
 

Ibilaldiak arte garaikidean zehar. Guggenheim Bilbao Museoko Bildumaren inguruko gaur egungo 
irakurketak  

Ikastaro honek arte garaikidera hurbiltzea proposatzen du; izan ere, modu askotara adierazten da, aukera 
formalen, estetikoen, etikoen eta politikoen inguruan hedatzen eta birmoldatzen jarraitzen duen 
unibertso batean. Sekzioak/Intersekzioak. Guggenheim Bilbao Museoko Bildumaren 25 urte 
erakusketaren esparruan, ikastaroan zehar ibilbide bat egingo da arte modernoaren trantsiziora, XX. 
mendeko lehen hamarkadetako abangoardia historikoen sorrerara, gaur egungo artera iristeko, 
hirurogeiko hamarkadan gertatutako haustura artistikoetatik igaroz. Sortzeko modu ugari daudenez, 
gero eta konplexuagoa da obra eta praktika garaikideak ulertzea. Hori dela-eta, nozioak, teoriak, 
poetikak, praktikak, artistak eta obrak ikusle eta parte-hartzaileengana eramatea proposatzen da, 
elkarrizketa kritiko hobea eta esperientzia estetiko biziagoa errazteko. Arteak ez dira funtzio batera 
mugatzen, eta funtzio ugari adieraz ditzakete: horixe izango litzateke haien patu paradoxikoa, eta 
historian zehar eta orainaldian berritu egiten da.  

1. Modulua: Sormenaren, formaren eta irudikapenaren ideiak arteen modernitatearen bilakaeran  

Artearen helburuak eta sinbolikoa, estetikoa eta materiala denari buruzko askotariko adierazpenek ez 
dute izaera egonkor eta iraunkorrik, egoera historiko eta sozial bakoitzean gertatzen diren ideien, 
balioen eta praktiken unibertsoan konfigurazio espezifikoa hartzen baitute. XVIII. mendean hasitako 
modernitateak kanon artistikoak eta klasizismoaren arauak nola zalantzan jarri zituen errepasatuko dugu; 
horiek artearen historian unibertsaltasuna eta iraunkortasuna bilatzen zituzten. Horrela, kategorien, 
poetiken eta egiteko moduen konstelazio berriari lekua eman zitzaion, eta gustuaren judizioa eta 
artearen autonomia ere sortu ziren. Sorkuntzaren eta formaren ideiek edo ederrari eta bikainari buruzko 
nozioek  eta esanahi historiko eta sozialekiko loturek beren aukera guztietara hedatuko dira.  

Azaroak 8: Sormenaren (poiesia), formaren eta irudikapenaren ideiak 

Nozio horien genealogiari eta ondorengo garapenari buruzko sarrera bat proposatzen da. Artea eta 
historiarekin, filosofiarekin eta politikarekin duen harremana. Klasizismotik modernitaterako pasabideak. 
Gustua eta erlatibismoa sortzea. Munduak lilura gero eta gehiago galtzea eta balio garrantzitsuen 
krisiak, aurrerapenaren ideia, tradizioarekin haustea, abangoardiak agertzea eta horien garapen 
paradoxikoak.  

Azaroak 15: Pablo Picasso mito moderno gisa 

Picassok hainbat  anbibalentzia ditu herentzia klasikoarekin eta, aldi berean, haustura formalak eta 
hibridazioak sartzen ditu. Horrela, jatorrizkoarekiko nostalgia eta arte garaikidearekiko lotura ezgaraian 
eguneratzen ditu.  

 

 



 

Azaroak 22: Jorge Oteiza eta Eduardo Chillida  

Artista hauek aitzindariak izan dira euskal testuinguruan arte modernoaren bilbea pluralki konfiguratzen 
eta herentzia modernoekin bat eginez. Eskultura-arloan izandako ibilbide artistikoak eta haien ekarpen 
nagusiak jorratuko ditugu.  

Azaroak 29: Bisita gidatua eta zenbait obraren azterketa nozio horiek kontuan hartuta: Jorge 
Oteiza, Eduardo Chillida, Richard Serra eta Susana Solano. 

 

2. Modulua: Arte modernotik arte garaikiderako igarobideak  

Modernitatearen garapena eta krisia landuko ditugu amaitu gabeko proiektu gisa, beste modernitate 
berantiar edo eszentriko batzuen sorrera —azken horiek Mendebalde hegemonikoari lotutako artearen 
historikoen inguruan— eta horrek arteetan duen isla. Arte modernoak eta garaikideak agerikoa denaren, 
esperimentagarriaren eta pentsa daitekeenaren inguruko paisaia berria diseinatzen laguntzen dute. Arte 
garaikidearen herentziak, segidak eta irekitasunak aztertuko ditugu, haren adierazpen ezberdinetan 
abstrakzioaren moduei arreta espezifikoa eskaintzearekin batera. Laurogeiko hamarkadan 
postmodernismoa sortzeak herentzia modernoari eta haren narratiba handiei kritika berri bat egiten die, 
zatiketarekin, jabetzearekin, barreiatzearekin eta simulazioarekin loturiko joera berriak bultzatuz.  

