Paradoxa batzuk irudi
berregiketaren garaian, (pintura)
JESUS MELENDEZ ARRANZ

lako eta ez alearen kalitate fisikoan). Desbideraketa honek nahi
ta ez, arte lanaren burupen tekniko eta fisikotik, ideien eremura
garamatza
Geuk ulertu b e z a l a , e g o e r a berri horretan Pintura edo
Eskultura den arte lanak, denboran zehar izan zuen antzeko
statusa mantenduko zuen (5), bakunaren aipatutako ezauga¬
rriekin lankidetzaz status pribilegiatua eutsi ahal izateko. Egia
da ere, arte lanaren irudi berregiketa mekanikoaren teknikak
eta hedapenak hobetu ahala, W. Benjaminek aipatzen zuenez,
azkenik kultorako baloretik irudi arrunten gastapen eta Arte
ikuskizunaren kontsumo arinera igaro direla ontzat ematea
derrigorrezkoa d u g u , eta sortu den egoera berri honetan
medio tradizionaleko arte lanak, irudi berregiketa kontutan
hartzen, bere egitekoa birplanteatu edo behintzat egokitu
beharko lukeela dirudigu.

"... Así, Sócrates muestra en el Crátilo que la reproducción
perfecta de Crátilo resultaría no un dobie (dos veces Crátilo),
sino un absurdo; porque la esencia de Crátilo es ser uno y no
dos: esta esencia en particular, que define la singularidad, es
por definición imitable, pero no duplicable, ya que sólo puede
dar lugar a imágenes que precisamente jamás tendrán el carác¬
ter de lo doble... ". (1).
Gaurregun irudiaren mota guztietako teknologiak gizartean
nagusi ditugu, hala ere paradoxikoki, beren denborakidetasun
osoz, irudia ekoizteko jatorrizko moduei eusten dieten prakti¬
kak/usaerak guztiok gogoan ditugu.
Jada joan den mendean, Paul Valéry-k teknikaren aurrerape¬
nek Artean eragin handia izan zezaketeela ez ezik, agian Arte
beraren kontzeptu berria ekarriko zuela zorrozki igerri zuen (2).
Denborak e r a n t z u n a dakarkigu. Lehenbiziko momentuan
Argazkigintzak, hau da irudi finkoak lortzeko era fisiko-kimikoa,
Pintura egintza, mimesi irudikapenetik medioen hausnarketa¬
rantz eta azkenez egiturarantz bultzatu bazuen, eta honela
Inpresionismoaren hainbat erreakzio ulertu behar dugu, egia da
ere berarekin batera beste usteak ikutu nahiz irauli zituela,
haietariko bat, arte lanaren aurarena dugu.
W. Benjamin-en e s a n a r e n a r a b e r a , aura bera (3) gure
esperientzia pertsonalera eramaten, errepikaezina, behinbehineko iragankorrari loturik ulertzen dugu eta horixe bera
Arte arlo guztiek eta Pinturak sarri askotan bilatu duten zer¬
bait dela ukatzerik ez dago. Artea une majikoak praktikan
harrapatzen saiatu da, (ezustea eta majia antzekoak dirateke,
biek ezohizkoa agerrarazten dutelako), behin-behinekotasun
horretatik arte lanari auraren ezaugarriren bat ere datorkiola
oldozten dugu.
Den dena W. Benjaminen ideologiatik begiratuta, aura ere
jatorrizko arte lanaren bakuntasuna eta jabetzari erantsita
zegoen. Bakuntasuna arte lan tradizionala ekoizteko modua¬
ren kondizio eta aterramendua bait zen eta arte lanaren
jabetza sozial eta erlijio baldintzei atxekituta zegoelako, azke¬
nik guztiaren ondorioz arte lana, hala ikustarazten zen. Guzti
horrek ikuslego orokorrarengandik nolabaiteko tartea urruna
sortzen zuenez (fisikoki eta errito erabilerak suposatzen zuen
distantziagaitik) azkenik tartea bera ere (hau da arte lana
ikustaratzeko baldintzak eta egoera) arte lanaren auraren hor¬
nigarri bihurtzen zen.

