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Areto honetan, orain dela gutxi bildumara 
gehitutako zenbait obra aurkezten ditugu, 
museoaren ezaugarrietako bat berresten dutenak: 
herritarrek dohaintza desinteresatuak eginez 
hura aberasteko duten konpromisoa. Museoaren 
historian funtsezkoak izan dira gizon-emakume 
horiek, museoa ondare komuna dela ulertuta. 
Sorreratik bertatik, eta, oraintsuago, Arte Ederren 
Bilboko Museoa Fundazioa eratu zenetik (2001ean), 
bide horretatik sartu diren artelanen kopurua 
erositakoena baino askoz handiagoa da, eta horrek 
adierazten du kontserbatutako eta hurrengo 
belaunaldiei transmititutako ondarearekiko 
konfiantza.



Jesus Herodesen aurrean
c. 1600. Olioa oholean

Taula hau Óscar Alzaga politikari eta abokatuak dohaintzan emandako 
obra multzo baten parte da, eta Kristoren Pasioko atalen artean tentsio 
narratibo handienetako bat irudikatzen du. “Errugabetasunaren kristologia” 
deritzonari lotuta dago, Jesusek Aitaren borondatea onartuz bere burua 
defendatzeari nola uko egiten dion erakusten baitu. Estilo erromatarreko 
arkitektura-hondo baten kontra, contrappostoan posizioak hartzen 
dituzten figura pilatuen multzo batek une geldiarazi baten efektua duen 
eszena bat osatzen du; eszena horretan, ia-ia soilik kolorez jantzitako 
anatomien deskribapen magistrala nabarmentzen da. Litekeena da 
pintorea, XVI. mendearen amaieran egindako lan honetan, garai hartan 
Europan zehar manierismo italiarraren formulak zabalduz ohikoak ziren 
estanpetako batean inspiratu izana.

Óscar Alzaga Villaamil jaunaren dohaintza 2022an

Giovanni Battista Toscano (?) 
Jardunean 1599 eta 1617 artean



Johann Gollingen erretratua
1672 urtearen ostekoa. Xixela paperean

Jacob von Sandrart oso grabatzaile emankorra izan zen, eta arrakasta 
handia izan zuen Nurenbergeko burgesiaren artean, erretratugile 
gisa. Buril honetan, Johann Golling merkatari alemanaren irudi bat 
kopiatu zuen; Gollingek lan egin zuen Bilbon 1661 eta 1672 artean, 
eta horixe da hondoan ikusten den hiria. Grabatu honen bi egoera 
daude, eta horietako bat museoaren bilduman dago 1989az geroztik. 
Hura ez bezala, orain aurkezten den honek badu berezitasun bat: 
Sandrarten sinaduraren gainean, Martín Amigo gasteiztarra aipatzen 
da estanparen oinarri den den erretratu desagertuaren egile gisa. 
Batez ere erlijio-pinturagatik ezaguna, ale honi esker badakigu Amigok 
erretratuaren generoa ere landu zuela. 

Bilduma partikular baten dohaintza 2021ean

Jacob von Sandrart 
Frankfurt, Alemania, 1630-Nurenberg, Alemania, 1708



Apain-mahaian
c. 1863. Olioa oholean

Dotore jantzitako dama bat XVII. mendeko Herbehereetako barnealde 
baten intimitatean erretratatuta ageri da. Apain-mahaiko eszena honetan 
autorearen estiloaren gako batzuk biltzen dira: marrazki zehatza eta 
pintzelkada zuzen eta trebea, ia ukiturik gabea, eta, horiekin, materialen 
kalitateak irudikatzea lortzen du. Meissonierren ikaslea zen Zamacois, eta 
generoaren aitzindarietako bat; burgesia gero eta indartsuago baten oso 
gustuko zen genero hori, iragandako garaiak gogorarazten zituzten koadro 
txikiak eskatzen baitzituzten beren etxeak apaintzeko. Horiekin, aurrekaririk 
gabeko arrakasta eskuratu zuen. Margolan hau duela gutxi sartu da 
bilduman, Roland eta Pilar Fisherren eskuzabaltasunari esker; areto 
honetan ikusgai dauden bi argazkiak ere haiek eman dituzte dohaintzan. 

