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SARRERA 
S A R A H  W I L S O N  

 

Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés eta Auzo Latindarra: Parisko leku horiek, XX. 
mendeko pinturaren eta eskulturaren une jakin batzuei elkarturik, historia politikoz eta artistikoz 
kargatuak daude. Oraindik geratzen dira kronika horren aztarnak aurkitzeke Parisko kaleetan, mundu 
artistiko garaikide sutsuaren azpian, hark beste esparru eta jarduera-foko batzuk baititu.  

Charles Baudelaire-k, XIX. mendeko poetak, luze idatzi zuen flâneuraz, Haussman baroiaren galeria 
komertzialetako eta bulebar zabaletako Paris modernizatuan barrena paseatzen den dandyaz, alegia. 
1930eko hamarkadan, Walter Benjamin idazle aleman Frantziako hiriburuan deserriratuak hango galeria 
estalien jaiotzari eta heriotzari lotutako proiektu anbiziotsu bati ekin zion, eta lan horren emaitza “Paris, 
XIX. mendeko hiriburua” collage literario handia izango zen, baina Benjaminek amaitu gabe utzi behar 
izan zuen obra nazien jazarpenetik ihes egin beharrez1. Flâneurari edo flâneuseari buruzko literatura 
gero eta handiagoa eta liluragarriagoa da, eta mende hartako paristarrei orientatua dago, oro har2, 
baina ez ditu aintzat hartzen Parisera lanera edo han bizitzera etorri zirenak, eta ez du esaten bisitari 
bakoitzak, artista bakoitzak —Chagall Errusiatik, Maria Elena Vieira Portugaletik, Zao Wou-Ki Txinatik, 
edo Soto Venezuelatik— osatua zuela jadanik hiriaren bere ametsa3. Hiriaren iraganari eta orainaldiari 
hango kaleetan zehar ibiliz erreparatzen zion ibiltariak, flâneur edo flâneuse gisa ibiliz, ez Baudelaireren 
dandy frantsesaren —edo begiralearen zereginetan lagun duen ibilkidea ondoan duela paseatzen den 
frantses neskatxaren— fin-de-siècle lentearen bitartez ikusitako perspektiba urrunduaz, etxean 
egotearen eta ez egotearen sentipen batez baizik, zeina funtsezkoa baita hiriaren izatasun 
kosmopolitan.  

Benjamin ere flâneur zen, eta hain zuzen ere “hiri amestuari”ri buruzko pasarte literarioak hautatu zituen: 
“Rattier-ek ametsezko Paris bat dakar gogora, hark ‘Paris faltsua’ deitu ziona hura benetakotik 
bereizteko: ‘Parisik garbiena, Parisik benetakoena, existitzen ez den Paris’”4. “Existitzen ez den Parisek” 
hiriaren hamaika bertsio sortu zuen, izan Altzairuzko Harresiaren beste aldean sortua (ikus Katarzyna 
Murawska-Muthesius-en saiakera, 250-261. or.), izan Hollywoodetik ikusia (Estatubatuar bat Parisen, 
Vincent Minnelli-rena, Gene Kelly “artista” protagonista duela, hemen 1953an estrainatu zena), edo 
izan hirurogeiko urteteetan William Burroughs-ek oroitua, Fluxus-ek Raspail Bulebarreko American 
Center-en egoitzan egiten zituen happenningen testuinguruan. Burroughsek esaten zuen bezala: 
“Ametsak premia biologikoa dira, gizabanakoentzat eta baita kulturentzat ere. Eta artistak dira gure 
munduko ameslariak: gizarteko kiderik boteretsuenak dira, neurri batean, zeren eta haien ametsak 
errealitate bihurtuko baitira mila modutara eta mila lekutan. Baina ametsek ere bideak eta loturak behar 
izaten dituzte mundu osoko pertsonen buruetan errealitate izateko”5.  

Paris, “XIX. mendeko hiriburua”, munduaren epizentro artistikoa eta intelektuala, harik eta Bigarren 
Mundu Gerrak hogeiko eta hogeita hamarreko urteetako Europa suntsitu zuen arte. “Paris, arteen 
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hiriburua” erakusketan, denbora bitarte luzeago batek eskaintzen duen argiztapena aukeratu dugunez, 
1900etik 1968 bitartekoa, alegia —“la longue durée”6—, erronka hau onartzen dugu: 1945 geroztik XX. 
mendearen amaieraren aitzineko zalantza eta berraztertze aldiaren atarietaraino —orain 
“posmodernismo”tzat kalifikatzen den garaia—, Parisek lorpen artistiko eta intelektual gailenen erdigune 
gisa izan zuen rola erakustearena.  

Koherentzia bisuala, narratiboa edo atmosferikoa duten ikuskizun dramatiko batzuen segida gisa sortua 
baldin badago ere, “Paris, arteen hiriburua” erakusketa orobat dagokio, grosso modo, atalkako zatiketa 
kontzeptual bati, eta atal horiek lerradura garrantzitsuak adierazten dituzte, ez bakarrik artearen 
historiaren munduan, baita ere hiriaren “topografia gogoangarrian”, Monmartretik (Les Demoiselles 
d’Avignonen sorlekua) eta Picasso-ren kubismotik Montparnassera, Saint-Germain-des-Prèsetik Auzo 
Latindarrera. Guztiz adierazgarria da, inondik ere, “topografia gogoangarria” adierazpidea Durkheimgo 
eskolako soziologo batek sortu izana, Maurice Halbwachs-ek hain zuzen, gerora Holokausto naziaren 
biktimetako bat izango zenak7. 1945 aurretikako eta geroztikako Parisko munduen arteko etena 
artelanekin bakarrik ezin deskriba badaiteke ere, hondamenaren ondorioak erregistratuta daude: 
enblematikoki, adibidez, gerra aurreko Giacometti surrealistarengan, zeinaren gerra ondoko giza irudi 
argaldu brontzezkoak “Buchenwald-eko martiri haragigabetuekin” konparatu zituen Jean-Paul Sartre 
filosofoak8.  

Halbwachsi jarraiki, “lieux de mémoire”en teorizazioak Parisko leku historikoen, hango monumentuen, 
haren xarmen, hango bandera eta tradizioen maisu-ikerketa bat eragin du9. “Lieux de mémoire” ez dira 
bakarrik Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés eta Auzo Latindarra, Picassoren eta 
Dubuffet-en margolanak ere, Lipchitz-ren edo Giacometti-ren eskulturak ere oroimen kontzentratuko 
lekuak dira; eta halakoxea da, distantzia areagotzean, arte modernoa bera ere. Farewell to an Ideia, 
“Adio ideia bati”, izan zen T. J. Clark historialariak hain zuzen ere gai hori lantzen duen argitalpen 
batentzat duela gutxi hautatu zuen izenburua, non jarrera abangoardista “arbasoen eta iraganeko 
agintarien” gaitzespentzat definitzen baitzuen, “ondasunen, plazerren, askatasunen, natura 
kontrolatzeko moduen edo informazio-emari infinituen bila”, baina jadanik “hondakinera” murriztua 
ikusten zuen iragan abangoardista10. Clarken agur ezkorrari kontrajarririk, esan beharra dago ezen 
artelanen beren barruan dagoen energia, sormena eta ikuspena gai direla denboran zehar 
komunikatzeko; era berean, historialariaren berreraikitze proiektuak, nahiz zatiekin lan egin, merezi du.  

Museo garrantzitsu batzuen muntaketetan oraintsu modan jarri da “historia ezeztatzea”, denboran eta 
espazioan elkarrengandik urrun dauden artelanen justaposizio iradokitzailearen bila11. “Paris, arteen 
hiriburua” erakusketaren proposamena, aitzitik, historiaren koordenatuak barnetik iradokitzea da; 
erakustea, adibidez, nola biluzi erotiko batek, goi mailako gizartearen erretratu batek, “Mondrian 
eskola”ko abstrakzio geometriko batek edo paisaia oniriko surrealista batek hogeiko eta hogeita 
hamarreko paristar kronikaren parte diren, guzti-guztiak. Erakusketa kolektibo asko garai jakin bateko 
obren konstelazioan ardaztuak daude, eta erakusketa monografikoek, berriz, “obran zeharreko bizitza 
bat” aurkezten dute. Denbora-muga luzeago batean, “Paris, arteen hiriburua”k estilo eta material 
aldaketa bat-batekoak erakusten ditu, non garaiko giroak artista bati eragiten dion erreakzioa 
azaleratzen baita. Hemen ikusiko ditugu Picassok 1901 eta 1945 artean izan zuen eboluzio estilistikoaren 
alderdi ezagun batzuk, baina, baita ere, adibidez, Cesar-en obraren bat-bateko aldaketak, berrogeita 
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hamarreko urteetako burdina soldatuzko obretatik auto prentsatu baten haren readymaderaino, Marie-
Laure de Noailles-en Sunbeam-a, 1961ekoa. 

“Paris, arteen hiriburua” erakusketan aurkezten diren pinturak eta eskulturak, “ismo” garaikide guztiei 
ezinbestean atxikiak12, beste arte-modu asko besarkatu zituen sormen-jario etengabe baten parte izan 
ziren: aintzat har bedi, esate baterako, Matisse-k poesiarekin, literaturarekin eta beau livrerekin, 
musikarekin, eszenografiarekin eta antzerkirako jantziteriarekin, dantzarekin, zeramikarekin, 
tapizgintzarekin, beiragintzarekin eta arkitekturarekin izan zituen harremanak, edo Fernand Léger-ek 
kulturaz eta dantza herrikoiez idatzi zituen idazkiak eta zineman egin zituen lanak13. Frantziatik kanpo 
hain ezagunak ez diren artistek ere, hala nola Jean Bazaine-k, baliabide desberdinak landu zituzten 
lankidetza-proiektutan: Bazaineren beirate flamigeroak, Saint-Séverin elizako barrualde gotikorako 
1964-1969an sortuak, adibide bikaina dira eta Saint-Michel auzoan zehar ibiltzen diren guztientzat oso 
ezagunak14, Pierre Buraglio-k Saint-Germain-des-Prés beraren barruan eraberritu zuen Saint-
Symphorien kapera ondo gordetako sekretu bat den neurrian15.  