Besteak-beste arte lanen irudi berregiketa eta ugaltze indus¬
tria hazi dela txerkatzen dugu, bai kalidadean bai zabaltzean, ez
soilik offset-eko irudiak, bideoak, CD-ROM delakoek ere arte lan
bakuna inoiz baino fidelago, arinago eta erosoago erreproduzi¬
tzen dutelako, eta aura behin-betirako txikitzeko gauza zerbait
izan ahal bada, medio hauek dira, dagoeneko W. Benjaminek
30ko urteetan antzeman zuenez: "... Cada día cobra una vigen¬
cia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos
en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en
la copia, en la reproducción. Y la reproducción, tal como la
aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue
inequívocamente de la imagen. En esta, la singularidad y la per¬
duración están tan imbricadas una en otra de manera tan estre¬
cha como lo están en aquella la fugacidad y la posible repeti¬
ción. Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la
signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el
mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la reproduc¬
ción le gana terreno a lo irrepetible... "(6). Mundua mota guztie¬
tako irudietan gero eta hobeto zein merkeago laburbiltzean,
gauza urrunen eta arte lanen aora/majia agian erreproduk¬
zioan, hurbilak, ohizkoak eta beti gertuak bilakatzeagaitik
desager dakizkiguke edo.
Pintura eta Eskultura bera, beren ekoizteko eragaitik funtsez
errepikaezinak dira. Ordea euren itxura/imajina bikoizteko erre¬
produkzio industria jadanik gai da, oso gainera (Arte argitarapen
guztiez jabe gaitezen) baina oraindik beren bestelako baloreak
eta seguraski. Pintura eta Eskultura gehien esanguratzen/ezau¬
garritzen dituztenak ezin dituzte ez biderkatu, ez erreproduzitu,
ikuslearen esperientzia eta oroimenaren esku uzten dituztenak.
Nagusiki egiletasuna, gehien nabaritzen duen egindako lanaren
aztarna bera baita.
Edonola agertutako azken horren arauaz egiletasuna eta
ikumenaren oharmena parekatzen diharditugula ematen du.
Badirudi arte lanen imajinak irudikatzen ez duen gauza baka¬
rra egilearen esku aztarren sensazioa dela, eta agian beste
zerbait ere bada, arte lan bakuna dela jakiteak eta erakusteko
moduak aurrez aurre somatzean sortzen duen sasi erlijiozko
tartea, mise en scéneren kulto balorea litzatekeena, (auraren
azken aterpea ?).
Berriz ere errealitatea hartzeko moduari jarraitzen, mun¬
duaz, batez ere bere irudi huts eta launari esker ohartzen
gara. Irudi horiei, biderkatzea eta gehiegizko errepikatzeak
zentzu ahitze eta hutsalizatze joera ekar diezaiekeelakoan
gaude.

Hori dela eta, W. Benjaminek teknika berriez ekoiztutako ale
anitzeko Arte medioak eta ohizko arte lanen mekanikoki
erreproduzitutako irudiak aztertu zituen. Lehenik bakunak ez
ziren arte lan berriak, (hainbat gauzatan industrial ekoizkinak
e t a ez A r t e t z a t h a r t u o h i z i t u z t e n A r g a z k i g i n t z a e d o
Zinegintza,(4)) tradiziozkoak zirenen ikusketarekin konparatu
nahi zituelako; eta bigarrenez ohizko arte lanaren berregiketa
mekanikoa dela eta, definizioz bakarra zenaren irudia, ugaldu
eta hedatuz arte lanaren garai hartaraino ohizko bakuntasuna
biderkatzean zer nolako eragina zuen jakin nahi zuelako.
Bere ustez, tradizioa txerkatu o n d o r e n , irudi bakunaren
aurak bere hasieran Arteak zuen errito funtzioan oinarria zuen,
baina denbora aurreratu ahala ekoizpen modua eta egilearen
trebezia/ospea aura berean kokatu ziren ere. Zinegintza eta
Argazkigintza bezalako medio berriak agertu zirenean, alde
batetik ikuslego handiarengana iristea ahalbidetzen zuten
(Zinemak, egunkariak, aldizkariak, iragarkiak, etab.) eta beste¬
tik ale anitzak izaki, hauen balorea bakuntasunean eta ikusta¬
rapenak urrunean ez zegoenez, aura beste nonbaiten zegoe¬
la, egiletasunean hain zuzen ere.

