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Nire ustez, benetako arte oro klasikoa da [...] idatzi du Proustek,
baina espirituaren legeek gutxitan baimentzen dute agertzen denean hala ezagutua izan dadin.»
Eric Karpeles. Paintings in Proust : a visual companion to «In Search of Lost Time». London: Thames & Hudson, 2008

«Zerbait kolorerik gabe uztea gizakiaren arrastorik gabe uztea da, elementuen ekintzaren esku abandonatuta,
jaberik gabe. Pintura, horrenbestez, gizakiaren arrastoa da, haren munduko iragatearen lorratza eta
seinalea, marka; arao, oroitzapen, aztikeria izateaz gain.»
María Zambrano. «Algunos lugares de la pintura: el color»
in María Zambrano: obras completas: 2. liburukia. Bartzelona : Galaxia Gutenberg, 2019

«Barruan sumendia zeukalako irudipena sorrarazten zuen, baina kanporantz kontrolatu egiten zuen.»
Gentz del Valle, Isabel Baquedanoren ikaslea, 1972 inguruan, 2019ko maiatzeko solasaldia

«Isabelen patua pintura izan zen.»
Juan José Aquerreta, 2019ko maiatzeko solasaldia

J

uanjo Aquerretaren azken aipu horrekin hasiko naiz, margolari nafarra hura ere, Isabel Baquedano bezala. Luzaz behatu dudalako Deikunde nahastezin baina arraro bat irudikatzen duen margolana; akriliko
ederra, 1966az geroztik bizikide dudana.

Haren munduan sartzen saiatzen naizenez geroztik, lehen ikusi gabeko zerbait ikusten dut egunero. Gaur nire
begirada ustez aingerutzat jo behar den pertsonaiarengan pausatu da, hegorik gabeko aingerutzat, zeinaren
tunika itxuraz irekitzera doan errezelarekin nahasten den. Beti jakin izan dut, berak esan zidalako, haren
pintura autobiografikoa dela, baina hortik ondorioztatzera, gaur pentsatu dudan moduan, errezelarekin bat
egiten duen pertsonaia horrek (eszenarako sarrera-emaile moduan) ez duela zerua seinalatzen, baizik eta,
izatekotan, lurra, eta, gehiago zehaztuta beharbada, pintura (berde desberdinetako hiru zerrendak osatutako
sakontasuneko espazio hori). Hau da, beharbada mundu lurtarra seinalatuko du, haren grinekin, eta horien
artean, pintura; zeinari Isabel Baquedanok bizitza eskaini zion, eta zeinarekin bere burua osatu zuen, margolari oso errespetatua, oso miretsia, eta maistra bikaina, haren ikasle izandakoek esan digutenaren arabera.
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Deikundea, 1995
Akrilikoa mihisean. 35 x 36 cm
Bilduma partikularra
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Halako moldez non pribilegiotzat jotzen dudan artista honi buruz hitz egitea, lan egitea, haren obra asko interesatzen zaidalako. Beharbada haren ibilbide osoa, zeinean nabarmenduko nukeen zuzenean ikusi ahal izan
dudana: hirurogeita hamarreko hamarkadaren eta laurogeikoaren hasierako urteak, eta, ez neurri txikiagoan,
azken hamarkadetakoa.
Madrilgo eta Iruñeko erakusketa batzuetan ezagutu banuen ere, Donostiako Dieciséis galeriako erakusketan
zegoen margolana, 1966an. Gorriekin, berdeekin eta zehazten zailagoa den beste kolore batekin, marroi
piztuarekin, bertikaletan eta horizontaletan egituratutako Deikundea; Ama Birjina belaunikatu baten irudia,
eskuak deboziozko jarreran dituela, datorrena onartzeko jarreran, aurrez aurre ikusia, baina aurpegia erakutsi gabe, zeina, horregatik beragatik, asaldatua irudikatzen dudan... baina enkoadratzen duen antzerkitxo,
errezel, paisaia edo atze-oihal horren beste aldean mutil gaztea dago, meza-emaile, haren beste besoa
atzealdetik argi nabarmentzen dela. Mutil gazte horrek aingerua izan behar du, hala uste izan dut beti...
Baina, oi!, haren eskuak, lehen esan dudan bezala, ez du gorantz seinalatzen, jainkozko erabakiaren jatorria
behar lukeen lekura; behera zuzenduta dago, argi eta garbi, mundu lurtarrera, edo are pinturara berera, zeina
mihisearen egikeran gaia bera bezain presente dagoen. Hortaz, ulertu dut, beharbada horregatik pentsatu
izan dut beti margolan horrek zerbait zeukala, asko, autobiografikotik, Piero della Francescaren figura bat gogora dakarren aldi berean, haren Gurutze Santuaren Kondaira freskoetakoa, Ginzburgek hain ondo azalduak
haren Pesquisa sobre Piero lanean1.
Urtebete baino ez da Isabel Baquedano gure artetik joan denetik, eta, ospea bereziki bilatzen ez duten beste
artista batzuekin gertatzen den bezala, hil eta gero iritsi ginen, ahaideen eta adiskideen mundu pribilegiatutik kanpokoak bederen, haren obra gehiago eta hobeto ezagutzera. Oraindik ere ezinezkoa da benetan dagokion lekuan kokatzea, duela gutxi hil delako, distantzia eta ikerketa handiagoa behar baita horretarako, baina
bat egiten dut haren pintura sakontasunez aitortu eta balioetsi behar delako ideiarekin, talentu handiko eta
ibilbide luzeko artista baita, XX. mendekoa bete-betean, 1929an jaio baitzen, baina aurreko mendearen
amaieraren eta XXI. mendeko lehen hamarkaden artean ere emozio handiko lanak egiten jarraitu baitzuen.
Bizialdi luzea izan zuen margolari bati buruz ari gara, Nafarroako Mendabia herrian 1929ko apirilaren 6an
jaioa2 eta Madrilen 2018ko ekainaren 6an hila.
Isabel Baquedanoren bizitza bi hiriren artean iragan zen, Madril eta Iruñea, nahiz eta lehen ikasketak Zaragozako Arte eta Lanbide Eskolan egin, prestakuntza San Fernandoko Arte Ederren Eskolan, 1951 eta 1957 bitartean, amaitu aurretik. Ezagutu zuten guztiek aitortzen dute, lehen ere esan den moduan, pinturari eskaini
ziola bizitza; baina adiskideak eta ahaideak haren bizi-proiektuaren zati banandu ezina izan ziren. Urte asko
eman zituen irakaskuntzan ere, ez baitzen baliabide ekonomiko handiko familia batekoa, une zailak igaro
behar izan zituen familia, berak esaten zuen moduan, «arrunt» batekoa baizik.
Isabel Baquedanoren aita pneumoniaz hil zen 1938an, hiru seme-alaba zituen alarguna utzirik Gerra Zibil
betean. Hil aurretik, porrot egin zuen ekonomikoki Mendabiako kontserba industria batekin, eta horregatik
Zaragozara aldatu zen, anaiaren farmazia-industrian lan egitera. Isabel Baquedanoren amak, zeina miretsi
egiten zuen, Irene Elvirak, magisteritza ikasi zuen jada nagusi zela, baina ez zuen inoiz maistra moduan lan
egin. Antza denez, aitaren anaia enpresariak eta Mendabiako izeba batek lagundu zieten. Zaragozan, Isabelek mojen ikastetxe batean egin zituen ikasketak. Ohol gaineko olio txiki batean neska handi bat ikusten da
txikiagoa den beste batekin, pentsatzekoa da Isabel eta ahizpa direla (ia 10 urteko aldea zeukaten), unifor-

1 Carlo Ginzburg. Pesquisa sobre Piero. Bartzelona: Muchnik, 1984.
2 Hala esan zidan Arancha Cantos Baquedanok.
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mez jantzita, bi mojak ondo zainduta, feriako zaldiko-maldikoez gozatzen; baliteke geroago egindako lana
izatea, oroitzapenean oinarrituta, ordurako Madrilen bizi zela3.
Hirurogeita hamarreko hamarkadako urteetan jada Iruñeko Eskolaren sortzaile edo arima moduan aitortza
jaso zuen arren, eta hirurogeiko hamarkadako lehen urteetan ospe handiko kritikariek haren lana balioetsi
bazuten ere, kontua da ez dela haren obrari zein haren ibilbideari buruzko lan monografikorik egin, bakarkako erakusketen katalogoek izaten duten luzeratik haragokorik, nahiz eta aipatzekoa den Javier Viarrek testu
luzea eskaini diola berriki Historia del arte vasco (Euskal Herriko artea) lanean4.
Ikerketa gabezia horren ondorioz da, neurri batean, oso zaila haren pintura ordenatzea, haren pinturaren
zentzua erakusteko modu bat bilatzea, eta dudarik gabe badu halakorik, inoiz ez baitzion «Baquedano» gisa
ezagutua izateko modu jakin bati heldu nahi izan: gozatu egiten zuen, bere hitzetan esanda, merkatuak eskatzen zuen eta eskatzen duen sinadura «dinamitatzen». Haren ibilbide osoa etengabeko aldaketa izan zen,
bilaketa bat, zituen motibazioen eta pinturaren kontzeptuaz egindako buru-lanketaren araberakoa, abiapuntuan kasu guztietan sentimendua zela.
Isabelen lanak ezin konta ahala aldaera eta zalantza zeukan berarekin. Ez zion sinatzeari bakarrik utzi,
horrez gain aurki utzi zion bere lanei datak jartzeari ere. Ez da kasualitate hutsa jokabide hori, bere garaiko
artista askok hartu baitzuten aldez edo moldez, artearen ideia antielitista batekin konprometituta, batzuetan
taldean lan eginez, beste batzuetan tresna urruntzaileak erabiliz, hala nola argazkia eta konputagailua, eta
Isabelen kasuan, gainera, «gure egunaren 24 orduetako edozeinetik hasten zen» errealismoa landuz, Juan
Antonio Aguirreren arabera5.
Zergatik, bestela, deitoratzen zuen 1969an bere garaiko margolariek, konturatu gabe, batak besteari kopiatu
besterik egin ez izana? Tàpiesek eta Millaresek berrogeita hamarreko hamarkadan egindakoaz geroztik
Espainian ezer egin ez izana? Bilatu egiten zuelako, arriskatu egiten zelako, zerbait gehiago egiten saiatzen
zelako, artearekiko eta bizitzarekiko zuen konpromisotik bideak irekitzeko, baina baita bere berezitasunetik
ere6. Artistarenganako hurbilketa hau egiteko, haren ahaide eta adiskideen ekarpena jaso dut, haiekin izandako solasaldietan. Bereziki aipatu behar ditut artistaren iloba Arancha Cantos Baquedano, Ángel Bados,
Elena Blasco, Alfredo Alcaín, Mari Puri Herrero, Juanjo Aquerreta, Xabier Morrás, Luis Gordillo, Gentz del
Valle, baita Andonegui familia ere, bereziki Mariola, artistaren adiskide eta haren obraren bildumazale
onak. Haren gaur egungo galeristaren iritziak ere jaso ditut, Manolo Cuevasenak eta alabarenak. Denek
eman dituzte ideiak eta partekatu dituzte datuak haren ibilbide artistikoaren ikerketa saio honetarako7. Eta
oso baliagarria izan zait artistak gordetako materiala, haren familiak nire esku jarria Bilboko Arte Ederren
Museoan eta Isabel Baquedano Artxiboa izenez aipatua.

3 Zifra bat dauka -34-, izan daitekeena, Ángel Badosen ustez, San Fernandon zeukan ikasle-zenbakia, pentsatzekoa baita ikasgaietako batean
egiten ziren ariketa ugarietako bat dela; atzealdean Madrilgo Erretiroko Kristalezko Jauregia irudikatzen da.
4 Javier Viar. Historia del arte vasco: de la Guerra Civil a nuestros días, 1936-2016. Bilbo: Bilboko Arte Ederren Museoa = Museo de Bellas
Artes de Bilbao, 2017, I. liburukia
5 Obra, espekulaziorako objektua izan beharrean, baliagarritasun soziala zeukan objektua dela zioten.
6 Miguel Veyrat. «Isabel Baquedano: “Grave momento de crisis de pintura”» in Nuevo Diario, Madril, 1969, Isabel Baquedano Artxiboa.
7 Nire esker ona testuan aipatzen diren informatzaile guztiei. Eta Aimar Arriolaren laguntza estimagarri eta une egokian jasoari, baita Jesús
Arpal Moyak emandakoari ere. Bilboko Arte Ederren Museoko, Gasteizko Artium Museoko eta, bereziki, MNACeko liburutegietako langileen
zerbitzu onak ere lagungarri izan ditut. Madrilgo Reina Sofia Arte Zentroa Museoaren, Kataluniako Liburutegi Nazionalaren, Bartzelonako Miró
Fundazioaren eta Antoni Tàpies Fundazioaren laguntza ere jaso dut, besteak beste.
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Esan dudan bezala, hura aintzat hartu zuten kritikariek beti balioetsi zuten eta duela gutxi arte balioetsi izan
dute, ohartaraziz «bitxi bakana» dela; margolari oso aratza8, argot flamenkoan esaten den moduan.
Atentzioa ematen du haren irmotasunak, bere buruari eskatzen zionaren ondorioz zailtasun handiak izaten
baitzituen, ezintasun eta larriminezko egoerak, sorkuntzari dagozkionak baina haren kasuan oso nabarmenak
zirenak. Zailtasun horiei buruz idatzi izan dute Francisco Calvo Serrallerrek, Maya Aguirianok eta Iñaki Moreno Ruiz de Eguinok, eta horretaz mintzatu zitzaizkidan Xabier Morrás eta Luis Gordillo ere: behin eta berriz
ezabatzen zuen, behin eta berriz.
«Isabelen patua pintura izan zen» esan zidanean, drama horretaz ari zen neurri batean Juanjo Aquerreta, patua hitzak sakrifizioa adierazten baitu. Baina litekeena da Aquerretak beste uko batzuei eta beste ezintasun
batzuei erreferentzia egitea ere.
Ahalik eta gehien egitera iristea bitartekoen ekonomiarekin, hala bitarteko materialena nola kontzeptualena,
lotuta zegoen zeukan asmoarekin. Eta artista izateko zeukan modua, Víctor Nietok 1963an esaten zuenez,
aurreko artisten obrak eskainitako irtenbideak kopiatu beharrean (adibidez, irudikatzen dut gaur, Braque,
Hopper, Hockney), haietatik abiatu egiten baitzen beste lorpen edo beste planteamendu batzuetara iristeko,
eta horrek zerikusia izan zuen, dudarik gabe, ezabaketaren kontuarekin, haren lana ezagutu edo partekatu
zuten guztiek tristura halako batez errepikatutako kontua. Alfredo Alcaínen ustez, ordea, Isabel Baquedanok
segurtasun falta handia izan zezakeen, baina baita segurtasun handia ere. Eta, hain zuzen ere, artistak sarritan esaten zuen asko pentsatzen zuela zer lortu nahi zuen egiten hasi aurretik.
Suntsiketa asko aipatzen bazaigu ere, Isabel Baquedanok obra oparoa utzi zuen. Ez zion margotzeari utzi
San Fernandotik irten berritan Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan Marrazkigintza eta Modelaketako irakasle
lanetan ahalegintzen zenean ere, margotzeko goiz jaikitzea maite baitzuen; ezta, motibo pertsonalen eraginez, margotzea zailtzen zion eta irakaskuntzari behin betiko urrundu zuen krisi bat izan zuenean ere, 1988an.
Lehen esan dudan bezala, hil arte jarraitu zuen margotzen. Benetako pintura bat egin nahian, artearen iraganarekin eta aldi berean orainaldiarekin kontaktuan, hala irudiei dagokienez, zeinak lekurik desberdinetatik
har zitzakeen (Hola aldizkaritik, tradizio artistikotik zein argazki intimoetatik), nola teknologiarekin lotutakoari dagokionez, zeinaren koloreak integratzen zituen interesatzen zitzaizkiolako9.
Bilakaera bat ikus daiteke haren obran; bilakaera horretan hasierako etapak bizkor iragan ziren hirurogeiko
eta hirurogeita hamarreko urteen bitartean, joeren jarioarekin bat eginda, postinformalismoaren eta figurazio berriaren artean, errealismoetan ere serio sartuta. Denbora tarte batean, diktadura frankistak sozialki,
politikoki eta kulturalki oso markatutako denboran; San Fernandoko Arte Ederren Eskolatik irten zenetik
demokraziaren lehen garaietara arte.
Eta, hala ere, berak hasierako bakarkako erakusketetan bere obraren bilakaera moduan erakusten zuen
linealtasun horren ondoan, zirkulartasuna deitu diezaiokegun zerbait ere badago, haren gaiak, ez erlijiosoak
soilik, harremanetan jartzen dituena lehen marrazkien eta ibilbideko azken urteen artean, bereziki laurogeita

8 Hala adierazten du, adibidez, Moránen aipu honek: «Isabel Baquedanok eta Juan José Aquerretak modekin harremanetan nekez sartzen
diren obrak dituzte. Horien bideak zorionez bazterrekoak diren esparruetakoak dira, eta horietara itzuli beharko da garrantzi handiko izenak
berreskuratzeko. Pintura-izenak». Ikus Juan Carlos Morán. «Isabel Baquedano: la pintura restada» in Arte y Parte, Santander, 3. zenbakia,
1996ko ekaina-uztaila, 47-49. or.
9 Bere pintura propioen fotokopien gainean egindako probak daude, irudi materiala eta irudi birtuala ehunduz. Emilio Cuevasek esan zidan
artistak nahiago izaten zituela sarritan fotokopia horietan irteten ziren koloreak. Ikus daitekeen emaitza interesgarria da, baina guztiz
bestelakoa harengandik gertu zeuden pintore batzuek, Luis Gordillok adibidez, lortutakoaren aldean. Darío Villalbaren lan batzuetatik
gertukoagoa beharbada.
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hamarreko hamarkadaren erdialdeko eta amaierako urteetako eta XXI. mendeko lehen hamar urteetako
lanetan, haren obraren zati handi batek mendebaldeko pinturak irudikatutako Itun Zaharreko eta Itun Berriko
gaiak interpretatzen, berrasmatzen eta eraldatzen dituenean, bere burua ere batzuetan subjektu zein objektu
moduan sartuta. Aldi berean «tradizio modernoan» ohikoak diren beste gai batzuk jorratzeari utzi gabe, hala
nola zirkuko eszenak (horien aurrekari bat aurki dezakegu berrogeita hamarreko hamarkadaren hasierako
marrazkiren batean) edo egunerokotasunekoak, zeinetan leitmotiv moduan tximino baten figuratxoa ere ikus
dezakegun, elementu sinbolikoa, oso lotua umoreak eta jolasak arte modernoan duten zereginarekin.
Gai erlijiosoen ugaritasunak eta haiei eskainitako ardurak, gure gizartearen ikuspuntutik begiratuta arraroa –beste artista batzuek ere gai horiek jorratu izan dituzten eta jorratzen dituzten arren–, haren pinturari
arretaz behatzera behartzen gaitu, gure aurreiritziez eta zalantzez mesfidatzera. Beren arteko desberdintasun
handikoak eta kasu askotan tamaina txikikoak dira artelanak, baina obra interesgarria osatzen dute, oso
ederra une askotan, gaur egun ospea galdua duen hitz horri lotua hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan: benetakoa izatea. Esan gabe doa kritikariek ikusi zutela jada10. Argi baitago obra hau inplikazio
gogor baten emaitza dela, ulertezintzat jo genezakeen ahalegin batena, datu asko alde batera uzten baldin
baditugu. Funtsezkoa horien artean, oso emakume erlijiosoa zela, eta aldi berean anarkikoa eta anakronikoa,
artista bat bizi-konplexutasun osoan11. Aparteko erlijiotasuna bizitzearekin batera, nahi izan zuen guztietan,
bere hitzen arabera, bizitzaren nahiz artearen arauak urratu zituen artista batek egindako pintura, dudarik
gabe.
Lehen esan dudan bezala, Isabel Baquedanoren ibilbidean linealtasun halako bat duen bilakaera bat dago
hirurogei-laurogeiko hamarkadak arte, eta hortik aurrera ezustekoari irekitako abaniko bat, haren bizitzaren
une kritiko batetik iragaten dena.
Bestalde, obra, esan dezagun, espresionistago baten eta pintura nagusiki konstruktibo edo geometriko baten arteko desberdintasunak hautematen ditugu haren margolanetan. Bi alderdi horiek –ikusiko dugun moduan– betidanik batzen ziren haren obran.
Alfredo Alcaíni –Isabelen obraren bildumazale ona denboran zehar eta harekin erakusketa kolektibo asko
partekatua hirurogeita hamarreko hamarkada arte– artistak bizkarra emanda egindako autorretratuen ugaritasuna eta, nire ikuspegitik begiratuta, interes berezia aipatu nizkionean, irribarre konplizea eginez erantzun
zidan litekeena dela autorretratu horiek zerikusia izatea hark hain maitea zuen ezkutaketaren jolasarekin. Eta
haren adiskide Elena Blascori –solasaldi luze baten ondoren– idatzi nionean, nik Isabel Baquedano bi uren
artean igeri egiten ikusten nuela esanez, Elenak kontatu zidan banaketa horrek nola eragin zion haren bizitzari, bakardadean margolari izatea hautatu behar izan baitzuen, baina baita bi hiriren artean bizi izanik ere,
eta beharbada baita haren bizitzan modu desberdinetan funtsezko izan ziren bi erreferenteren artean ere.
Bakardade horretaz mintzo da sarritan haren pintura, beharbada bereziki pertsona bakar batentzat jarritako
mahaiko natura hila, Bilboko Arte Ederren Museokoa, zeinak Zurbaránen komentuetako austeritatetik zerbait
baduen, baita Morandiren soiltasun metafisikotik ere; modu esplizituagoan, Autobus geltokia, Hopperren
errealismoarekin lotzeko modukoa alderdi batzuetatik begiratuta eguneroko gertakari bat kontatzen duenez,

