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Gerra Zibilaren ondoren, hurrenez hurreneko artisten bi belaunaldi sortu ziren 
abstrakzioaren esparruan, bi belaunaldiek elkarren oso bestelako proposamen estetikoak 
egin bazituzten ere. Lehen belaunaldiak, zeinaren ordekari nagusiak baitziren Jorge 

Oteiza, Eduardo Chillida eta Néstor Basterretxea, obra abstraktua landu zuen geometrian 
oinarriturik, geometria erabiliz ia modu militantean, eta oso zorrotz jokatu zuen adierazpenerako 
baliabideei zegokienez, materialei zentzu ia erreberentziazkoa emateraino. Ezaugarri horiek halako 
espiritualtasun, handitasun, dogmatismo eta esentzialtasun berezi batez hornitu zuten arte hura, 
diktadurak mehatxatutako identitate sentimenduarekin lotua. 

EUSKAL ARTEAREN TESTUINGURUA. 1970EKO HAMARKADA

Jorge Oteiza
Kutxa hutsa edo 1 zk.dun ondorio esperimentala, 

1962-1965                 
 

Eduardo Chillida
Hutsaren inguruan I, 1964                                 

 
Néstor Basterretxea

Konposizioa kubotik, 1957
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Bonifacio
Jostailuak, 1975

José Antonio Sistiaga
Bizi-ekintza. Omenaldia geure arbasoei, 1960                                 

Rafael Balerdi
Venecia, 1964-1972
 
Remigio Mendiburu
Txori askeentzako kaiola, 1968                                 

Bigarren artista taldea, aurrekoa baino ugariagoa, Rafael Ruiz Balerdi, José Luis Zumeta, José 
Antonio Sistiaga, Bonifacio Alfonso, Amable Arias, Remigio Mendiburu, Vicente Larrea eta 
Juan Mieg egileek osatu zuten, besteak beste. Haien interes nagusia zen adierazkortasun biziko 
arte abstraktua lantzea, eta dramatismoa eta askatasuna nabarmendu zituzten beren keinuetan, 
formetan nahiz materialetan.

Talde batek nahiz besteak baliatu zuten artea aldarrikapenerako, identitatea finkatzeko, 
abangoardiako hizkuntza garaikideen bidez “arima tradizionala” adierazteko. 
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Bestalde, Vicente Ameztoyren belaunaldiko euskal artista gehienek –1945. urtearen inguruan 
sortuak ziren– arte figuratiboa garatu zuten, oinarri harturik ironia; herri kultura; fantasia 
surrealista; argazkilaritzarekiko, zinemarekiko eta aurkitutako objektuekiko interesa; eta material 
berriak erabiltzeko zaletasuna, hala nola ispiluak, poliesterra, bonbillak edo egunerokotasuneko 
beste objektu batzuk. Pintura ez ezik, eskultura eta collageak ere landu zituzten. Ezaugarri horiek 
guztiek zatiketa eragin zuten belaunaldi honetako eta aurreko belaunaldiko artisten artean; baina, 
nolanahi ere, figurazioa izan zen bereizketa horren ikurrik agerikoena. Abstrakzioa albo batera 
uzteak izugarrizko asaldura sortu zuen artista beteranoen artean, borroka estetiko baina, aldi berean, 
sozial (burgesiaren kontrako) eta politikotzat (frankismoaren kontrako) baitzuten haiek abstrakzioa. 
Hala, haientzat, traizio moduko bat izan zen abstrakzioa alboratzea, eta aurre egin zioten belaunaldi 
gazteari eta haien adierazpen artistikoari; ez, hainbeste, haien obren kalitateagatik, beldurragatik 
baizik: ordurako zaharkitutzat jotzen zuten eta beren planteamendu estetikoa kolokan jartzen zuen 
artearen ulerkera berri baten mehatxuaren beldurragatik. Bestalde, artista figuratiboek ez zuten 
aparteko interesik talde trinko edo batu bat osatzeko, zeina baitzen, aldiz, artista beteranoentzat 
funtsezkoa. Adinak, adiskidetasunak eta arte berri eta beren aurrekoenaz urrun batekiko interesak 
batzen zituen bigarren belaunaldikoak. Arte pop-agoa aldarrikatzen zuten, bizitzaren ikuspegi ez 
hain transzendentala, eta jarrera zinikoagoa beren ingurunearekiko. Arte figuratiboa berreskuratu 
zuten, beren interesak eta kezkak adierazteko baliabide baliagarria zela iritzita.