Azkenik, hitz bat parisiennei buruz: Suzanne Valadon eta Marie Laurencin Montmartren, Tamara de 
Lempicka, Sonia Delaunay, Sophie Taeuber-Arp eta Paule Vézelay Montparnassen, Germaine Richier 
eta Maria Helena Vieira da Silva Saint-Germain-des-Présen, Alina Szapocznikow, Poloniakoa, Ruth 
Francken Pragakoa eta Niki de Saint Phalle Parisen, New Yorken eta Los Angelesen artean hegan 
hirurogeiko hamarkadan. Emakume artista sendo asko ordezkatuta daude gehienbat gizonezkoena zen 
mundu artistiko hartan. Hemen aipatu beharra dago Assia Granatouroff bezalako modelo ospetsuen 
nortasuna eta profesionaltasuna16, bai eta Berthe Weill, Katia Granoff, Jeanne Bucher, Lydia Conti, Iris 
Clert, Denise Réne eta Dina Vierny (garai batean Aristide Maillol eskultorearen modeloa izan zena) 
bezalako galerista-jabeen dedikazioa eta ernetasuna17. Figuration Narrative, hirurogeiko hamarkada 
amaierakoa eta hirurogeita hamarreko hasierakoa, eta Support-Surface, lehen basea Nizan izan zuena 
eta 1968tik aurrera ospetsu egin zena18, mugimenduak izan ziren, beharbada, soil-soilik gizonezkoen 
elkarte abangoardisten azken adibide bideragarriak (haien jatorrizko eredua bezala, Marinettiren 
futurismo misoginoa Lehen Mundu Gerra baino lehen) manifestuak, aldizkariak, opuskuluak eta 
gainerakoak zituen eredu politiko batean. 1900etik 1968ra bitarteko talde-argazkiek, Galerie Louis 
Carré soil-soilik gizonezkoen taldeko gaur egungo gonbidapenetara luzatzen direnak, baieztatu egiten 
dute analisi hori. Sophie Taeuberrek eta Maria Elena Vieira da Silvak bestelako maila eta nagusitasuna 
hartu zuten orain dela gutxiko “Inside the Visible”19 erakusketan sartu zituztenean, baina askoz ere 
gehiago ikertu beharra dago, emakume artisten, haien lan-ohituren eta 1968 arteko Parisko mundu 
artistikoan izan zuten rolaren ikuspegi osatuago bat emateko20. Marie Raymond-en kasua (Yves Klein-
en ama) eredugarria izan daiteke horri dagokionez, haren harrera-jaiak eta Salon des Indépendants-en 
epaimahaian izan zuen jardunak garrantzitsuak izan baitziren21.  

 

M O N T M A R T R E  E T A  P A R I S  1 9 1 4  B A I N O  L E H E N  

Montmartren, hiriaren ikuspegi apartak dituen muinoan, alegia, zeina Corot-ek, Van Gogh-ek eta 
Renoir-ek famatua zuten jadanik, artista espainiar batek, Pablo Picassok, eta artista frantses batek, 
Georges Braque-k, mendebaldeko artearen perspektiba tradizionalak apurtu, eta inpresionisten 
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ikuspegi urbano atmosferikoak eta kromatikoak gaitzetsiko zituzten. Pintura berriak, kubismoak, mende 
aldaketaren vanitas antzeko zerbait bilakatu zituen Manet-en hemeretzigarren mendeko tabernak eta 
kafe-kontzertuak: biolin bat, Suze botila bat, eguneko egunkari puska bat aski izango ziren orainaldi 
bohemio bati eginiko poema bat sortzeko. Jatorrizko “Wild Men of Paris”22, fauveak, zeinen obra 
hiriburuaren aldiriekin edo L’Estaque-ko eta Collioure-ko hegoaldeko hondartzekin elkartu ohi baita, 
sarri ibili ziren Le Rat Mort bezalako Montmartreko kabaretetan; Derain-en neska dantzari eseriak 
taldeak ekarritako kolorearen askatze zin-zinez aparta eta egikeraren askatasuna frogatzen du. Jatorri 
poloniarreko Guillaume Apollinaire poeta, garai hartako kritikaririk kezkatuena eta bikainena, fauveen 
eta kubisten arteko katebegi gisa aritu zen, Derainekin eta Raoul Dufy-rekin molde “mediebalistetan” 
lan eginez, Picassorekin, berriz, “poetika” kubistan jolastuz edo bere liburuan Les peintres cubistes: 
méditations esthétiques (1913)23 mugimendu artistiko berriak sustatuz. Obra horretan “orfismo” izenez 
bataiatu zuen espazio disolbatzaile kubistaren eta Robert eta Sonia Delaunay-ren kolore prismatiko eta 
planetarioen bat egitea. Literaturaren munduak kubisten eta orfikoen artearekiko zuen hurbiltasuna 
bikain sinbolizatuta dago Albert Gleizes-en Figuière editorearen erretratuan (1913), non izenburuek 
literalki salto egiten baitute figuraren atzean lerrokatutako liburu-bizkarretatik24. Natalia Goncharova-
ren argi elektrikoaren ikuspegi dinamikoak orfikoengana hurbiltzen du artista hori italiar futuristengana 
bezainbat (zeintzuek 1912an Paris indarka hartu baitzuten argia eta lastertasuna “indar-lerro” gisa 
irudikatuz), baina komeni da gogoratzea ezen haren obrak beste mundu batean duela jomuga, 
musikazko, dramazko eta ekialdeko ikuskizunen munduan, alegia: Errusiar Balleten munduan.  

Fauno baten siesta balleteko eszenografia pastoralak, Nijinskyk dantzatua Claude Debussy-ren 
musikarekin, aurrerapen bat izan zuen Henri Matisse-ren (1905–1906) Le Bonheur de vivreko “Urre 
Aro”ko ninfa, satiro flauta-jotzaile eta giro bukolikoan. Pertsonaia horiek Musika eta Dantza II (biak 
1910ekoak) koadroetako atzealde urdinez eta berdez zatituaren gainean dantzan ari diren figura 
primitiboago, biluzi eta gorri berehala bilakatu izanak Igor Stravinsky-ren Udaberriaren sagara balleteko 
espiritu oso antzeko bat islatzen du, zeinak hain berria eta diskordantea izanik sekulako zalaparta sortu 
baitzuen Théâtre des Champs-Elysées-en, 1913an. Hala ere, “Paris, arteen hiriburua” erakusketa, 
denbora-tarte hain luzea eta ikuspegi hain zabala duenez, instalazio bortitz sail baten gisara uler 
daiteke, baina, oso giro desberdinekoak diren arren, hiriari estuki lotuta daude guzti-guztiak. Beraz, alde 
batera utzi dira iragan klasikoaren aurkezpenak, ikuspen orientalistak, proventzar paisaiak edo 
Mediterraneoko hondartzak, eta Parisen inpresioa, hiriarena berarena, lehenetsi da —obra erabat 
abstraktuen presentziak horretarako bidea beti eman ez badu ere—. Ia salbuespenik gabe, hemen 
aurkeztutako obrak Parisen eginak dira. Horregatik Matisse, 1917an behin betiko joan baitzen 
Frantziako hegoaldera bizitzera, ez da hemen ageri data horretatik aurrera. (Kenneth Silver-en 
saiakerak, 118-127 or., seinalatzen du zer garrantzia duen Mediterraneoko munduak paristar 
artistentzat). Marcel Duchamp-en ikusezintasuna, 1913an jarri baitzuen ikusgai New Yorkeko Armory 
Show-en bere Biluzia eskailera bat jaisten eta 1915ean Estatu Batuetara emigratu baitzuen, 
justifikatuagoa egongo da agian, zeren eta, Matisserena ez bezala, harena ez baitzen izan Parisen 
hamarkada askoan “erakusketak egitearen presentzia”, absentzia baizik, lehenik ahantzia izan zena, eta 
gero, berriz, gogoangarria. Hirurogeiko urteetan itzultzen ikusiko dugu Duchamp, elkarren kontrako bi 
artista talderen aita gisa: Nouveaux Réalistes, hark asmatutako readymade objektuaren jabe egiten 
direnak, eta, alderantziz, Figuration Narrativeko pintoreak, zeinen Duchampen bizitzaren, heriotzaren 
eta hiletaren poliptiko “errealista” handiak indarrez erreklamatzen baitu pintatzeko eskubidea 
Duchampek berrasmatu zuen Mona Lisa XX. mendeko ikono gisa, hari biboteak eta epitetoak 

https://www.wikiart.org/es/andre-derain/the-dancer
http://www.fondationgleizes.fr/uploads/b6783ed7efcf3a1fc2d7678ef5aaaa81.jpg
https://www.wikiart.org/es/natalia-goncharova/electric-lamp
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/vivre-et-laisser-mourir-ou-fin-tragique-marcel-duchamp-vivir-dejar-morir-o-fin-0
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/vivre-et-laisser-mourir-ou-fin-tragique-marcel-duchamp-vivir-dejar-morir-o-fin-0
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nahierara jarriz eta kenduz. Hirurogeiko urteetan Mona Lisa izango zen ez bakarrik Louvreko 
readymade bat, izango zen, baita ere, Frantziaren sinbolo bat, 1963ko urtarrilean Washingtoneraino 
Atlantikoa zeharkatu zuena André Malraux kultura ministroarekin. Baina ekainean De Gaulle 
lehendakariaren erabakiz Frantzia NATOtik sumindurik irten izana errepresaliak hartzeko gonbita izan 
zen estatubatuarrentzat, eta New Yorkeko galeria-jabeek politikarien eta diplomatikarien ereduari 
jarraitu zioten, eta horrek ondorio saihetsezinak eragin zizkion frantses arte-merkatuari. Antzina-
antzinatik artea atxikita egon zaio ez bakarrik leku, estilo eta ospe pertsonalei, baita botere politikoari 
ere.  