10 Ikus Juan Carlos Morán, art. cit.; Francisco Calvo Serraller. «Apariciones» in Isabel Baquedano. [Erakusketako katalogoa]. San Sebastián:
Dieciséis galeria, 1996; Juan José Aquerreta. «El viaje de Isabel» in Isabel Baquedano. [Erakusketako katalogoa]. Bilbao: Colón XVI galeria,
1998; Raúl Eguizábal. «Isabel Baquedano: el testamento de la pintura» in Isabel Baquedano: pinturas recientes. Madrid: Galería Estampa, 2005.
11 Anakronikoa, hau da, novecentoaren oinordeko, anakroniko italiarren, prerrafaelisten, zentzuan.
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baina neurri batean soilik, ez baita inondik inora ere kanpotik egindako begirada; edo bizkarra emanda ikusten den emakume baten olioa, ohean etzanda, begira edo zain, ezin jakin ez nora eta ez non.
Beste ikuspegi batetik begiratuta, positiboan ikusitako bakardade moduan, Isabelen autorretratua, bizkarra
emanda egina, paisaia sentituz, atzean bere gosariko katilua duela, bere gona-mahaia, ikusleari, beharbada,
Begoña Abad poetak norberaren konpainian egotea dela esanez deskribatzen duenaz mintzo12.
Bete-betean eta modu indartsuan bizitzeko sentsazioa, artea eta bizitza partekatuz, aurkitzen dugu Isabel
Baquedanoren pinturan 1979an Rafael Huertarekin eta haren lagunekin, Andonegui senar-emazteekin, Greziara egindako bidaiaz egin zuen sailean ere. Eta Deikundeari edo Adam eta Evari buruzko sailen sosegu-ezinegon espiritualaren sentsazioa; Jesus haurra lehen pausoak ematen erakusten duten eszenen xalotasuna,
zeinak La Roldanaren gai bat ekarri zidaten gogora13. Eta, jada haren bizitzaren azken aldian, Isabelek gaitz
larri bat nozitu zuenean, Ama Birjinaren bisita salbatzaileari buruzko sailaren dramatismoa, zinez zirraragarria, herritarren zin-oparien antzekoa neurri batean.
Txunditu egiten dute Gurutziltzaketaren gaiari buruzko haren lanak, zeinetan modu harrigarrian batzen diren
pinturaren tradizioa eta tradizio herrikoia, baina baita haren orekarien eta zerbitzarien grazia arin eta finak
ere.
Isabel Baquedano, behetik hasita gorainoko emakume artista, pintura egiteko eta bere burua pinturaren
bidez gogobetetzeko borrokatu zen bizitza osoan. Ez zen aldi batez baino izan egunerokotasunarekin konprometitutako arte figuratiboa defendatzen zuenaz beste ezein eskolatako kide. Bere pintura guztiek uler
zezaten nahi zuen, hala zioen 1966an, bere collage lortuenetako baten aurrean posatuz, Rugby. Haren garunean artearen historia guztia sartzen zen, baina baita edozein irudi arrunt ere, publizitatekoa, komikietakoa,
«ile-apaindegiko» aldizkarietakoa, bere garaiko artista baitzen. Pinturari eman zion bere bizitza eta hartan
isuri zuen bere bizi-proiektua, haren ibilbidea aztertuz egiaztatu daitekeenez. Hartan bere burua eraiki zuen
emakume artista moduan, harik eta heriotza iritsi zen arte, ia laurogeita hamar urte zituela, analisiak adina
sentimenduak, eta agian beharrak, zuzendutako obra bat egin eta gero, oso autobiografikoa, agerikoa denez,
modernitateak (gogora ekar dezagun Proust, zeina oso maitea zuen) plano nabarmen batean ezarri zuen
subjektibitate bat, beste hainbaten kasuan bezala, bereziki hainbat emakume artistaren kasuetan, Bertha
Morisot aipatuz hasita, zeinari buruz Paul Valeryik zioen haren pintura «ikusizko egunkari bat» zela.

Margolari gisa izan zuen hasierari eta sendotzeari buruz
San Fernandoko Arte Ederren Eskolako ikasketetatik gorde zituen bi mihiseek, biluziko eta arropako ariketak,
pentsatzen dut, haren jakintzaren sendotasuna erakusten dute. Eta geroago haren obretara modu pertsonalagoan edo sintetikoagoan itzuliko den alderdiren bat ikusten da horietan: naturalaren eta artearen artifizioaren arteko dikotomia, modelo biluziak ordezkatua lehena, arropa aberatsekin jantzitako manikiak bigarrena;
irudikapena ebazteko gaitasuna zuelako frogak. Ez dakigu ariketa horiek harreman zuzena duten Koloreztatze
eta Konposizioko laugarren mailan jaso zuen 5.000 pezetako bekarekin, Carmen del Río Fundazioak emana.
Baina baliteke izatea. Modu adierazkorrean kontrajartzen dira modelo biluzi baten harakunea, begirada eta

12 Begoña Abadek honako hau dio hitzez hitz: «He cambiado radicalmente de vida / antes vivía con tu soledad / ahora vivo con mi compañía»
(«Errotik aldatu dut bizitza / lehen zure bakardadearekin bizi nintzen / orain neure konpainiarekin»), in Diez años de sol y edad: (antología 20062016). Zaragoza: Pregunta, 2016.
13 Karlos II.aren ganbera-eskultorea, terrakotengatik eta erliebeengatik nabarmendu zen batik bat; horietako batek Ama Birjina eta San Jose
beren semearen lehen pausoei laguntzen dieten unea irudikatzen dute.
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Loreak eta etxe bat leiho batean, 1963
Gaur egun, artistak eraldatu ondoren,
Bilboko Arte Ederren Museoan



Sua, 1963
Galduta

irribarrea eta manikiaren itxura aztoragarria, haren beirazko begirada eta sentsazio bizigabea, bere arropek
kolore distiratsuak izan arren.
Harena bezalako bokazio argi batentzat, Zaragozak eskaintzen ez zizkion aukerak zeuzkan Madrilek. Ordu
ugari liburuak kontsultatzen San Fernandoko liburutegian, Prado Museora bisita ugari –Rubens eta Velázquezen kopiak egitera joaten zen hara, besteak beste, 1951ean eskuratutako karnetarekin–, galerietako eta
areto instituzionaletako erakusketak eta, berak bezala, pinturari, arteari edo arte kritikari emanak bizi nahi
zuten adiskide artistekin izandako solasaldiak.
Hala eta guztiz ere, Madrilgo ikasketak amaitu berritan bere giroa sortu zen lekua utzi zuen –utzi behar izan
zuen seguru asko–, gerora begirako garapenerako interes handiena eskaintzen ziona, orduan oso probintzianoa zen Iruñearen truke, hara aldatu baitzen amarekin bizitzera, ahizpa moja-ikastetxe batean barneko ikasle
moduan utzita.
Isabel Baquedanoren curriculum guztiak, bera hain ahanzkorra eta axolagabea izanagatik ere beste data
batzuei zegokienez, zehaztasunez jasotzen dute ikasketak amaitzean, 1957an, oposizio bidez lanpostua eskuratu zuela Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan.
Lanpostu horrek, dudarik gabe, familiaren gastuei aurre egiten lagundu zion, amak, alargun oso gaztetandik,
Madrila bizitzera joateko ahalegina egin baitzuen Isabelek San Fernandoko Arte Ederren Goi Mailako Eskolan ikasketak egin ahal izateko.
Hastapen garai hartako hainbat marrazki kontserbatzen dira hain zuzen ere, data Zaragozan 1952an jarria
dutenak, edo besterik gabe 1951ko data dutenak. Naturaletik egindako apunteak dira batzuk, ariketa bizko-
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rrak; beste batzuek, gai erlijiosokoak, maisu handien lanak begiratu izanaren arrastoak dauzkate, artistak
ordurako arretaz ikertzen zituenak, dudarik gabe. Isabel Baquedanok, Aquerretak dioenez, sakon ikasten
zuen artearen historia, eta horretan ateratzen zituen notarik onenak. Mercedes Navarroren alaba Mariola
Andoneguiri ere, adiskide min bati, kontatua zion San Fernandoko liburutegian orduak ematen zituela liburuak kontsultatzen.
Baina, lehen esan dudan bezala, laster utzi zuen Madril, 1957an, Marrazketa eta Modelaketako bere lanpostuari Iruñean heltzeko. Xabier Morrásek (hasierako urteetako ikasle eta adiskide) gogoan dauka energia
eta modernitate txertoa izan zela berarentzat artista hau Iruñeko Arte eta Lanbide Eskola zaharkituan –«casposa», haren hitzetan, «zoldatsua»– lanean hasi izana; negar egin zuen hil zela jakitean; gogoan zeukalako
zenbat zor zion.
Diktadura frankistaren garaia zen; Espainiak Europara zabaldu nahi zuen eta erregimenak berak bultzatzen
zuen Espainiatik kanpo ezagunak izatea abangoardiako mugimendu batzuk, 1957an sortutako El Paso informalista, adibidez. Pixka bat lehenago, beste talde abstraktu bat sortu zen, beste muturreko joera zeukana,
antisubjektiboa eta geometrikoa, Equipo 57 deitutakoa. Eta, beste norabide errealista batean, Madrilen
erakusketak egiten hasita zegoen San Fernandotik 1955ean irtendako mutil gazte bat zegoen, Antonio López, zeinak zirrara handia eragin zien gazte batzuei, Alfredo Alcaíni eta Isabel Baquedanori besteak beste,
1957an Ateneoan egin zuen erakusketarekin, Joaquín de la Puentek aurkeztuta. Antonio López bera izan
zen gero elementu magikoz, surrealez, hornitutako errealismo baten ordezkari eta mentore; espainiar errealismoa deitu izan zitzaion gero horri, horrek aditzera ematen duen bitxitasunarekin eta anakronismoarekin,
baina baita bikaintasun moduan ere.
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Ikasle moduan izan zuen harremanetik abiatuta, Xabier Morrásek adiskidetasun handia izan zuen urte askoan
Isabel Baquedanorekin, eta elkarrekin parte hartu zuten erakusketetan eta Nafarroako kulturarentzat garrantzizkoak ziren beste kontu batzuetan, zeinak gero izango ditugun hizpide. Duela gutxi adierazi du, suhartasun
handiz, errotiko eraldaketa bat ekarri zuela Baquedanok irakaskuntza planteatzeko zeukan moduan eta jarreran. Igeltsuzko modelo bat ezarri eta hoztasunez ikasleek hura nola marrazten zuten begiratu beharrean, beste
irakasle batzuek egiten zuten bezala, «ekintzan» irakasten zuen, berak ere aldi berean margotuz, modu horretan bat etortzen irakatsiz. Eta haren irakaspenak ez ziren ikasgelan amaitzen, zeinean, adibidez, Matisseri buruz hitz egin ziezaiekeen, horrez gain ikasleek beren kabuz egiten zituzten lanak ikusten baitzituen –Morrásen
kasuan, Tàpiesek edo Millaresek, garai hartan hain miretsia azken hori, materia lantzeko zuten modua imitatuz
egindakoak–, eta edozer gauza egiteko adorea izateko aholkua ematen zien. Beti ikusarazten zien uste zutena
baino gehiago egin zezaketela, eta aldi berean ez zuen inolako nahigaberik agertzen proposatutakoa lortzen
ez baldin bazuten. Hain errespetu handia zuen, Morrásen lekukotasunaren arabera, non maistraren eta ikaslearen arteko desberdintasunak lausotzen baitzituen, eta hainbat ikaslerekin harremanak izaten jarraitu zuen
aldi batez, eta are hil baino pixka bat lehenagora arte ere, pinturari buruzko interesak partekatzen jarraitzen
baitzuten, Aquerretaren kasuan bezala; Aquerretarekin maiz samar elkartzen zen Iruñean, baita hark Antonio
López Nafarroako Unibertsitatean, Opus Deiri lotutakoan, ikastaro bat ematera gonbidatzen zuenean ere.
Halako ospea bereganatu zuen Isabel Baquedanok, non 1970ean José Moreno Galbánek Triunfo aldizkarian
aipatu zuen esanez Iruñeko Eskolaren arima zela: figuratiboak eta bestelakoak ziren pintoreek osatutako talde bat, beharbada intimistagoak eta urbanoagoak Espainiako beste leku batzuetakoak baino, Valentzia eta
Madril adibidez. Taldeko kideen artean agertzen ziren Juanjo Aquerreta lehen aipatua, Pedro Osés –zeinaren
«68ko Maiatza» zeritzon sailak, Aquerretarekin batera egina, harridura handia eragin zuen–, Xabier Morrás
–zeinak, Ingalaterratik itzulita, Londresko gaiekin egindako erliebe-pinturekin harridura sortzen zuen–, Pedro
Salaberri, Pello Azqueta...
Isabel Baquedanok ikasleei egindako ekarpenaren ideian sakonduz, harira dator Juan José Aquerretak Realidade/Realismos katalogoan (zeinean Isabel Baquedanok ez zuen lanik erakutsi) dioena aipatzea: «Hemeretzi
urte nituela adiskide bat egiteko zortea izan nuen, Isabel Baquedano, eta hari zor diot, beste gauza askoren
artean, Piero della Francesca ezagutu izana, eta inpertsonaltasunaren izaera positiboa, antzinako pinturan14.
Gentz del Valleri, Isabelen beste ikasle bati, perfektua iruditu zitzaion definizioa. Pello Aquerretak, Morrásek
ez bezala, ez zidan Isabeli buruz irakasle moduan hitz egin, artista moduan baizik. Bere lan plastikoari erabat
emanda bizi zen baina horren aurretik adiskidetasuna edo pertsonak jartzen zituen artista moduan.
Hirurogeiko hamarkadaren hasieratik, haren pinturak garaiko joeren alderdiak erakusten ditu eta aldi berean
bilaketa pertsonal, subjektibo batean finkatuta agertzen da. Madrilgo Eskolatik gertu dagoen postkubismora
laburki gerturatzen diren ahaleginetatik hasita, natura hilari buruzko interesera pasatuz berehala oso obra
landuarekin, gainbeheran zegoen informalismotik hartutako alderdiak ere txertatuz obran, zeinean figurazio berria bidea irekitzen ari den. Barjola margolariarengandik gertu dagoen espresionismo bat, dagoeneko
1964an, hirurogeiko hamarkadaren erdialdeko errealismo sozialeko beste etapa bat baino lehenagokoa da,
beren-beregi pop diren collage zatiekin landua batzuetan.
Espainia bere garapen planak abiatzen hasita zegoen, Amerikako Estatu Batuek sustatuta, herrialde horrek
american way of life deritzona sendotzen zuen, zinemak Hollywood urrun baina desiragarri baten edertasun
ereduak eskaintzen zituen... neska ilehori kabrioletdunekin eta heroi pistoladunekin.

14 Realidade = Realismos: una forma de mirar. [Erakusketako katalogoa]. Santiago de Compostela: Auditorio de Galicia, 1997, 49. or.
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Geroago, 1968-1969 inguruan, pop art-aren eta errealismo berriaren arteko beste saio batek eten bat ezarri
zuen, haren pinturaren etapa sozialeko elementu subjektiboekiko hozte errotiko bat, publizitatea collage
moduan sartu beharrean, Espainia gris hartan erreal moduan irudikatutako mundu apalarekiko kontrapuntu
moduan, gai nagusitzat edo eredutzat publizitatea egiten zitzaien objektuak hartzen baitzituen: arropa-garbigailuak, ontzi-garbigailuak, hozkailuak, telebistak... ikusi dugun moduan, formalismo objektibo eta urrundu
batez, zeinean kolorea ez den dagoeneko materia piktorikoaren kolorea, erreprodukzio teknika berriek ekoitzitakoena baizik, hala nola kartelarena.
Seiurteko horretan, artistak erakusketa kolektibo zein bakarkako askotan parte hartu zuen, eta sari ugari
jaso: 1960an, urrezko domina Baiona-Iruñea Topaketak erakusketan; 1963an, obra erosketako saria Sua
lanarekin, izenburu bereko erakusketan; 1964an jaso zuen garrantzitsuena, kritikaren saria baitzen, Bartzelonako Egungo Artearen III. Areto Femeninoan: kritikaren sari bakarra 15.000 pezetarekin hornitua15.
Prentsaren bidez ezagutzen dugu haren bakarkako erakusketei buruzko zerbait ere. 1961ean, Vila San-Juan
idazleak hainbatetan saritutako irakaslea zela esanez aipatu zuen, aparteko talentuaren jabea eta behar adinako aitortzarik jaso gabea; amaieran, Leonardo da Vinci Sfonisba Anguissolaz aritu zenez geroztik gutxienez
errepikatu den kritika paternalista gogora ekartzen duen zerbait gehitu zuen, emakume artistek Espainian
zuten egoeraz gogoeta egiteko bidea ematen duena: «Isabel Baquedanok indartu egiten digu emakume bat

15 «Arte y artistas: Isabel Baquedano premio de la crítica», Bartzelonako prentsa (identifikatu gabeko iturria), 1964ko urriak 25, Isabel Baquedano
Artxiboa.
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artearen munduan garaile moduan sartzen denean ohore guztiekin gizonaren parean kokatzen delako sinesmena, meritu berarekin»16.
Tamalez, ezer gutxi dakigu lehen obra horiei buruz –hamarkada horretako beste obra batzuekin gertatzen zaigun bezala–, zeinak erreprodukzio ez oso onen bidez baino ez ditudan ezagutzen: natura hil bat eta amaren
gaiari buruzko bat, eragin postkubista argikoa.
Alabaina, haren bilakaerak oso bizkorra dirudi, beharbada «obra bakoitzean irtenbide berriak bilatzeko beharrarengatik», Víctor Nieto Alcaidek Atril galerian 1963an egindako erakusketaren harira esango lukeenez.
Matxoaren 5etik 29ra bitartean, Isabel Baquedanok Atril aretoan izan zuen bakarkako lehen erakusketa, bere
mundu artistikoa zegoen lekuan, inoiz utzi ez zuena, informalismoa zaharkitutzat jotzen zuen garai batean.
Atril galeriak etorkizun handikoak ziruditen artista gazteen lanak erakusten zituen.
Erakusketari buruz egin zioten elkarrizketan, José Alfarok Isabelen hitz hauek jaso zituen: «Pintura, hasieran
batez ere, maisu handien obraren aurkikuntza etengabea da», ondoren Georges Braque aipatuz berarengan
eragin handikoa zela esanez, «beharbada misterio eta poesia gehien duen margolaria delako, balio plastiko
eta teknikaren ezagutza harrigarrikoa»17. Azken bi alderdi horiek laudatu zituen kritikariak Isabelen obran:
«zentzu plastiko handia du, baita teknika zaindua ere».
Kritika ugariak aintzat hartuz gero, erakusketa ez zen oharkabean igaro. Joaquín de la Puentek ere –zeinak
hainbat kargu eta zuzendariordetza izan zituen Arte Garaikideko Espainiar Museoan, baina horrez gain Antonio López aurkeztu zuen Ateneoan 1957an egin zuen erakusketa arrakastatsuan, eta zeinari artistak gutunez
eskatu zion kritika bat egiteko– genero aurreiritziak utzi zituen agerian bere komentario luzean, ez Isabelen
aurka zehazki, baina argi utzita garai hartako Espainian emakume artistei buruz idaztea denbora galtzea zela,
amatasunari lotutako funtzioa talentu artistikoari gailentzen zitzaiolako eta, ondorioz, emakume artistak pintura
uzten zuelako; Isabel Baquedanoren kasuan –beharbada berak konbentzitu zuelako bere argudioekin, beharbada haren pintura ez zitzaiolako zokoragarri iruditu, edo bi motiboengatik– arriskua hartzeko prest zegoen:
«Kasu askotan, talentuaren agerikotasunak gainezka egiten duenean, premiarik gabeko luxua da ibilbideak,
ahaleginak, egunak, hilabeteak, urteak, bokazio bati lehen gaztaroan eskainitako indar guztiak alferrik galtzea.
Horregatik, itxurak itxura, beren herenamona errespetagarri eta maitagarrien pentsamoldearekin beren patua
erabakiz jarraitzen dute. Ama margolari gutxi ezagutzen dugu bazter hauetan. Tamalgarria da. Gu, eta haien
seme-alabak, denok batera, lerde-jario egongo ginateke haiei begira. Haiek miretsiz». Emakumeari egokituko
balitzaio bezala estatu nazional-katolizistatik argi zuzenduta zegoen arazo bat konpontzea. Eta aldi berean adorea emanez izatera, Meret Oppenheimek esango lukeen moduan, «emakumea kubora jasoa»18.
De la Puentek margolariaren obran irudikatutako bi uneak aztertu zituen; margolariak figuratiboenetik abstrakziotik baino gertuagokoa zen baterako pausoa erakusten zuen, «errealitatea amets batean bezala tratatuz. Piktorikoaren ametsean. Plastizitatearen amets oroitarazlean»19. Artistak berak bere erakusketaren
kritika eskatu izanak –Víctor Nieto Alcaidek gauza bera adierazi zuen Aulas 63 aldizkarian idatzi zuenean–