Andrés Nagel
82031, 1982

Marta Cárdenas
Paisaia, 1980

Ramón Zuriarrain
Eraldaketa, 1978                                 

 
Mari Puri Herrero

Jantokia, 1974
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Autorretratua, 1978                                 

BIOGRAFIA ARTISTIKOA
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Vicente Ameztoy Donostian jaio zen, 1946an. Industrian ziharduen haren familiak, 
ehungintzaren negozioan, baina lotura estua zuen artearen esparruarekin ere. Vicenteren aitak 

artea bildumatzeko zaletasuna zuen; ama, berriz, Jesús Olasagasti margolariaren arreba zen, eta 
aitaren arreba bat Eduardo Chillida eskultorearen anaia Gonzalo Chillidarekin ezkonduta zegoen. 
Txikitatik izan zituen, beraz, familiaren babesa eta laguntza. Gazterik hasi zuen ibilbide artistikoa, 
eta, hamahiru urte zituenerako, erakusketa batean parte hartu zuen, bera baino nagusiagoak ziren 
zenbait artistarekin batera. Hasierako etapa hartan, Gonzalo Chillida osabaren eragina nabari da 
argien Ameztoyren obran, pintura delikatu, zaindu, eferbeszente eta gardenean, kolore leunetan eta 
hondo landuetan. 

Aurrerago, 1964an, Madrilgo San Fernando Arte Ederretako Goi Mailako Eskolan sartu zen. 
Han, Antonio López ezagutu zuen, zeinak izan baitzuen eragin sakona bere pinturan. Ameztoyk 
heldutasuneko estiloan erakutsi zituen joera bereizgarri batzuk presente daude haren hastapenetako 
obretatik, hala nola bizigabea den zerbaiten arimaren edo guri so dagoen kontzientzia baten agerpena 
edo gauza artegagarri eta zirraragarriekiko zaletasuna. Pixkanaka finkatzen joan zen, halaber, 
Euskal Herriko paisaiaren ikuspegiak lantzeko interesa, baina asmo bikoitzaz: batetik, naturaren 
deskribapen xehearekiko interesaren isla gisa, eta, bestetik, Euskal Herria modu denboragabe batean 
adierazten duen elementu sinboliko gisa. Horren guztiaren bidez, osagai bisual egongaitzekiko 
obrak landu zituen, nahasgarriak eta gardenak, halako eran non euskal paisaien argi lanbrotsuak 
aukera ematen duen perspektibak nahasteko. Giza irudiak agertzen direnean ere, gardentasunaren 
ezaugarria dute atxikita: paisaia zatiak ikusten uzten dute beren gorputzean zehar, teorian hondoa 
estali beharko bazuten ere, eta leiho efektu bitxiak sortzen dituzte, horrela, bolumen opakua agertu 
beharko litzatekeen tokian.

Izenbururik gabea, 1968-1969 Izenbururik gabea, c. 1971Izenbururik gabea, c. 1964

Lehen obrak. Paisaia zulatuak eta paisaia-irudiak
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Ispiluan zehar (1970-1973)

Pixkanaka, lehendik lantzen ziharduen ideiak finduz joan zen Ameztoy: gero eta gehiago hustu 
zuen irudien barnealdea, harik eta bihurtu zituen arte soslai erabat hutsak, benetako paisaia 

baten kontra ebakiak, gerritik bururaino. Alabaina, berrikuntza nagusia da ispiluen gainean 
margotuta daudela obra horiek, eta, beraz, inguruko errealitate guztia islatzen dutela, dimentsio 
berria emanez itxuraren hautemateari buruzko interesari eta zalantza berriak sortuz. Ikuslearen 
espazio fisikoak eta hura beste irudi baten soslaiaren barruan agertzeak joko berezi bat sortzen 
dute ispiluaren islari esker, zeinetan agertzen baita, gainera, obran bertan margotutako paisaiaren 
espazioa. Elkarren gainkako irakurketa sorta bat sortzen da horrela, artistaren asmoarekin bat 
datorrena.