Roland eta Pilar Fisher jaun-andreen dohaintza 2022an

Eduardo Zamacois 
Bilbao, 1841-Madril, 1871



Italiar emakume nekazaria
1885. Olioa mihisean

Litekeena da margolan honetako modeloa, ciociara edo emakume 
nekazari bat irudikatzen duena, Anselmo Guineak Italian margotutako 
hainbat lanen protagonista bera izatea; hara lekualdatu zen artista 
bigarren aldiz 1881 eta 1887 artean. Erroman eta Parisen egin zituen 
egonaldietan, bilbotar pintoreak inpresionismoaren eta sinbolismoaren 
eraginak jaso zituen, eta joera kostunbristako mihiseetan irauli zituen. 
María Luz Armentia Garamendik emana, litekeena da artelan hau artistak 
eta haren emazteak Dolores Garamendi izeba-amonari –bere izena 
eskaintza batean agertzen da, goiko aldean– egindako eztei-oparia izatea; 
arte-bildumazale garrantzitsua izan zen haren senarra Antonio Plasencia, 
eta bere funtsen zati handi bat eman zion dohaintzan, museoaren 
hasierako garaian. Harrezkero, familiaren inguruan egon izan da beti. 

María Luz Armentia Garamendi andrearen legatua 2022an

Anselmo Guinea 
Bilbao, 1855-1906



“Irteera” margolanerako zirriborroa
c. 1920. Olioa oholean

Ramón de Zubiaurreren margolan nabarmenenetako baten zirriborroa 
aurkezten da hemen, Buenos Airesko Arte Ederren Museoan 
gordeta dagoena. Agur esateko unea eta Ongui Etorria itsasontzia 
abiatu aurreko amarra-askatze lanak jasotzen ditu. Itsasoko lanen 
gogortasuna eta marinelen itzuleraren inguruko ziurgabetasuna 
hainbat jarrera eta erreakziotan adierazten dira. Oso estetika sinbolista 
du, atmosferarik gabea, eta osorik jasotzen du azken konposizioa. 
Plano ongi zehaztuetan perspektibari ia kontzesiorik eman gabe, 
egindako tratamenduak eta kolorearen erabilera indartsuak autorearen 
jenialtasuna uzten dute agerian, apuntea izan arren. 

Madrilgo Caylus galeriaren dohaintza 2022an

Ramón de Zubiaurre 
Garai, Bizkaia, 1882-Madril, 1969



Man Ray, Paris
1930-1931. Zilarrezko bromuro-gelatina paperean

Lee Miller argazkilari estatubatuarra Parisen hasi zen argazkigintzan 
1929. urtearen inguruan, Man Ray argazkilari eta pintore surrealista 
eta dadaistak lagunduta –haren laguntzailea, musa eta adiskide 
sentimentala izan zen–. Egia da erretratu sofistikatu hau egin zuenean 
Miller avant-garde mugimenduaren ordezkari garrantzitsuenetako 
bat zela, baina, hala ere, daukan izaera promozionalari dagokion 
formaltasuna igartzen zaio, Man Ray garai hartan moda-argazkilari gisa 
egiten ari zen lanaren publizitate-material gisa erabiltzekoa baitzen. 
Garaiko kopia honen atzealdean, egileak Frantziako hiriburuan askotan 
erabili zuen estanpatxo bat dago, eta horrek aparteko bitxikeria 
bihurtzen du ale hau. 

Roland eta Pilar Fisher jaun-andreen dohaintza 2021ean

Lee Miller  
Poughkeepsie, Estatu Batuak, 1907-Chiddingly, Erresuma Batua, 1977



Konposizio surrealista
XX. mendearen lehen herena. Zilarrezko bromuro-gelatina paperean

Argazkigintza surrealista baten garaiko kopia interesgarri hau Parisen 
egin zen ziurrenik –eskuz idatzitako ohar bat du frantsesez–, eta 1943 
baino lehen datatu behar da, atzealdean urte hartan lekuz aldatu zen 
New Yorkeko galeria baten zigilua baitago –“Julien Levy Gallery, Inc. 
/ 15 East 57th Street / New York, NY”–. Lanaren egilea ezezaguna 
den arren, mugimendu horren garapenean giltzarri izandako galeria 
horrekin lotuta egoteak –Levyk berak argazki surrealistako bilduma 
pertsonal garrantzitsua osatu zuen– aparteko pieza bihurtzen du kopia 
artegagarri hau. 