16 «Pasarse al enemigo» in La Vanguardia Española, 1961ko irailak 21, Isabel Baquedano Artxiboa.
17 José R. Alfaro. «Isabel Baquedano, una pintora que pone mucha pasión», Bartzelonako prentsa (identifikatu gabeko iturria), 1963ko martxoak
12, Isabel Baquedano Artxiboa.
18 Honela jarraitzen du De la Puentek: «Hala ere guztiz ere [...] erabaki dut hamalau pronostiko biribilekin iragartzea Isabel Baquedano txit
gaztearen etorkizuna: adimena, sentiberatasuna, apaltasuna, buru-osasuna, zorroztasun konpositiboa, trebetasuna egikeran, kalitatea
materian, intonazio hunkitua, kolore adeitsua, diseinua bere neurrian, ikuspegi eguneratua, berariazko aplikazioa, [...] ebakera zehatza eta
zehazki piktorikoak diren balioen erabilera balio ikusgarrien trukean. Haren sexuaren “arrazoiek” [...] baino ezin izango dute hondatu nik Isabel
Baquedanoren etorkizunaren alde egiten dudan apustua». Joaquín de la Puente. «Isabel Baquedano» in Artes: revista quincenal informativa,
Madrid, 34. zenbakia, 1963ko martxoak 23, 17-18. or.
19 Ibid.
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jakinarazten digu bere lanari guztiz emana zegoela eta Madrilgo bere aurkezpena baliatzen zuela. Baina baita
ere, lehen ikusi dugun bezala, ez zela erraza emakume artista batentzat serio hartua izatea, nahiz eta Isabel
Baquedanok beti ukatu izan zuen emakume izateak inolako kalterik egin zionik. 1992an baino ez zuen hitz egin
Iruñeko prentsan hori balizko gai berrietarako aintzat hartzeaz.
Bestalde, nola ez gehitu Francoren Espainia atzerakada handia izan zela emakumearen emantzipaziorako, Elizaren instituziotik eta Atal Femeninotik kontrolatuta baitzegoen. Ez baitut ezagutzen era horretako kritikarik gizonezko margolariei buruz, horiek ere kasu askotan utzi egin behar izan baitzuten. Bidegabeena, kasu hauetan,
Juana Inés de la Cruzek jada ezagutzen zuen moduan, da emakumeei egoztea sistemak eragindako murrizketaren ondorioz zirena izatearen errua.
Baina José Alfaroren kritikan bere kasuan erdeinu handiagoa adierazten duten baieztapenak ikusten ditugu, ez
Isabel Baquedanorengana, zeina kontrapuntu moduan ezartzen den: «Isabel Baquedano gaur egungo margolari
handietako bat da. Ezertan ere ez du bat egiten duela urte batzuk margolaritzan aritzen ziren emakumeekin.
Neska onak ziren, dudarik gabe, baina kontu artistikoei begira arbuiagarri samar gertatzen ziren. Gauza bera
gertatzen zitzaien musikan aritzen zirenei, Chopin interpretatzen zutenean, adibidez, maisua modurik ankerrenean laidotzen baitzuten. Musikarien aurka batez ere krimenik higuingarrienak egin izan dira»20.
Baina, egia osoa esateko, era horretako komentarioak, doinu parternalistakoa bata eta argiki misoginoa bestea, zeinak, esan dugun bezala, ez ziren artistari zuzenduak, laudoriozko kontrapuntu moduan eginak baizik, ez
ziren ugariak izan.
Emakume artistak erdeinatzearen ildo horretan, nahiko esanguratsua iruditzen zait 1964an egin zen Martxoko
V. Aretoa zela eta, zeinean Isabel Baquedanok Saltzaileak obra aurkeztu zuen, prentsako kritikan haren izena
baino ez agertzea aipatua, areto hartan parte hartzen zuten emakumeen ordezkari moduan, horretaz aparte
beste inolako arretarik eskaini gabe ez obrari eta ez artistari21.
Ez da hori Víctor Nieto Alcaide kritikari eta artearen historialariaren kasua, hark obran generoko itzulinguru
erretorikorik gabe sakontzeko gaitasun handiagoa erakutsi baitzuen 1963an egin zituen bi kritika jarraietan,
Madrilgo Atril galeriakoaren ondoren erakusketa ibiltari bat egin baitzuen Isabel Baquedanok Francisco Cruzekin batera, Pontevedran inauguratua Espainiako Jaialdien barruan, erreprodukzio onekin eta Aulas 63 aldizkarian Madrilgo erakusketari eskainitakoa baino luzeagoa zen testu batekin.
Haren komentarioetan, leku bat aitortzen zion, ez artista berrien edo gazteen artean, uneko artistarik onenen
artean baizik.
Aurrekoen obrak ez «kopiatzeko» zeukan gaitasuna balioetsi zuen, esanez beste batzuek hori egiten bazuten
ere Isabel Baquedanok ekarpenak hartzen zituela beste lorpen batzuetarako. Haren pinturaren bi alderdi kontrajarri ere aipatu zituen, haren ibilbide osoa hartu zuen dualtasun bat: egitura arrazional, konstruktibo baten
eta kolorea eta materia adierazpen moduan erabiltzeko modu baten batura. Baina baita margolan bakoitzean
zerbait berria bilatzeko beharra ere22.

20 Virginia Woolfek emakumeei eta musikari buruzko nahiko antzeko kritika misoginoen berri ematen du Gela bat norberarena liburuan. Zeren eta,
nori egiten zion erreferentzia Alfarok? Ala ez zekien María Blanchard, Maruja Mallo, Ángeles Santos, Remedios Varo eta beste askoren berri,
horietako asko erbesteratzera behartuak?
21 «El V Salón Internacional de Marzo (Pintura)», tokiko prentsa (identifikatu gabeko iturria). Isabel Baquedano Artxiboa.
22 «Isabel Baquedanoren pintura hau ondorio bat eta emaitza bat da. Faltsutasun konspirazio ororen aurrean, hark benetako pintura bat sortzeko
eskola-asmoa ezarri du, haren adierazpenaren zintzotasun esklusiboarekin, susmatzen eta sentitzen dugun errealitatearen irudi plastiko batekin.
Pintura hori guztia asmatzeko eta sentitzeko egina baitago». Víctor Manuel Nieto Alcaide. «Baquedano: una nueva pintora» in Aulas 63, Madrid,
1963, Isabel Baquedano Artxiboa; eta «La realidad pictórica de Isabel Baquedano» in Publicaciones Españolas. Cuadernos de Arte. Isabel
Baquedano Artxiboa.
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Baquedano eta errealismo berriak
Hamarkada horretan (hirurogeikoan) haren obraren eraldaketa geldiezina izan zen, bera barruan hartzen
zuen espainiar testuinguruarekin harremanetan, gero eta adiago nazioartekoari, zeinean pop-arta ari zitzaion
nagusitzen joera materiko eta informalistei; espresionismo abstraktuaren eta kontsumo gizartearen iritsieraren aurreko erreakzio moduan sortutako mugimendu angloamerikarra zen hura, pintura figuratiboaren eta
errealismo amerikarraren zilegitasuna berreskuratzen zituena.
Hirurogeiko hamarkadaren hasierako urteetan kontsumo gizartearen, amerikar irudikeriaren, neurri bateko
ebidentzia bazegoen jadanik Espainian, landako populazio langilearen hirirako, eta hirurogeita hamarreko
hamarkadan artean ere atzerrirako, aldaketarekin batera.
Pintura figuratiboaren eta errealismoaren itzulera ere gertatu zen, modu naturalean, berrituta. Donostian
artean ere abstrakzioaren defentsa sutsua egiten zenean modernitaterako irekidura moduan, 1961ean, Madrilen, eta baita Valentzian eta Bartzelonan ere, kritikarien eta artisten artean bidea irekitzen ari ziren terminoak ziren figurazio berria, errealismo kritikoa, errealismo soziala, errealitatearen kronika23. Ideia marxistek
edo besterik gabe ezkertiarrek bultzatuta eta diktaduraren giro zapaltzaileak salaketa eta protestako artea
bultzatzen zuelako, zeina argia eta irmoa izatea nahi zen. Errealismo kritikoaren aitzindarietako bat Estampa
Popular mugimendua izan zen, zeinak arte aldarrikatzaile eta ekonomikoki eskuragarri baten ideiaren inguruan batzen zituen artistak –horretarako grabatua harturik ardatz moduan–, kontzientziak astintzeko eta
disidentziak motibatzeko, José Ortegak gidatua, hari Espainia osoko artistak batu zitzaizkiolarik. Agustín Ibarrolaren –Bizkaiko Estampa Popularren liderra– zurezko grabatuak, euskal langileriaren eta zapalkuntzaren
epikarekin, modu onean eros zitezkeen eta zabalkunde handia izan zuten. Valentzian ere sortu zen Estampa
Popular, 1964an, geroago Equipo Crónicako kide izango zirenen eskutik. Eduardo Arroyok –Parisen hezia eta
gero hara erbesteratua– eta beste artista batzuek, Juan Genovések eta beste askok, errealismoari bizitza
berri bat ematen zion arte ezinbestean konprometitua egiten zuten, arte berriz zeharkatutako norabide politikoa.
1963 eta 1964 artean Isabel Baquedanoren artea eraldatzen joan zen hala gaiei nola teknikari zegokienez. Figurazio berria, 1963 eta 1964 bitartean, pintura abstraktua gogora ekartzen duten elkarren ondoan ezarritako
orban planoen amalgama batetik abiatuta eratzen diren giza forma doi-doi hautemangarrietan gauzatzen da.
Margolanaren erdian, edo albo batean, kontzentratutako figurak iradokitzen dira, misteriotsuak, beste izaki
txiki batzuei atxikiak eta beltzaren, grisaren, okrearen eta morearen arteko kolore itzaltsuetan eginak. Nekez
bereiz dezakegu bizkarra emanda edo aurrez aurre dauden, baina ondo hautematen da adierazten duten zentzua, oinazearena: etapa labur bat, Juan Barjolaren, Francis Bacon margolari handiari sarbidea eman ziona
beharbada, obrarekin ere lot daitekeena24.
Nolanahi ere, Valentziako Martxoko V. Aretoan parte hartu eta gero, 1964an, non, lehen esan dudan bezala,
aipatua izan zen –«Hainbat sinatzaile femeninok parte hartzen dute probetxuz erakusketa honetan: Isabel

23 Geroago, Vicente Ameztoy, Andrés Nagel, José Llanos eta abarren belaunaldi gipuzkoarrak berreskuratuko zuen, pop-etik, irudikapen berria.
24 Erreprodukzioak dira nire oinarria, kasu honetan Isabel Baquedanoren koloretako diapositibak, lokalizatu gabeko obrak erakusten dituztenak;
erabat identifikatzen dira Juan Antonio Aguirrek, 1966an Madrilgo Círculo 2 galerian, egindako bakarkako beste erakusketa baten harira,
bigarren etapatzat jotzen duenarekin lotuta deskribatzen dituenekin: «Laranja kolore mamitsu hura, margolana melodikoki konposatzen zuen
gris garbi hura, okre eta beltz bihurtzen doaz. Fruta haiek eta mahai-zapi hark (uste dut 1963ko natura hil materikoei buruz ari dela) figura
beldurtu eta misteriotsu batzuei uzten dieten lekua. Etapa figurazionista honen zentzu konstruktibo berria erabatekoa da. Giza pertsonaiak
erdiko edo alboko gune batean estutzen dira, tentsio berezia sortu beharko duten postura behartuetan. Ezin da ukatu Barjolaren obraren
ezagutza dagoela margolan hauetan, baina ezagutza horrek ez dio eragiten margolanen funtsari, haien oinarri informalistan baino ez du uzten
bere kutsua». Juan Antonio Aguirre in Artes: revista quincenal informativa, Madrid, 76. zenbakia, 1966ko maiatza, 27. or.
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Isabel Baquedano lokalizatu gabeko
obra bati eusten, c. 1964

Baquedanok mihisearen aprobetxamendu beroa adierazten du “Saltzaileak” lanean, eta ezaugarri horrek
Simón Becerrarengana eramango gaitu, kolorea bikaintasunez nagusitzen erakusten dituzten “Volvoretak”
leuntasunez eta fantasiaz sortu zituen venezuelar batengana»–; baina Bartzelonako Maiatzeko Aretoan eta
hiri bereko Egungo Artearen III. Areto Femeninoan izan zuen parte-hartzearen ondoren ere, figurazio berria
deitu zenetik errealismoaren aukeretarako lerratze bat nabari da margolariarengan: soziala, kritikoa, testimoniala... joera jakin bati lotu gabe, baina behin betiko motibatua «mundu guztiak ulertuko duen pintura»
egitea lortzeko, Iruñean esan zuen bezala, Gaur egungo sei artista erakusketa zela eta, 1966ko otsailaren
26an; erakusketa hartan, Alfredo Alcaín, José Vicente Aguirre, Antonio Blardony, Ángel Orcajo eta Manuel
Prior artistekin partekatu zuen erakustokia Nafarroako Museoan25.
Bere pintura sozial berriari buruz, zeina publizitate zatien collageak elementu esanguratsu moduan txertatuz
lantzen zuen sarritan, Víctor Nietoren aipu hau jasotzen dut giroan zegoenaren lagin moduan: «Madrilen
erreferentzia laburrak baino ez genituen, Valentzian errealismoaren aukera eta beharra ulertzeko modu bat
sortzen ari zela, [...] asmo kritiko bat dago Espainian hainbat gauza agertu baitira. Lehenik, Espainian, azken

25 «Isabel Baquedano, exposición en el Museo de Navarra», prentsako elkarrizketa, Luis Mollák egina, Pamplona, 1966ko otsaila-martxoa. Isabel
Baquedano Artxiboa. Erakusten den Isabel Baquedanoren obra Rugby deritzon collagea da, Madrilen aurkeztua, Círculo 2 galerian.
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Gizon guztiak berdinak dira, 1964
Galduta

urteetan, publizitatearen gorakada kezkagarria sentitzen da [...] publizitatea errealitatearen mitifikazioa da,
mitifikaziorako bitarteko bat»26.
1966an, Madrilgo Círculo 2 galerian egindako erakusketan, zeina Isabel Baquedanoren arrakasta handietako
bat izan zen, haren obra errealismo sozialaren eta pop-artaren estimulu batzuen artean mugitzen zen. Denbora tarte bat zeraman (beharbada 1964az geroztik ari zen horren inguruko ikerketa egiten) irudikatutako irudiekin kontraste gogorra egiten zuten publizitateko elementuak collage moduan txertatzen: adibidez, itxura
apaleko jendea, gerraostekoa, kartel limurtzailez inguratua, haietan «Coca-Cola» irakurtzen zela zoriontasunaren sinbolo moduan. Arte kritika gizonaren alienazioaz mintzo zen Isabel Baquedanoren obrei erreferentzia
egitean, Gizon guztiak berdinak dira adibidez, collageko esloganarengatik, ilea galtzearen aurkako produktu
baten gainean.
Ángel Crespok aipatutako erakusketarako hautatu zituen obrak publizitateko collageek eratuak ziren: Rugby,
007 eta Gizon guztiak berdinak dira; prentsako eta aldizkarietako edo katalogoetako zuri-beltzeko erreprodukzioen bidez baino ez ditugu ezagutzen lan horiek27. Emakumeen ile-apaindegia margolanaren kasuan,
aldiz, bi bertsioak daude lokalizatuta: tamaina txikiko olio bat, arretaz margotua, zeinean mundu apal, geldi
baten eta imitatu beharreko eredu glamourrez betearen arteko kontrastea, zentzugabekeria hautematen den.
Kasu honetan, Alfredo Alcaínen, desagertzen ari ziren munduen margolariaren, «errealismo madrildarra»
delakoarekin lotzeko moduko obra bat: izenburu funtzioa duen errotulu zorrotza, kuxkuxean aritzeko errezela
daukan atea eta, goian, erakusten den orrazkera sofistikatua –modernitatearen ikono–. Bada Emakumeen

26 Víctor Nieto Alcaide. «El nuevo realismo de ANZO» in Artes: revista quincenal informativa, Madril, 69. zenbakia, 1965, 23-24. or.
27 Litekeena da azken hori haren obra biziki estimatzen zuen amerikar batek erosi izana.
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007, 1965
Galduta

ile-apaindegia izenburua duen tamaina handiagoko beste bertsio bat, Bartzelonako Maiatzeko Aretoan parte
hartutakoa hura ere.
Ángel Crespok 007 erreproduzitu zuen Madrilen «Pop-arta, haren eraginak eta espazioaren kontzeptu berri bat» izenburuarekin zabaldu zituen erakusketetan28. Philip Morris bildumako pop serigrafien erakusketa
komentatu ondoren, Madrilgo beste erakusketa batzuekin alderatu zuen, Ana Peters pop alemanarenarekin, Boix, Armengol eta Heras neorrealistenarekin eta Isabel Baquedanorenarekin, honako hau baieztatuz:
«Errealismo sozialeko pinturarekin lotuago, Isabel Baquedanoren erakusketak komentario figuratibo urardotuak ehuntzen ditu –metodo “ortodoxoak” erabiliz– mihisean sartzen dituen esloganen eta egunkarietako
iragarkien artean. Hemen kontua ez da kubisten espediente antzekoek bilatzen zuten pinturaren eta munduaren arteko batura; egunkari ebakinaren sarrerak balio plastiko bera dauka, baina baita asmo sakonki –eta are
mingarriki– kritikoa ere. Beti izan diot fedea margolari gazte honi, eta ez nau harritu haren artearen biraketa
asmatzaile honek»29.
Bere artikuluan erreproduzitutako obraren antzekoei buruz ari zen (007), zeinean filmaren kartelaren zati
batek, bere pistola enblematikoarekin, margolanaren goialde ia osoa hartzen duen, behealdea haur jolasen
irudikapenek zeharkatzen dutelarik erritmikoki, arrotz baina mehatxu moduan nagusitzen den ihesbidezko
mundu horren inguratuta. Gizon guztiak berdinak dira lanean, jende apalak osatutako talde batek gizonentzako lozio bat du aurrez aurre, izenburuak azpimarratzen duen umore kutsu batez, haren esloganak hau baitio:
«siempre que usen Pour Monsieur» («Pour Monsieur erabiliz gero betiere»).

28 Ángel Crespo. «El pop-art, sus repercusiones y un nuevo concepto del espacio» in Nueva forma: arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente,
arte, 4. zenbakia, 1966, 50-51. or.
29 Ibid.
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Círculo 2ko erakusketa hura Amalia Aviarekin partekatutako beste baten jatorria izan zen; errealismo sozialaren barruan ibilbide sendotua zuen Aviak. Valentziako Val i 30 aretoan egin zen erakusketa hori, 1967an,
Espainiako pintura errealistaren aldaera guztiei eskainitako denboraldi bat inauguratuz.
Izan ere, erakusketak berak errealismoaren bi bertsio eskaintzen zituen. «Amalia Aviaren eta Isabel Baquedanoren obrak beren maila kontzeptualarengatik eta beren lexikoarengatik bereizten dira. Kontzeptualki, Amaliaren obra baieztapen eta arbuio moduan aurkezten da. [...] Irizpide leheneratzailez hura ere, Isabel Baquedanoren obra modu berean antitetikoa da. Pop esperientziari sarbidea emanez, “collageak” bizi-esperientzia
jakin batzuen kontrapuntu ironikoa dira, antitesia, eta haiek desmitifikatzen laguntzen dute [...] naturalismoaren eta kolaketen arteko kontrasteak ezohiko sentsazio hori sortzen du, zeinak haren istorioek komunikatzen
diguten ziurgabetasun sentimendua indartzen duen»30.
Hain zuzen ere, Equipo Crónica taldearen mentore Tomàs Llorensen ustez «mugimenduko ekarpenik garrantzitsuenetako batzuk» sortzen ari ziren hirian; Baquedanoren obraren eraldaketa osasuntsua aitortzeaz gain,
Círculo 2n ezagutua, Amalia Aviarena baino gustukoago zuela esaten zuen Llorensek31.
Haren kritika da Isabelen obrak jaso zuen garrantzitsuenetako bat, nahiz eta hurbilketa semiotikoan Llorens
urrun egon alderdi bat balioestetik, inkongruente baitzeritzon publizitatea ironiaz erabiltzen ausarturik margolariak naturalismotik eratorritako irudikapen modu bat erabiltzen jarraitzeari. Elementu zentzu-emaileak
(collagea, eslogana-izenburua), zioen, ez datoz bat sintaktikoki tradizio naturalistarekin. Dakigun moduan, Isabel Baquedanoren collageen zentzu kritikoaren eta Equipo Crónicaren pop amerikarraren egokitzapen gisako
bertsioaren artean desberdintasun gaindiezinak daude; ez, ordea, aurkakotasunik. Baina, horrez gain, Isabel
Baquedanorentzat bere obraren une interesgarria dena, garrantzitsua berritasunerako pauso moduan baina ez
etorkizunerako lan metodo gisa, Equipo Crónican estilo teorizatua eta eztabaida politikotik definitua bihurtu
zen, are bere aldaketetan ere, Solbes hil zen arte, 1981ean.
Argi dago irudikapenari aurre egiteko moduen artean desadostasun oso nabarmenak zeudela, prestakuntzako lekuen eta zentroen arabera, baita artisten ibilbide eta ideologia desberdinen arabera ere. Susmoa dut
Renauk Valentzian izan zuen presentzia mitikoa, erbesteratua izan arren, talde errealisten ugaritasunaren
sustraietan egon zela, hala nola Hondo, Realismo Crítico, Equipo Crónica...; artearen kontzeptu politikoa eta
irudiaren manipulazio teknika ere desberdinak ziren Madrilgo errealistek eta Madrilen prestatutakoek zutenarekin alderatuta32.
Pintura irudikatzaile berriak askotariko orientazioak zituela agerian geratu zen Madrilgo beste erakusketa
batean, non Isabel Baquedano Ayllón herriko bizitokiko kideekin agertu zen: Luis Fernando Aguirrek, Alfredo
Alcaínek, Isabel Baquedanok, De la Cámarak eta Ángel Orcajok Madrilgo Zientzia Politiko eta Ekonomikoetako Unibertsitatean egin zuten erakusketa 1968ko martxoaren 21etik 30era arte, mugimendu komun bateko
kide izateko inolako asmorik gabe (hala ohartarazten zuen Víctor Nietok idatzitako testuak), baizik eta, besterik gabe, bere eduki kritikoaren bidez hainbat alderdi esplora zitzakeen pintura figuratiboa egiten zuten kide
moduan, hark katalogoan adierazten zuenez: «Erakusketa honetan elkartuta agertzen diren bost margolariak
ez ditu inolako korronteri, joerari, mugimenduri edo talderi dagokion loturak batzen. Alferrikakoa litzateke