 

M O N T P A R N A S S E  E T A  P A R I S  H O G E I K O  E T A  H O G E I T A  H A M A R R E K O  U R T E E T A N  

Baliteke Duchampek Lehen Mundu Gerra baino askoz lehenago erabaki izana ezen pintura jarduera 
zaharkitu bat zela, baina École des Beaux-Arts-en barruan eta Académie Julian edo Académie de la 
Grande-Chaumière bezalako estudio pribatuetan, Matisse edo Fernand Léger bezalako 
abangoardistek irekitako estudioetan, La Ruche-ko estudioetan (Montparnasseko “erlauntza”) edo 
banakako artistenetan, pinturak aurrera jarraitu zuen25. Hogei eta hogeita hamarreko urteetako biluziek, 
Foujita-ren biluzi dekoraziozko eta probokatiboetatik hasita Jean Fautrier-en figura beltz ilunetaraino 
(zeinari Marcel Zahar-ek “gure garaiko pintorerik tragikoena” deitu baitzion 1930ean), frogatzen dute 
ez bakarrik putetxe giroko erotismo indartsua, Le Sphinx26 bezalako luxuzko lekuetan edo Kiki de 
Montparnasse-ren figuran, baita ere sexualitateak eta sakratua denak beren forma inpertsonaletan talka 
egiteak duen erritu-dimentsioa. Fautrierren eta Chaïm Soutine-ren natura hil bakanek lotura begien 
bistakoak erakusten dituzte animaliatasunaren eta heriotzaren artean: Rembrandt-ekiko (Fautrier 
basurde beltzen sail bikainean eta L’Homme ouvert-en [Autopsia], 1928 ingurukoa) eta Chardin-ekiko 
kidetasunek Louvrek frantses arte modernoan etengabe izan duen magnetismo etengabea islatzen 
dute. Ez da ahaztu behar Soutine bezalako pintoreen pobrezia eta bere borondatezko gabezia, beren 
herrietatik, beren familietatik eta ingurune erlijiosoetatik urrun; ezta ere Parisek, askatasunaren eta 
tradizio liberalaren itsasargia zenez, harrera ona egin ziela bai jazarpen politikotik eta erlijiosotik ihesi 
zetozen komunitate ugariei eta bai arrazoi ekonomikoengatik etorritako erbesteratu saldo bati. 
Hogeiko urteetan, metropoliseko lan-indarrean jende horrek zuen presentziak agerian uzten du nola 
negartzen zuen Frantziak, bere axaleko distiraren azpitik, Lehen Mundu Gerran galdutako gazte 
belaunaldi baten galera. Émile-Antoine Bourdelle-ren La France brontze handia, Palais de Tokyo 
berriaren eskailera gainean 1937an garaile ageri zen Palas Atenea martziala, hain zuzen, 1914-1918ko 
gerran Montauban-en eroritakoei egindako monumentu gisa sortua izan zen hasieran27.  

Hogeiko eta hogeita hamarreko urteetako jazzaren aroko Parisen abangoardiako hainbat estilo 
aurkitzen dugu aldi berean, hala nola Mondrianen eta haren eskolaren zorroztasun neoplastizista, 
Picassoren indarkeria postkubista, oinarrizko kolorez gauzatua Pintorea eta modeloa, Paris koadroan, 
1928koa, eta Fernand Légerren eta Picabia-ren silueta probokatzaileak. La feuille de vigne (Mahats-
hostoa) (1922) koadroan, Picabiak, pinturari, Louvreri eta frantses tradizioari gaizto irain egiteaz gainera, 
parodiatu egiten du bai Ingres-en Edipoa eta esfingea (1808) koadroa, bai biluziak genero gisa duen 
itxurazalekeria (genitalak ikusezinak dira, noski, silueta beltz horretan) eta bai Ingresen beraren 
“marrazkia artearen zintzotasuna da” aforismoa, “dessin français” idatzi baitzuen ume tankerako 

https://www.wikiart.org/es/tsuguharu-foujita/de-sse-de-la-neige-1924
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/kiki-montparnasse
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/kiki-montparnasse
https://www.moma.org/collection/works/80166
https://www.tate.org.uk/art/artworks/picabia-the-fig-leaf-t03845
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moldezko letrez pinturaren gainean. Parodiak paradoxa bat sortzen du, ordea; Ingresi zor dio Picabiak 
bere gaia, eta hala eskala monumentalak nola obra kontu handiz egin izanak —paretetako Ripolin 
esmaltean eginagatik— haren pretentsioak salatzen ditu. Duchampekin edo Picassorekin lehian aritzeko 
Picabiak etengabe izan zuen grina kontraesanean egon zen beti donjuan dirudunaren, ironikoaren eta 
axolagabearen haren maskararekin28. Garai horretan elkarren aurka aritu ziren “Goragoko arte” eta 
abangoardiaren “ezker” eta “eskuin” estiloen esanahi sakonaren analisi bat, bai eta Art Décorekiko —
barne-diseinua, altzariak, moda, bitxigintza— erlazioarena, oso faltan botatzen da artearen historia 
konbentzionalean, haren sailkapenek baztertu egiten baitituzte arte “dekoratiboak”, eredu 
monografikoak edo estiloan oinarrituak lantzen dituztenez, eta, nolanahi ere, dialektikaren baliabidera 
joz bideratzen baitituzte kontraesanak: kubismoaren eta haren “etsaiak”, abstrakzio geometrikoa 
surrealismoaren, poskubismoaren edo errealismoaren “kontra”29. Aldiz, generoaren ikuspegitik hogeiko 
eta hogeita hamarreko urteen oraintsu egindako analisiek obsesio handiegiz ardaztu dira 
Duchampengan, Man Rayrengan eta “baztertuen” aurkikuntzan, nola diren, adibidez, Claude Cahun 
argazkilari surrealista lesbiana edo emakume pintore surrealistak. Eta, baita ere, Brancusi-ren generoen 
jokoaren azterketa oraintsukoenek eta sofistikatuenek, X printzesa (1915-1916) bezalako obra faliko eta 
distiratsuan, baztertu egiten dute laka eta xaflatuen, marrazo-azalen eta belus lisatuen, berriketa 
zaratatsuen, afektazio itxuratien eta aberastasun nabarmenkeriazkoen mundua, halakoxea baitzen, 
izatez, Art Décoren mundua30. Anna de Noailles goi mailako gizarteko poetaren erretratua, Kees van 
Dongen-ek pintatua, Max Beckmann-ek pintatutako soirée txit dotoreetako ibilerak, Tamara de 
Lempickaren amazona lesbiana eskandalagarria, baita Picassoren Olga erretratu hunkigarri eta 
errealista ere; obra horiek guztiek erdizka ikusten uzten dute jazzaren aroko abstrakzio abangoardistak 
kokatuta zeudeneko mundua, eta, izan ere, nabarmendu egiten dute erretratu-pinturak testuinguru 
hain abangoardistan zuen funtzio iraunkorra.  

Miró-ren edo Alexander Calder-en objektu dadaistak eta zirku-surrealismoa ere mundu horren parte 
ziren: Marie-Laure de Noailles mezenasi errazagoa izango zitzaion neskame-morroien geletan 
arantzadun lisaburdina batekin topo egitea (Cadeau, 1921-1970) edo Man Rayk paketatutako josteko 
makina batekin (Isidore Ducasse-ren enigma; 1923) haien homologo erabilgarriekin baino. Ozenfant-en 
eta Le Corbusier-en (Charles-Édouard Jeanneret) “purismoan”, koktel-ontzi leunduaren eta sifoiaren 
siluetak Suze edo anis espainiarren botilaren ordez ageri dira, haien etiketak agertuak baitziren 
Montmartreko kubismoaren pinturetan eta collageetan. 

Azken hogeita hamar urteetan, ordea, amesgaiztoen antzoki batean sartuko gara. Salvador Dalí-ren eta 
René Magritte-ren “eskuz egindako pinturek” fantasia sexual izendaezinak atereak zizkioten jadanik 
oihalari, hogeiko urteetako “automatismo” surrealistaren esperimentuak —adibidez, André Masson-en 
harea isuriko pinturak— baino askoz aztoratzaileagoak. Biharamuneko ajearen ordua, cafard après la 
fêterena31, 1929an markatu zuten New Yorkeko Burtsaren porrotak eta europar arte-merkatuaren 
hondoratzeak; baina faxismoaren goraldiak itolarri eta zorabio sentipen gogorrago bat eragin zien Max 
Ernst alemana bezalako surrealistei: munstro suntsitzaileen, espazioan flotatzen dauden gorputzen, eta, 
baita ere, monumentuen ikuspenak, hala nola Porte Saint-Denis hondakinetan gau-paisaia suntsitu 
baten barruan, hurbiltzen ari zen lazturaren metafora profetikoak ziren. Izan ere, Ernsten eta beste 
artista askoren kasuan, hala nola Lipchitz edo Marc Chagall, Parisko ametsaren hondamenak beste 
erbeste baten ordua joarazi zuen. “École de Paris” judua itzali egin zen; judu asko deportaziora eta 
heriotza ziur batera zorigaiztoan bideratuta suertatu ziren.  

https://www.wikiart.org/es/constantin-brancusi/princess-x
https://www.stedelijk.nl/en/collection/506-kees-van-dongen-anna-de-noailles
https://www.wikiart.org/es/tamara-de-lempicka/portrait-of-the-duchess-of-la-salle-1925
https://www.wikiart.org/es/pablo-picasso/olga-1923
https://www.wikiart.org/es/man-ray/the-gift-1921
https://www.wikiart.org/es/man-ray/the-enigma-of-isidore-ducasse-1920
https://www.wikiart.org/es/man-ray/the-enigma-of-isidore-ducasse-1920
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S A I N T - G E R M A I N - D E S - P R É S :  O K U P A Z I O A  E T A  B E R R E R A I K I T Z E A  

Brassaï hungariar argazkilariak gogoan zituen Picassorekin izan zituen berriketak Okupazioaren 
urteetako Parisen, Saint-Germain-des-Préseko kanpandorre iluna plaza ilunaren gainean zelatari bat 
bezala zutitzen zenean32. De Flore eta Deux Magots kafetegiek 1945etik geroztikako garaiko gidoi 
“existentzialista”ren idazleak hartzen zituzten beren baitan, Jean-Paul Sartre filosofoa buru zutela. 
Okupazio naziaren peko itxarote eta luto garaia Picassoren eta Braqueren vanitasen gorpuzten da; 
“urte eroen”, les années folles, damuak agerikoa dirudi, batik bat Braquerengan. Francis Gruber-en edo 
Bernard Buffet-en autoerretratuek “errealitatera” itzultze bat adierazten dute, Jean Hélion bezalako 
pintoreengan oihartzuna duena. Hélion hogeita hamarreko urteetako abstrakzionista kosmopolita zen, 
eta gerran izan zituen esperientziek apurtu egin zuten hark artearentzat irtenbide “formalistetan” zuen 
fedea, eta, lerro eta kolore antolamendu geometrikoak alde batera utzirik, biluzira, estudiora, mahai 
hutsera, ogi puskara itzuli zen. Hor dugu, bada, orainaldi bizi baten barruan kontraesan estilistikoan 
dauden bi belaunaldiren adibide paradigmatikoa: Parisa gazte abstrakzionista asko joaten ziren garai 
hartan, ziur baitzeuden harrera ona izango zutela Salon des Réalités Nouvelles-en33.  