Izenbururik gabea, c. 1970Izenbururik gabea, 1970
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Paisaia bikoitzak eta geometria (1972-1974)

Hirurogeita hamarreko hamarkada garrantzi handiko garaia izan zen Ameztoyren obraren 
bilakaeran. Etapa honetako lehen ekarpena giza irudia desagertzea izan zen; hala, paisaiak 

berez adierazi ahal izan zuen bere izaera artegagarria eta harrigarria, espazioak bikoizten dituzten 
irudi geometrikoen (paralelepipedoen) bidez. Ameztoyk berak “paisaian ezarritako elementu 
geometrikoen bidezko okupazio biolentoa” izendatu zuen prozedura hura. Pinturan izan zuen 
aldaketa hura sendotu egin zuen 1970ean familia Donostiatik Villabonara lekualdatu izanak. 
Etxe-Ondo familia etxean finkatu ziren, eta, artistak adierazi zuenez, naturan bizi izanari esker 
jabetu zen haren barne funtzionamendu indartsuaz eta ohartu zen gizakia zein ahalke zen halako 
indarraren aurrean.

Izenbururik gabea, c. 1972

Izenbururik gabea, 1973

Izenbururik gabea, c. 1972

Izenbururik gabea, c. 1972
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Izenbururik gabea, 1973-1974

Izenbururik gabea, c. 1973-1974

Falo-metak (1973)

Hurrengo urteetako obran, paisaiaren misterioak espazio itxuraldatuen bidez agertzeari utzi 
zion, eta arreta handiagoa jarri zuen bere ohiko elementu batzuk eraldatzean, modu anormal 

nolabait tumoralean. Naturak bizitza propioa hartu balu bezala, itxura zirraragarri eta mehatxariko 
izaki erdi desitxuratuak ernaraziz hartatik. Hori lortzeko, haga baten inguruan bildutako belar 
edo lasto meten itxurarekin jolas egin zuen artistak, nagusiki, oso ugariak baitziren garai hartako 
landako paisaian.

Izenbururik gabea, c. 1972

Izenbururik gabea, c. 1972
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Giza txorimaloak (1975-1978)

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erdian, bere obra bereizgarri eta ezagunenak sortu 
zituen Ameztoyk: giza txorimalo deituak. Aurreko urteetan ernatutako formek beren metamorfosia 
burutu eta giza itxura hartu balute bezala da. Izaki berri horiek adar, makila, sustrai eta belarrez 
eginak dira: euskal munduaren berezko osagaiak dira guztiak, eta tankera berri bat eman zioten 
haren obrei, baita landare izaki bitxi eta artegagarri horien bidez istorioak kontatzeko aukera 
berriak sortu ere.

Bere obren bidez, artistak aditzera eman zuen bere gogoan toki bat erabateko askatasunez sortzeko 
nahia, toki horretan txertatzeko izakiak aurrebaldintzarik gabe, bertan bizi daitezen naturarekiko 
erabateko mimesian. Eta asmo horrek lotura estua du Lantzeko eta Nafarroako beste zenbait 
herritako inauteriekin, non pertsonek hartzen baitute landare edo animalia tankera. Ideia horren 
erakusgarri da Familia obra, zeinak ezin hobeto biltzen baititu Ameztoyren munduaren hainbat 
alderdi: bere familiaren antzinako argazki batean oinarriturik, pertsonaia belarkarak irudikatu 
zituen, hemeretzigarren mendeko tankeran jantzirik, eta bi emakume enigmatiko betaurrekodun, 
zeru lainotsu batek beteriko soslai huts batzuen aurrean, zeinak baitihardute, era berean, atzeratuago 
dauden beste pertsonaia batzuekiko eta iluntasun mehatxari batean margotutako paisaia futurista 
moduko batekiko bereizketa gune modura.