30 Vicente García Cervera in Amalia Avia, Isabel Baquedano. [Erakusketako katalogoa]. Valentzia: Galería Val i 30, 1967.
31 Tomàs Llorensi egotzitako artikulu honetan: «Notas sobre la situación actual del realismo en España. Isabel Baquedano», 1967ko datarekin.
Isabel Baquedano Artxiboa.
32 Hau idatzi eta gero, Renauren eragina dela eta, Mercé Ibrazen artikulu bikaina jaso dut, El País-Cataluña egunkarian argitaratua, zeinean argi
erakusten duen, Renau Erakusketari buruz ari dela, Valentziako taldeko kideengan izan zuen eragina. Mercè Ibarz. «Renau y los demás» in El
País, 2019ko ekainaren 19a.
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Dena doa hobeto Coca-Colarekin, 1965
Galduta

joera bat definitzen saiatzea artista hauek aurkezten diguten obra aintzat hartuta, esan baitaiteke margolari
adina joera daudela [...]. Errealismoaz hitz egitean, errealitatearen erreprodukzio fidelean pentsatu ohi da.
Baina margolarien edo kritikarien artean errealismoaz eztabaidatzean, hori ez da modu berean ulertzen»33.
Erakusketa hori, Luis Gordillorekin emendatua, Munichen aurkeztua zen aurretik, Kultura Hispanikoko Institutuari esker, Spanische Maler 67 erakusketan, 1967ko azaroaren 20tik abenduaren 6ra arte. Hain zuzen ere,
Gordilloren buru popetik Ángel Orcajoren geometria urbanoetara, edo Gizon guztiak berdinak dira obrako
errealismo sozial collagez lagundura, zeinak katalogoan dauden, errealitateari begiratzeko eta errealitatea
interpretatzeko oso modu desberdinak daude, hori Luis Fernando Aguirreren 14 mugimendu gimnastiko Lasaitasunarekin Pando andrearentzat obrako binetak edo Alfredo Alcaínek margotutako Camp erakusleihoa
kontuan hartu gabe. Horrek adierazten du, Víctor Nietok zioen moduan, moduak baino gehiago belaunaldi-interesak batzen zituela.
1968an, Baquedanok aldaketa garrantzitsuak hautemateko aukera ematen duten obrak erakutsi zituen Valladoliden, publizitatea margolanaren motibo izatera iragan baitzen. Aldi berean, kartelen kolore garratzen
erabilera nabari da, baina alde batera utzi gabe, bestalde, Llorensek haren tradizio naturalistarekin lotzen
zuen molde halako bat eta beharbada errealismo madrildarrari arrotz ez zaiona. Obra horietako batek, zeina
erakusketa honetan ikusgai dagoen, Dena doa hobeto Coca-Colarekin, obran beste iragarki batzuekin batera txertatuta dagoen collage bat du gaitzat, bere aurreko margolanetako bat34. Itxura moderno-burgeseko
bikote tipikoa irudikatzen du egunerokotasun arrunteko inguru batean, non txikle-makinak espazioan zintzi-

33 Isabel Baquedano Artxiboa.
34 Pixka bat geroago argazki intimo batetik, bi figura bizkarra emanda, bera beste gizon batekin, kopiatu zuen bezala; horiek Alcaínek Marienband
izenburua eman zion margolanean erreproduzituta ikusten ditugu, 1972 inguruan margotutako lana, eta Bikotea obrako gai moduan erabiliko
zuena, Seiquerren 1978an egindako erakusketaren katalogoan erreproduzitutako obra. Isabel Baquedano Artxiboa.
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lik uzten dituen koloretako bolatxo batzuk, giroan flotatzen, inkongruentzia esplizituko elementu moduan.
Beharbada une horretan hasi zen argazki proiekzioak erabiltzen bere pintura egiteko.
1968 da, bestalde, haren amaren heriotzaren urtea udako familia-egonaldi batean.
Une horren eta hurrengo urtearen artean, eguneroko bizitzak kultura industrialean ezartzen dituen beste natura horren irudikapenean lan egin zuen. Irudien irudiak margotuz, hala nola ontzi-garbigailuak, hozkailuak,
telebistak (horietako batzuk katalogo honetan ikus daitezke), horrek dakarren distantzia emozionalarekin;
Alberto del Castillori, zeinak beti babestu zuen, gehiegizkoa iruditu zitzaion distantzia emozional hori bere
hoztasunarengatik.
1969ko otsailaren 8tik 21era arte, bakarkako lehen eta azken erakusketa egin zuen Bartzelonan –hango kritikak oso ezaguna zuen han 1961az geroztik erakutsi zituelako bere lanak–, Ateneoaren aretoan. Katalogoaren
diseinuak berak, testu informatiboa beste apaingarririk eta maiuskularik gabekoa, modernitateari eta artea
ulertzeko modu konformagaitz bati lotuta agertzeko nahia uzten zuen agerian. Baina haren gaia, egunerokotasuneko objektuak gai nagusi eta bakar bilakatuta, agerian uzten zuen ez zirela atsegin izatera bideratutako
obrak, baizik eta, hain zuzen ere beren tratamendu konpositibo itxuraz klasikoan, ikuslea nahastera. Benetan
nahasgarriak errealismoaren eta urrutiratzearen arteko konbinazioarengatik, margolanaren zentzua alderantzikatzen baitzuten, publizitateko spot baten eredua kopiatuz. Izenburuak literala ziren orain: Hozkailua,
Ontzi-garbigailua, Telebista...
Hilabete batzuk geroago, Isabel Baquedano Madrilgo estudio batean aurkitzen dugu, Miguel Veyrat idazle
eta Nuevo Diario argitalpeneko kazetariak elkarrizketatua: «Gustatzen zait zure aro hori, Madrilen jaioa,
orain, zure Iruñea utzi eta gero, zure Arte eta Lanbide Eskola, non irakasle zinen, eta Manzanares ibaiaren
ertzera etorrita, imitatzen eta ordezkatzen zaituzten objektuen artean bizirik egotearen etsipen ankerra margotzeko. Eta zuk esaten didazu: –Hozkailuak margotuz hasi nintzen. Misteriotsuak eta desatseginak irizten
nien, “gorputegi” txikitxoak bezala, okela hilen, barazki izoztuen beren kargamentu osoa eskaintzen. Pintura
gusturago asma nezakeen. Kolore planoetarako, argitsuetarako egokitzen zen... Eta, ikusten duzu, kolore
berri horiek publizitatetik hartzen ditut, baita tresna berrietatik ere, karteletatik, aldizkari ilustratuetatik.
Hori da»35.
Bere aurreko pintura sozialaz galdetu zionean, esan zuen neurri batean, hura erabat utzi gabe, beste biraketa
batean zegoela: «Hozkailuen eta telebistaren hau ere pintura soziala da neurri batean. Baina ez da guztiz
soziala, gehiago du errealetik. Ikusten nuena margotu dut». Aurrerago, ordea, sail horri buruzko komentarioak sortzen dira: «Nire begirada berdez dagoen margolan horren gainean pausatzen da [dio Veyratek], non
gizon bat telebista batetik mintzo den. Fazati samarra da gizon hori, barre pixka bat egin duzu haren kontura,
baina zuk margolan horretan arazo piktoriko hutsak baino ez zenituen konpondu nahi, kolore berriak eman,
garratzak, adierazkorrak berez. Baina, jakina, ni bat-batean literaturaz ari naiz hizketan, eta zu pinturaz baino
ez, guneei buruz, iraungipenei buruz, balio piktorikoei buruz, zeinak –zuk ondo diozun bezala– azaltzen zailak
diren»36.
Obra horiek Bartzelonako Ateneoan erakutsi zirenean, bost urte lehenago kritikaren saria eman zion epaimahaiko kide batek, Alberto del Castillok, obra horri hotzegi iritzi zion, laborategiko esperimentu moduan
aitortza emanik, ikusten baitzuen margolaria, bere paleta argitu arren, gehiegi hoztu zela: «bere iragana

35 Miguel Veyrat. «Isabel Baquedano: grave momento de crisis de pintura» in Nuevo Diario, 1969. Isabel Baquedano Artxiboa. Horrela
erreproduzitu zituen Veyratek artistaren hitzak.
36 Ibid.
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alde batera utzi beharrean, hari gaur egungo esperimentuaren emaitza positiboak txertatuko balizkio, Isabel
Baquedanok, margolaria baita bete-betean, askoz ere lur sendoagoa zapalduko luke»37. Eta hala ere Radio
Barcelonako komentarista Lina Fontek beste modu batez ikusi zuen: «Post-informal deritzonaren barruan zuzenean sartutako obra da harena. Hau da, kontsumo gizartearen gutiziak asebetetzeko baliagarri den orotan
inspiratutako figurazioa. Etxetresna elektrikoak, ontzi-garbigailua, telebista... Eguneroko bizitzaren transposizio erreal modu honetan, ez dago, horrenbestez, poesiari edo irudimenari irekitako eremurik, beharbada
horren ondorio da osotasunaren hieratikotasun hotza, artistak lortua –ez daukagu inolako dudarik– gaitzesteko asmo berariazkoarekin. Margolaria, bere asmoa gauzatzeko, tinta planoaz baliatzen da, publizitate
karteletako tekniken antzera. Tonu argiak, pastelatuak, ordenazio geometrikoa eta, esan dut lehen, plastikaren zentzu hotz eta hotzikara-eragilea, zeina gaur egungo etxe-barne moderno “estandarreko” bizitzaren
lekukotasun zehatza den»38.
Hiru obrak erakusten digute argi eta garbi irudikatu nahi zen errealitate hotzeranzko lerratze hori: autoa daukan bikote gaztearena, zeinaren izenburua ezezaguna den; Ontzi-garbigailua; eta Telebista. Zentzu guztietako eskasiaren munduaren aurka ongizate promesa gisa proposatzen zen mundu gizagabetuaren lekukotasun
diren hiru obra.
Baina obra horiek ere ez zuten gogobetetzen Isabel Baquedanoren ustez arteak behar zuena. Horregatik esan
zion, Miguel Veyrati, elkarrizketaren egileari, berrogeita hamarreko hamarkadako urteez geroztik, Tàpiesekin
eta Millaresekin, ez zela ezer garrantzitsurik egin, Amerikan izan ezik..., non beharbada pintura bertan behera utziko zuten, baina gutxienez aurrera egiten ari ziren.
1969ko maiatzaren 5etik 29ra arte, «gaur egungo 5 emakume margolari: isabelbaquedano, mariadans, maría
droc, menchu gal eta pepisánchez» (sic) erakusketan parte hartu zuen, Madrilen hori ere, Puente Cultural
elkarteak antolatuta; ez dakigu ezer ere izan zuen oihartzunaz, ez daukagu haren berri inprimaturik. Oharkabean igaro zen, ordurako margolarietako asko oso ezagunak izan arren?
Hirurogeita hamarreko hamarkadan sartzen ari gara, eta berriro erreparatu beharko diegu Isabel Baquedanok Iruñean eta Euskal Herrian emandako pausoei. Lehenik, esan behar da Miguel Veyratek bere elkarrizketan adierazitako «Iruñeko Arte eta lanbide Eskola uztea» ez zela, berez, gertatu. Hain zehatza izanik artikulua,
galdera moduan geratzen da. Baliteke artistak eskuratutako baimenetako bat izatea, kasu honetan Madrilgo
etxebizitza batean estudio bat instalatzearekin lagundua, aldizka hara joan eta han lan egin zezakeelarik,
hiriburuan baitzuen adiskide artisten hasierako gunea eta garrantzitsuena, eta han bizi baitzen haren ahizpa,
zeinarekin oso harreman estua izan zuen.
Bien bitartean, Isabel hainbat lehiaketatan parte hartzen ari zen Bartzelonan eta Valentzian ere, eta ezaguna
eta balioetsia izaten hasita zegoen arte espainiarraren panoraman, aukera figuratibo mugikor baten barruan,
zeinean errealismo soziala eta bere eremura eramandako pop eraginak sintetitzatzen zituen.
Horrela, 1964 eta 1971 artean, gutxienez lau aldiz aurkeztu zuen obra Bartzelonako Maiatzeko Aretoan,
Asociación de Arte Actual elkarteak sortua; lehiaketa hura, gerraosteko Bartzelonan maiz gertatzen zen
moduan, artistek antolatzen zuten osorik. Isabel Baquedanoren izena V. (1964), IX. (1967), X. eta XII. aretoetan agertzen da, gero laburki komentatuko dugun beste batekin txandakatuz, Egungo Artearen Areto
Femeninoarekin.

37 Alberto del Castillo. «Exposiciones, Isabel Baquedano en el Ateneo Barcelonés» in La Vanguardia, 1969 (data zehatzik gabe). Isabel Baquedano
Artxiboa.
38 Lina Font. «Mosaico de las Artes», Radio Barcelonako saioaren transkripzioa, 1969ko otsailaren 26a. Isabel Baquedano Artxiboa.
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Valentziako Martxoko Aretoa ez bezala, zeina neurri handi batean errealismo kiritikoetara bideratzen zen,
Maiatzeko Aretoa harro zegoen hartara jotzen zuten berezitasun guztietara irekita egoteaz. XIII. Maiatzeko
Aretoan, 1968ko maiatzetik 1969ko apirila arte, zuzendariak, Santi Surós i Fornsek, jada gerraostean hasita
berritze artistikoan inplikatutako margolaria, esaten zuen, beste gauza batzuen artean, «Arte abstraktuko,
pop-arteko, op-arteko, errealismoko, konstruktibismoko obrek» hartzen zutela parte, «“Tuset-Street saila”
zeritzon artearen sail aparta batekin batera39».
Egungo Artearen Areto Femeninora ere gonbidatu zuten, hura ere artistek Bartzelonan sortua –Mª Asunción
Raventós, Mercedes de Prat eta Gloria Morera–, Àngel Marsàren aholkularitza teknikoarekin 1968ra arte,
zeinaren antolakuntza osoa emakumeen esku geratu zen, kritikaren arloan izan ezik, zuzendaritza karguen
mugikortasun handia ere adostuta40.
Katalogoetan testu interesgarriak sartu ziren, horietako batzuk, Concha Alós idazlearena adibidez, orientazio
feminista nabarmenekoak, labar-pinturen egiletza femeninoa aldarrikatuz; Areto Femeninoa egitearen pertinentzia azalduz, edo, Àngel Marsàren kasuan bezala, bereiziz arte femeninoa espezifizitate moduan eta Arte
Femeninoaren Aretoa genero moduan.
Ángeles Santos, Maruja Mallo, Juana Francés eta Julia Minguillón omendu zituzten orduko hartan; artista
ezagunek aurkeztu zituzten beren lanak, Carmen Laffónek adibidez, eta parte hartu zuten Marta Cárdenas

39 Tuset-Street Sailak frankismo berantiarrean modernitatearen gordeleku bat izan zuen Bartzelonako kaleari egiten dio erreferentzia, Londresko
Carnaby Streeten antzera.
40 Antonio del Castillo. «VII Salón Femenino de Arte Actual» in Diario de Barcelona, Bartzelona, 1968ko urriaren 5a.
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eta Mari Puri Herrero artista gazteek ere; hartan, hirugarren ekitaldian, 1964an, lortu zuen kritikaren sari
bakarra Isabel Baquedanok, lehen esan bezala, 15.000 pezetarekin hornitua. VI. Aretoan ere parte hartu zuen
artistak, 1967an, VII.ean, 1968an, eta IX.ean, 1970ean egina.
Valentziako Martxoko Aretoari dagokionez, ohartzen gara Bartzelonako lehiaketek deialdi oso zabalei erantzuten bazieten ere joera edo lerro artistikoei dagokienez, honako honetan, Valentziako Agrupación de Artistas de Arte Actual elkarteak antolatua eta VI. deialdian Levanteko artistei eskainia, oso handia zela «errealismo berrien» presentzia. Hala adierazi zuen Martxoko VI. Aretoaren katalogoan Vicente García Cerveraren
kritikak: «Erakusketan ikusten den plastikaren panorama orokorrari dagokionez, begien bistakoa da artearen
mugimendu orokorraren baieztapena: pintura kontenplatiboa, koadroa inguruaren ziega eta atzemate moduan, gizonari bizi-indarrik duen ezer komunikatzen ez dion pintura mutu hori, ordenarik gabe erretiratu zen,
eremu zabala utzita arte inkisidore bati, protestako eta baieztapeneko pintura bati, zeinaren teknikak eta
ikuspuntuak errealismo sinkretiko horretan aurkitzen ditugun definituta [...]. Ukazioaren pintura Genovésen
kasuan, zeinarengan figurak eratzeko erabilitako elementuak –itsasgarriak harrizko zurruntasuna ematen
dieten oihalak– perfekzioz egokitzen zaizkion haren pinturak eman nahi digun izaki alienatuaren irudiari [...]
eta Anzoren objektibotasun amorratuko teknikan». Kritikaren edo ukazioaren adierazgarri moduan aipatu
zituen Juana Francés, Monjalés, Boix eta Jacinta Gil Roncalés ere. «Horietan guztietan gelditu behar dugu,
gonbidatzen baikaituzte, ez ikustera, gogoeta egitera baizik»41.
Testuinguru horretan erakutsi zituen bere lanak Isabel Baquedanok, hala Martxoko Aretoan nola Amalia
Aviarekin partekatutako bakarkakoan, zeina aurrez komentatu dugun. Martxoko XII. Aretoan, 1971n, Bidali
zure dirua diru gehiago irabaztera erakutsi zuen.
Lehiaketa horrek ere argitaratu zuen katalogo bat, zeinean, besteak beste, José Mª Moreno Galvánek, Valeriano Bozalek, Ángel Crespok eta Víctor Nieto Alcaidek idatzi zuten.

Iruñea-Madril
Badakigu Isabel Baquedano Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolan irakasle numerarioa izan zela 1957tik, gutxienez, 1988ra arte, eta orduan, aurretiko erretiroa hartuta, Madrilerako aldaketa behin betikoa egin zela, nahiz
eta beti eutsi zion Iruñearekin zuen harremanari. Ez zuen inoiz utzi Yanguas Miranda kaleko 7.eko etxebizitza,
zeinean margotzen zuen eta bere obraren zati bat gordetzen zuen42.
Baina Arte eta Lanbide Eskolako Lanak ez zuen Iruñean atxiki, 1964an, Luis Gordilloren arabera, Isabel
Baquedano harekin baitzegoen Madrilgo ikastetxe batean eskolak ematen, eta han ezagutu zuten elkar –Isabelek marrazketa irakasten zuen eta Gordillok, frantsesa–.
Bestalde, 1969an Miguel Veyrat idazle eta kazetariak zioen, ikusi dugun moduan, artistak Iruñeko bere lanpostua utzi zuela Madrila joateko, eta han zortzigarren solairu batean bizi zela, La Arganzuela plazaren
ondoan; eta han egon zela Veyrat bera Isabel elkarrizketatzen eta haren pop pintura ikusten. Han, aurreko
etapetako obrak ere erakutsi omen zizkion Isabelek, haietako batzuk «rosellinni» zirela esanez –errealismo
soziala, nik uste–.