Beste arte-mota batek, “art autre” batek, Michel Tapié kritikariaren arabera, errealismoari aurre egin 
zion, baita ere, berrogeiko urteetan. Jean Fautrierren eta Jean Dubuffeten obra materikoak kolpe hutsa 
izan ziren ikusle finentzat 1945etik 1947ra bitartean. Fautrierren Bahituak estetika goreneko produktu 
bat ziren, baina nabarmen porrokatua eta orbanekin desitxuratua; koadro horiek épurationen garaian 
erakutsi ziren —Frantzia osoan errepresalia basatiak eragin zituzten purga garaia— eta haien esanahia 
ez zen huts-hutsean atzera-begirakoa. Dubuffeten gorputz eta paisaia zikinduak eta zirrimarratuak 
anarkismozko eta isekazko umore beltza kontrajartzen diote Fautrierren erotikotasunaren eta 
tragikotasunaren konbinazio aztoratzaileari. “Absurdoaren” dimentsioa, filosofia existentzialistarentzat 
hain garrantzitsua, faltan egoten da maiz gerraondoko Giacomettiren harrera kritikoan: haren Figura 
garaiak (1947) —berrogeiko urteetako oihua— Samuel Beckett-en idazlanetan berriz agertuko zen 
irrigarritasunaren elementu ezinbesteko hori dauka: 1961ean Giacomettik haren Godoten esperoan 
antzezlanerako dekoratuak sortu zituen Théâtre de l’Odéon-en.  

Gerraondoko Parisek Galerie Maght dirudunean surrealismoa berpizten ikusi zuenean, gertaera hark 
zerikusi gutxi zuen Saint-Germain-des-Présekin: garai hartan itzuli ziren Parisera Ameriketatik Roberto 
Matta bezalako pintoreak. André Breton lider surrealista Ameriketan egotea gaitzespen-iturri 
etengabea zen Europako gerra Frantzia barruan edo kanpoan pairatua zuen artisten belaunaldi 
gazteago baten aldetik, adibidez, CoBrA taldeko kideak, Kopenhagekoak, Bruselakoak eta 
Amsterdamgoak. Louis Aragon lehen idazle surrealista izandakoa zen orain Alderdi Komunistaren 
politika artistiko bikoitzaren zuzendaria: langile-borroketara bete-betean emandako errealismo 
sozialista, fribolitate surrealistaren erabat kontrakoa zena, alde batetik, eta horrekin konbinatuta, komeni 
zenean, Picasso edo Léger afiliatuen erakusketetara edo ekitaldietara joatea, edo ospe handikoa 
poetenetara, nola zen, adibidez, Paul Eluard, surrealista ohia hura ere, Aragonekin bat zetorrena 
Bretonek historiaren trena galdu zuela pentsatzean. Gerraondoko surrealismoa “magia beltzaren” 
kutsua hartzen ari zen bitartean, batez ere Victor Brauner errumaniarraren pinturetan, rapprochement 
kezkagarriago bat gertatzen ari zen surrealaren eta Jean Dubuffet artistak “art brut” eta medikuek, 
berriz, “arte psikopatologikoa” —eskizofrenikoek eta beste jende marjinal batzuek sortua— deitzen 
zioten horren artean. 1947ko erakusketa surrealista handia bi artista “eroen” —William Blake eta Vincent 

https://www.wikiart.org/es/georges-braque/vanitas-1939
https://www.wikiart.org/es/francis-gruber/self-portrait-1942
https://www.wikiart.org/es/jean-helion/equilibrium-1934
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van Gogh— erakusketekin batera gertatu izana atze-oihal suertatu zen —oraingoan, bai, Saint-
Germain-des-Présen—, haren gainean Antonin Artaud-ek, eroetxetan urte askoan egon ondoren 
Parisera itzulirik, gorputzaren eta psikearen mugak esploratu baitzituen Théâtre du Vieux-Colombier-
eko emanaldi batean. Haren hitzak behin eta berriz argitaratu ziren berrogeita hamarreko, hirurogeiko 
eta hirurogeita hamarreko urteetan, aldizkari artistiko eta literario esperimentaletan; inprimaturik eta 
irratiz hedaturik, 1968ko Parisko maiatzeko kakofonian parte hartuko zuten.  

Mutur horien aurrez aurre, eta “Braque nagusia”ren neurritasun tradizioari jarraiki, Braque buruzagiak, 
hala deitu baitzion Jean Paulhan34 editore literarioak, Parisko eskola berria loratu zen35. Han bat egin 
zuten Okupazioaren peko Jeunes Peintres de Tradition Française talde abertzalearen —eta kasu 
askotan katolikoaren— figurak, hala nola Jean Bazaine, Maurice Estève eta Charles Lapique, zeinen 
oihal argi eta argitsuetan Pierre Bonnard bezalako artista handiagoen eraginak baitzeuden, eta Nicolas 
de Staël, egitura astunagoak eta enpastatuagoak pintatzen zituena. De Staël, Bruselan ikasia, errusiarra 
zen jatorriz. Haren obra abstrakziotik abiatzen zen, baina, gerora, pigmentuzko xafla sendoetan 
hautematen zitzaion figurazio halako bat onartuko zuen, gorri samurretan, marroietan eta urdin hitsetan 
Chardinen, Courbet-en eta Eugène Boudin-en oihartzunak zeuzkana, eta beltz ausartetan, berriz, 
Manet-enak. Japoniartasun berri bat sartu zen talde piktorizista horretan Hans Hartung bezalako 
artisten obraren bitartez. Zao Wou-Kik jakin zuen aldez aurretik paisajismo txinatar klasikoan izandako 
prestakuntzako dimentsioak orduan, izendapen lausoz, l’Informel, “informalismoa”, deitu zitzaion horren 
zurrunbilo uher eta amorfoetara ekartzen.  

Berrogeita hamarreko urteek aurrera egin ahala, berehalako gerraondoko pintura lodiak aldarte alaiago 
eta espiritualago bati eman zion bide, baita Pierre Soulages-en obra indartsuetan ere, paleta oso ilun 
batekin lotu izan bada ere haren pintura. Sam Francis-en obrek adierazten duten argia, likidotasuna eta 
ebaneszentzia zirrarak, lehen tolestuak izandako Simon Hantaï-ren oihalak zeharkatzen dituen 
étoilement edo izar-leherketa zuriak Dubuffeten edo Fautrierren lokatzezko eta matièrezko eta gorputz 
porrokatu eta biktimizatuzko pinturatik urruntze bat adierazten dute. Yves Kleinek pigmentu aratzaren, 
urrearen eta urdinaren alde produkzio industrialeko pinturari egin zion ukoak —aldi berean inplikatzen 
baitu grabitaterik eza eta hegaldia, bertikalki “berpizten” baititu horizontalean hartutako (“emakume 
biluzi” pintzelen bitartez) gorputzen aztarnak— badu, orobat, bere baliokide bisuala eskulturan. Hala 
Germaine Richierrek, zeinak Elizarentzat lan egin baitzuen eta zeinaren saguzar probentzalak urrezko 
figura aingeruzko bilakatzen baitira, nola Niki de Saint Phallek, zeinaren urrezko aldare “politikoa” 
Elizaren estamentuari eginiko iseka baita, katolizismo garaikidearen indarra frogatzen dute beren 
artean.  

 

A U Z O  L A T I N D A R R A :  P A R I S  H I R U R O G E I K O  U R T E E T A N  

Bi mugimendu kontrajarrik sartzen gaituzte hirurogeiko urteetan: abstrakzio geometrikoak eta Nouveau 
Réalisme-k. Arte abstraktu geometrikoa 1945etik aurrera loratu zen, eta zuzenean itzuli zen hogeita 
hamarreko urteetako azken Salons-etan, gerraren eta Okupazioaren etenen aurretik, iritsitako puntura. 
Izan ere, František Kupka beteranoa, 1912ko Salon d’Automne-n abstrakzio aratzean jadanik murgildua 
ageri den pintorea, Salon des Réalités Nouvelles-eko batzordekidea izan zen berrogeita hamarreko 

http://www.fondationhartungbergman.fr/sitehhaeb/IMG/jpg/2468WEB-2.jpg
https://simonhantai.org/en/oeuvres/detailsperiode/7/mariale-m.a.2-1960#oeuv-2
http://www.yvesklein.com/en/oeuvres/view/585/untitled-anthropometry/
https://www.wikiart.org/es/germaine-richier/the-bat-1946
https://www.wikiart.org/es/germaine-richier/the-bat-1946
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-liverpool/exhibition/niki-de-saint-phalle/niki-de-saint-phalle-room-guide/niki-de-1
https://www.moma.org/collection/works/79969


 
 

Paris: Arteen hiriburua, 1900-1968 11 

 

urteetan. Arte geometrikoaren, “Op”en eta, beranduago, arte zinetikoaren dinamismoa, nabarmena da 
aldi horretan: haren dimentsio “historizista” Jean Tinguely-ren Méta-Malevich (1954) sailean agertzen 
da; sail hori Kasimir Malevich-en parodia bat da, izan ere, jatorrizko tabula rasaren errusiar pintorea da 
Malevich, 1915eko lauki beltza atzealde zuriaren gainean. Jesús Rafael Sotoren La cortina penetrable 
obrak hirurogeiko urteetako “kaleko Paris”etik bereizten du mugimendu hori.  

Affichistesen lanak Aljeriako gerra (1954–1962) islatzen du eta “maiatzeko gertaerak” iragartzen ditu; 
arte-galerietan erakusteko, kartel-zatiak kenduz kalez kale zebiltzan artistak ziren affichistes horiek. Niki 
de Saint Phalleren Tiro txundigarriek —diana gisa erabilitako oihalak, non mihisea (gorputzak) literalki 
ireki egiten baitzen pigmentua boteaz (odola) balek pintura-aerosol ezkutuetan jotzen zutenean— 
aipamen bat egiten zioten Frantziaren eta Estatu Batuen arteko harremanei, gerrari, Elizari eta 1960an 
emakumeek zuten egoerari (1968ko maiatzean egilea Estatu Batuetan zegoen). Artea hasia zen 
performancerantz biratzen Georges Mathieu-ren pintura publikoko saioetan, Yves Kleinen “emakume 
pintzel”etan eta Niki de Saint Phalleren Tiroetan, Jean-Jacques Lebel-ek happening amerikar erara 
Parisera eraman baino askoz ere lehenago. Christo-ren motozikleta bilduak (1963), Arman-en besaulki 
erreak (1965) —enragéren batek, hala uste dugu, kalera botea— giro bat sortzen dute, garai baten 
sumina eta suharra islatzen duena, non artistek gobernua erorazteko zorian egon zen kaosa eragiten 
bultzatu baitzuten.  

