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Lehen solairua

Gauza txikiak 

Milicuak kontatzen duenez, umetan erabaki 
zuen artista izan nahi zuela, Boschi buruzko 
liburu bat orriztatzen ari zela; aitona antikuarioak 
oparitua zion. Eta, egiaz, flandriar margolariaren 
mundu surrealistak eta objektuekiko eta horien 
memoriekiko familiako gustuak oihartzun dislokatu 
bat erdiesten dute bere collage xeheetan eta 
objets trouvés direlakoez gainpopulaturiko 
egituretan. Gauza txikiek obsesionatu zuten Ensor 
ere; haren familiak souvenirren denda bat izan 
zuen. Mundu propio bat sortu zuen halakoekin 
estudio gisa erabiltzen zuen gela nahasian; hala 
ikusten da garai hartako argazkian, non hemen 
ikusgai dagoen Ama Birjina eta mundutarra 
koadroaren ondoan dagoen erretratatuta.
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James Ensor  
1860-1949

Ostenden (Belgika) jaio zen, eta bere lan-ibilbide 
osoa itsasertzeko hiri horretan egin zuen, Bruselako 
Académie Royale des Beaux-Arts delakoan ikasten 
eman zituen urteetan izan ezik, 1877 eta 1880 
artean. 1883an, Les Vingt taldearen sortzaileetako 
bat izan zen. Belgikako artearen berrikuntza 
sustatu nahi zuten, inpresionismoarekin eta 
sinbolismoarekin harremanetan. Hasieran hiriko 
paisaiak, erretratuak eta barneko eszenak egin 
bazituen ere, haren lan ohikoenetan –obra grafiko 
ugari barne– nabarmena da autorretratuaren, gai 
erlijiosoen eta satira sozialaren zalea zela.



Katedrala
1886. Akuafortea eta punta lehorra paperean. Egoera I/III

Jendetza pilatzen da dimentsio handiak dituen tenplu gotiko baten 
kanpoaldean, artistak eraikin errealen zatietatik abiatuta irudikatua, hala 
nola Vienako edo Akisgrango katedraletatik. Jai eta ospakizun eguna 
da, estandarteak kaleetan eta banderatxoak eraikinetan. Aurrean, 
hirian nekaezin dabilen jendetza desordenatua; atzealdean, jendez 
inguratutako kaleetan desfilatzen ari dela dirudien formazio trinko eta 
antolatua.

Juan San Nicolásen bilduma



Nire autorretratu eskeletizatua
1889. Akuafortea eta punta lehorra paperean. Egoera II/III 

Ensorrek garrantzi bera eman zien bere lan grafikoari eta bere marrazki 
eta pinturei. 1886an egin zituen lehen estanpak, eta akuafortea, punta 
lehorra eta litografia erabili zituen. Ernest Rousseau lagunak hartutako 
argazki batean oinarrituta, pintoreak bere aurpegia eskeletizatu 
du eta heriotzaren pertsonifikazio gisa irudikatzen du bere burua, 
ikuslearengan begirada huts baina bizia iltzatuta.

Juan San Nicolásen bilduma



Kristoren sarrera Bruselan
1898. Akuafortea paper japoniarran. Egoera IV/IV

1888an margotutako izenburu bereko margolanetik abiatuta egindako 
lan honetan, zenbait monarka atzerritarrek XVI. eta XVII. mendeetan 
Flandrian eta Herbehereetan egindako “garaipen-sarrerak” parodiatzen 
ditu Ensorrek. Hemen, Jesus –Erramu Igandean juduen errege 
izendatua Jerusalemera iristean– iraultzaile bihurtu du, eta Bruselako 
errege aldarrikatu eta laudatua da inauterietako astearte batean. 
Jendetza maskaratua kaleetan zehar dabil, banderak eta era guztietako 
esloganak dituzten pankartak eramaten.

Juan San Nicolásen bilduma



Ostendeko bainuak
1899. Akuafortea paperean. Egoera I/II 

XIX. mendearen amaieran Ostendeko hondartzara masiboki joaten 
ziren bainularien karikaturak egin zituzten Ensorrek eta bere garaiko 
beste artista batzuek. Konposizio nahasi honetan, adin eta klase sozial 
askotako pertsona ugarik gozatzen dute hareatzaz; ezkerrean, berriz, 
kabina-sail bat daramate zaldiek itsasertzera. Dirudienez, margolariak 
bere burua irudikatu zuen bainujantzian, kabina baten sabaian eserita 
eta prismatiko batekin behatzen.