Horri gaineratzen badiogu, informazio bideek zein komunika¬
bideek heure arteko lehia artifizial eta komertzialean agertu
duten gezurretako irudi g a s t a p e n arinagaitik guzti-guztia
zalantzan jartzera behartzen gaituela, azkenez informazio iru¬
diak azaletik miatzen ditugu, maiz mesfidantza handiz euren
egiazko izaeragaitik itauntzen. Denboraren aurrerapenari eta
teknologiari esker argazkia zein edozein teknoirudiak erreali-

Literaturaren tankeran, egiletasuna, ez zegokeen ohizko Arte
arloak nolakatzen zituzten esku lanaren modu ezaugarrituene¬
tan, medio berrien lengoaien erabileraz autoreek asmatzen
zituzten berezko mintzairetan eta medioaren ekarpen berrietan
baino. (Argazkilarien eta zinegileen egiletasuna horretan datza-
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o b j e k t i b o , n e u t r o e t a i n f o r m a t i b o a a z t e r g a i d u t e n R.
Lichtenstein edo G . Richter, (arestian, Dada-k argazkimuntaiaz
eta zentzu aldaketez kolokan jarri zuena). Egile horien lanek,
irudiak ohizko testuingurutik ateratzerakoan beren izaerari
buruzko gogoeta sorrarazten dute. Horrela R. Lichtensteinek
inprentaren bilbeak nahita itxuratzerakoan, guztiz artifizialak
suertatzen zaizkigu, are gehiago, lekuz, teknikaz eta neurriz
aldatzerakoan, komentzio eta mintzaira kodetua ikuskor azal¬
tzen zaigu (inprimatzeko ezinbestekoak badira ere, eurekin
batera erabileran mintzairaren komentzioak doaz). G .
Richterrek Argazkigintzaren ustezko fideltasunaz itauntzen du.
Horretarako, argazki-imajin ezmugatuak itxuratzen, errealitate¬
aren "jarioa" den irudia errealitatearekin kontrastatu nahi du,
biak bata bestetik behin-betirako bereizteko (12).

tatearekin izan behar zuen index erlaziorik (7) agian ez dagoe¬
la susmatzen eta noiz edo noiz frogatzen dugu, nahiz eta
argizko teknologiak sortzen dituen irudiek, begiekiko egiantze¬
kotasuna eta sinisgarritasun eraginkor handiagaitik
(high
definition
delakoaren bitartez) kontrakoa (errealitatea baino
errealagoa) pentsarazten diguten.
Eraginkortasuna lortzeko, teknologiak teknoirudia R. Barthes¬
en punctuma (8) edo irudiak errealitatearekin duen benetako
edo ustezko zilbor erlaziotik eta Munduaren irudiarekiko dugun
kutsu afektibotik, (egiazkoa edo erabilitako dispositiboak sortua
(9)) argi erakartasun hutsera desbideratzen du eta jakin badaki¬
gu zelan argitasunak harrapatzen gaituen, P. Virilio-k dioena
suertatzen: "... la preeminencia del efecto de real sobre el prin¬
cipio de realidad..." (10).