Iraultza, intelektuala, artistikoa edo politikoa, konstante bat izan da frantses artean, Gilles Deleuze 
filosofoak ikusten jakin zuen bezala. Krisi sakonaren sentipena eta 1968ko maiatzaren indarkeria 
gorabehera, Deleuzek esango zuen paradoxikoki: “Ez dago alaia izango ez den iraultzailerik, ez dago 
politikoki edo estetikoki pintura iraultzailerik alaitasunik gabe”36. Artelanen esanahi biziak eta politikoak 
museo amnesikoetan galduta edo erbesteratuta gelditzen dira; lehengoratu egin behar dira, 
berreskuratu egin behar da haien alaitasun iraultzailea.  

Zergatik bukatzen dugu erakusketa 1968an? 1965ean Georges Mathieuk haren Paris, arteen hiriburua 
obra erreibindikatzailea erakutsi zuen, 1964ko Veneziako Bienaleko estatubatuarren erronkari, galeria-
jabeen estrategia berriei eta hirurogeiko hamarkada erdiko Paris-New York eztabaida biziei erantzunez. 
Parisek 1968an izan zuen inplosio biolentoak eten bat markatu zuen hiriaren beraren biziera artistikoan, 
eta eragin sakona izan zuen haren erakundeetan eta haren psike kolektiboan. Malenkoniatsua izan zen 
“Après-mai”, artistentzat, filosofoentzat eta politikarientzat, denentzat berdin. Metamorfosi 
garrantzitsuak gertatzen ari ziren, gainera, mundu artistikoan, hala nola Harald Szeemann-en “Jarrerak 
forma bilakatzen direnean” erakusketa Bernan (1969). Adierazgarria izan zen Szeemann eta Pontus 
Hulten bezalako komisarioek Estokolmon bista Paristik kentzeko hartu zuten erabakia37. Szeemannen 
1972ko Dokumenta Kassel-en eta hark “Douze ans d’art contemporain” (1960–1972) atzera-begirakoa 
Frantzian izan zen mugarriarekin izan zuen erlazioak ere terminus ad quem gisa jokatuko zuten, 
beharbada, baina 1972 ez da hain data esanguratsua irudimen publikoan38.  

Eta hala da, nahiz hirurogeita hamarreko urteetan Frantzian arteari buruzko polemikek suharki jarraitu 
zuten, Frantziak botere teoriko handiena zuen garaian, eta nahiz arte bisualetan interes aktiboa erakutsi 
zuten ez bakarrik idazleek eta kritikariek, baita Roland Barthes, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, 
Julia Kristeva eta Jacques Derrida bezalako filosofoek39.  

https://www.wikiart.org/es/jean-tinguely/m-ta-malevitch-1954
https://christojeanneclaude.net/__data/6468311e10fd70479a200c5633f6a5fb.jpg
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Paris-New York debateak, gainera, mundu artistikoaren geopolitikaren ikuspegi oso baten barruan 
kokatu behar dira, eta ikuspegi horrek era orokorrago eta globalago batean islatu behar ditu Frantziak 
eta haren eraginpeko eremuek izan dituzten itun historikoak. Aintzat hartu beharrekoak lirateke 
frantses-sobietar harremanen arazo nagusiak 1920. urteaz gero, bai eta Frantziak egin dituen inbertsio 
politiko, ekonomiko eta kulturalak Europa frankofonoan, frantsesez mintzo diren Europako ekialdeko 
herrialdeetan eta beraren kolonietan, Kanadaz gainera (herrialde horiek guztiak Paristik inportatu zuten 
Beaux-Arts eredua)40. Frantziak 1945. urteaz gero Veneziako eta Săo Pauloko bienaletan, Kasselgo 
Documentan eta Montrealeko Expo 67an parte hartu zuela kontuan hartzeaz gainera, Parisen 
oinarritutako jardueren oraintsuko analisi batzuek baieztatu egiten dituzte ardatz nagusi hauek: Paris-
Polonia ardatza berrogeita hamarreko urteetako eta geroztikako artean; Paris-Milan-Tokio ardatza 
informel artearentzat (“informale”/ “anformeru”), neodadaismoak eta figurazio politikoak geroztik 
eraldatutakoa; Yves Kleinek Japoniarekin, Italiarekin eta Alemaniako Zero Taldearekin zituen loturak; 
Denise René galeria-jabearen latinamerikar estrategiak, edo Castroren Kubarekin edo Maoren 
Txinarekin ezarritako arte bisual “iraultzaileen” ardatzak41. Maila mikroan, aurkikuntza kulturalek, 
adiskidetasun garrantzitsuek, irakurketa konpartituek, politikak, grinek eta esperimentu bisualek 
marratuko zuten artista bakoitzaren bakarkako halabeharra42. 

1968ko maiatza baino lehen ere, Jacques Monory-ren Krimena pintura urdin malenkoniatsu eta 
autoislatzaileek, Lyotard hainbeste erakarriko zutenak, “pintura pinturaren ondoren” aldarrikatzen zuten 
artearen arazoaren erantzun posible gisa, artearen logika desagertu egin den garai batean43. Era 
berean, Jean Tinguelyk, abangoardiaren absolutismoari umore neodada batez erronka jo zionak, 
Miramar (1961) obrarekin amaitzen du gure erakusketa, haren Pobreen ballet pendulantea: amaiera 
absurdoa, beckettiarra, eskulturaren tradizio handiarentzat44.  

Gerraondoko urte horiek eta hor sortu ziren auziak —haien artean, eta ez txikiena, arteak duen lekua 
berreraikitzearen, gatazka kolonialaren eta iraultzaren garaian— dira posmodernismoaren etorkizuneko 
teorikoek biziko duten eremua. Baina badago garapen logiko bat, Mallarmé-rengandik, 
Picassorengandik, Duchampengandik, Joyce-rengandik eta Benjamin-engandik doana 1939 aurretik —
absentziaren, pasartearen, teorikoen oeuvres bikainak— Artaudenganaino eta Derrida-renganaino, gure 
garairako pentsalari gisa. Parisek filosofiari, literaturari, arteari eta giza-jakintzei egin dien ekarri gailenak 
XX. mendea eta gure ondarea tankeratu ditu. XXI. mendeak erronka berri bat planteatuko du45.  

[Itzultzailea: Jon Muñoz] 
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PARIS-NEW YORK: 
AURKAKOTASUNA ETA ARBUIOA 

E R I C  D E  C H A S S E Y  

 

1945ean, gerra amaitu ere baino lehenago, Paul Valéry poeta berba egina zen jadanik frantses-
estatubatuar erlazioen egoeraz: “Nire pentsamenduak behar baino gehiago iluntzen zaizkidan eta 
Europaz etsitzen dudan guztietan, Kontinente Berrian pentsatzean bakarrik eusten diot apur bat 
baikortasunari… ‘Haustespen natural”eko erabateko prozesu bat, horra zer gertatu den, zeinak hartu 
baitu europar espiritutik balio unibertsaleko haren produktuak eta utzi baititu mundu zaharrean 
elementu konbentzionalegiak eta historikoegiak”1. Ikuspegi bikoitz hori da oraindik ere, hirurogeiko 
urteetako erdialdea arte behinik behin, estatubatuar artearen garapenari beha dauden frantses kritikari 
eta artista gehienena, aintzat hartzekoa iruditzen baitzaie estatubatuar artea gizarte berri baten 
adierazpena delako, zera gaztea eta bizitzaz betea delako, baina oraindik Parisen eragin boteretsua 
erakusten duen neurrian, Paris baita arte guztien iturburua. Estatu Batuetako bizimoduaren 
erraztasunari zaion miresmenaren eta haren arrunkeriatzat hartzen denari zaion erdeinuaren arteko 
nahasketa gero eta konplexuagoa bihurtuko da Gerra Hotzaren hasieran artearen mundu frantsesak 
politika estatubatuarraren aurka izango duen jarreragatik, eta jarrera horrek bere horretan iraungo du 
macartismoarenganako mespretxuak eta Marshall Planaren ukoak kubatar buruzagien aldeko eta 
Vietnamgo gerraren aurkako jarrera ekarriko duenean. Frantses kritikari eta artistentzat, Estatu Batuek 
herrialde “inperialista” izaten jarraituko dute, hala geopolitikoki nola kulturalki. Horra zergatik Parisen, 
hogei urte baino gehiagoko tartean, oso gutxik aitortuko zioten batere merezimendurik estatubatuar 
arteari eta are gutxiago emango zioten amore haren eraginari.  

Duchamp-en salbuespenarekin, hainbat urtez erbestean egon ondoren 1945 inguruan Estatu 
Batuetatik itzultzen diren artista guztiek uste dute ezer garrantzitsurik ez dela gertatu herrialde hartan, 
ez bada, beharbada, beren obra: ez dute inolako interesik han ezagutu dituzten artista gazteenganako, 
eta ez dute uste haiekin ezer komunik badutenik. Miró bezain artista errespetatuek geroztik egindako 
bidaietan, 1947an eta 1952an, ez dute, ezta ere, batere interesik agertuko agertzen ari diren eta beren 
buruak haren oinordekotzat (bai eta Masson-en eta Léger-en oinordekotzat ere, gerrako urteak batak 
Ingalaterra Berrian eta besteak New Yorken igaro baitituzte) dauzkaten espresionista abstraktu 
ugarienganako. Arte modernoaren maisu horientzat eta haien gertuko kritikarientzat, gerra aurretik 
Matisse-rentzat eta Picasso-rentzat izan ziren gauza bera dira oraindik ere Estatu Batuak: azoka bat 
batik bat, ikasle iturri bat batzuetan, bertako biztanleek Europaren batere eraginik gabe ekoiztutakoa 
beste arte indigena handirik ez duen herrialdea. 1947an Bernard Dorival-ek pintura modernoak gerra 
bitartean Frantzian izan zuen egoeraz (“Painting in France, 1939–1946”, Whitney Museum of American 
Art-en) New Yorken erakusketa bat antolatzen duenean, Parisen inork ez du ulertzen zergatik egiten 
dioten hain harrera txarra estatubatuar kritikariek, iruditzen baitzaie frantsesek artearen munduan izan 
zuten nagusitasunaren amaiera seinalatzen duela2. Horrek badu arrazoi bat, inondik ere, eta da frantses 
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kritikariek ez dakitela tutik ere New Yorken eta San Franciscon urte horietan bertan egiten ari den 
arteaz, nahiz obra haiek eredu berriak ezarriak zituzten estatubatuar mundu artistikoarentzat. Goraldian 
dauden estatubatuar artista gutxi batzuen pinturak —Baziotes, Gottlieb eta Motherwell, besteak 
beste— 1947an Galerie Maeght-en elkarrekin erakusten direnean, Parisko mundu artistikoak baztertu 
egiten ditu, frantses maisuen kopia hutsak direlakoan3. Frantses artista gazteak mailaz gora doazen 
artean aurrekoen asmakizunak sintetizatzen ari direneko ideiari esker —Jean Bazaine-k Bonnard-en eta 
Picassoren arteko sintesi baten eraikuntza erreibindikatzen du—, estatubatuarrak, berriz, arrazoi 
horiexengatik kritikatzen dituzte. 