41 Vicente García Cervera. «En Valencia: VI Salón de Marzo» in Artes: exposiciones, estudios, crítica, Madrid, 68. zenbakia, 1965ko apirilak 23,
22-23. or.
42 Han egin nion bisita laurogeiko hamarkadaren amaieran eta margolan asko erakutsi zizkidan, hala garai hartakoak nola lehenagokoak, eta
suharki gomendatu zidan Caspeko —han pasatzen nituen nire familia-oporraldiak— Latorre hoteleko jabeak bisitatzeko, adiskideak eta bere
obraren bildumazaleak, eta Mercedes Navarroren familiakoak.
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Hala ere, bien bitartean, 1966an, Madrilgo Círculo 2 erakusketa egin zuen urtean eta Nafarroako Museoan
Gaur egungo sei artista erakusketa egin zen urtean, Euskal Eskolako Danok taldeko ordezkari moduan agertzen zen, eta halaxe jarraitu zuen 1968-1969ra arte.
Danok taldearen erakusketa fundazionala Iruñean egin ez bazen ere, nire ustez neurri batean arazo politikoengatik, leku bat aurkitzeko arazoen ondorioz baina baita barruko desadostasunengatik ere, Isabelek
izendapen horrekin lotutako bileretan eta jardueretan parte hartu zuen: adibidez, Donostiako Barandiaran
galeriak, zeinaren jabeak Jorge Oteizaren konfiantza galdua zuen, antolatutako Euskal Eskolaren erakusketa
egitearen aurkako jarreran.
Argi zegoen Danok taldearen erakusketa, bere musika eta dantza taldeekin, Oteizak diseinatua zela, eta
proiektuaren berri zuen artistak. Baina Oteizak proposatzen zituen datetan ezin izan zen areto egokia lortu,
Isabelek arrakastarik gabe eskatu arren43.
Beharbada Danok taldearen inguruko jarduera haren ondorioz, baina baita irakasle eta margolari moduan
aintzat hartu beharrekoa zenez, 1972ko Topaketetan parte hartu zuen Nafarroako Museoaren aretora gonbidatutako gainerako artista euskal herritarrekin batera, eta haren argazkia ageri da katalogo garrantzitsuan,
Basterretxea, Amable Arias eta Bonifacio Alfonsoren ondoan. Oteizak bere burua kanpoan utzi zuen, une
hartan, Alexancoren arabera, Chillidak eta Oteizak uko egiten ziotelako elkarrekin erakusteari, baina azkenean Chillidak ere ez zuen parte hartu, eta Oteizak parte hartu zuten artista euskal herritarrak kritikatu
zituen, Xabier Morrásek dioenez; ez arrazoirik batere gabe, gutxienez artista nafarrak urri eta berandu sartu
baitziren, aurrekonturik batere gabe44.
Iruñetik kanpo eman zituen aldiei buruz, modu dokumentalean egiaztatuak batzuk eta egiaztatu gabeak beste batzuk, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan egindako erakusketen ugaritasunaren ondorioz, elkarrizketa batean adierazi zuen, urte batzuk geroago –1992an– baimen edo lan-utzialdi asko eskatu
zituela bere lan artistikoa gauzatzeko45.
Argi dago haren bizitza profesional osoa Iruñea eta Madril artean igaro zela.
Isabel Baquedanorena izandako artxiboan dauden gutunen artean 1966ko bat dago, zeinaren bidez beste
kide batzuekin Zuricheko erakusketa batean parte hartzera gonbidatzen zuten. Urtebete geroago, 1967an,
Luis Vicente Aguirre, Alfredo Alcaín eta Orcajoren taldearekin egin zuen erakusketa, horiei Luis Gordillo ere
gehituta, Munichen egindako beste erakusketa kolektibo batean.
Iruñeko egonaldiek izandako etenaldiek, margotzeko denbora emateaz gain, erraztu egin zioten Isabel Baquedanori Madrilgo bere harremanen mundua lantzea, non jarraitutasun bat izan zuen erakusketetan, gutxienez,
ikusi genuen moduan, hirurogeiko hamarkadako urteetan eta hirurogeita hamarrekoaren hasierakoetan, Espainian zein Espainiatik kanpo, kide izan zituen artisten taldearekin, eta baita beharbada kritikari batzuekin
konplizitate halako bat izatea ere, hala nola Víctor Nieto Alcaiderekin, Venancio Sánchez Marínekin eta,
bereziki, haren adiskide Juan Antonio Aguirrerekin, halako moldez non Isabel, bere profesionaltasun nabar-

43 Isabel Baquedano Artxiboan eskuragai dagoen dokumentuaren arabera.
44 «Los encuentros de Pamplona en el Museo Universitario de Navarra», Rafael Llanoren elkarrizketa José Luis Alexancori, Museo Universitario
de Navarra, 2017. Ez ditut komentatuko artista euskal herritarren erakusketa horrek Dionisio Blancoren obra zentsuratu ondoren izan zituen
arazoak, oso ezagunak baitira eta ez baitigute ekarpen handirik egiten jakiteko Isabel Baquedanoren obra han erakutsi zela. Baina gogora ekarri
behar dut, hori bai, artistak Danok taldean izan zuen parte-hartzeari buruz, Luis Gordillo Isabelek Madrilen Euskal Herria defendatzeko zuen
irmotasunaz mintzatu zitzaidala.
45 Laura Casanellas. «No me importa no tener una firma que sea como una marca de fábrica» in Navarra Hoy, 1992ko ekainaren 19a, Isabel
Baquedano Artxiboa.
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menarekin eta Madrilen, Valentzian, Bartzelonan... egindako erakusketa balioetsiekin, arte espainiarraren
barruan leku nabarmen batean mantendu zen. Lekukotasun guztiak bat datoz (eta hala jasotzen du Valeriano
Bozalek ere bere eskuliburuan) Juan Antonio Aguirre oso intelektual informatua zelako ideian, artean aditua
izateaz gain. Nueva Generación zeritzon belaunaldi berritzaileari egin zion sustapena oroitzen da batik bat,
baina 1976ko Errealismo espainiar garaikidea erakusketa ere antolatu zuen, parte-hartzaileen artean Isabel
zela.
Iruñean, hirurogeiko hamarkadako urteetatik aurrera, artistak Rafael Huerta eskultorearekin harremana izan
zuen, hura Iruñeko Arte eta Lanbide Eskolako zuzendari zenean. Irakasle eta artista onaren ospe merezia,
lehen esan dudan bezala, sendotua zuen. Gentz del Valleren arabera, zeina haren ikasle izan zen hamarkada
horren hasieran, zorrotza, estua eta oso irakasle ona zen; hark irakatsi zion hiru dimentsiotan begiratzen eta
gaur egun modelatzeaz dakiena hari zor dio. Baina garai horretan, 1972tik aurrera, irakasle gazteak sartu
zirelarik, ideia trukea ere bazegoen Iruñeko Eskolan, batez ere Isabelen eta beste bi irakasleren artean,
Patxi Biurrun eta Ángel Bados, ikastetxeari dinamismo handiagoa ematen tematuak, beste irakasle batzuen
atxikimendua jasoz, horrek zekartzan tentsioekin; ikasleak tentsio horietaz kontziente ziren, baina irakasleek
ez zieten horien berri ematen. Patxi Biurrun arkitektoak dekorazio eskola bat «Bauhaus txiki» bihurtzen zuen,
ikasleak dioenez, eta Bados eskultoreak zeramika saila baliatzen zuen modelaketa irakasteko. Isabel irekiera
giro horren parte zen; hartan, guztiz garaikoak ziren artistei buruz hitz egiten zen, Beuysi buruz adibidez46.
Iruñean, Danok taldearen proiektuan parte hartzeaz gain, ohiko lankidetza izan zuen Udal Aurrezki Kutxaren
Aretoarekin, hura Xabier Morrásen ardurapean geratu zenetik. Morrásek, Bartzelonako Saint Jordi Eskolan ikasi eta Ingalaterran beka bati esker egonaldia egin ondoren, enkargu hori jaso zuen, eta zinez modu
egokian bete zuen. Espainiako testuinguruan aitzindaritzako gune moduan, orduan eguneratzeko premia
handiarekin, hark ardura izan zuen garaian egin ziren erakusketak zinez interesgarriak baitziren eta guztiz
egunekoak bere garaian.
Bada, Isabel Baquedanok laguntza eskaintzen zion Xabier Morrási Madrilgo ateak zabalduta, hau da, Madrilgo arte munduarekin harremanetan jarrita; mundu horrek, artistak dioenez, errespetu handia zion eta
horri esker erraza egin zitzaion, han ikasia ez izan arren, interesatzen zitzaion artistekin eta pertsonekin
konektatzea. Hala egin zuen, nik oroitzen dudanez, erakusketa handi bat Alfredo Alcaínek, bere ibilbideko
garrantzitsuenetako bat beharbada, hirurogeiko hamarkadako aldi hartan. Ángel Bados bere hiru erakusketari buruz mintzatu zitzaidan, horien arteko lehena Fermin, Kitsch objektu. Eta hala izan genuen Euskal Herrian
bizi ginenok ere kontaktua ate kontzeptualarekin eta instalazioekin, orduan doi-doi ezagunak.
Baina Isabel Baquedanok ez zuen bakarkako erakusketarik egin nahi izan, Morrásek esan zidanez, kolektiboak baino ez. Hitzaldi ugari ere antolatzen ziren, aldi berean beren ekintza-esparrua Arte eta Lanbide
Eskolako ikasleengana zabaltzen zutenak, aretoaren ondoan baitzegoen. Simón Marchán Fiz, garai hartan
punta-puntako kritikari eta historialaria eta oso inplikatua arterik berrienean, maiz egon zen han eta hala
Morrásen nola Baquedanoren oso adiskide egin zen47.

46 Elkarrizketak Gentz del Vallerekin eta Ángel Badosekin, 2019ko maiatza.
47 Haren liburu guztiz ezaguna gogoratu behar da, Del arte objetual al arte de concepto (Madril: Akal, 1986).
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Hirurogeiko hamarkadatik laurogeikora
Diktadurak ohiz kanpoko ankerkeria keinuak izan zituen, artean ere, hirurogeita hamarreko hamarkadan,
Francok, barruko zein nazioarteko esparruko presioek hartaratuta Burgosko epaiketako sei heriotza-zigor
kommutatu eta gero, bera hil baino urtebete doi lehenago, hiru heriotza-zigor sinatu zituen, sakonean ezer
ez zela aldatu erakutsi nahian. Kontua da diktaduraren amaiera bazetorrela ikusten zela, eta horixe nahi zela,
buruzagiaren ezinbesteko heriotzarekin. Baina aurretik, kultura demokratiko ahul bat iragazten ari zen Espainian lanaren, irakaskuntzaren, kulturaren eta arteen munduetan, fideltasun eta samin erakustaldi ofizialak
gorabehera, leitmotiv bat zen espainiar askok hozkailuan xanpain botila gordeta genuela itxaroten geniola
diktaduraren amaierari.
Hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieratik Espainia etorkizunean Europako herrialde demokratikoen
multzoan sartzera bideratutako aldaketak ari ziren gertatzen. Eta, batez ere, 1975etik aurrera, gaztetze bat
sentitu zen gizartearen esparru askotan, eta horiek, armadaren esku-hartze baten beldurra gorabehera, itxarondako aldaketa hori Konstituzio batean gauzatzeari lagundu zioten, monarkia parlamentarioko gobernu
batekin (horrela utzi zuen «lotuta» diktadoreak).
Isabel Baquedanoren pinturan, hirurogeita hamarreko hamarkadako urteak, nire ikuspegitik begiratuta,
lehen helduaro bat dira, 1972ko Topaketak izan ziren gertakari garrantzitsuan parte hartzeko gonbidapenarekin batera gertatua gainera: funtzionamenduan hutsegiteak eta frustrazioak izan ziren arren, erabateko
iraultza-berritzerako aukera izan zen hura artearen munduan. Isidoro Valcárcel Medina artistarentzat, zeina
hainbatetan irtendakoa zen Espainiatik, ezagutzen ez zituen artisten berri izatea zer izan zen irakurtzearekin
ideia bat izan dezakegu; edo Alexancoren elkarrizketa irakurrita, zeinean antolatzaileek, berak eta Luis de
Pablok, bakoitzak bere espezialitate plastiko zein musikalean, esku artean zenbat informazio zeukaten erakusten den, eta Huarte familiak, zeinak Topaketak antolatzeko proposamena egiteaz gain haiek finantzatu
zituen, hala aurrekontuen aldetik nola ideien aldetik eman zien askatasuna.
Beste kontu bat da, oso bestelakoa, jakina, garai hartan, Valeriano Bozalek dioen moduan, abangoardiako artea eta kontzientzia politikoa elkarri eskua emanda zebiltzala, eta Francoren Espainiak sistema zapaltzailea
izaten jarraitzen zuela, ikasle disidenteen azalpenik gabeko «heriotzak» agerian utzi zuen moduan, baita sei
etakideri heriotza-zigorra ezarri zien epaiketak ere. Equipo Crónicak, adibidez, ez zuen amaiera arte onartu
parte hartzea, eta onartu zuenean Ikusleen ikusle zeritzen ehun eskultura haiekin parte hartu zuen; publikoaren artean kokatuta, zuzenean seinalatzen zuten kulturaren polizia-kontrola frankismoan.
Aurreko hamarkadan espainiar artistek Tàpiesez eta Millaresez geroztik garrantzizko ezer ez zutela asmatu
suhartasunez arranguratzen zen artista batentzat, Amerikan baino ez zirela gauzak lortzen ari iritzita, han
«pinturaren azkentzera irits baitzitezkeen, baina behintzat zerbaitetan ari ziren», Topaketak, John Cage zegoelarik munduko abangoardiako artista askoren artean, karpa haiekin, Keralako Kathakali antzerkiarekin,
Artze anaien txalapartarekin eta Dieguito del Gastor gitarrista flamenkoarekin, Morón de la Fronterako taldeak lagunduta, zerbait ikaragarria izango ziren nahitaez48.
Baquedanok pop-artetik zein errealismo berritik gertu zegoen pintura egiten jarraitzen zuen; berriro hasteko
behar den benetakotasuna eskatzen zion artistari49. Baina poperako gerturatze hori beste artista espainiar

48 Ikus Rafael Llano (koord.). Los Encuentros de Pamplona en el Museo Universidad de Navarra. Pamplona: Museo de la Universidad de Navarra,
2017.
49 Aurrez ere aipatutako Veyraten elkarrizketa, 1969.
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batzuen obraren bidez iragazten zen, Anzo eta Juan Genovés adibidez, nire ustez, eta baita nouveaurealisme
mugimendutik gertu zeuden frantses artisten obraren bidez ere. Popak norabide aldaketa eskaintzen zion
irudiaren kontzepzioan, baina baita kolore berriak aurkitzea ere, industrialak, karteletan eta beste masa-bitarteko batzuetan. Eta, jakina, baita bere pinturaren sakontasun materiala murriztea ere, lausodurak, azalera
hutsean, irudi fotografikoa bezala, aldi berean espazioaren sakontasunaren, zabalkundearen eta ikusizko
aukeren eraikuntza esploratzen zuen bitartean. 1970ean, Gizona-espazioa erakusketaren harira, zeinean
Morrás, Alexanco, Alcaín eta beste batzuekin batera parte hartu zuen, Juan Antonio Aguirrek idatzi zuen
pinturaren misioa ez dela mundua irudikatzea, hura eraikitzea baizik50.
Valentziako Martxoko Aretoan 1971n aurkeztu zuen margolana, uneko publizitate eslogan batetik hartutako
izenburuarekin, nire ustez emigrazioari zuzendua –Bidali zure dirua diru gehiago irabaztera–, mihisearen
azalera tratatzeko beste modu bat zen. Collagea ordezkatzeko, azalera lau espazio laukizuzenetan zatitu
zuen, narrazioa konplexuago eta irekiago bihurtzen zen, pintura planoagoa. Batera daude pintatzeko hainbat
modu, argazkiaren erabileratik publizitatera, komikia edo errealismo soziala gogora ekar dezakeen molde
bat. Baita aniztasun kromatikoa ere,
Aurrerago, margolan hori beste erakusketa batean egon zen, Gaur egungo Nafarroako artea, Nafarroako
Aurrezki Kutxaren Zangozako Kultura Aretoan egina 1972ko apirilean eta maiatzean; baina aldatuta zeukan
ordurako, edo hobetuta, hobeto esanda, goian eskuinaldean zegoen laukizuzena plano bihurtuta. Izenburua
Konposizioa zen.
Gaur egungo Nafarroako artea erakusketak Iruñeko Eskola zeritzonaren eta Nafarroako beste artista ezagun
askoren lanak erakusten zituen, Eslavarenak adibidez, Nafarroako Aurrezki Kutxaren Aretoak (Xabier Morrásek zuzenduta) bere jarduera deszentralizatzen zuen unean, erakusketak antolatuz herrietan ere, Lizarran eta
Zangozan besteak beste.
Juanjo Aquerretari obra horren erreprodukzio bat erakutsi nionean, hartan benetako egikaritze plastikoa ikusten
zuela esan zidan. Artistak 1989an Seiquer galeriako, errealismoan espezializatua, erakusketarako prestatu zuen
katalogoan, hasierako izenburua ageri da berriro, polemikoagoa, Bidali zure dirua diru gehiago irabaztera.
Hain zuzen ere, Iruñeko Topaketak baino hilabete batzuk lehenago egin zuen Isabel Baquedanok berriro ere
Madrilen bere hirugarren bakarkako erakusketa, interes handikoa haren ibilbidearen barruan, Grosvenor
galerian. Irudiak, planoa, jatorri fotografikokoa, hala positiboan nola negatiboan –Gonbidatuak adibidez–,
kartelarena gogora ekartzen duen ingerada dauka, itxura atsegineko eta eduki aztoragarriko errealismo halako bat abandonatu gabe. Erakusketako lan batzuei buruz ari naiz, artistak «berdeak» zeritzen margolanei
buruz, kolore hori nagusitzen zelako haietan; margolan horietako bat Alfredo Alcaínek, Isabel Baquedanoren
obren bere bilduma ikusteko bisita egin nionean, film mitikoaren izenburuarekin, Marienband, izendatzen
zuena da, baina artistak Paisaia igerilekuarekin izenburua eman ziona. Eta espazioak irudikatzen dituzten
beste mihise batzuk, figurekin edo figurarik gabe, idealak eta aldi berean enigmatikoak: Paisaia bizidunarekin, Paisaia ezezagunerantz, Auto zorroratuak, Gonbidatuak. Asmo kritikoa sotilagoa egiten da, ez hain
ageriko, beharbada ironia finean urtzen da, erreferentzia eginez, nire ustez, burgesia berri-moderno baten
presentziari, zeinari buruz Valeriano Bozalek dioen bitarteko ekonomikoak zeuzkala, baina inongo botere
erabakitzailerik ez politikan51.

50 Madrilgo Amadís aretoan egina, 1970eko apiril-maiatzean, parte-hartzaile Luis Fernando Aguirre, Alfredo Alcaín, José Luis Alexanco, Anzo,
Isabel Baquedano, Agustín de Celis, Luis de la Cámara, Luis Gordillo, Xabier Morrás eta Luis Muro zirela.
51 Valeriano Bozal. Arte del siglo XX en España. Bartzelona: Espasa Calpe, 1991.
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Izenbururik gabe, 1974
Olioa mihisean. 70 x 80 cm
Bilduma partikularra

Pintura geruza oso arina da, eta figuren bolumena kendu egin da, espazioa mugarik gabe eta aniztasunez
zabaldu den bitartean. Izaera narratiboa anbiguoagoa da, desagertu gabe, elementu surreal baino gehiago
irreal edo enigmatikoren batekin; koloreak argitsuak dira, soropilaren eta arbolaren berde-mamitsua, igerilekuaren urdina, arkitektura monumentalaren edo etxe-orratz modernoaren zuria... Espainia txiro, azpigaratu
bat garapeneko beste Espainia baterako aldaketa erakusten ari dela dirudi, gizarte burgesa daukana, ondo
bizitzearena eta forma zainduena, zeinean zerbaitek gertatzeari uzten dion erosotasun gehiegirengatik edo,
besterik gabe, ez diolako garapen demokratiko batek laguntzen, eta hutsean flotatzen duelako.
Argazkiaren erabilera oso agerikoa da Marienband izenburuarekin aipatu dugun mihisean ere. Jauregi-giroko espazio arraro batean sartzen gaituzten bi pertsonaia horiek (betiko pinturan bezala, baina desberdinak
beren eguneroko itxuran) artista bera eta haren kidea dira, bizkarra emanda, Isabelen erakusketa bateko
obrari begira zeuden argazki batetik hartuak. Testuingurutik atereak, espazio arranditsu horretatik, hain gizatasunez gabetua non bainularia testuingururik gabe dagoela dirudien, lekuz kanpo, urruntzeko elementu
bat gehitzen dute, are margolaneko berdeekiko desberdina den bere zuritasunarengatik ere52. Baita kutsu
existentzialista batez ere beharbada.

52 Antonio Lópezen beste obra batekiko harreman halako bat ikusten dut, Atocha izenburukoa, 1964koa, hura ere paisaia horizontal bat
sakontasuneko planoetan egituratua, zeinean lehen planoan bikote bateko bi kideek larrua jotzen duten, biluzik, asfaltozko zoru baten gainean
(aldiriak?), Madrilgo espazio urbanoa hondoan luzatzen dela.
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Adibidez, Big Splash obrak badu Isabelen igerilekuarekin bat egiten duen zerbait (haren antza izan beharrik
gabe), zeinean esku batek, doi-doi hautemangarri, igerilekuaren eskailerari heltzen dion, hura olatuetan
gainezkatzen delarik ertzaren gainean, emakume batek patxada osoz eguzkia hartzen duen bitartean. Hemen
ere enigma dago, kolore argitsuak, geometria, baina igerilekuaren perimetroa diagonalean ezartzeko modua,
eguzkia ikuslearekiko jarrera ia alderantzikatuan hartzen ari den figuraren leuntasuna beste ordena batean
daude berariaz, espazio geometrikoaren beste kontzepzio bat daukate, eta aberastasunaren bestelako hautemate bat, modu desberdinean esperimentatua Europan eta Amerikan.
Juan Salasek erakusketa honi egindako kritikan beste gai bat aipatzen da, bestelakoa izan arren poparen,
fotopinturaren eta autoen munduarekin lotzeko modukoa hori ere: «Euskal herritar moduan, Isabel Baquedano Topaketetan parte hartzera gonbidatutzat jotzen da [...] margolan berdeak, soropil mamitsuak, auto
bizkor eta mamu gisakoak, (susmatu eta) susmatu gabeko arkitekturak, figura aktiboak, mundu pertsonal eta
“femeninotasun” gutxikoa, hori ahuldadeekin eta milikeriekin lotzen baldin bada»53. Eta hain zuzen ere, Kamioiak izenburua duen margolan bat ikusten dut Seiquer galeriako 1989ko erakusketan (KS idatziz aipatuko
dut), zeinean kamioiak eta autoak zirkulazio korapilatsu batean nahasten diren, frankismoaren fase teknokratak hirurogeiko hamarkadaren amaieran inauguratu zuen garapenaren Espainiaren egunerokotasunean
agertzen ari den ikuskizun berria. Amerikako fotopinturan «karroa» gai nagusi bilakatu zen modu berean;
baina bizitakoa transmititzeko, mundu bat disekzionatzeko baino gehiago haren parte izateko bilaketak zuzendutako ikusteko modu batez, gai bakartzat gauean zirkulatzen ari den auto baten «mamu-irudia» duen
obra bat lokalizatu da, atzetik ikusia, espazioan duen muga bakar iluntasunaren distira duela.
Aipatutako katalogoan, goitik ikusitako eskailera mekaniko baten gaia ageri zen, 1970eko datarekin, baita
erietxe bateko barruko solairuak ere, 1971ko datarekin. Horrek guztiak Juan Antonio Aguirreren testuan
pentsarazten du, idatzi zuenean artistak «egunaren hogeita lau orduetako edozeinetatik» margotzen zuela. Hogeita lau ordu horien artean ikusten dugu (Biluzia, 1979) emakume biluzi bat ere, janzten aritzeko
edo lotarako zerbait soineratzeko jarreran, halako moldez non ez den biluzi idealizatua, baizik eta biluzia,
pinturaren funtsezko gaia, eguneroko jarrera batean, jarrera erreal batean. Ohe hutsaren irudikapen bat
ere ikusten dugu, baina ikuspegi fotografiko batetik, halako moldez non izaren zimurrak, haietan utzitako
arrastoak, memoria daukan leku baten aurrean kokatzen gaituen, Sophie Callek zerbitzari izateko kontratatu
zuten hotelean erabilitako geletako oheen argazkiak egiten zituenean bezala, baina, dudarik gabe, beste
zentzu autobiografiko batez; oso bestelako mota bateko errealismo baten aurrean gaude, errealismo berria
dei diezaiokegu, zeinak urrun utzi duen hala izan diren eraldaketa politiko-ekonomikoak nola errealismo sozialaren etapa. Garai hartako Espainiako bi errealismo moten artean, bata orientazio marxistakoa edo kritika
politikokoa eta bestea joera existentzialista edo lekukotasunekoa, dudarik gabe, bigarren horren aurrean
gaude54. Eta, benetan, lekukotasunaz mintzo da Isabel Baquedano jada 1969an, etxetresna elektrikoen bere
pop margolanei erreferentzia egitean55.