Roland eta Pilar Fisher jaun-andreen dohaintza 2021ean

Anonimoa 



Izenbururik gabea
Gouachea paperean

Mark Tobey estatubatuarra espresionismo abstraktuaren ordezkari 
garrantzitsuenetako bat da, eta harekin arrakasta handia eskuratu zuen, 
batez ere, Europan. 1958an Veneziako Biurtekoaren Nazioarteko Pintura 
Saria jaso zuen, eta hurrengo urtean Suitzara joan zen bizitzera. Han 
egina izan daiteke gouache hau, Lausanako Alice Pauli galeriarekiko 
lankidetzaren barruan; haren hizkera delikatu eta linealaren adibide ona 
da, bai surrealismotik bai 1934an Txinara eta Japoniara egindako bidaian 
ezagututako zen budismotik eratorria. Tobeyk kaligrafiari zor handia dion 
praktika bat garatu zuen, keinu-pintura eta all-over (azaleraren estaldura) 
baino lehenagokoa, eta urte batzuk geroago Pollock edo De Kooning 
bezalako artistek zehaztu zutena. 

Javier Mugarza Zubikarai jaunaren legatua 2021ean

Mark Tobey  
Centerville, Estatu Batuak, 1890-Basilea, Suitza, 1976



Izenbururik gabea
1986. Olioa eta gouachea paperean

1950ean, José Guerrero New Yorkera joan zen, eta indarra nagusiki 
kolorean jartzen zuen pintura abstraktu baten sendotzean parte hartu 
zuen. Espainiara itzuli zenean, harremanak izan zituen Cuencako 
taldeko margolari informalistekin, eta herrialdeko arte-eszenako 
ezinbesteko figura bihurtu zen. Gouache honek Guerreroren 
ordezkapena osatzen du bilduman; lehendik, artistaren hirurogeita 
hamarreko hamarkadako mihise interesgarri bat eta 1984ko hiru 
akuaforte zeuzkan bildumak, eta lotura formal argia du horiekin. 
Behealdeko eskuineko angeluan, haren “adiskide” Javier Mugarza 
galeristari eskainitako eskaintza ageri da; Mugarzaren ondareak obra 
Mark Tobeyren, Lucio Muñozen eta Bonifacioren lanekin batera sartzea 
ahalbidetu du, besteak beste, eta horiek ere orain aurkeztuko dira. 

Javier Mugarza Zubikarai jaunaren legatua 2021ean

José Guerrero 
Granada, 1914-Bartzelona, 1991



[Oharrak]
1977. Grafitoa paperean

Hasiera figuratibo batzuen ondoren, 1950eko hamarkadaren 
erdialdean, Lucio Muñozek abstrakzioaren inguruko bere 
lehen koadroak erakutsi zituen. Horrela finkatu zen Espainiako 
informalismoaren pintore nabarmenena dela diotenaren ibilbidea. 
Horrez gain, lan grafiko garrantzitsu baten egilea izan zen, eta museoak 
lan grafiko horretako irudi ugari ditu; horiei marrazki interesgarri 
hau gehitu behar zaie orain. 1977an datatua, zirriborroek eta ohar 
autografoek berezko apunteen collage moduko bat osatzen dute, non, 
hain zuzen ere, oharrek ematen dioten batasuna multzoari. Lerroaren 
erritmoa eta grafitoaren tonu-mailaketa artista honen ekoizpena 
definitzen duten postulatu informalistekin lotzen dira. 