Izenbururik gabea, 1975

Izenbururik gabea, 1975
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Izenbururik gabea 

(Autorretratoa), 1976

Izenbururik gabea (Virginia 

Montenegroren erretratua), 1976

Familia, 1975

1976an, bi familia erretratu ere egin zituen: bere emazte Virginia Montenegrorena eta berea. 
Belarkarak dira pertsonaia horiek ere, baina aingeru modura ageri da bera, pintore paletarekin eta 
pintura tutu batzuekin, bere lanbide artistikoaren duintasunari erreferentzia eginez bezala, baina 
halako ironia ukitu batez. Virginia irudikatzen duen obran, sarezko poltsa bat darama pertsonaiak 
ezker eskuan, erositakoak agerian direla, eta tximeletak harrapatzeko sarea eskuinekoan, gizon bat 
eta zeru zati izartu bat dituela barruan, etxeko andre gisako bizimoduaren eta idealen munduari 
lotuagoa den bestelako bizimodu baten artean harrapatuta edo zatituta egotearen paradoxarekin 
jokoa eginez bezala.
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1976. eta 1977. urteetan, landare pertsonaia nahiko makurrak eta itxura anatomiko jakinik 
gabekoak agertzen dituen obra sorta bat landu zuen, baina irudi horiek irudikatuz giza jarreran 
eta sentimenduak adierazi nahian bezala. Hala ere, nolabaiteko mehatxua edo ziurgabetasuna 
iradokitzen dute gehienek.

1977. eta 1979. urteen bitartean, bere ibilbidean ospe handiena duten pinturetako batzuk egin zituen. 
Lan horietan, pertsonaiak eta koadroan agertzen diren gainerako elementuak hain daude xeheki 
adierazita, non lupaz begiratuta daudela baitirudi, Ameztoyk interes berezia balu bezala haien 
xehetasunik txikiena ere aurkitzeko. Hala, bere erreferentzia biografikoak biltzen dituen unibertso 
trinko eta nabarra eskaintzen digu. Artistak behaketa eta esperientzia pertsonalak atxikitzen dizkie 
obra horiei, eta modu harrigarri eta enigmatikoan aditzera ematen ditu, ikusleak haien sekretu 
guztiak argitu ezin izateko moduan. Hala ere, irrealtasuna eta eskala falta gorabehera, ematen 
du dena gertatzen dela espazio sinesgarri batean, Aliziaren abenturak herrialde miresgarrian edo 
Gulliverren bidaiak kontakizunetan gertatzen den bezala. Are gehiago: obretako batean, hortzeria 
bat agertzen da Lewis Carrollen obrako Cheshire katuaren irribarrea gogorarazten duena.

Une hartatik aurrera, desagertzen hasi ziren giza itxurako izakiak, eta natura giza ezaugarriez 
hornitzen hasi zen bere koadroetan. Horren ondorioz, aurreko obrek baino mehatxu eta harrimen 
are handiagoa eragiten dute.

Izenbururik gabea, 1976

Izenbururik gabea (Bizkaia), 1976
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Izenbururik gabea (Ahoa), 1979

Izenbururik gabea, 1977

Izenbururik gabea (Autorretratoa), 1979

Izenbururik gabea, 1976-1977
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Iman baten zatiak (1978-1992)

Aldi honetan zehar, Ameztoyk eten egin zuen ordura arteko egitura batasuna, eta erabateko 
askatasuna ematen hasi zitzaion irudimenari. Obren agertokiak teatralagoak dira, eta ikuskariz 

eta osagaien gainjartze arbitrarioez josita daude. Itxurazko inolako logikarik gabe espazioan 
barreiatutako zatien bidez irudikatzen da iruditeria humanoidea.

Urte haietako olio pinturetan hiru multzo bereizten dira. Multzo handiena, paisaia xelebreak 
biltzen dituena: giza zatien presentzia dute paisaia horiek, eta horrek areagotu egiten du ezinegona 
sortzen duen zerbaiten aurrean gaudelako sentsazioa. Begi solteen presentziak “humanizatu” egiten 
ditu izadi ezinezko horiek, eta presentzia izugarri moduko bat bihurtzen dira. Bigarren multzoko 
obrek aldarrikapena daramate atxikita; oro har, elementu gutxiago ageri dira lan horietan, eta 
gaurkotasunezko gaiei buruzko zuzeneko mezua transmititzen dute. Hirugarren multzoko piezek, 
azkenik, paisaia puruak irudikatzen dituzte, fantasiarik gabe adieraziak eta giza arrasto ororen 
presentziarik gabeak.