Otsailak 14: Abstrakzioa irudi eta esperientzia berrien printzipio sortzaile gisa  

Abstrakzioa eta haren printzipioak XX. mendearen lehen erdialdeko abangoardia modernoetan, Vasily 
Kandinsky eta Kazimir Malevich-etik arte zehatz eta informalismora. Irudikapenaren krisia, pinturaren 
zero gradua, agerikoarekiko eta pentsa daitekeenarekiko konexioa bezalako gaiak jorratuko dira modulu 
honetan. Espiritualarekiko, poesiarekiko eta musikarekiko analogiak. Formalizazio berriak pinturan eta 
eskulturan. Espresionismo berriak eta abstrakzio berria, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo 
testuinguru iparramerikarrean sortuak, New Yorkeko Eskola izenekoak batik bat ordezkatuak 

Museoko 305, 306 eta 307 aretoen bisita barne.  

Otsailak 21: Abstrakzioaren zenbait garapen hirurogeiko hamarkadatik aurrera  

Espresionismo Abstraktuan zehar egindako ibilbideei buruz hitz egingo dugu, erresonantzia 
espiritualekin (Mark Rothko), geometrikoekin (Barnett Newman) eta erromantikoekin (Gerhard 
Richter). Pintura osteko Abstrakzioaren modu berriak (Ad Reinhard edo Frank Stella aitzindari gisa); 
Espresionismo Abstraktua eta Keinu bidezkoa euskal testuinguruan, pinturaren irekitzea bere dimentsio 
espazialetara (Lucio Fontana) edo oroitzapen espiritualak dituzten balio plastikoetara (Prudencio 
Irazabal). 

 

 



 

Otsailak 28: Arte Minimalistaren sorrera, Arte Kontzeptuala eta artearen dimentsio materialen 
birgogoetak  

Arte Minimalistak espresionismoen, informalismoen eta figurazio narratibo berrien aurrean  
erreakzionatzen du, eta obrak dimentsio materialetara mugatzea proposatzen du, murrizketa formal 
erradikal batetik  (Robert Morris, Donald Judd). Bestalde, arte kontzeptualaren agerpenak hizkuntzaren 
eta horrek artean duen errepresentazioaren inguruko hausnarketa defendatzen du, proposamen 
analitikoen bidez (Jospeh Kosuth) edo produkzio-serie eta –protokolo berrien bidez (Sol LeWitt). 

Martxoak 7: bisita gidatua eta obra batzuen azterketa nozio horiek kontuan hartuta: Lucio Fontana, 
Sol LeWitt. 

 

3. Modulua: Arte garaikidea: norabide guztietara irekitako bidegurutzea  

Egoera garaikide berrian, arteak aukera formal guztietara irekitzen dira, artearen historiekin, existentzia 
sozial eta politikoaren moduekin eta era guztietako objektu, narrazio, dokumentu, ekintza eta 
materialekin liskarrean. Aldi berean, eta autonomia berriaren bidez, narratiba eta gailu berriak hedatzen 
dira, eta arteen arteko eta horien eta egoera garaikidearen arteko zeharkako elkarrizketa eguneratzen 
dute. Narratiba beste adierazpen kritiko batzuetara, subjektibitatera eta identitateen produkziora 
irekitzen da. Bestalde, jarduera artistikoa modelatzen duten teorien eta jakintzen horizontea osatzen 
joaten da, arte garaikidea hartzeko beste modu batzuk sortzearekin batera. Arte modernoa baino gradu 
handiagoan, arte garaikideak bere arauak asmatzen ditu. Zertaz ari gara arteen postmodernitateaz ari 
garenean?  

Martxoak 21: Eskultura berritzea eta instalaziora bideratzea  

Povera Arteak aurre egiten die espazio konbentzionalei, natura irudikatzean eta espazio errealetan esku 
hartzean, eta, aldi berean, beste narratiba kontzeptual batzuk sartzen dira jokoan (Richard Long, Jannis 
Kounellis). Bestalde, askotariko euskarri eta bitarteko batzuk gailu artistiko bat edo esanahi anitzeko 
instalazio bat osatzen dute. Obra objektu autonomo eta autosufiziente gisa ulertzen duen ideia krisian 
sartzen da.  Kasuen azterketa: Richard Serra, Mona Hatoum, Txomin Badiola, Asier Mendizabal. 

Martxoak 28: Alegorikoaren, sinbolikoaren eta narratiboaren alderako bultzada berria  

Pinturarako itzulera batzuek bultzada horiek agertzen dituzte; esate baterako, Anselm Kiefer edo 
Francesco Clementek.  Aldi berean, eta beste arlo artistiko batzuetan, ekintza-arteak, perfomanceak 
eta espazio espezifikoetan instalatzeak/esku hartzeak denboraren eta espazioaren pertzepzio berria 
proposatu zuten edota harrera-protokolo berriak eta esperientzia estetiko eta kognitiboen protokoloak. 
Askotan, ekintza horiek herentzia kontzeptuala eta bira etiko-politikoa berritu zituzten. Kasuen 
azterketa: Joseph Beuys, Yoko Ono eta Christian Boltanski. 

 



 

Apirilak 18: Arte kritiko baten berrikuntza, beste forma batzuk, beste esku-hartze batzuk  

Arte garaikidearen praktika eta ekintzen bitartez, jarrera etiko eta politiko batzuk adierazten dira, 
gizartean inplikatzeko beste modu batzuk, subjektibotasun berriei eta identitatea sortzeko moduei forma 
ematen dietenak. Praktika kooperatiboak eta obren idazkera eta teorien gainean egiten diren eskakizun 
berrituak sorkuntza garaikide askorekin lotzen dira. Kasuen azterketa: Doris Salcedo, Jenny Holzer. 

Apirilak 25: bisita gidatua eta obra batzuen azterketa nozio horiek kontuan hartuta: Richard Serra, 
Jenny Holzer. 


