldea ere bazuen. 1957tik Iruñeko Arte eta Ofizioen 

Eskolako irakaslea izan zen, eta, horri esker, 

artea ulertzeko modu berria ekarri zuen, baita 

eguneratutako planteamendu artistikoak ere; 

horiek guztiek aztarna utzi zuten une horretatik 

aurrera nabarmentzen hasi ziren margolari nafar 

gehienengan.

Arlo artistikoan, oso gazte hasi zen erakusketak 

egiten. 1961ean, hogeita bost urte zituela, 

lehenengo aldiz egin zuen erakusketa bat Iruñean, 

eta apur bat geroago, 1963an, Madrilen. Bere 

ISABEL BAQUEDANO

Telebista, 1968

Agurra, 1976 
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Izenbururik gabea, 1971 

Izenbururik gabea, c. 1970

Andre ileapaindegia, 1965

Bikotea, 1978

lehenengo obrek ibilgailuak dituzten eszenak 

irudikatzen dituzte, eta hiri eremua oso presente 

dago ia guztietan. Batzuetan, bakartasun handiz 

inguratutako pertsonak ere agertzen dira, 

ingurutik isolatuta, harridura sentsazioa sortzen 

duela. Espezialista batzuek Edward HopperIpar 

Amerikako margolariaren obrarekin lotu izan dute. 

Baquedanok pop artearen ikasbidea aprobetxatzen 

du bere margo batzuetan, herri kulturaren elementu 

batzuk sartuta, baina erakargarritasun mediatikoa 

lortzeko jatorrizko asmoa apur bat moldatuta, garai 

hartan bizi zen errealitate sozio-kultural zaila 

nabariago egiteko asmoz.

Hastapenetatik ikus dezakegu bere koadroetan 

ongi aztertutako enkoadraketen gainean duen 

interes handia eta bere obra guztietan argiak duen 

lan izugarria. Bi alderdi horiek dira, errealitatearen 

eta fantasiaren artean mugitzen diren eszenak 

islatzeko beharrarekin batera, ikusleari bizkarra 

ematen dioten eta komunikatzeko aukerarik ematen 

ez duten pertsonaiak ageri direla, gizakiaren 

bakartasuna islatzeko erabiltzen duen baliabidea. 

Lirismoz eta ikusmen-poesia handiz betetako 

irudiak dira emaitza, irudi misteriotsuz betetakoak 

askotan. Ez dira oso ohiko munduak, baina ez 

dira ezinezkoak, eta irrealtasun eta ohikoaren 

lekualdatze sentsazioa ematen digute. Gainera, 

bere obra gehienek tamaina txikia dute, ez duelako 

ikuslea harritu nahi; izan ere, harreman estu 

eta pertsonalago bat ezartzea bilatzen du, bere 

koadroak ikusten dituztenek esperientzia berria eta 

ohikoa bizitzeko aukera izan dezaten. Bere barne 

mundutik hitz egiten duen artista baten aurrean 

gaude, isiltasunez inguratutako artea eskaintzen 

duena.
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Laurogeiko eta laurogeita hamarreko 

hamarkadetan, bere obrek gai berdinak jorratzen 

dituzte, baina planteamendu artistiko berriak 

sartuz, pixkanaka formak sintetizatuz eta gero 

eta lauagoak diren koloreak erabiliz, pintura 

oinarrizkoenera murrizteko, “zarata” egin eta bere 

obran bilatzen duen isiltasuna zikindu dezakeen 

oro ezabatzen saiatuz. Baliabideen ekonomiak 

bere obren adierazpen-intentsitatea sustatzen 

du, murriztu beharrean. Hortik aurrera, bere 

margolanek ia hipnotikoa den gaitasuna lortzen 

dute: horiek ikustean, ordezkatzen gaituzten 

objektuen errealitatea bera baino garrantzitsua 

den mundu batera garamatza. Baquedanoren 

lanek “denbora motela” eskatzen digute, gure 

begirada horietan jartzeko, ikusteko, pentsatzeko 

eta lasaitasunez gogoeta egiteko, eta emaitza gure 

barnean oihartzuna duen begirada da.

Izenbururik gabea, 1988 

Mendaviako bodegoia, 1984 

Autorretratua soineko zuriarekin, c. 1985
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Denborarekin, oinarrizkoaren bilaketa honek, 

errealitatetik harago joatearenak, ohiko 

errealitateari lotutako gaiak apurka alde batera 

uztera darama, antzinako margolanen gai sakratuen 

gaineko interesa pizteko. Bere margoa gero eta 

etereoagoa da, ez horren materiala, eta osagai 

espiritual sakona du, darabilen gelditasunaren 

poetikarekin bat etorrita. Zentzu horretan, oso 

berezia da Andre Mariaren Deikundearen gaira 

egiten duen hurbilketa, intimitate femeninoaren 

errepresentazio bezala, eta XV. mendeko italiar 

irakasleetatik gertu dagoen estetikarekin. Elementu 

txikienetara murriztutako konposizioa duten irudiak 

dira, figura eskematiko eta siluetekin. Horietan, 

ez dago indibidualtasunik eta kolorea modu lauan 

erabiltzen da, ia gradaziorik edo ñabardurarik 

gabe. Horrek, kasu batzuetan, itxura abstraktua 

ematen die, obrei nolabaiteko benetakotasun 

moral eta estetikoa eman nahian. Gai horren bidez, 

ematen du argi utzi nahi digula bere obren bidez 

zerbait “iragartzeko” gogoa duela, modu literalean 

deskribatu baino.