53 Juan Salas. «Arte para todos» in Nuevo Diario, Madril, 1972ko ekainaren 4a.
54 Valeriano Bozal, op. cit.
55 Valeriano Bozal, op. cit.
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Autorretratuak bizkarra emanda
Hirurogeiko hamarkadako eta laurogeiko hamarkadako urteen artean, autorretratu sail batek zedarritzen du
hamarkada horien arteko iraganbidea. Omar Calabreseren ustez emakume artisten autorretratua haiek artista moduan duten balioaren aldarrikapena baldin bada (artearen egikaritzean eta komertzializatzean botere
guztia gizonek zuten mundu batean), jada XX. mendean, Amparo Serranoren ustez, autorretratua nork bere
burua emakume-artista gisa eraikitzeko modu bat da. Hau da, ez balioesteko soilik, baizik eta emakume
moduan bere lana eginez gogobetetzeko, nire ustez. Madame Vigé Lebrunenganaino atzera jo beharrik gabe,
bere Autorretratua lastozko kapelarekin Rubensen erara margotzen ausartu zen hura, asko izan dira, Meret
Oppenheimengandik hasita Paula Regorenganaino, aldi berean emakume-artista egitearen prozesu zail horretan bere burua erakutsi dutenak56.
Isabel Baquedanoren kasuan, lehenik bere bi moldeak aipatu beharko ditugu, autorretratu ugari egin baitzituen hala bizkarra emanda nola jarrera desberdinetan, besteak beste Rafael Huerta eskultorearentzat
posatzen, zeinak garai hartan gutxienez pinturari tentatzen uzten zion.
Baina autorretratu asko egin zituela aipatzetik harago, horrek haren obra osoaren izaera autobiografikoa
azpimarratzen zuen, bizkarra emanda egindako autorretratuen ugaritasuna nabarmentzea interesatzen zait.
Esan baitezaket ez dudala antzeko beste kasurik ezagutzen, nahiz eta denbora tarte batez, hala irakaskuntzan nola artikuluren baterako, emakume artistek egindako autorretratuaren gaiaren inguruan lan egin nuen.
Modu horretan gustukoa zuen ezkutaketaren jolasa praktikatzen baldin bazuen, Alfredo Alcaínek dioen bezala, nola ikusi horretan Amparo Serranok proposatzen duen bere burua eraikitzeko ideia? Haren lan egiteko
moduari buruzko aztarnak eman ditzake seguruago, pinturarekiko haren jolasari buruzkoak. «Ezerk ez du izan
behar ustez izan beharko lukeen modukoa», zen Isabelek errepikatutako esaldietako bat, Elena Blascok komentatu zidanez, bere itxuragabetzeek eragindako efektuengatik barre egiten zuenean edo, pentsa dezaket,
«bere» istorio sakratuetako gai kodifikatuak alderantzikatu zituen kasu ugarietan, hasieran aipatu nuen Deikundearen margolan txikian eta gai bereko beste askotan gertatzen den bezala; edo Adam eta Eva ugaritan,
zeinetan sugeak, trazu gorri soil bat kasu askotan, dudarik gabe, desira sinbolizatzen duen.
Alderdi komunen alderantzikatzearen zentzu horretan, autorretratu harrigarri batean ispiluak haren isla moduan burua erakusten digu, atzetik ikusita, atzealdean eta murrizketako perspektiban, lehen planoko figura
itxuragabetuta ikusten dela, hazpegirik eta gorputzeko trazurik gabe, baina ez bolumenik gabe, eskultura bat
balitz bezala. Zer da errealitatearen isla? Non dago pinturaren zentzua? Misterioa argitzean ala presente
egitean?
Isabelen obran maiz gertatzen den moduan, aro guztietako pintura zeharkatu dezakegu Arnolfini senar-emazteen erretratua erakusten duen Van Eycken margolan txikitik, zeinean haien atzealdea gelaren hondoko ispiluan islatzen den. Magritterenganaino, haren jolas surrealekin eta egoera ezinezkoekin; baina, ohi bezala,
Isabel Baquedanoren pieza guztiz propioa da, berez beste ezeinen antzik gabekoa, askotariko erreferentziak
gogora ekar ditzakeen arren.
Hirurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdearen eta laurogeiko hamarkadaren erdialdearen artean (ohartarazi genuen Isabel Baquedanoren margolanek kasu askotan ez daukatela datarik, eta horregatik gaur egun

56 Adelina Moya. «Imágenes de la diferencia: autorretratos de mujeres artistas» in &cétera: revista del Aula de Letras UC, Santander, 1. zenbakia,
2008, 154-176. or. Ikus baita ere: Frances Borzello. Femmes au miroir : une histoire de l’autoportrait féminin. Paris: Thames & Hudson, 1998;
Amparo Serrano. Mujeres en el arte: espejo y realidad. Bartzelona: Plaza y Janés, 2000.
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Autobus geltokia, 1978
Olioa mihisean. 135 x 175 cm
Bilduma partikularra

Autobus geltokia prestatzeko argazkiak, 1977

ezin zaie datarik jarri), Isabelek maiz erretratatu zuen bere burua bizkarra emanda, eta, dudarik gabe, haren
obrarik ezagun eta miretsienetako bat Autobus geltokia da, zeinak 1978ko data duen, nahiz eta ez dagoen KS
hain aipatuan, zeinean ez zuen ematen bere teknikari buruzko daturik ere. Kasu honetan, berriro berresten
da irudi fotografikoaren erabilera lan tresna moduan, hainbat argazki daudelako, horietako bat aldatuta,
zirriborro moduan, eta beste bat haren adiskide Patxi Biurrun erdian kokatuta eta kamerari begira dagoela
egindako lekuaren irudi bat da; begirada fotografiko horrek, zeina begi bakar baten perspektiba baino ez den,
bere horizontaltasunean, iraunkortasun sentsazio bat ematen dio irudiari, istant baten betierekotasunarena,
Baudelairek arte modernoarentzat zeukan definizioa ekar diezagukeena gogora. Figura espazio huts handiaren erdian kokatuta, zenbat eta hedadura handiagoa izan handiagoa delarik bakardadearen pisua. Figura
zut, erabakimenez, baina begirada (pentsatzen dugu) urruntzen ari den autobusari zuzenduta, eta agurraren
sinbolo argia den elementu batekin (zapia), bizi izandako une baten irudikapentzat jo daiteke, baina baita,
halaber, banaketaren metaforatzat ere.
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Erretratua bizkarra emanda, Natura hilarekin, 1978
Olioa mihisean . 63 x 84 cm
Mercedes Navarro Latorre bilduma
Autorretratua bizkarra emanda, c. 1970
Olioa mihisean. 66 x 81 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak
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Izenbururik gabe, 1970ko hamarkadaren erdialdea
Akrilikoa mihisean. 120 x 130 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

Badira haren biografia erakusten dutela diruditen beste autorretratu batzuk, bizkarra emanda eginak horiek
ere, zeinetan haren gorputzari dagokion espazioa iradokitzen zaigun; izan daiteke leiho batetik egindako
paisaiaren behaketakoa; izan daiteke tenplu klasiko baten barrukoa, non kide bat haragizko eskultura klasiko
moduan irudikatzen duen; izan daiteke espazio surreal batean, non erakusten duen bere burua paisaian eta
behi bat ohearen ondoan, landan.
Emakume bat ohean eserita, Mercedes Navarroren bildumako (antzinako pinturaren beste aipu bat?) katilu
batek eta plater batek osatutako natura hil txiki bat daukan gona-mahaia beste konpainiarik gabe, erakusten
duen bizkarra emanda egindako autorretratuak Dalí ekar diezaguke gogora neurri batean, baina halako ezer
ez da gertatzen natura hil eta gona-mahai bera lagun dituela egindako beste autorretratu batean, zeinean
landako paisaia bikain bati begiratzen dion, haren argia bere gelaren barnealde itzaltsuan sartzen delarik.
Figura horrek, haren keinuak, haren soinekoak, haren jarrerak, hain argi irudikatzen dute, non ez zen izango
hura ezagutzeko sentsazio handiagorik aurpegia erakutsiko balu, arroparen armairuaren ondoko autorretratuan gertatzen den bezala. Uste dut, hain zuzen ere, greziar artearen kalitateaz mintzo zenean, zeinak bizkarra emandako figura bat sortzean osorik irudikatzera behartzen zuen, Gombrich arte klasikoak arkaikoaren
aurrean egindako urratsaz ari zela. Eta artista honi ez litzaioke arrotz egingo iragan errenazentistaren zein
klasikoaren alderdi galduak berreskuratzeko nahia. Halako moldez non autorretratuek interesgarri dutena,
nire ikuspuntutik begiratuta, bestelako autorretratu eredu bat sortzeko ahalmena den, zeinean errealitateak
ustez izan beharko lukeenaren aurkako ikuspuntua eskaintzen duen. Distortsiorik gabe, zatiketarik gabe,
abangoardiako baliabideetako bakar bat gabe, originaltasun indibidualera jo gabe, «beste» eredu bat landu
duela esan genezake.
Alfredo Alcaínen baieztapena baztertu gabe, ondo ezagutzen baitzuen Isabel Baquedano eta haren bildumazale baitzen, bizkarra emandako autorretratu horiek badute zerbait ezkutaketaren jolasaz gain.
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Autorretratua ispiluan, 1960ko hamarkadaren erdialdea
Zuri-beltzeko argazkia

Horregatik, hain ondo landua dagoen obra honen aurrean jartzen garenean, Autobus geltokia, hainbestetan
lotua Hopperren pinturarekin, eta alderdi batzuetan haren objektibotasun hotzetik hain urrun dagoena, ia-ia
bere ezinegonean lagun gaituela senti dezakegu.
Data nekez jarri ahal zaion baina, inolako ziurtasunik gabe, hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaierako
urteetan koka dezakedan beste obra bati buruz mintzatu behar dut oraindik ere, ordea; Rafael Huerta hiru
laurdeneko planoan erakusten du, ikuslearen aurrean eskultura txiki bati eusten, Palankari, eta atzealdean,
diban baten gainean, margolariaren autorretratu biluzia. Biluziaren tonalitate epelak kontraste egiten du
lehen planoan erretratatutakoarengan nagusi diren kolore hotzekin, baita azken honen jarrera arranditsuak,
presentzialtasunekoak (Moisés Huertak egindako marmolezko eskultura bat da, Arte Ederren bilduman), artistaren barnera biltze apalarekin ere. Eta, paisaian egindako beste erretratu bikoitz edo bikote erretratu
batzuen kasuan ikusiko dugun bezala, kontatzen den istorioaren parte dela dirudien distantzia espazial nabarmena dago bien artean.
Ispiluarekiko solasa ere, ohikoa artisten autorretratuetan, autorretratu sail oparo baterako estakuru izan zen.
Horietako hiruk espazio intimo bat irudikatzen dute, logela baten barnealdearen zati bat, zeinean, ezohiko
ikuspuntua erabiliz, hiru aldiz irudikatu zuen bere burua, halako moldez non haren aurpegia, koloreari zein
soslai-ikuspuntuari dagokionez, ikusten dugunaren bestelako moduz islatzen den ispiluan, arroparen armairua irekitzeko mugimenduaren ondorioz. Artistaren eta hark bere burua irudikatzeko duen tresna nagusiaren
arteko solas oso ohikoa, ate irekiaren beste ikuspuntu batekin burutua armairuaren barnealdea erakuste
hutsarekin, eta zeinean artista aurrez aurreko jarreran geratzen den, beste kasuetako espazio hertsatu berean (armairuaren eta ohearen oinen artean), baina non isla baten euskarri zenak orain itzal angeluzuzen bat
proiektatzen duen paretan. Alderdi komunen alderantzikatze horretan, beste autorretratu (bikoitz) batean
tamaina handian erakusten du bere burua, ia-ia bizkarra emanda eta zatituta, bere buruari begira margolan
bat gogorarazten duela dirudien ispilu batean; irudikapen piktorikoaren ustezko logikarekin jolasean ari dela
dirudi, hura ukatuz, existitzen ez denez, uste den bezala, edo pinturaren egia pintura errealista deritzonaren
oso bestelako zerbait dela?
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Laurogeiko hamarkadatik laurogeita hamarrekora
Hirurogeiko hamarkadako eta laurogeiko hamarkadako urteen artean aldaketa handia izan zuen artistek
pinturaren helburuari eta edukiari buruz zuten jarrerak. Lotsagabekeria pixka batez, baina baita belaunaldiak
jaso beharreko kalte-ordain moduan ere, errealista berriek eduki politikoa duen pintura konprometituari
aurre egin zioten, pinturaren plazera aldarrikatuz. Are olio-pinturaren itzulera ere.
Isabel Baquedanoren aldi honetako presentzia publikoa alderatzen baldin badugu –hamaika urte bakarkako
erakusketarik gabe 1978 eta 1989 artean, erakusketa kolektibo batzuk baino ez, hala nola Madril margotua,
1985ean– aurreko aldian izandakoarekin, 1967 eta 1978 artean, bakarkako lau erakusketarekin, horietako bi
Madrilen, krisi garaia ikusten da haren ibilbidean, 1988an izan zuen aurretiko erretiroarekin lotua beharbada, Madrila aldatu zenean behin betiko, han estudioa zeukan etxea erosita, non hil arte biziko zen (tarteka,
ikusi dugun bezala, Iruñean egonaldiak eginez).
Horrek ez zuen pintura uztera eraman. Badira garai horretako obren artean interes handikoak, hala nola
Introspekzioa, ispilu ikusezin baten aurrean soineko bat probatuz egindako autorretratua, 1980ko data daukana, aurretiko argazkiak erabiliz egina hori ere, Gonzálo Sánchezen bildumakoa izandakoa; hamarkadaren
amaieran berriro bultzatu zuen Sánchezek, baina ordurako, nire ustez, beste plano batean57.
Baina aurretik Isabel Baquedanok errealismoari buruzko bi erakusketatan pate hartu zuen Madrilen: Juan
Antonio Aguirrek antolatutakoa 1976an –Errealismo Espainiar Garaikidea–, Antonio Lópezi arreta berezia
eskainiz taxutua baina beste errealismo batzuk ere aintzat hartuz, Juan Genovésena adibidez; eta Antonio
Bonetek antolatutakoa 1981ean –Errealismoa Espainian–, oso zabala baina zeinean Antonio Lópezek ez
zuen parte hartu nahi izan.
Laurogeiko hamarkadakoa da, haren hasierakoa, 1981eko data duten obra batzuen saila, artistak Greziarako
bidaiaren oroitzapena zeritzona –olio horietako bati jarri zion izenburua–, zeinean bere autorretratuak egiten
dituen paisaian, hondakin klasikoen bere esperientzia partekatuz Rafael Huerta kidearekin eta beren adiskideekin –Mercedes Navarro eta José Antonio Andonegui bildumazaleak– 1979an egin zuten bidaia batean58.
Olio harrigarriak dudarik gabe, irudikatutako paisaiek pinturari buruzko beste ezein jarrera eklipsatzen dutela baitirudi. Tenpluen eta lekuen edertasuna –Korinto, Paestum, Sunion Lurmuturra–, paisaia horietan bizi
izandako sentsazioa, esperimentatutako zerbait, artearen eta kulturaren munduko bidaiari askok oharretan
eta obretan irudikatutakoa, dira, antza denez, mihiseen benetako protagonistak. Iñaki Moreno Ruiz de Eguinoren ustez, «lurrin erromantikoek blaitutako airea darie hondakinekiko tenplu hauei, gaur egun egitura
huts ia-ia, zutabeak zut dituztela, garaiei gailentzen. Zama erromantiko handia, erromantizismo alemanaren
eta Baquedanok hain gustuko zuen garai horri dagozkien irakurketen aieruak beharbada. Erreala ez den
kolorea eta beste errealitate intimoago bati begiratzen dion itxurazko errealitate moduan ulertu behar den
errealitate antzaldatua»59. Eta berriro ere paisaia horiek aurkitzen ditugu bizkarra emanda egindako haren
autorretratuan, haren gorputza zutabeak bezain bertikal, soinekoak haren gorputza ia-ia biluzi baten moduan
erakutsiz hertsatzen duen moduan adierazten den erotismo leun batez, Autorretratua Rafaelekin Korinton

57 Honek, Donostiako Dieciséis galeriaren jabeak, errealismoetara bideratua neurri handi batean, jokabide eredugarria izan zuen, hala bere
espazioa eta obra lantzeko hartzen zuen ardurarengatik nola katalogoak egitean izan zuenarengatik; laguntza eman zuen Donostiako lorpen
kulturaletan ere.
58 Antza denez, Baquedanok laster utzi zion bere obrei izenburuak jartzeari, Dieciséis galeriaren katalogoren batean argi geratzen den moduan,
baina ez zuen eragozten galeristak berak izenburua jartzea, Madrilgo Estampa galeriako katalogoen kasuan bezala.
59 Iñaki Moreno Ruiz de Eguino. «La realidad escondida» in El Diario Vasco, Donostia, 1989ko otsailaren 26a, 16. or., Isabel Baquedano Artxiboa.
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Autorretratua, 1977
Olioa mihisean. 130 x 97 cm
Mercedes Navarro Latorre bilduma

obran; horren beste bi bertsio daude, paisaiaren eta figuren banaketaren alderdiak aldatuz eginak. Beste
pertsonaia batzuek laguntzen diote eszena horri, funtsezkoa izanik haren bikotekidea, beti harremanetan
bata bestearen aurrean, eta beti zutabeen arteko espazioak, edo espazio huts handi batek, banatuta, Paestumgo tenplu doriarraren barnealdea irudikatzen duen olioan gertatzen den moduan. Baina azken horretan
artistak bere burua erakusten du, bizkarra emanda bada ere, barnera biltze jarrera betean, edertasuna eta
sentimendu erlijiosoa bateratzen diren lekuan egoteaz kontziente bezala, artearekiko eta munduarekiko
amodiozko harreman osoa bere baitan hartuko lukeen sentimendu bat, hemen askoz ere arropa zuhurragoz
jantzita, hainbat autorretratutan modu ia erritualean errepikatu zuen bezala, bikotekideak, tenpluaren beste
aldean kokatuta eta hura ere ikusleari bizkarra emanda, biluzi eskultorikoa dirudiela, haragiztatutako eskultura klasikoa, bizia.
1982an Isabel Baquedanok Artista euskal herritarrak errealismoaren eta figurazioaren artean erakusketan
parte hartu zuen; hari buruz ari zela, Francisco Calvo Serrallerrek bata bestearen jarraian plazaratutako bi kritikatan aipatu zuen artista, aitortza jasotako margolari handia zela esanez. Lehenengoan, urte bereko urrian
idatzia, haren obra «gaur egungo Euskal Herriko artearen lerrorik iradokitzaileenetako bat eta beharbada
ikusmenean koherentzia handienez hartzeko modukoa» zen testuinguruarekin harremanetan balioetsi zuen60.
Maya Aguiriano komisarioa, Egin egunkariko kritikaria, izan zen katalogoko testu zainduen egilea ere. Beste
erreferentzia azaroan plazaratu zen, gaia nahiko modu argian adierazten zuen izenburu batekin: «Femenino