Hirugarrenez, irudi arrunt eta hutsaletatik hasita norberak
bere erreala edo diskurtso propioa, eta zergaitik ez, subjekti¬
boa eraiki/asmatu eta erabili nahi duen ildoa. Hori gauzatze¬
ko, bereziki ikonosferako irudien hautaketa/konbinaketaz
baliatzen dira. J . Rosenquist-en ihardueran cadavre exquis
bidea litzateke. L. Gordillo-ren jardutenan aldiz txikitzea, zapo¬
rearekin gelditzeko eta bere barrukien eta koadroaren barru¬
kien arabera antolatzea genukeen bidea (13), eta S. Polke¬
ren aritzean irudi arrunta fisikoki eta kontzeptualki zitaltzen
da (material eta irudi nahasketetan) eta hori Artea eta gizarte¬
az analogiak eratzea litzatekeena.

Hori da Komunikabideen eta irudi industriaren mekanismoa
eta iragarri d u g u n b e z a l a a s e e z i n a d e l a oroi g a i t e z e n .
Gastapena gero eta arinagoa, zein era berean ezartzen ari zai¬
gun etengabeko irudien metaketa gero eta handiagoa denez,
oroimenak bere defentsarako mekanismoak ere garatzen ditu.
Xede horri heltzeko, oroimenak bere baitan duen jazotako
informazioa gordetze eta mantentze iraupenak laburtzen ditu,
azkenez N. F. Spear-ren aipua egi bihurtzen "... El contenido
de la memoria es una función de la velocidad
del olvi¬
do... "(11).
Argazkigintzak Abangoardien agerpena suspertu zuen eta
Arte plastikoak euren burujabetasunerantz bultzatzen zituen,
batzuen ustez burujabetasun horren azken muturra
Abstrakzioa zela (Arte prozesu historikoaren burupen gisan)
eta horixe bera ere Modernidadearen azken sintomatzat uler
genezakeen.

Hirugarren aukera honetan, ikonosfera edo gehiengo doxa
orokorrarekin, berezko esanguraz beteriko lengoaia osatzeko
asmoa nabaritzen dugu. Emandako adibideetan ikonosferare¬
kin burutzen den eragiketa hautaketa/konbinaketa baino ez
da, edozein hizkuntzatan komunikazio egitean ematen dena,
salbuespen nabariarekin eta orain bereziki amerikarraz berba
egingo dugu. Bere ihardutean Surrealisten cadavre exquisare¬
kin zer ikusirik duen prozedura erabiltzen du. Hautaketa/kon¬
binaketa eragiketa hau ezohizko elkartze eta konbinatze prin¬
tzipioaz eginikoa da, aterramenduz irudi atalen esangurek
iraundu arren, J . Rosenquisten zatikaketek, gainjarketek bes¬
telako zentzu eta baloreen berri ematen digute.

Orraitio Arte bilakaeran, Abtrakzioa
bukaera logikotzat
duen batzuen ikuspegitik, 50. hamarkada amaieran azaltzen
den Pop Artea Modernidadearen suposamendu eta egindako
ibilbidearen aurkako urratsa, are gehiago ttikikeria, hutsalita¬
tea eta gizarte kontsumitzailea ospatzen zuen mugimendua
zen (H. Read, H. Rosenberg, edo C. Greenberg-entzat esatera¬
ko), zeozelan Abangoardia osoak aldarrikatutako guztiaren
arerioa.

L. Gordillok kolore lanaren hautaketa erraztu eta arindu
nahiean fotomekanikara jotzen du, horretarako aldizkarietan
argazkietatik banalena aukeratu eta inprentara eramaten d u ,
han cuatricomiaren bitartez irudi horren sei aldaki irtetzen
zaizkion; cyan, horia, magenta, beltza, gehi beltz arrunta eta
cuatricromia o s o z osatutako irudia. Horrez aparte, papera
beraren kolorearen arabera inprentak aldaki berriak ematen
dizkio, laburbilduz, koloreari dagokionez, nahi duen erara
maneixatzeko, ezer ikutu gabe aldaki ugari prest ditu.