Ia salbuespenik gabe, frantses artistak oso bakanetan baizik ez dute estatubatuar artea begiratzeko 
nekea ere hartzen, hain baitira handiak haien aurreiritziak. Mespretxatu egiten dira Estatu Batuak, arte 
handia ekoizteko herrialde gazteegia delakoan (Peintres de Tradition Française delakoen 
defendatzaileen ikuspegitik, Bazaine buru dutela) edo, besterik gabe, herrialde inperialista delakoan, 
zeinaren kultura propagandan eta zapalketan oinarritua baitago. Aipatzen ari garenarekin bat datorren 
adibide bat Zibilizazio atlantiko handia da, André Fougeron-ek 1953an pintatua, oraindik Alderdi 
Komunistaren pintore ofiziala denean4. Obra horretan, Aragonek esan zuen bezala haren 
“baldarkeriari”, “presari” eta “antierrealismoari” gupidagabe eraso egin baino lehen, Fougeron argi eta 
garbi zentratzen da “Estatu Batuek gure herria okupatu izanean”, aulki batean atsedenean eta aldizkari 
pornografiko batekin dagoen estatubatuar soldaduak eta Buick urdin, handi eta suntsitzaileak 
sinbolizatzen dutenez. “Yankien” basakeria politikoa ere erakusten du, idulki baten gainean dagoen aulki 
elektrikoak gorpuztua, zeina baita Rosenbergtarrei ezarritako zigorra, SESBen alde espiatu izanaz 
akusaturik5.  

Ia inork ez du aintzat hartzen ezen arte modernoaren maisu handien adibideen eta humanismoaren 
definizio berri baten sintesiak antz handiko ondorioak izan dituela Atlantikoaren bi aldeetan: keinu-
pintura bati lehentasuna ematea, ekintza sormenezkoa eta bat-batekoa azpimarratzea, bai eta 
pigmentua eta oihala bitarteko material gisa era berri batera ikusi izana ere. Bi frantses artistek bakarrik 
erakusten dute benetako interesa New Yorken gertatzen ari denarekiko. Jean Dubuffet, 1951-1952an 
hainbat hilabete igaro dituena han, “liluragarritzat” aitortzen du Pollock-ek, eta Dubuffetek, bere aldetik, 
“interesatzen zaidan pintore bizi bakanetako”tzat aitortzen du Pollock6. Georges Mathieu-k maiz 
bidaiatzen du Estatu Batuetara, eta estatubatuar eta frantses artisten erakusketa konparatibo bat 
antolatzen saiatzen da, eta 1948an jadanik, De Kooning-en, Gorky-ren, Pollocken, Reindhardt-en, 
Rothko-ren eta Tobey-ren obrak Camille Bryen-en, Hans Hartung-en, Picabia-ren, Wols-en eta 
Mathieu beraren obrekin batera erakutsi zituen. Frantses eta estatubatuar galeria-jabeen arteko arazo 
batzuk zirela medio (Mathieuk, modu argigarrian, estatubatuarren aldeari erabat egozten diona), 
erakusketaren bertsio murriztu bat, frantsestua, besterik ez zen erakutsi azkenean Parisen7. Interes 
horrek, ordea, etorkortasun kutsu bat izan du haatik: Mathieuk ez du onartu nahi ideiak hartu dituela 
bere estatubatuar homologo batzuengandik 1950ean haien obrak elkarrekin erakusten direnean 
“Young Painters from the US and France” erakusketan, New Yorkeko Sidney Janis Gallery-n. Artearen 
munduak une honetan duen polarizazioak —Estatu Batuen aldean munduko hiriburu artistiko berria 
New York delako konbentzimendua, eta frantsesek Paristik ez datorren (zeharka, bederen) edozer 
gauza mespretxatzeko duten modua— polemikak sorrarazten ditu ea nork pintatu duen lehenik zer 
forma, nork erabili duen lehenik zer formatu. Izan ere, edozein azterketa grinagabek agerian jarriko luke 
ezen eztabaida horiek sasimorfismoaren adibideek, antzeko formak aldi berean erabiltzearen adibideek 
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eragindakoak direla. Kline-k eta Soulages-ek atzealde zuriaren gainean erabilitako pintura bloke beltz 
handiak asmo desberdinen ondorio dira, eta efektu desberdinak eragiten dituzte: gainalde lau baten 
okupazio materiala lehenengo Soulagesengan, 1950. urteaz gero argi-joko korapilatsuz ordezkatua, eta 
Klinerengan, berriz, bultzada arkitektoniko bat, birmoldatua, 1949. urteaz gero. Soulagesen 1947-1948ko 
obren erreprodukzioak ikustean Klineren abstrakzioek eragingarri bat aurkitu dutela uste izanik ere, bata 
zein bestea oso desberdinak dira hasieratik, sentimenduari eta egikerari dagokionez. Lehentasun 
artistikoari buruzko antzeko kontuak planteatzen direnean beti gertatzen den bezala8, ondorioa da bi 
herrialdeak ez direla gai bestearen artea begiratzeko, faltsutzeetan eta lapurretetan pentsatu gabe. 
1965ean Solomon R. Guggenheim Museum-en Nicolas de Staël-en atzera-begirako bat egiten 
denean, erakusketak ezartzen du, nonbait, bisitari urritasunaren errekor bat; Rothkok 1962an Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris-en egin zuen atzera-begirakoa ere, bere aldetik, erabateko porrota 
suertatzen da kritikaren eta ikusleen aldetik.  

Nabarmendu egin behar dira, hala ere, bi frantses kritikari estatubatuar artearen beren aitorpen 
goiztiarragatik: Michel Tapié eta Georges Duthuit. Tapiék Mathieuren ereduari jarraitzen dio 1951n 
Galerie Nina Dausset-en “Véhémences confrontées” bi nazioen erakusketa antolatzean. Un Art autre, 
1952ko bere manifestuan, newyorkar pintoreekin parekatzen ditu haien paristar pintore garaikideak, eta 
arreta handia jartzen dio Pollocken arteari, zeina baitauka “estatubatuar artearen gaur egungo 
abenturaren ordezkaririk bikainenetakotzat, zeinaren obra multzo bat lehendabizikoz aurten aurkeztu 
baitut Parisen… Ez-figurazioko esperientzia benetakoei eta sakonei dagokionez, uste dut Estatu Batuei 
mesede egin diela giro bereziki propio batek, zerotik hasi izanari esker”9. Tapiék Betty Parsons New 
Yorkeko galeriarekin duen harremanak esan nahi du Estatu Batuetan gertatzen ari denaz erabat 
informatuta dagoela, eta, batzuetan, talentu-ehiztari gisa ere aritzen dela, Morris Louis-en obra 
aurkitzen duenean bezala10. Mendebaldeko Kostan une batean edo bestean lan egin izana beste 
loturarik ez duten Tobey, Graves eta Still bezain artista desberdinak biltzen dituen “École du Pacifique” 
deritzona sustatzen saiatzen denean bakarrik, garbi geratzen da Tapié ere ahaleginetan ari dela New 
York arteen hiriburu berriaren mailara goratu ez dadin saihesteko eta tematuta dagoela, beraz, oso joko 
paristar batean.  

Beste era batekoa da Duthuitek estatubatuar pintoreekin duen ituna. Harenak gehiago du joko 
bakartitik, nazionalitate kontuei ezaxolatia, baina Matissek irekitako bideari jarraitzen dion jarrera 
estetiko bat defendatzeaz oso kezkatuta (joko horretan aliatu bakarra du Duthuitek, Pierre Schneider, 
bere idazkari gisa lan egiten duena, gainera). G.I. Bill, beteranoen legeari esker11 Parisa bidaiatzen duten 
estatubatuar artistei buruz idazten du Duthuitek, eta, bereziki, Sam Francis-ez, San Franciscotik 
1950ean iritsi eta 1961 arte geratuko denaz. Goraipatu egiten ditu, lehen belaunaldiko beste 
espresionista abstraktu batzuk bezala, dekoraziozkoa denaren berritze bat dela uste duelako. Berrogeita 
hamarreko urteetako bere hautapen artistikoak geroztik oroitzean, Duthuitek erantzuki gogorrak 
egingo dizkio, hala ere, espresionismo abstraktuari, oro har, haren defendatzaileen eta Matisseren 
arteko elkarrizketa imaginario baten bitartez. Alderdi formalak alde batera utzita, Duthuik ardatzat 
hartzen du nola saiatzen diren estatubatuar artista horiek ezartzen kidetasuna komunikazioa bainoago, 
eta Matisseren ahotan eragozpen oso garrantzitsu bat jartzen du aldez aurretik haren ustez maisu hark 
atzerriari oinordetzan utzia ziola uste zuenari. “Zuen jokabidea ikusirik badirudi ezen, nire datu beretik 
abiatuagatik, ez duzuela haren izate arazotsua onartzen… Zuek hainbeste maite duzuen errealitate 
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bizitzaz bete hori zurruntzearen, definizioaren edo blokeoaren ondorioz zuengandik ez ihes egitea edo 
bertan zimeltzea nahi ez duzuenez, erabakitasunik gabeko egoera batean mantentzen duzue”12.  