60 Francisco Calvo Serraller. «Un original viento romántico del Norte» in El País, Madril, 1982ko urriaren 22a, Isabel Baquedano Artxiboa.
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Izenbururik gabe, 1980
Olioa mihisean. 100 x 150 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

plurala». Ez kritikarien tonuak eta ez hark emakume artistei buruz egindako mirespenezko baieztapenek
dute zerikusirik lehen, diktadura frankistaren garaiaz aritzean, aipatu ditudan beste batzuen destainazko eta
batzuetan are mespretxuzko tonuarekin, haiek gure margolariari aplikatzen ez bazizkioten ere: «Madrilgo
udazken honetan kasualitateak pluri-erakusketako kointzidentzia zoriontsuan bildu du gaur egungo artearen
bide askotariko eta katramilatuetan aurrera egiten ari diren edo beren ibilbidea indarrez abiatu duten emakume gazte margolarien multzo on bat. Honako hauek dira: Eloísa Sans (AELE galeria) eta Elena Blasco (Montenegro galeria), bakarkako erakusketa banatan; Victoria Civera, Menchu Lamas, Francesca Llopis, Sindra
Segura eta Gemma Sin, elkarrekin (Buades galeria). Eta, azkenik, Isabel Gangutia eta Rosa Valverde, Marta
Cárdenasekin eta haren gertuko aurrekariekin batera, Mari Puri Herrerorekin eta Isabel Baquedanorekin,
jada margolari handi moduan aitortua, horiek guztiak Euskal Herriko artistak, 70/80 hamarkadako pintura
erakusketa bikainean. [...] Azkenik, hemen dago Isabel Baquedano [...], azken urteetan emakume margolari
garrantzitsuenetakotzat jotakoa. Eragin anglosaxoiko pop etapakoa da Autobus geltokia margolana. Haren
irudien errealismoak beti izan zituen giza nolakotasun sakonak. Hemen bakardadea eta nostalgia agurraren
ondotik. Eta gizatiar denerako isuri horrek iraun egiten du haren margolan berrienetan. Ez ote zaio margolari
gazte hauen belaunaldiari Isabel Baquedanori 1973an, «Cambio 16» lekuko zela, gertatu zitzaiona gertatuko?
Trajez ondo jantzitako bezero batek, margolan batek erakarrita eta galeriak ezarritako prezioarekin ados,
uko egin zion erosteari jakin zuenean egilea emakumea zela. Zorionez, garaiak aldatu egin dira eta gehiago
aldatuko dira»61.
Autobus geltokia 1978. urtean kokatzen baldin bada, aldaketa arin bat hautematen dut Introspekzioa deritzon autorretratuan, 1980koa, baita haren ahizpa Maite eta iloba Arancha bizkarra emanda, leihotik Madril-

61 Francisco Calvo Serraller. «Femenino plural» in Cambio 16, Madril, 1982ko azaroaren 15a.
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go Metropolitano eraikineko aurrealdeko décoaren leihoari begira, oso ezohiko jarreran, irudikatzen dituen
erretratu bikoitzean ere. Baita Balkoia margolenean ere, Konkordantziak erakusketan aurkeztua, Banco de
Bilbaok (1982ko abenduaren eta 1983ko urtarrilaren artean) Rio de Janeiro hirira eraman zuen erakusketa
kolektiboa, zeinean beste hemezortzi margolarirekin batera (horietako bederatzi Euskal Herrikoak) eta Espainiako beste artista batzuekin batera hartu zuen parte. Horietan guztietan, figurak sartzen ditueneko espazioaren geometrizazioak iraunkortasun sentsazio bat ematen du, lot daitekeena, ez desberdintasun handiak
ñabartu gabe, beste mugimendu figuratibo batzuekin, hala nola beharbada objektibotasun berriarekin, hurrengo belaunaldia Madrilen garatzen ari zen errealista berrien obrarekin baino gehiago, neurri batean Luis
Gordilloren oinordeko, eta baita Antonio Lópezen eta haren inguruaren errealismoarekin baino gehiago ere.
Benetan agerikoa dena artista honen trebetasuna da, hala eguneroko kontuen eraikuntzan nola kolorearen erabilera finean. Egia baldin bazen, Ángel Badosek komentatu zidan bezala, Cézanne ez zuela gustuko, ezin ulertuzkoa
iruditzen zitzaidan ideia hori bueltak eman eta bueltak eman, iritsi naiz pentsatzera beharbada bilatzen zuela, hark
bezala, iraungo zuen obra bat egitea, baina aurkako bide batetik, zeinak modu narratibo zinematografikoarekin
zerikusia izan zezakeen, eta pinturaren mendebaldeko tradizioaren errebalorizatzearekin; kasu horretan, generoko
pinturarekin, barnealde herbeheretarren eszenetakoa, zeinetan leihoan argiaren hizkuntza beti funtsezkoa den.
Aurkitu gabeko beste margolan batzuk, kutsu erromantikokoak, Italian zehar egindako bidaiako apunte modukoak (Venezia), 1984ko datarekin ageri dira Arco’89rako katalogoan (KA izendatuko dut aurrerantzean),
oraingo honetan 1980-1990 denbora tarteko obra hartuz. Artista-tailerraren gaia ere bai, edo kopista praktikena museoan: kasu batzuetan, Rafael Huertaren erretratuaren kasuan adibidez, katalogo horretan islatuta
geratu ziren, hain beharrezkoa obrak lokalizatzeko une batean zeinari buruz, ia erakusketarik egin ez zuenez,
ia batere dokumentaziorik ez daukagun.
Aipatzen ari garen laurogeiko hamarkadako urteak garai zaila izan ziren Isabel Baquedanoren bizitzan, eta
neurri batean aldaketa garrantzitsukoak (Madrilen etxea erosi, aurretiko erretiroa hartu irakaskuntzatik
1988an, amodio harremanaren haustura...), zeinak seguru asko krisi batera eraman zuten, ezer apartekorik
ez beste artista batzuen bizitzetan, eta, Natalia Ginzburgen A propósito de las mujeres (Emakumeei buruz,
jatorrizkoan Un’assenza) testu bikaina ontzat ematen badugu, ezer apartekorik ez edozein emakumeren bizitzan oro har: «[...] oso garrantzi handiko zerbait esatea ahaztu zait: emakumeek noizean behin putzu batean
erortzeko ohitura txarra dutela, malenkonia ikaragarri batek bahitu ditzan uztekoa, hartan itotzen hasi eta
besakadak ematekoa ur azalean jarraitzeko: hori da haien benetako arazoa. Emakumeak lotsatu egiten dira
sarritan horregatik, eta arazorik ez dutelako itxurak egiten dituzte, indartsuak eta libreak direlako itxurak, eta
pauso irmoz eta kapela handiak eta soineko ederrak jantzita eta ezpainak margotuta eta ausart eta arranditsu itxura emanez ibiltzen dira kaleetan, baina ez dut inoiz ezagutu handik gutxira gizonengan ikusi ez dudan
zerbait mingarria eta deitoragarria aurkitu ez diodan emakumerik, putzu ilun batean erortzeko etengabeko
arrisku bat, izaera femeninotik eratorritako zerbait eta beharbada mendeetako menderatze eta esklabotza
tradizio batetik, garaitzen zaila izango dena; jabetu naiz hain zuzen ere emakume indartsuenengan eta arranditsuenengan zerbaitek haietaz errukitzera eramaten ninduela eta oso ondo ulertzen nuela neuk ere oinaze
hori partekatzen dudalako aspaldiko urteetan eta duela gutxi arte ez dut ulertu emakume izatearen ondorio
dela eta zaila egingo zaidala horretaz askatzea»62.
Baina Madrilen bakarkako erakusketarik egin gabe denbora tarte luzea igaro ondoren, 1989an Isabelek Arcon parte hartu zuen Donostiako Dieciséis galeriako Gonzalo Sánchez galeristarentzat esklusibotasunez.

62 Natalia Ginzburg. A propósito de las mujeres. Bartzelona: Lumen, 2017, 16. or.

40

Esposizio baten argia, 1989
Olioa mihisean. 60 x 73 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

Eta, antza denez, eragiketa oso ondo irten ez bazen ere, gutxienez eszenatik kanpoko bolada baten hausturaren hasieratzat jo dezakegu une hori, berriro ere artearen munduan publikoki egoteko modu bat. Neure
buruari baimena ematen diot uste izateko etapa hori beharbada galerista horrekin eskuz esku lan egitearen ondorio dela, zeinak Arcora eramateaz gain, kritikaren aitortza handirik jaso gabe antza denez, Turingo
Artissima azokara ere eraman zuen (1998an). Badakigu Arcon tamaina handiko hamar margolan aurkeztu
zituela, horietako bat, prentsan erreproduzitua, KAn Paris izenburua ezarri ziona eta 1985eko data zuena;
XX. mendearen hasierako edo xix.aren amaierako beiraz hornitutako espazio industrial bat irudikatzen du,
eskultura klasiko batzuekin, hala nola Samotraziako Venusa eta Partenoiko erliebearen zati bat, eta horrek,
ikuspegiren batetik, postmodernitatearen konbinatoria propioa iradokitzen du. Isabelen urte horietako obrak
(1985-1993), nire ikusmoldearen arabera, arte moderno-garaikidearen eta antzinakoaren arteko mestizajea
ahalbidetu zuen garai horren alaba dira, abangoardien dogmatismoa deitu izan dena likidatuz eta pastichea
errebalorizatuz, are «revival» artea ere. Horri egiten zion erreferentzia Isabel Baquedanok, Arco’89n, eklektizismoa aldarrikatuz, bere eklektizismo propioa, eta transabangoardiak arteari ekartzen zion askatasuna63.
Antza denez, Arcotik interesatzen zitzaion alderdi bat, haren hitzen arabera, zen artea dastatzeaz gain beste
herrialde batzuetako galeriek ere ikus eta ezagut zezaketela; nolanahi dela ere, hiru urte geroago New
Yorkeko Montserrat galeriak erakusketa kolektibo baterako proposamena bidali zion apirilaren 8an (Iruñeko
Yanguas Miranda kalera), eskaintza nahiko kitzikagarria eginez, hala promozio artistikoari nola kokapenari
zegokionez, Leo Castelli galeriatik oso hurbil. Jasotako gutun horrekin zerikusia izan edo ez, 1992an hilabete
batzuetarako apartamentu bat alokatu zuen New Yorken, beharbada bakarkako beste erakusketa baten ondoren, ekainean Iruñeko Kribia galerian egindakoa.

63 Revista de Arte, Madril, 3. zenbakia, 1989. Isabel Baquedano Artxiboa.
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Kribiako erakusketak –zeinaren inaugurazioan izan nintzen– artearen munduan berriro ere aintzat hartua izateko borrokan ari zen artista baten berri ematen zuen beharbada. Tamaina handiko lanak, garaiak eskatzen
zuen bezala, askotariko gaiak, poparen elementuetara joz berriro, bizi izandako espazioen zati dekoratiboak,
hala nola familia-etxebizitza bateko plafoiaren txokoa, armiarma-lanparen bertsioak gai moduan... Iruñeko
erakusketaren ondorengo elkarrizketan, artista luzaz mintzatu zen hainbat gairi buruz eta horien arteko garrantzitsuenak bere sinadura «dinamitatzeko» zeukan gustuarekin zeukan zerikusia, hasieran aipatu dudana
eta gero ere erreferentzia egingo diodana.
Kontua da laurogeita hamarreko hamarkadako urteetatik aurrera Isabel Baquedanok bata bestetik argi bereizitako bi lerro edo bi margotzeko molde landu zituela. Batetik, geometria pinturaren izateko arrazoi moduan,
kolore planoak eta oso biziak, ingerada oso markatuak. Bestetik, adierazpen piktorikoaren nagusitasuna,
marrazki sotilago ñabartua eta batzuetan kolorearekiko independentea.
Nire ikusmoldearen arabera, manikiek ikusleari pinturaren gaia aurrez aurre jartzen dion ageriko geometrismoa dakarte, gutxienez manierismotik, artistaren ohiko tresna baitzen. Isabel Baquedanoren Arco’89rako
aurkezpen txartelak erakutsia zuen dagoeneko alderdi berrietako bat: manikia, jolas geometrikoak, nire ustez, behin eta berriz kontrastean 1994-1995tik aurrera bereganatu zuen beste molde batekin, zeina, hainbat
aldaerarekin hil arte garatu zuen: gai erlijiosoena.
Baina ezin dugu sinplifikaziorik egin Isabel Baquedanoren irudikapen moduei buruz, Estampako katalogoan
2000. urtetik aurrera ikusten ditugun zirkuko gaiak –orekariak edo saltinbankiak– (Ertza igurzten izenburukoa adibidez) batzuetan baino ez baitziren bermatu iraganean gai txikitzat edo generoko eszenatzat jotzen
zirenak tratatzeko modu geometriko esan genezake hotz horretan64. Motibo edo gaiak sortzen joatea izango
zen ohikoa, erlijiosoak edo laikoak, zeinetan integratuko ziren haren pintura jariakorra eta haren marrazki
ezegonkorra, Francisco Calvo Serrallerrek «errebelatu fotografiko baten antzekoa» zela esanez deskribatu
zuenaren irudiak, begirada arretatsua eskatuz behar bezala hautemanak izateko, kolore plano edo biziko
azalera zabalekin kontrastatuz edo txandakatuz espazioak eratuz, hala nola Coca-Cola bildumako Deikundea, edo pintura geruza arinak inbaditzen, berdintzen, hondoa eta figura, Jakoben eta aingeruaren borroka
obraren bertsioetako batean bezala.
Artearen historia tradizionalaren zentzuan generoko deitu ditudan gai batzuetan ez da umorea falta, tximu
baten presentzian haragiztatua (Seuraten La Grande Jatte obrako paseariak bezain harrigarria, anís del
monoren iragarkia Juan Grisengan bezala), baina argi eta garbi azpimarratua zerbitzarien gaian, zeinaren
oreka beti mehatxupean dutela dirudien eta zeinaren xarmaren parte bat, nire ustez, modu soilean dagoen,
nabarmenkeriarik gabekoan.
Berritasun handia, 1994az geroztik bederen, Itun Zaharreko eta Itun Berriko gai erlijiosoen sail harrigarri,
ugari, sinestezina izango da, akrilikoan egina, jatorria haren obra ezagunaren hasieran daukana, artistak
hogei edo hogeita bi urte zituenean eta maisu handiak arretaz ikertzen zituenean, horretarako eskura zeuzkan bitartekoak erabilita. Ez dezagun ahaztu Pardoko kopista karnetak 1951ko data duela, eta maiz joaten
zela San Fernandoko liburutegira. Ez dira gutxi berrogeita hamarreko hamarkadan egin zituen gai erlijiosoko
marrazkiak, ezta hirurogeiko hamarkadan Ama Birjina umearekin, Jaiotza, Gurutzetiko eraistea, Adam eta
Eva eta gisako gaiak irudikatuz egindako margolanak ere.

64 Izaera geometriko nabarmeneko erakusketa bat ere egin zuen Dieciséis galerian 2005ean, zirkuko motiboekin eta perspektiba errenazentistari
buruzko erreferentziekin; irudi finkoen grabazio bat geratzen da hartaz. Isabel Baquedano Artxiboa.
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Egiptoko ihesaldia, 2004
Akrilikoa mihisean. 27 x 35 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak



Paradisuko kanporatzea, 2002
Akrilikoa mihisean. 41 x 33 cm
Francisco Cantos Baquedano bilduma

43

Baina une horretan, laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik aurrera, denboran zehar bereganatutako irudien metaketa baten «iraulketa» direla iruditzen zait: «Nahiko itota eta nekatuta bezala nengoen
modako gaiez, gorputzaren hizkuntzaz eta abarrez, eta zerbait desberdina egin nahi nuen. Italiar primitiboen
freskuraz gogoratzen nintzen, haien kolore-garbitasunaren falta sentitzen nuen, haien lañotasunarena. Atseginagoak gertatzen zitzaizkidan artearen eta pinturaren beste une batzuekin konektatzen nintzen. Beraz,
beste garai batzuetako baliabideetan murgiltzeko apeta izan nuen, baina, jakina, gaur egun margotzen den
moduan margotuta, nik ezin baitut Fra Angelicok margotzen zuen bezala margotu... denok daukagu gure
garaikidetasuna salatzen duen daturen bat»65.
Mari Puri Herrerok, margolaria eta Isabel Baquedanoren adiskidea, esan zidan «istorio sakratu» hauen hasiera Estampako haren galeristak iradoki ziola Isabeli, Manuel Cuevasek, zeinak hain zuzen ere Egiptorako
ihesari buruzko erakusketa egin zuen 1994an; anekdota Isabelen kexa batekin lotuta legoke («ez dakit ja zer
pintatu» moduko bat); orduan Cuevasek Baquedanori gai erlijiosoak margotzeko iradoki zion66.
Zaila izango da egiaztatzea noiz eta nola hartu zuen erabakia Isabel Baquedanok, baina 1996ko Arco azokan
egindako elkarrizketa bateko aipuak ez dio aurka egiten amaiera arte lagundu zion erabakiari, baizik eta,
alderantziz, hura osatu eta zentzuz betetzen du. Halako moldez non gai erlijiosoak, berak fede suharra zion
erlijio bateko gaiak, nahiz eta bere moduan sinetsi, sarritan bere autobiografia inplikatuta zegoen alderdiekin jarraitzea ahalbidetu zion. Ez da dagoeneko «gure egunaren 24 orduetako edozeinetatik hasten zen»
errealismo berri hura, baizik eta transferentzia dei geniezaiokeen molde batekoa.
Gaiari dagokionez sail hauetan benetan interesgarria gertatzen dena da nola ausartzen zen istorio hain
kanonizatuak bestelakotzen67: Adam eta Evaren istorioak adibidez, eta irudika daitezkeen modu guztietan
eta kromatismo guztiekin irudikatutako Deikundeen aniztasun ikaragarria, garrantzi handia emanez keinuari,
gorputzak espazioan duen kokapenari, jarrera lotsati edo otzanari, antzinako pinturaren kolorearen freskurari... eta pintura modernoaren eta garaikidearen aurrerapen ideiak erdeinatutako ondare kultural oso bat
berreskuratzen zuela berariaz, baina, hori ere aitortu behar da, postmodernitateak, bere aipuekin eta jabetzeekin, berriro hartzeko baimena ematen zuena68.
Ez dugu esango 1994. eta 1996. urteen eta 2015aren bitartean, hau da, artistak gai horien hasiera kokatu
zuen garaiaren eta haren azken erakusketaren artean, haren pinturan eraldaketarik izan ez zenik. Ergelkeria
litzateke, Nieto Alcaidek artistaren ibilbidearen hasieran ohartarazi zuen moduan, hura beti saiatu baitzen
obra bakoitzean zerbait desberdina egiten. Eraldaketa handiak izan ziren, eta hitz egingo dugu horietaz.
Eztabaidaz kanpo dagoena da kritika (modari buruz kezka gutxiago zuen kritika jakin bat bederen) errespetuz
ez ezik mirespenez ere arduratu zela eskuarki haren obraz, Isabelek, bere lanean zeuzkan zailtasunak gorabehera, pixkanaka bere ingurunean egotea lortu baitzuen, eta ingurune hori bere bilaketan aurrera egitea
baino ez zen, benetakoa izatea, hirurogeiko hamarkadan esaten zuen moduan, eta pinturari, arteari azken
funtsean, komunikatzeko zuen gaitasuna, inplikatzekoa, itzultzea.

65 M. A. E. «Isabel Baquedano, pintora y profesora de artes plásticas» in Diario Cultural III, Diario de Navarra egunkariaren gehigarria, Iruñea,
1996ko otsailaren 16a, 45. or. Isabel Baquedano Artxiboa.
66 Hain zuzen ere, gai horien presentzia publikoaren hasiera, gutxienez, 1994an egin zen Egiptoko ihesari buruzko erakusketan legoke. Geroago,
1997an, Cuevasek hamabi margolariri, horien artean Isabel Baquedano eta Guillermo Pérez Villalta, gurutze-bide bat enkargatu zien.
67 Gogoratu behar da, beti ez bada ere, sarritan iraganeko artistek urratu egiten zituztela Elizaren arau zorrotzak.
68 Hori da, adibidez, Guillermo Pérez Villaltaren kasua, zeinari Isabelek Senda galeriako Magdalenaren zikloa bere erakusketako katalogoa eskatu
zion; 1970az geroztik ari zen gai erlijioso horiek lantzen. Isabel Baquedano Artxiboa.
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Behin betiko topaketa azken etapan
«Batzuetan margolanak horrelaxe uztea eskatzen dit; edo, gutxienez, nik ez dakit zer egin harekin, nik nahi dudanaren barruan nahikoa funts duelako, nahiz eta amaitu gabe dagoela dirudien. Batzuetan lanean ari naiz eta
bat-batean utzi egiten dut, ez dakit aurrera jarraitzen. Denbora baten buruan, berriro hartzen dut eta neure buruari
esaten diot harriduraz: hara, amaituta dago eta! Mirari baten antzekoa da»69.
«Nire lanari modu horretan ekiten diot, besteak beste, arlo erlijiosoko azken sorkuntzetako itsusismoa salatu nahi
dudalako. Garatu beharrekoa den gaur egungo estetika erlijioso batean sinesten dut»70.