Izenbururik gabea, 1984

Izenbururik gabea 

[Poxpolinak (Arias Navarro)], 1977 

Izenbururik gabea 

(La Concha), 1984
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Erremelluri (1994-2001) eta beste obra batzuk

Ameztoyk Bastidako Erremelluriko Andre Maria (Araba) ermitan egindako pintura saila izan 
zen haren karreraren azken etapako lan nagusia. Zazpi olio pintura dira, zeinetan irudikatu 

baitzituen ermitarekin eta inguruekin lotura duten zazpi santu, baita Paradisuaren ikuspegi bat ere. 
Pertsonaia guztiak ageri dira paraje hartako paisaietan ebakita, eta beren estira edo lanbidearekin 
loturiko elementuren bat dute aldean. Santu nagusia, San Bizente, artistaren izenkidea, mahats 
biltzaileen zaindaritzat hartua da, eta horregatik da Bastidako upategiaren lursailetan eraikitako 
ermitako irudi nagusia.

Paradisuaren konposizioan, agertoki erreal bat margotu zuen Ameztoyk, Arabako Gaubea haraneko 
txoko bat, Eva Adami sagarraren ordez Amanita muscaria bat eskaintzen ari zaion unean. Denbora 
errealean adierazita dago eszena, erloju digital bat duen pantaila handi batean, eta hainbat animalia 
agertzen dira. Paradisu atsegin samarra da, giro lasai eta adeitsukoa, baina, handik segundo batera, 
dena aldatuko da. Jatorrizko bekatuaren aurre-aurreko unea da, eta bekatuaren ondoren, behin 
betiko galduko da koadroan irudikatutako mundu ideal hori. Konposizio hura amaitu eta denbora 
gutxira hil zen Vicente Ameztoy, 2001eko azaroaren 6an, Donostian.

San Bizente, 1994 

San Kristobal, 1998 

Santa Eulalia, 1999 

Paradisua, 1997-2001
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Vicente Ameztoy gaur egun nagusiki pinturagatik da ezaguna, baina beste diziplina artistiko batzuk 
ere landu zituen. Besteak beste, collageak egin zituen, eta kutxa batzuk, zeinetan erakutsi baitzuen 
egunerokotasuneko objektuak edo animalietatik eta landareetatik eratorritakoak manipulatuz 
esanahi berriak sortzeko zuen interesa. Halako taxidermia ukituko eta joera nekrofiloko piezak 
dira. Era berean, marrazketarekiko eta grabatuarekiko interes bizia ere erakutsi zuen, eta diskoen 
azal eta kultura ekitaldietarako kartel ugari sortu zituen, baita aldizkari azalak ere; euskal gizarte eta 
politikako gaiak ironiaz eta umorez lantzen zituen Euskadi Sioux aldizkari grafikorako egindakoak 
ditu arlo horretan bereziki aipatzekoak.

Teknika zela-eta, Ameztoyk denbora luzea behar izaten zuen bere obrak egiteko, eta, arrazoi hori dela 
medio, ez zitzaien egokitzen artearen merkatuak markatutako erritmoei. Haren lanari begiratuta, 
ordea, nabarmen da bereziki pertsonal eta berezia dela, artista ia erabat autodidakta baten emaitza, 
zeinak jartzen baikaitu errealitate dudazko eta zalantzazko baten irudiaren aurrez aurre. Ilusio bat 
errealitate eta errealitate bat ilusio bihurtzeko gaitasuna duen maisu baten obra.

Antton Valverde Lauaxeta disko karatula, 1978 Luzaro galeriaren kartela, 1975    
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Euskadi Sioux 4 zk. aldizkariaren azala, 1979

Miss Herikordia, 1983
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