Parisen bizi diren estatubatuar artista batzuek nolabaiteko arrakasta badute ere, horretarako frantses 
baldintzetan aztertuak behar du izan haien lanak (arrazoi beragatik suertatzen dira obra horiek New 
Yorkeko ikusleentzat “frantsesegiak”, eta egoera horrek orain dela oso gutxi arte iraun du). Horixe da, 
bereziki, hiztegi inpresionistako elementuak bereganatzen dituzten bigarren belaunaldiko espresionista 
abstraktuen kasua, hala nola Sam Francis edo Joan Mitchell (Parisa 1948-1949an etorri, 1955ean 
Frantzian bizilekua hartu eta 1992an hil arte han geratu zena). Gauza bera gertatzen da abstrakzio 
geometrikoaren jarraitzailetzat hartu beharreko pintore batzuekin, nola diren Ellsworth Kelly edo Jack 
Youngerman. Biek bakarkako erakusketak egiten dituzte Galerie Arnaud ospe handikoan, 1951n. Kellyk 
erakusketa bat egiten du Salon des Réalités Nouvelles-en 1950ean eta 1951n, Herbin, Vantongerloo 
edo Vasarely bezalako pintoreekin; aurrerago berriz egingo ditu erakusketak, bakarka, Galerie 
Maeghten, 1958an eta 1964an. Bi horiek haien eragina aitortzen duen frantses artisten taldetxo batekin 
elkarren eraginez ariko dira (haien artean François Morellet izango da aipagarriena). Esan ere egiten da 
ezen Braque zahartuak bere Estudioa sailean —txori baten motiboaren koadrikulako analisi bat Estudioa 
IX koadroan (1952-1956)— konpondu beharra daukan arazo baten irtenbidea aurkitzen duela Kellyren 
koadro bat Galerie Maegthen ikustean, diseinu berdingabe bat koadrikula baten gainean ebaki eta 
berriz itsastean oinarritua dagoena. New Yorkera 1954an itzultzen denean bakarrik uzten zaio Kellyren 
obrez frantses kutsu horretan hitz egiteari, eta kokatzen dira, aitzitik, Reindhardten, Newman-en edo 
Stella-ren obren ondoan. Bitartean Morellet oso ezaguna egingo da Europan, baina ez Estatu 
Batuetan. Haren obra laster bihurtuko da lehentasun artistikoei buruzko beste eztabaida baten gai, 
hirurogeita hamarreko urteen hasieran hasiko dena, frantses erakusketa batzuetako komisario batzuk 
berrogeita hamarreko urteetako haren hainbat obra Frank Stellaren edo Sol LeWitt-en geroztikako 
beste obra batzuekin konparatzen hasten direnean, artearen historiaren alorrean frantses-estatubatuar 
harremanak maiz lohitu dituen sasimorfismoekiko obsesio horren beste adibide batean. Aski da Pareta 
handi baterako eskultura (1957) obraren etapak ikustea, aise ulertzen baita horrela nola utzi zuen Kellyk 
bertan behera eraikuntza-arte frantses mota bat, estatubatuar gogortasun eta gardentasun baten 
mesedetan13.  

Hirurogeita hamarreko urteen hasieran, New Yorkek izan zuen goraldia artearen nazioarteko 
merkatuko indar gisa, eta estatubatuar kritikarien, erakusketen komisarioen eta museoen eragin gero 
eta handiagoaren bultzadaz, frantsesek ezinezkoa dute estatubatuar eszenan gertatzen ari denari 
ezikusiarena egitea. Badirudi, orduan, benetako lan-harremanak sor daitezkeela, aldez aurretikako lehia 
basatiaren ordez. Estatubatuar galeria-jabe batzuek Parisen hartzen dute bizilekua, konbentzituta 
baitaude hiriak oraindik itzala duela eta horrekin irabaziko duten ospe kulturalak berdindu egingo duela 
aukera komertzialen gabezia. Alderantzikatu egiten dute frantses galeria jakin batzuen eredua, zeinak 
sukurtsal bat jarri baitzuten New Yorken, batzuetan Parisko beren lokalak itxi ondoren, aintzat hartu 
zutenean merkatua funtsean Estatu Batuetan zegoela gehienbat, baina denbora pixka bat itxaronez 
estatubatuar artistetan zentratu aurretik. Eredu horrek 1886an izan zuen jatorria, Durand-Ruel-en obra 
inpresionistak New Yorken erakutsi zirenean. 1960an, Lawrence Rubin-ek New York utzi eta Galerie 
Neufville zabaltzen du Parisen, gerora Galerie Lawrence gisa ezagutua izango zena. 1962an etorri ziren, 
haren atzetik, Galerie Anderson-Meyer eta Galerie Sonnabend. Azken horrek, 1980 arte Parisen 
jarraituko zuenak, harreman estuak ditu New Yorkeko Leo Castelli Gallery-rekin, zeinaren jabearekin 
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ezkonduta egon baita aldez aurretik Ileana Sonnabend-ekin. Galerie Sonnabenden benetako 
independentzia, ordea, frantses ikusleentzat Estatu Batuetatik datozen azken joera artistiko berrien 
iturburu nagusia izatean datza, Pop artetik arte minimalistara eta kontzeptualera14.  

Nouveaux Réalistes-ekin estuen elkartutako kritikaria, Pierre Restany, lekualdatze horiek arautzen 
dituzten printzipioak orokortzen saiatuko da, Jasper Johns-ek eta Robert Rauschenberg-ek Parisera 
egindako bisitetan sortutako adiskidetasunei esker. Johnsek 1959an egiten du bere lehen bakarkako 
erakusketa Parisen; esanguratsua da ezen Estatu Batuetako haren banderen hainbat bertsio 
propaganda zital gisa hartuak izatea. Rauschenbergek 1961ean egiten du erakusketa Galerie Daniel 
Cordier-en. Restanyri dagokionez, ahalegintzen da Parisen eta New Yorken aldi berean gertatzen ari 
dena “errealismo berri” homogeneotzat bataiatzen, zeina 1961ean “La Réalité dépasse la fiction: Le 
Nouveau-Réalisme à Paris et à New York” erakusketan aurkezten baitu, Galerie Rive Droite-n. Hortaz, 
oso denbora gutxian, eta, izan ere, Atlantikoko bi aldeetako abangoardista talde oso txiki batentzat, 
Pop artea nazioarteko joera bat da benetan, lehentasun-arazorik eta etsaitasun politikorik gabea (bi 
talde nazionalak apolitikotzat har daitezke printzipioz, eta jarrera horrek asko zor dio De Gaulle 
jeneralak Frantzian ezartzen duen botere pertsonalari eta macartismoak Estatu Batuetan duen 
eboluzioari). 1959an, Rauschenbergek hiru combine paintings aurkezten ditu Parisko Bienalean, 
Raymond Hains-en Palissade des emplacements réservésekin eta Jean Tinguely-ren Méta-matic núm. 
15rekin batera. 1961ean, Johns eta Rauschenberg elkarlan aipagarrietan aritzen dira Niki de Saint 
Phalle-rekin, eta era berean ariko da Larry Rivers, zeina garai hartan Impasse Ronsin-en bizi baitzen. 
Baina 1962an antzeko elkartze bat gertatzen denean ikur beraren pean, “The New Realists”, New 
Yorkeko Sidney Janis Gallery-n, garbi geratzen da estatubatuar bertsioa nagusitzen ari dela, Restanyk 
berak ohartzen duen bezala15. Estatu Batuetara emigratzea da irtenbide bakarra nazioartean ikusiak 
izateari eutsi nahi dioten frantses artista gazteentzat. Hala, aspalditik sustraitutako eredu bat 
alderantzikatuz (gerra denboretan izan ezik), Arman, Christo, Martial Raysse eta Daniel Spoerri New 
Yorkera joango dira bizitzera (Jean Tinguelyk lortua du han jadanik succès de scandale bat 1960an, 
bere New Yorki omenaldiaren leherketarekin MOMAko lorategietan, eta, aldi berean, Yves Klein-ek 
bere Chelsea Hoteleko manifestua idazten du 1961ean, bisitaldi labur eta frustragarri baten amaieran). 
Erakusketa garrantzitsuak egingo dituzte Mundu Zaharrak entzutez eta irakurketen bidez bakarrik 
ezagutzen duen Mundu Berri horretan.  

Egoera hori —New Yorkek Paris garaitu duela aitortzea— Rauschenbergek 1964an Veneziako 
Bienaleko Sari Handia irabazten duenean onartzen dute denek. Frantses egunkarietako arte-zutabeei 
darien suminak une hartako paristar mundu artistikoaren uhartetasuna adierazten du. Jean Clair 
kritikariak honela laburtuko zuen: “Hala ere, garaiko arte-astekariak irakurtzean, esan liteke ezen haien 
editorial-idazleen zeregin bakarra frantses tradizioko artearen araztasuna defendatzea zela bai atzerriko 
kutsaduren aurka, eta bai, bereziki, estatubatuar artearen arrunkeria sedizentearen aurka… Kontua zen 
ezen, errealitate orotik deskonektatuta, Parisek utzia ziola, aspaldi-aspaldi, nazioarteko mailan mundu 
artistikoan ezein rol jokatzeari”16. Arrunkeriaz akusatzen dute batzuek estatubatuar artea, oro har, eta 
Rauschenberg, bereziki. Gérald Gassiot-Talabot “Estatu Batuen ordezkari ofizialen arrunkeriaz eta 
harropuzkeriaz” mintzo da17. Beste batzuek, berriz, Mundu Zahar politikoki erasotuaren karta behin eta 
berriz erabilia jokatzen dute, ez bakarrik Alderdi Komunistaren tradizioaren arabera, baita ere De 
Gaulleren erretorika huts-hutsean nazionalistarekin. Honela dio Pierre Daix-ek: “Ez da bistatik galdu 
behar ezen estatubatuar erakundeek Veneziako Bienalean edo zinemaldietan egindako guduak ez 
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direla soil-soilik komertzialak, eta ideologia sekula ez dagoela absente. Pop artea goresten da 
estatubatuar zibilizazioaren adierazpen artistiko gisa; gaitzetsi egiten da Le Mépris (Jean Luc Godard-
en filma) lan intelektualaren salerosketari erasotzen diolako, hura baita han araua”18.  