Baina Historiak ematen digun perspektibatik, ez al da ahal¬
bidezkoa pentsatzea, helburua ez zela arrunkeriak xarmandu¬
rik jota gelditzea, baizik eta ikusiko dugun moduan beste zer¬
baitetaz itauntzea?.
Horrela pentsatuta, une hartatik aurrera Artearen eragiketak
bide batzuk edukiko lituzke:
Lehenbiziz, egile batzuek bakuntasunaren ideian oinarrituri¬
ko lana eta sailean edo industri baliabidez egindakoa. Uste
ukan denaren arteko ezberdintasunaz konturatuz geroztik,
diferentzi hori aztergai izan zuten. Horra hor A. Warhol-en seri¬
grafiak, R. Rauschenberg-en "Factum I" eta "Factum I I " ize¬
neko lanak edo J . Johns-en gai edo motibo berdineko alda¬
kiak (errepikapenak edo prozedura aldaketak). Ikergaia ez da
sailean eginiko objektuari suposa dakiokeen berdintasuna,
baizik eta Arte praktikan eta Artearen esentzian ea ezinezkoa
den errepikapena, egileak ez baitu gauza bera birritan egiten.
Izatez Pintura errepikaezinari itsatsita dagoela esango dugu
(Crátiloz oroi gaitezen).

Hantxe bere ikerketa formala hasten da. L. Gordillo horren¬
beste kezkatzen zuen materialaren kolorea, eramandako argaz¬
kiarekin makinak eskaintzen dio, berak dioen legez "izerdi egin
gabe". Ostean cuatricromiak hautatu, moztu eta bai beste pux¬
kekin, bai bere bildumako argazkiekin edo bere marrazki eta zirri¬
borroekin collagea egin. Lortzen dituen neurri txikiko paperezko
emaitzekin berak koadroari begira egin behar duen gauza baka¬
rra, proiektoreaz oihalara pasatzea eta paperetan dauzkan kolo¬
reak segitzea baino ez da.
Bere prozeduran argazkiaren berezko kondaira, (kasu hone¬
tan Peter Sellers-en gertakizuna) indargabetzen edo mozketen
bidez aienatzen da, bere ordez ikonosfera delakotik aukeratu¬
tako beste material zuzen edo zeidarraz L. Gordilloren eta koa
droaren kondaira plastikoa (kasu batzuetan, "Payseyes A, B,
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L. Gordillo
"Payseyes A, B, C"
1978/79.
Akrilikoa/oihal gainean
220x369 zm.

Nahastua/oihal gainean
157,5x90 zm. bakoitza

R. Rauschenberg
"FactumI"eta "Factum II"
1957.

Bigarrenez, publikoari
gizartean medio
berrien
(Argazkigintza, Zinegintza eta Telebista moduko komunikabi¬
deez, Publizidadeaz) irudiak ezagutarazteko ustezko modu
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C " esaterako, egituratik gertu baino gertuago dagoena) taiu¬
tzen da.

AIPAMENAK.
1.- C. Rosset-en "Lo real y su doble. Ensayo sobre la ilusión", Tusquets,
53. orrialdea.

A i p a g a r r i a d a e r e L. G o r d i l l o p i n t a t z a i l e a k , z e l a n
imajin/gauza baten agerkera bakarretik bitarteko mekanikoei
esker aldaki edo imajin berekoaren hainbat bariantera iris dai¬
tekeen, nolabait M. Duchamp-en "Trois stoppages. - Étalon"
esperientzia gaurkotzen eta baieztatzen (14), ( G . Richterrek
ere, 1978.n egindako bere "128 Details from a picture" ildo
beretik doan lana genuke ere, motibo berberaren 128 bertsio
egin zituen eta aldatzen zena ikuspuntua, angelua, urrunera
eta argia zen), emariak nahi izanez gero, pintatzeko material
iradokorra zituen.