Javier Mugarza Zubikarai jaunaren legatua 2021ean

Lucio Muñoz 
Madril, 1929-1998



Izenbururik gabea
1974. Olioa mihisean

Arte-hizkuntza oso pertsonala baten sortzaile, Bonifacio Alfonso 
donostiarra XX. mendearen bigarren erdian Espainiako pintura 
figuraziotik urrun zeuden proposamenen bidez berritu zuen artista-
belaunaldi batekoa da. Lan honek lotura formala du haren beste mihise 
handi batekin: mihise horrek –Jostailuak, 1975– antzeko kronologia 
du, eta museoaren bilduman dago. Hondo zuriaren kontrako forma 
globulutsu eta oroitarazleekin, espresionismo abstraktuaren lehen 
eraginak erakusten ditu, nahiz eta, ondorengo ekoizpenean ez bezala, 
aberastasun kromatiko handikoa, koloreak tonu neutrotan garatzen 
diren hemen. Erritmoak eta lerroak erakusten dute autorearen 
sentsibilitate handia eta marrazkian duen maisutza. 

Javier Mugarza Zubikarai jaunaren legatua 2021ean

Bonifacio 
Donostia, 1933-2011



Vicente Ameztoy 
San Sebastián, 1946-2001

Adán-Eva eta Eva-Adán
c. 1980-1981. Grafitoa eta koloretako arkatza kartoi mehean

Vicente Ameztoy pintoreak bi pertsona intersexual gisa irudikatzen ditu 
gizadiaren gurasoak. 1981eko data duten haren bi akuarela prestatzeko 
zirriborrotzat jo daitezke. Txartel gainean margotuta daude, eta 
atzealdean Donostiako Albaina Kultur Eragintza kultura-promotorearen 
zigilua dago. Hain zuzen, erakunde horretako zuzendari bat, Juan Cruz 
Unzurrunzaga –Ameztoyren galerista haren azken urteetan–, izan 
zen akuarela horien azken jabea. Dietlind Kubeinen dohaintzari esker, 
zirriborro bereziak bilduman sartu dira, arte garaikideko beste lan 
batzuekin batera. 

Dietlind Kubein andrearen dohaintza 2021ean



Marrazkien aukeraketa
1977-2007. Tinta paperean

Juan Carlos Eguillor donostiar ilustratzaile polifazetikoak hiru 
hamarkadatan –1977tik 2007ra– El País egunkarian argitaratu zituen 37 
marrazkiren aukeraketa bat ageri da hemen. Marrazki hauek, egilearen 
estilo garbi baina garratzarekin, urte horietako Euskadiren egoera 
politiko eta soziala islatzen dute. Formatu txikiko kartoi mehe zuriaren 
gainean tintaz egindako marrazkiei beste bederatzi marrazki erantsi 
zaizkie. Multzo osoa duela gutxi sartu da bilduman, artistaren lagun 
eta egunkari horretako editore Luis Alberto García Pérezen dohaintzari 
esker. 

Luis Alberto García Pérez jaunaren dohaintza 2022an

Juan Carlos Eguillor 
Donostia, 1947-Madril, 2011



Trip (Bidaia)
1988. Punta lehorra paperean

Albert Oehlen Berlingo eta Koloniako arte-eszenetan nabarmendu zen 
hasieran, arte plastikoekin eta rock eta punk musikarekin zuen loturari 
esker. Garai hartan, gainera, harremanak izan zituen Neue Wilde (Basati 
Berriak) talde neoespresionistarekin. Bere garaiko artean pinturak 
diziplina gisa zuen baliagarritasuna zalantzan jartzeak funtsezkotzat 
jotzen zituen alderdietan –kolorea, keinua, emozioa– kontzentratzera 
eraman zuen, eta elementu abstraktuak eta figuratiboak nahastera. 
Irudi ikusgarri hau, bere lan grafiko interesgarriaren adibide gisa, 
Estrechiamento de mente suitea osatzen duten lauretako bat da. 
Hamar ale argitaratu ziren. 

Dietlind Kubein andrearen dohaintza 2021ean

* Pedro de Icaza y Aguirre hallean ikusgai

Albert Oehlen 
Krefeld, Alemania, 1954