Frantses artearen eta estatubatuarraren adiskidetzeak, posiblea itxuraz, espresionismo abstraktua, alde 
batetik, eta Parisko Eskola abstraktua, bestetik, desagertu ondoren, aurkakotasun berritu bat ekarriko du 
laster. Pop artearen nagusitasunean ere, non estatubatuar artisten garrantzia eztabaidaezina baita, 
frantses artista eta kritikariek hura gutxitzeko joera dute, erreibindikazio politikoen mesedetan. 
Estatubatuar Pop artista bakarraren eragina bakarrik aitortzen da bete-betean: Peter Saul-ena, zeinak 
1958an Parisen hartu baitu bizilekua bere joera ezkertiarrengatik, eta zeina 1964an itzuliko baita San 
Franciscora. Beste leku batzuetan estatubatuar artearen indargunetzat hartuak direnak —haren efikazia 
bisuala, haren bitartekoen ekonomia, haren eduki-anbiguotasunak— Frantzian, aldiz, mespretxatu 
egiten dira. Gassiot-Talabot kritikariak ere, “Mythologies quotidiennes” haren hazi-erakusketara hainbat 
estatubatuar gonbidatzen baditu ere, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (Klineren atzera-
begirako batekin aldi berean), narrazio berrituko formen prozesu paralelo baten parte-hartzaile gisa 
besterik ez ditu ikusten, izan ere, prozesu horretan, jakina, frantses artistak urrunago iristen baitira19. 
Baldin eta Bernard Rancillac-ek eta Hervé Télémaque-k komikiak erabiltzen badituzte, areago 
erabiltzen dituzte Peter Saul-en estiloan Andy Warhol-enean edo Roy Lichtenstein-enean baino. 

Baina une honetan, frantses artearen historian lehendabizikoz, esan daiteke jadanik ezen frantses artista 
batzuek Estatu Batuek ezarritako aurrekarien kontra erreakzionatzen dutela: frantses figurazio 
narratiboaren plano askotako narrazioa ordezkatzen ari da estatubatuar Poparen irudi bakarra20. 
Gassiot-Talabot-ek uste du, 1977an, hura maniobra neutro bat izan zela: “Figurazio narratiboko pintore 
gazte talde bat joera nagusien eta, bereziki, estatubatuar Pop artearen —goraldi betean baitzegoen 
une hartan— aurrez aurre kokatzea zen apustua”21, eta Michel Ragon kritikaria askoz gehiago egokitzen 
zaio errealitateari hau dioenean: “Pintura ingelesaren kolonizazioaren ondoren… erakusketa horrek 
agerian utzi zuen hasia zela frantses pinturaren kolonizazioa”22. Harira dator, baita ere, zortzi pinturako 
sail bat, Bizi eta hiltzen utzi, edo Marcel Duchamp-en amaiera tragikoa, hiru artistek, hirurak Parisen bizi 
zirenak, jaiotzez frantsesak edo beren hiriburu artistikotzat Paris aukeratu dutenak, 1965ean taldean 
egina: Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo eta Antonio Recalcati. Sail narratibo horren azken oihalak 
erakusten du, polemikaz, Duchampen hilkutxa Estatu Batuetako banderaz estalia eta Oldenburg-ek, 
Warholek, Rayssek, Armanek eta Restanyk sorbaldan eramana, hiru protagonista frantsesak beren 
herriaren kausaren traidoreak balira bezala. Sailarekin batera doan saiakeran —“Comment s’en 
débarrasser, ou un an plus tard” (Hartaz nola libratu, edo urtebete geroago)—, egileek estatubatuar 
estetikaren aurkako etsaitasuna adierazten dute, jarrera politikoei lotuta: “Zentzu horretan, Marcel 
Duchamp kultura burgesaren defendatzaile bereziki eraginkorra da. Kulturaren bizi-energia 
anestesiatzen eta liluran biziarazten duten faltsutze guztiak bermatzen ditu, eta etorkizunean fidatzeari 
baimena ematen dio, horrela”23.  

Erró, Islandian jaioa, izango da, beharbada, Paris-New York harremanak umorez lantzen dituen artista 
bakarra. 1959 eta 1967 artean egindako pintura askotan, borroka biolento gisa aurkezten ditu 
harremanok, eta borroka horrek ezin du irtenbide politikorik aurkitu, baldin eta errusiar mujik-en edo 
txinatar Guardia Gorrien Pop-idad (edo benetako herri izatea) oraindik handiagoak ez baditu bi 
sistemak porrokatzen, frantsesa eta estatubatuarra; (estetika maoista hori ez da, inolaz ere, hain arin 
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hartuko “Salle Rouge pour le Vietnam” erakusketan bildutako hogeita bost artisten hogeita bost 
koadroetan, Salon de la Jeune Peinture-n antolatuan “estatubatuar inperialismoaren” kontra)24.  

Hirurogeiko urteen amaierarako, estatubatuarren eragina nabarmena izango da ez bakarrik pintura 
figuratiboan, aitzitik, hura aitortzen da Simon Hantaï-k eta haren oinordeko bitxiek —Daniel Buren, 
Olivier Mosset, Michel Parmentier eta Niele Toroni— (1966an BMPT talde gisa elkarrekin lan egin 
aurretik eta gero), bai eta Supports-Surfaces taldeko kideek eta haiekin elkartutakoek (1966tik 1971ra 
bitartean) ekindako pintura abstraktuaren berrikuntza adoretzen duen bizi-indar gisa. Honela 
laburbiltzen du argi eta garbi egoera berri hori 1972an Jean Clair-ek: “Belaunaldi berri horretako 
norbaitek aurkitzen duenean, edo aurkitu uste duenean, zer ikasia europar arte modernoko figura 
handiengan, bereziki Matisserengan, Légerrengan, Magritte-rengan eta Duchampengan, guztiz 
adierazgarria da ikustea aurkikuntza horiek ez dietela zuzenean jarraitzen, atzerriko esperientzia baten 
eraginez baizik: hala, Matisse berriro dago ‘ikusgai” Pollocken, Newmanen, Rothkoren eta estatubatuar 
field painting-en bitartez… Irakurketa horrek, tradizio arrazionalistaren eta humanistaren aurka altxatuz 
—Matisse odalisken eta bizitzeko zorionaren pintore bihurtzen duen tradizioaren aurka, alegia—, 
irakurketa literala eta zorrotza izan nahiko du, kezkatuta, batez ere… artearen alor espezifikoa 
berrezartzeko”25.  

Bere buruzagien keinu erabatekoen bitartez Frantziak munduko potentzia izaten jarraitu nahi duen 
unean (De Gaulle “Quebec librearekin” lerrokatzen mundu “anglosaxoiaren” kontra; “yankiek” 
Vietnamen esku hartzearen kontrako protestak), hango artistarik kementsuenek tradizio artistikoari 
bultzada berri bat besterik ezin diote eman, eragozpenik gabe begiak newyorkar pintoreengan jarriz, 
Pollockengandik eta Newmanengandik ahal duten guztia ikasiz (bitartekoaren aukera esperimentalen 
insistentzia, batik bat26), beren konkisten esanahia guztiz ere eraldatzen duten artean. Harold 
Rosenberg-ek estatubatuar “ekintza-pintura”z egiten duten interpretazio espirituala haren The 
Tradition of the New liburuaren frantses itzulpenaren bitartez ezagutzen da, Éditions de Minuit 
ospetsuak 1962an argitaratu baitzuen. Clement Greenberg-en formalismoa beranduago hedatzen da, 
Marcelin Pleynet kritikariak 1967ko artikulu-sail eragin handiko baten bitarez ezagutarazitako 
egokitzapenean, batez ere27. Frantses artistentzat, estatubatuar arteari buruzko estatubatuar teoria 
horiek jarduera berriak eta teoria berriak garatzeko lorbideak besterik ez dira, Pierre Buraglio pintoreak 
Pollockez eginiko ohar goiztiar honek tipifikatzen dituen bezala: “Ezin diogu uko egin J. Pollockek 
definitutako oihalarekiko erlazioa erneago aintzat hartzeko gonbitari, erlazio horrek jarduera piktoriko 
berri eta erabakitasunez urrundu bat baldintzatzen baitu. Horrek eskakizun jakin batzuk dakartza bere 
baitan, zeinetatik abiatuta ‘pintura berri’ bat gara baitaiteke… Onartu beharko da ezen ‘mundua 
parentesi artean jartzeak’ ez duela esan nahi hura gerizpean jartzea. Eta ez dela kontraesankorra aldi 
berean esatea, alde batetik, ezen alferrikakoa dela pinturak berezkoak dituen baliabideak errealitate 
zehatzaren aurrez aurre jartzea, eta, bestetik, pinturak subertsiboa izan behar duela, izango bada. 
Subertsioa, lehenik, bere buruaren kontra. Pintura bere hondakinen gainean eraikitzen da”28.  

Claude Viallat-ek, berriki berak oroitu duen bezala, prozesu esperimental berriak asmatzen ditu 1966tik 
aurrera, nola den, adibidez, tenkatu gabeko oihal puska ikaragarri handien gainean lan egitea, Pollocki 
buruzko informazio urri eta gutxi zehaztu batetik abiaturik. “Estatubatuar pinturaren halakoxe ideia bat 
egina genuen, amerikar kontinentearen eskalari atxikia batik bat, alegia, neurrigabekeria baten gisara 
planteatzen genion geure buruari estatubatuar pintura… Ni zoruan pintatzen hasi nintzenean, oihalaren 
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gainean ibiltzen nintzen; normala zen, Pollockek nik baino lehenago egina zuen. Centre Pompidou-n 
(1982) hark egin zuen erakusketa ikustean ohartu nintzen orduan ezen, berez, Pollockek ertzetatik 
bakarrik pintatzen zuela”29. Estatubatuar pintura abstraktuaren aurrean, frantses pintore abstraktuak 
“irakurketa-hutsegite” arrunt batean daude azken batean, Harold Bloom-en esapidea erabiltzearren30. 

Egoera, beraz, erabat itzulikatuta zegoen 1945ekiko. Orain Parisek New York onartzen zuen arteen 
iturburu gisa, berriz hasteko aukera ematen zuen abiapuntu baten adibide gisa. Estatu Batuen aurkako 
etsaitasun politikoa hasiera berri horretan tematuta zegoen, eta, arrazoi beragatik arazotsua zen arren, 
ezin zen azken finean hura alde batera utzi. New Yorkek, aitzitik, ez zuen onartu nahi hasiera berriak 
posibleak zirenik eta erabat alboratzen zuen Parisen gertatzen ari zena, Frantziako hiriburua existituko 
ez balitz bezala, besterik gabe. Estatubatuar artisten erakusketak Parisen ugaritu egingo ziren artean, 
frantses artistek zailtasun handiak aurkituko zituzten beren obrak Estatu Batuetan erakusteko. 
Probintziako jendetzat hartu zituzten hasiera-hasieratik: frantsesegiak. Aurreiritzi hori ez da oraindik 
gainditu.  

[Itzultzailea: Jon Muñoz] 
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