Juan San Nicolásen bilduma



Ama Birjina eta mundutarra
c. 1933. Olioa mihisean

Trapuzko panpinak, inauterietako maskarak, hainbat tamainatako 
loreontziak, maskorrak, zeramikak eta Ensorrek Ostendeko estudio 
erabat betean gordetzen zituen beste objektu bitxi batzuk ordenatuta 
daude altzari batean jarritako oihal baten gainean, margolariak bere 
ibilbidearen azken etapan natura hil moduan egindako koadro honetan. 
Bi figuratxo femenino, bata Ama Birjinaren irudikapena eta bestea 
dotore jantzitako dama bat, lehiatzen dira pintzelkada enpastatuz eta 
kromatismo distiratsuz egindako konposizioaren muturretan.

2001ean eskuratua



Maurice Antony

James Ensor harmoniuma jotzen bere estudioan
1933. Posta-txartela

Juan San Nicolásen bilduma



Pablo Milicua
1960

Margolaritza ikasi zuen UPV/EHUko Arte Ederren 
Fakultatean, eta 1985ean lehen banakako 
erakusketa egin zuen. 1990eko hamarkadaren 
hasieran, aurkitutako objektuen metaketaren ideia 
oinarri hartuta ekin zion eskultura lantzeari. Objektu 
horiek egitura narratibo berrietan berrordenatzen 
zituen, collagearen eta muntaketaren bidez; haren 
jardun artistikoan funtsezko bi teknika dira horiek. 
Aniztasuna eta oparotasuna dira haren lanaren 
ezaugarri, eta artearen historiarekiko, tradizio 
surrealistarekiko eta herri-kulturarekiko interes 
handia agertzen du. 



Petit Milicua Museum
1998. Objektu collagea, egurrezko egituran

Hondakin eta elementu birziklatuak dituen egurrezko palet baten gainean 
eraikitako egitura arkitektoniko prekario batek jasotzen du Petit Milicua 
Museum, “misterioen etxe” bat edo artistak denboran zehar metatutako 
altxorrak gordetzen dituen tenplu bat. Hormak taulekin, leihoen markoekin 
edo altzari-zatiekin eraikiak dira. Sabaian plastikozko poltsak, uralita 
zatiak eta pneumatiko zahar bat daude. Barruan, souvenir, oroigarri eta 
erlikien bilduma bat, guztiak denboraren zaindari, iragana atzematen. 
Autobiografia edo autorretratu batean bezala.

Artistaren dohaintza 2019an



Monegros. “Alegiazko paisaiak” seriea
2007. Collagea Kraft paperean

Zatar-paperean egina, liburu eta aldizkari zaharrez jositako argazki 
ugariz. Lan neketsua eta obsesiboa duen obra hau Alegiazko paisaiak 
seriearen parte da, eta estepako paisaiak direla eta ezagutzen 
den Aragoiko eskualdearen izena hartzen du izenburutzat. Buztan 
luzeko izaki bitxi eta eskerga batek gainetik hegaldatzen ditu aztarna 
arkeologikoak, industria-hondakinak, erortzeko zorian dauden 
eraikinak, landare-formazioak, animaliak, eta baita tozalak ere, 
Monegros-ko egitura harritsu tipikoak.

2019an eskuratua

©
 D

an
ie

l T
am

ay
o,

 V
EG

A
P,

 B
ilb

ao
, 2

0
22



BBKateak 

BBKateak erakusketa-proposamenaren 
helburua da bildumari narratiba berriak 
ematea, museoaren handitze proiektuko 
lanek iraun bitartean. Aldizka eguneratuko den 
aurkezpen-programa dinamiko baten bitartez, 
eraikin zaharreko areto bakoitzak bi artistaren 
eta haien lanen espero gabeko aurrez aurreko 
bat erakutsiko digute; denboran edo/eta jatorri 
kultural edo geografikoan urrunekoak izan 
daitezkeen izenak izango dira; horrela, arteari 
buruzko ikuspegi eraldatzailea eta eraikitzen ari 
dena iradokiko da. Modu horretan, museoaren 
metamorfosia islatuko da etengabe aldatzen 
ari den bilduma batean.

Programa Hamahiru Centaurusera lanak 
abiaraziko du; Sergio Prego artistaren 
eskultura-proiektua da, aretoak hustetik sortua.