Deikundea, 1995 

Izenbururik gabe, 1995

Deikundea, 1996

Deikundea, 1998
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Testamentu Zahar eta Berritik hartutako beste 

gai batzuk izan ziren Jakoben eta Aingeruaren 

arteko borroka, Adan eta Eva, Pietatea, Isaaken 

sakrifizioa eta Eraistea. Gai horiek guztiak gauzak 

iragartzen jarraitzeko eta guztiz ez adierazteko 

erabiltzen ditu, eta ikusleak antzematen du ulertu 

ez duen zerbait daukala begien aurrean edo 

zerbait gertatzear dagoela. Pixkanaka deskubritu 

beharreko obrak dira, ikusten ditugun bitartean. 

Figurak, arkitekturak eta paisaiak elkarren artean 

urtzen direla ematen du, beraien arteko espazio 

hutsak irekiz eta nahastea sortuz konposizioaren 

figura ezberdinak perfilatzen dituzten lineekin 

kolore planoak nahastuz, kasu batzuetan 

hondoak guztiz margotu gabe ere utziz. Hala ere, 

esperientzia amaitzean konturatzen gara obra 

osotasun bat bezala jasotzeko pentsatuta dagoela, 

berau osatzen duten alderdi partzialen baturatik 

harago egon nahi duela.

Adan eta Eba, c. 2007

Paradisuko kanporatzea, 1999 
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Isaaken sakrifizioa, 2001

Jakob eta aingeruaren arteko 
borroka, c. 2000

Jaitsiera, c.  2008
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Amaierako aldi honetan, Isabel Baquedanok 

aurreko gaietatik oso urrun dauden beste bi serie 

egin zituen. Zirku eta zerbitzarien eszenak dituzten 

obrak dira, hain zuzen. Nahi duena ez da gai berriak 

jorratzea bakarrik, baita horien bidez margotzeko 

modu berri batean sartzea ere. Batzuen ustez, 

obra hauetan, artistak interes handiagoa dauka 

esperimentazio formalaren planoan sakontzeko, 

bere margolanen alderdi garrantzitsua garatzeko 

baino. Koadro hauetan, geometria eta forma 

lauak sarri erabiltzen ditu, gorputzak, arropa eta 

pertsonaiekin batera egiten dituen elementuak 

diseinatzean, hala nola pilotak, gortinak, uztaiak, 

mahaiak, eta abar. Hondoak ere oso lauak dira, 

eta linea oso garbiek eszena bakoitzeko alorrak 

ezberdintzen laguntzen dute. Koloreak aberatsak 

dira, eta berdea, gorria eta urdina gailentzen dira; 

halaber, zirku eszenetan, pertsonaiek ezinezkoak 

diren mugimendu eta posturak egiten dituzte, 

hezurrak aterata balituzte bezala, geometriaren 

ideia indartuz muturreko mugaren bila. Zerbitzarien 

koadroen kasuan, pertsonaien orekak ere paper 

garrantzitsua du, baina, honetan, ez da zirku 

eszenetan bezain agerikoa. Hemen, pertsonaiek 

kontuz ibiltzera behartzen dituzten objektuak dituen 

bandeja daramate beti, eta horrek segurtasuna 

kentzen die ibiltzerakoan eta zirku eszenetako 

pertsonaiak baino postura zurrunagoak dituzte, 

eszenei nolabaiteko umore zertzelada emanez.

Izenbururik gabea, c. 2005

Akrobatak (mazoak), 2002 

Zerbitzaria, 2002
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Azken aldian, bibliaren gaia jorratzen duten 

obra batzuk azpimarratu daitezke, baina osagai 

autobiografikoa dutenak. Egilea ohean agertzen 

da, gaixo, eta Karmengo Ama Birjinak bisita egiten 

dio sendatzen laguntzeko. Aurrekoen antzeko 

tratamendu teknikoa duten koadroak dira, baina 

emozio eta fintasun berezia transmititzen dute, 

neurri handi batean, gaiaren osagai pertsonalari 

eta egileak bere obrak ikustera joaten diren 

pertsona guztiekin duen konexio berezia lortzeko 

duen gaitasunari esker.

Miraria, 2010-2011

Miraria, 2010-2011

Miraria, 2010-2011
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“Isabel Baquedano. Edertasunaz eta sakratuaz” 

erakusketarako kontsulta materiala. Bilboko 

Arte Ederren Museoan, 2019ko urriaren 10etik 

2020ko urtarrilararen 20tara.
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