Esaten nuen bezala, Isabel Baquedanok erakusketak egiten jarraitu zuen, hala Madrilen, Estampa galerian,
zeinak Arcora eramaten zuen urtez urte, nola Euskal Herrian, non Donostiako Dieciséis galerian egin zituen
erakusketak erregulartasunez, harik eta 2007an Gonzálo Sánchez hil zen arte, Bilboko Colón XVI galerian
erakusteaz gain (1998); hiri horretako lehen bakarkako erakusketa izan zen. Eta haren pintura aintzakotzat
hartu zen berriro, balioetsia.
Beraz, hirurogeiko hamarkadan Autobus geltokia obrarekin harridura sortu zuen; adibide nabarmengarri bat
jartzearren, garai horretan gauza bera egin zuen Deikundea, Adam eta Eva, Isaaken sakrifizioa eta gisako
sailekin, beren arrarotasunetik, iragan garaietako arteak iruditeria kolektiboan txertatutako gai ezagunei heltzeko moduaren beren bakantasunetik. Kultura katolikoan hain presente dagoen motibo batek, nola den Ama
Birjinaren agerkundea, eragindako inpaktua benetan bizi izandako gertakari baten moduan tratatua dago,
eta horrek ez du epel utzi haren iruzkingileetako bakar bat ere, tratatzeko moduarengatik eta indarrarengatik,
koloretik, marrazkitik adierazkortasun aukera guztiak aterata.
Ikusi ditugu gai erlijiosoetan zentratzera eraman zuten motiboetako batzuk, bakarrak izan ez baziren ere;
segur aski faktore askok izan zuten eragina. Horietako bat, nire ustez, bere bizitza bere Magdalenetan, bere
Ama Birjinetan, bere Adam eta Evetan... oro har, istorio horiek bere baitan hartzen dituen draman, agerikotasun gutxiagoz txertatzeko aukerak, premiak beharbada.
Baina, ikusi dugun bezala, biziberritzeko asmoa zegoen, pintura garai batean talentu handiko artistek landu
bazuten ere, Eliza zelako botere nagusietako bat, nagusia ez baldin bazen, Mendebaldean, eta Jainkoarekiko
fedeak, Octavio Pazek La busqueda del comienzo (Hasieraren bilaketa) liburuan esan zuen bezala, dena hartzen zuelako, gaur egun bigarren mailako izatera iragan den, eta horrekin batera endekapen kultural eta ordezkapenekora iritsi den ondare kultural-erlijioso bat itzultzekoa pinturari. Juanjo Aquerretak figura erlijioso
itxuragabe bat erakutsi zidan Kikoei buruz hitz egiten zidan bitartean. Gustuaren eta teknikaren endekapen
nabarmenari buruz ari zen, Isabel Baquedanok, lehen ikusi dugun bezala, haren aurka egin behar zela esanez
aipatzen zuen «itsusismoari» buruz71.
Beste modu batez, istorio hauei sentimendua eta edertasuna itzultzea prerrafaelisten eta beste talde batzuen nahia zen, Les Nabis taldearena adibidez.

69 M. A. E. «Isabel Baquedano, pintora y profesora de artes plásticas» in Diario Cultural III, Diario de Navarra egunkariaren gehigarria, Iruñea,
1996ko otsailaren 16a, 45. or. Isabel Baquedano Artxiboa.
70 J. U. (Javier Urquijo). «Otra visión iconográfica: Isabel Baquedano expone por primera vez en Bilbao» in El Mundo, Madril, 1998ko abenduaren
13a, 12. or.
71 Octavio Pazi egindako erreferentzia testu aparta batetik dator, «La búsqueda del comienzo» («Hasieraren bilaketa»), poesia surrealistari
buruzkoa, baina testu horretako aipua gogoratzea ezinezkoa zait une honetan. Kikoei buruzko erreferentziari dagokionez, Juanjo Aquerretak
berak gomendatu zion Isabeli Madrilgo zentro bat, baina, antza denez, hura ez zen joan. Baina bolada batez joan ohi zen, Elena Blascok
dioenez, talde horrek latinoak biltzen zituen eliza batera, zeinaren giroa gustuko zuen, etxetik gertu. Baina gero utzi egin zuen.
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Miraria, 2010-2011
Grafitoa paper begetalean. 20,9 x 29,6 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

Garai berriagoetan, Juan Calvo Sabaterren berri daukagu, gai erlijiosoei buruzko pintura interesgarri baten
egilea. Eta bereziki Guillermo Pérez Villaltarena, transaren edo postabangoardiaren garaiko artista, fedegabe baten bestelako ikuspuntu batetik oso interesatua ondare kultural aberats horren berreskurapenean, eta
gai horiei denbora eta lan asko eskainitakoa. Magdalenaren zikloa deritzonean kontatzen duenez, 1998koa,
mitoekiko duen interesarengatik; baina baita, andaluziar moduan, Aste Santuko pauso batean Magdalena
Kristoren gorputzari begira ikusitakoak eragindako zirrararengatik ere72. Hirurogeita hamarreko hamarkadan egindako Deikunderen bat aipatzen badu ere, istorio erlijioso horiek inplikazio handiagoz margotzen
1980ean hasi zen, hau da, Isabel beste mota bateko pintura egiten ari zenean, errealismo narratibotzat jo
genezakeena, Introspekzioa adibidez, edo Autobus geltokia obrarekin Euskal artearen trama erakusketan
parte hartzen, Bilboko Arte Ederren Museoan 1981ean egina73.
Estampako galeristak hamabi margolariri gurutze-bide bat enkargatu zienean 1997an ikusgai jartzeko, hala
Isabel Baquedano nola Guillermo Pérez Villalta enkargua jasotakoen artean zeuden. Hurrengo urtean margolariak bere katalogoa eskatu zion Pérez Villaltari, eta hark igorri egin zion, 1998ko sinadura eta data duen
ohar batekin batera74.
Bi margolarien arteko desberdintasunak agerikoak badira ere, hala Guillermok katalogorako idatzitako testuak nola haren Magdalenaren irudiek benetako interesa dute, eta testuek Isabelen gai erlijioso horiek
ulertzeko arrastoak ematen dituzte, bien estilo artistikoak inondik inora lotzen ez badira ere, ezta bien belau-

72 Guillermo Pérez Villalta. El ciclo de la Magdalena. Bartzelona: Galería Senda, 1998.
73 Euskal artearen trama, Juan de la Encinaren (Ricardo Gutiérrez Abascalen ezizena) obra ezagunetik hartutako izenburua, tokiko arteari
eta Euskal Herrian jaiotako edo Euskal Herrian bizi ziren artistei bizitza emateko eta haiek eguneratzeko lehen ahaleginetako bat izan zen,
Leopoldo Zugazak eta Mari Puri Herrerok Bilboko Arte Ederren Museoaren gidaritza hartu zutenean egina; kasu honetan, Maya Agurianorekin
lankidetzan.
74 «Isabel maitea: / Hemen daukazu Magdalenaren katalogoa eta tamaina bereko beste bi [...] espero dut zure gustukoak izatea».
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Azken afaria, Maria Magdalenarekin, 2017
Akrilikoa paper fotokopiatuan
41,5 x 29,5 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

naldi-unea ere, ezta haien genero ikuspegia ere: Guillermok ez zuen bere estiloa aldatu (postmodernoa nire
ustez), manierismotik oso eratorria, gau horiek lantzeko, eta Isabelek, aldiz, adierazpen piktorikorako modu
berrien bilaketan jarraitu zuen, kolorea libre utzita, hartatik guztiz independentea den marrazkia garatuz kasu
batzuetan, edo haren guztiz mendekoa, komeni zitzaionaren arabera, halako moldez non amaitu gabekoaren
itxura, hain aipatua eskulturan, nik funtsezkotzat joko nukeen elementu bat izatera iritsi zen obra hauetako
hainbatetan, aspaldiko garaien oroitzapenerako lagungarri bihurtuta modu horretan. Ikus dezagun Pérez Villaltaren katalogoaren zati bat:
«Hau dena gertatzen zen 1980ko udan obra bat margotzen nuen bitartean. Kristo bat Zutabean zen. Jolas baten
antzera hasi zen. Giza gorputzaren proportzioei buruzko margolan bat egin nahi nuen, Le Corbusierren «modulor»
delakoaren erabilera ironikoz, giza gorputzaren eta Servioren tratatu arkitektoniko klasikoen arteko loturekin batuta. Obra ikertzen hasi nintzen, marrazten. Beharbada dena hasi zen Kristoren aurpegia egiteko autorretratu bat
egiteko hutsegitea egin nuelako. Egun batean Kempisen liburuaz pentsatu nuen, Kristoren imitazionea. Alderatu
ahal ote zen obran eskaintzen den artistaren lana Kristoren gorputzarekin? Ez ote zen hori dena pasioaren alegoria
bat bere esanahi bikoitzean? Ez ote zegoen erabateko emate horretan artearen ematearen zerbait? Kristok gai bat
izateari utzi zion eta neu ordezkatzen ninduen mito bat bihurtu zen»75.

75 Guillermo Pérez Villalta, op. cit., 4. or.
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Isaaken sakrifizioa, 2001
Akrilikoa mihisean
46 x 55 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak

Lukasen araberako Magdalenaz ere mintzo zen, Kristoren oinetan lurrina eta malkoak isurtzen dituen bekataria, eta gero bere ileekin lehortzen dituena, lan arkeologiko edo revivalista zela ukatuz, eguneratzailea
baizik, nire ustez.
Alderdi askotan bat etor daitezke, baina, esan dudan bezala, argi bereizten da Pérez Villaltaren estiloa,
erretaula errenazentista batek inspiratua izan daitekeena, erliebe sentsazioa lortuz Magdalena penitentean, Isabel Baquedanoren kasuan, esan dudan bezala, kontrakoa gertatzen baita, hark istorio sakratu hauei
egiten dien eguneratzea, horrela deitzerik baldin badugu, estilo batean, molde batean, ezin geldi daitekeen
benetakotasun bilaketa batetik iragaten baita, lortu gabekoa lortzen saiatuz. Materiarekin zein irudikatze
biluziarekin duen inplikazioa, keinu dekoratiborik batere gabekoa, zeinak aurrera egiten duen ikusleari transmititzeko eta hura inplikatzeko gaitasunean, berak hainbestetan aipatu duen bilaketa horretan oinarritzen
da, eta mitoarekin baino gehiago zerikusia izango luke, beharbada, misterioarekin.
Sarritan, eta Baquedanoren obrari buruz hitz egiten jarraitzen dut, Itun Zaharreko eta Itun Berriko gai hauei,
«Istorio» hauei, tamaina txiki eta ertaineko sailetan oinarrituta ekiten die, eta aldaera txikiak gerta daitezke: kolorearenak, espazioarenak, figuren keinuenak... Deikundearen gaia lantzen duten obretako batzuetan
gertatzen den bezala; edo, bestela, errotiko aldaketak gertatzen dira, hala konposizioan nola koloreen eta
lerroaren tratamenduan; eta are eskuen eta gorputzaren keinuan ere; horrek quattrocentoko pinturan izan
zuen garrantziaz mintzatu zen Michael Baxandall76.

76 Michael Baxandall. «El cuerpo y su lenguaje» in Pintura y vida cotidiana en el renacimiento: arte y experiencia en el quattrocento. Bartzelona:
Gustavo Gili, 1978.

48

Izenbururik gabe, 2004
Akrilikoa mihisean
50 x 50 cm
Bilduma partikularra

Italiar primitiboen sugestioa aurki dezakegu, edo quattrocentoarena, testu honen hasieran aipatu nuen margolanaren zati batean gertatzen den moduan, baina baita guztiz kontrako egoera bat ere, zeinean ahalegin
bat eskatzen duen gaia identifikatzeak, Coca-Cola bildumako Deikundearekin gertatzen den bezala, edo Patricia Zugazak utzitakoarekin, zeinak berrikuntza garaikideetan aiseago txertatzen diren. Bertsio bakoitza
pintura bera presente eta protagonista bihurtzeko saio bat da, bere material eta tresna apalekin gu maitasuna, desioa, oinazea, sakrifizioa, drama eta gisako beste gertaera eta sentimenduen aurrean, gizaki ororen
berezkoak, jartzea lortzen duena.
Aitortu behar da, nolanahi ere, denborak aurrera egin ahala italiar primitiboengan aurkitu zuela esan zuen
kolorearen freskura hark ez ziola bere obran jariatzeari utzi, aldaketa batzuk gertatu ziren arren (laneko
hogei bat urteko epeaz ari gara) laurogeita hamarreko hamarkadako lehen obra haien eta 2015ekoen, azken
erakusketakoen, artean. Hala, 2001ean egindako Miraria irudikapen delikatuetan (oso desberdinak beren
artean), italiar primitiboen eragina erabat desagertu da, eta badirudi inspirazio iturri izan dituela arte herrikoiak gertakari edo salbazio bat eskertzeko enkargatzen ziren zin-opariei egindako ekarpen batzuk zein
deboziozko estanpak77.
Azken urte horietan, heriotzaren drama gerturatzen ari dela, agerikoa den bilakaera edo aldaketa batetik
harago, argi dago Adam eta Evaren hastapeneko irudi erlijioso haien edo Deikundearen eta haren aldaera
guztien eta Mirariaren edo Gurutziltzaketen artean, espresionismo halako baterantz eraldatu dela hizkera
piktorikoa eta, guztiz pertsonala izateaz gain, miresgarria den obra bat osatzea lortu duela. Eta lortu du bere

77 Margolan txiki eta oso finak dira, 2010-2011 inguruan eginak, gaitz larri bat gainditu ondoren, Karmengo Ama Birjinaren agerkundeari esker
sendatua, berak esaten zuenez.
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konformagaiztasunarekin, zailenari aurre egiteko bere ausardiarekin, eguneratuz, ez beren jatorriarekiko lotura galdu duten mitologiak, Manetek bere Olimpia obran edo Picassok bere Tauromaquias sailean egin
zuten bezala, bere dimentsio erlijiosoan sentiberatasunak eta bizipenak lotzen jarraitzen duen mitologia bat
baizik. Alde batera utziz, esana dagoen moduan, ikasitakoa, denboran zehar bereganatutako ezagutza multzo
bat, aldiro zerbait hobea egiten saiatzeko benetako ezinegon batez.
Beraz, ulertuko dugu asko ezabatzen zuela, ez zela erraz konformatzen, sufritu egiten zuela, horretaz hitz egin
baitziguten jada Wittkowertarrek Born under Saturn (Saturnoren pean jaioak) liburuan, erakutsiz beti izan
zirela erraztasun eta zintzotasun handiko artistak (Rubens adibidez), eta beste batzuen kasuan, aldiz, Filippo
Lippiren kasuan adibidez –uste dut neurotikoez mintzo zela–, beren pinturak oinaze ikaragarrien kostua
zeukala. Ez artista hobeak edo okerragoak78.
Benetan erakartzen nauten obren artean Isaaken sakrifizioaren bertsio batzuk daude, zeinaren mugimendua
(nola ez irudikatu errituaren burutzapena gelditzeko keinua?) jada ohartarazi zen bere unean; bertsio horiek
ez dute erakartzen beren kolore bizi indartsuekin soilik, baita petzeroen irudi horiekin ere, zeinak, Hockneyk
An History of Pictures (Irudien historia bat) liburuan dioen moduan, Giottok margotutako gamelu batzuen
muturren gainean denbora Walt Disneyrenganaino zeharkatu ahal izango luketen, edo, etortzen zaigu burura, Ana Laura Aláezen Bamby, kasu honetan alderantziz. Alde bakarra da Isabel Baquedanoren pinturan
inozotasun zaurgarriko irudi horiek itxurazko segurtasun gutxiagoz margotuta daudela, perfekziozko amaiera
gutxiagoz, eta horrek indartu egiten duela babesgabetasun efektua, hala umearengan nola bildotsarengan79.
Bestalde, Elena Blascok azaldu zidan kolorearen hiru dimentsioetatik –kolorea, balioa eta intentsitatea–,
haren adiskide Isabelek, kolorearen dimentsioarekin berarekin jolasteaz gain, dudarik gabe, balioaren dimentsioarekin ere jolastu zuela, figurak «desagerraraziz», haien balioa berdinduz hondoarenarekin, forma
neurrigabeekin edo eskuen zein oinen kokapen ezinezkoekin egiten zituen jolas ugarietako beste bat bezala,
irudi hauetako hainbatetan ikusten den moduan.
2001eko data dute horiek ere, eta harridura sortzen du orekarien (neska gazte orekarien, zehazten dut) margolanak aurkitzeak, ezin urrunago baitaude Isaaken sakrifiziotik. Horietan, zirkuluak espazioaren zati handi
bat hartzen du, grazia handiko neska gazte malabaristen artean, animalia forma batek altxatuak, espazioa
eratzen duen kolore planoaren hondoaren gainean. Elkarrekin partekatzen dute, hori bai, ekarpen modernoez
zein tradizioaren ekarpenez baliatu diren sorkuntzak izateko moldea. Orekarien kasuan, abangoardiaren tradizioa izan zitekeen.
Dieciséis galerian 2005ean, ekainaren 16tik abuztuaren 31era, egindako erakusketan, jolas ironikoaren eta
geometrikoaren borondate hori, perspektiba errenazentistarekiko erreferentziarekin eta urrezko sekzioarekin, handitu egin zen. Abangoardietako formalismoaren aipu bat ere bai, kolore planoen eta manikiaren eta
automataren artean dauden figuren nagusitasunaren bidez.80. Ez dut aurkitu obra geometrikoen molde horrek
hurrengo urteetan jarraipena izan zuelako frogarik, haren gai erlijiosoek izan zuten moduan, baina dudarik
gabe aintzat hartzeko ezustekoa dira, eta aldi berean baieztatu egiten dute lehen esan duguna: oso obra
desberdinak margotu zitzakeela aldi berean.

78 Jiménez Caballerok ere, hogeita hamarreko hamarkadan, «artista osasuntsuak eta gaixoak» aipatu zituen, lehen multzoan sartuz Daniel
Vázquez Díaz, eta bigarrenean Jesús Olasagasti eta, nire oroimena oker ez baldin badago, Ángeles Santos sinestezina.
79 David Hockney; Martin Gayford. Una historia de las imágenes: de la caverna a la pantalla del ordenador. Madril: Siruela, 2018.
80 Isabel Baquedano Artxiboa.
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Akrilikoa taula gainean muntatutako mihisean. 55 x 46 cm
Isabel Baquedanoren oinordekoak
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Amaiera
Urte berean, 2005ean, Isabel Baquedanok Chema Coboren sinadura eta idazpurua zeukan gutun bat jaso
zuen (azaroaren 10eko datarekin); Chema Cobo Guillermo Pérez Villaltarengandik gertukoa zen hasieran,
hala jatorri andaluziarrarengatik nola bere estiloarengatik, laurogeiko hamarkadan errealismo berri libreago
baten alde zeuden margolarietako bat baitzen:
«Isabel adiskidea: Iaz, orain dela ia urtebete, A. Machónen egin nuen erakusketan, zure azken erakusketako katalogoa utzi zenuen niretzat. Eskertzen dizut. Ez dakit badakizun, baina orain esan egingo dizut. Hasi nintzenetik,
jada ordurako zirrara handia eragin zidan 70ko hamarkadaren hasieran egiten zenuenak, ez dut inoiz ahaztu, eta
pentsatuz, erakusketarako lanean ari nintzela (Machónen ikusi zenuenerako), zer sustrai eta zer iturri egon zitezkeen molde errealista batzuekiko nire hurbilketarako (hau luzaz ñabartu beharko litzateke) burura zetorkidan 60-70
urteetan egiten zenuen obra hura, beharbada hala izango da. Orain zure katalogoa ikusi dut eta zure lana bikaina
iruditzen zait, pena bat da hain gutxi aipatua izatea, hitz egingo da horretaz. Azken finean, baliatzen dut nire
azken katalogoetako batzuen bidalketa zuri jakinarazteko nire lanean ezerk ematen badit plazera, horrek zerikusia
duela, neurri batean, haren abiapuntuan zure lana izatearekin, horrelaxe, sinpleki [...] espero dut obra bikainak eta
magikoak egiten jarraituko duzula, Estampa katalogokoak bezalakoak. Seguru egun batean pertsonalki ezagutuko
dugula elkar. Horretarako gogoa daukat».

Beraz, Iruñeko Eskolako «arima» izateaz gain (hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkaden artean),
Madrilen ere arrastoa utzi zuen.
Baina, ezagutzen ez dudan arrazoi batengatik, gutun horrek laurogeita hamarreko hamarkadan nire oroimenean geratu zen Chema Coboren lan bat oroitarazi dit. Bufoi bat irudikatzen zuen, eta egokia iruditu zait idazki hau aintzat hartzea begirada Baquedanok egin zituen beste obra laiko horietara aldatzeko, zerbitzarienak,
orekarienak eta zirkuko figurenak, nik ezagutzen dudanaren arabera XX. mendearen amaieran eta XXI.aren
hasieran eginak. Estampako Ertza igurzten erakusketan, ikusten dugu nola erakutsi zituen Zirkua izenburua
zuten gaiak erlijiosoekin nahastuta, honako izenburu hauek zituztenekin: Jakob eta aingerua, Ruth eta Booz,
Isaaken sakrifizioa (zeinari buruz aritu naiz lehen) eta, azkenik, Adam eta Eva.
Baina horrez gain, kontu ezohikoa haren katalogoetan, azala (niretzat gutxienez) orekarien marrazki lineal
aparta da, zeinean zutik dagoen figurak egiptoar arteko irudiren bat ekartzen duen gogora, eta belaunikatutako figurak iradokitzen duen arte modernoan behin eta berriro agertu ohi den zirkuko kideen gaia, artearen
bazterreko mundura zuzendutako begirada «alderantzikatuaren» metafora, eta iraganean gai garrantzitsuei
laguntzen ziena anekdota narratibo moduan.
Marrazki honetan, haren margolan askotan bezala, trazu irmoak eta lerro ahulak txandakatzen dira; amaitu
gabekoaren itxura emanez, horiek hala sakontasun ametsezkoa nola euskarriaren izaera planoa adierazten
dituzte. Eta, geometriako erreferentziekin batera, elementu harrigarriren bat ere ikusten dugu, atzealdeko
errezela adibidez.
Baina bada katalogoan (ez bainuen erakusketa hori ikusi) atentzioa eman didan beste kontu bat: margolan
guztiek emakume orekariak irudikatzen dituzte: denak, oso bestelakoa den batek izan ezik, zeina pop-agoa
den eta zeinean margolan-emakume batek eta marrazki-gizon batek gar sinboliko bat trukatzen duten naturaltasun osoz.
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