2 -"... En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como
antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y a la fuer¬
za modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo s o n , desde hace veinte,
lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades
tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la
inventiva llegando quizas hasta a modificar de una maravillosa manera la idea
de arte... ". P.Valeryren "Pièces sur l'art ('La conquete de l'ubiquite')", W.
Benjaminek aipatuta "Discursos Interrumpidos I", Taurus, 17. orrialdea.
3.- Honetaz W. Benjamin liburu berberean, ezinargiago mintzatzen da "La
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica" eta "Pequeña histo¬
ria de la Fotografía" delako saioetan, ibidem.17. orrialdetik, 60. orrialdera arte
eta batez ere aura zer den holan adierazten duen 75. orrialdean: "... ¿Pero
qué es propiamente el aura?. Una trama muy particular de espacio y tiempo:
irrepetible aparición de una lejanía, por cerca que pueda estar... ".

S. Polke-k Pintura berarekin erlazio zuzenik ei ez duten nora¬
bide deseraikitzaile bi aukeratzen ditu, eta Artea ehortzi nahi
duten koadroekin, berriz Pinturak aurrera jotzen du:
Bietariko lehenengoan, ikonosfera osatzen duten
Argazkigintza eta berregiketa mekanikoak eginiko irudien pila¬
ketaz, zein hautatutako irudi/imajinen eta beren trataera zata¬
rraz Pintura ezeztatzea lortu nahi du, (inspirazio eta goi maila¬
ko Arterik ez dago eta), (15).

4.- Egileak burutzen duen negatibo bakuna, ostean kopiatzen eta biderka¬
tzen da, handik industrial ekoizkinaren ustea letorkiguke. Ph. Dubois-ek holan
dio: "... Con frecuencia hemos dicho que la foto era por excelencia la imagen
multiplicable y serial, y hemos subrayado también que la fotografía abría la
era de la reproductibilidad técnica de las imágenes. Lo que se olvida con fre¬
cuencia es que esta reproductibilidad opera sólo entre signos. La unicidad, en
cambio, no recae sobre esta relación entre signos, recae sobre la relación de
cada uno de ellos con el objeto denotado. Las pruebas siempre se revelan a
partir del mismo negativo... " P h . D u b o i s e n " E l acto fotográfico. (De la
Representación a la Recepción)", Paidos Comunicación, 66.-67. orrialdeak

Ostera, bigarren moduan, emaitza sortzeko Argazkigintza
gisako prozedura teknikoa aukeratzen du. Gehien bat halabe¬
harrez osatutako koadro abstraktuak dira, baina Pintura prak¬
tikarako material arrotz eta heterodoxoak erabiltzen dituenez,
gai kimikoak nahasten, beren arteko erreakzioetan arrastroa
(irudia) euskarrian uzten dute, (Argazkigintzan gertatzen den
gisako moduan).

5.-"... Ocurre que la pintura no está en situación de ofrecer objeto a una recep¬
ción simultánea y colectiva... ". W. Benjaminen aipatutako liburuan 45. orrialdea.
6.- Ibidem. 25. orrialdea.
7.- P h . D u b o i s e n " E l a c t o f o t o g r á f i c o . ( D e la R e p r e s e n t a c i ó n a la
Recepción)" eta J-M. Schaefferren "La imagen precaria", Catedra, Signo e
imagen, deritzen liburuetan argazkigintza zer den adierazteko hitzmuga hau
azaltzen da, berarekin esan nahi dutena errealitaearekin erabilitako fisikokimiko dispositiboagaitik, prozesu ostean lortutako irudia errealitatearen isla¬
da/jarioa dela eta beraz C h . S. Peirce-ren index delako sailkapen barruan sar
daitezke, argazkiak zerbaiten arrastroa edo seinalea dira eta.

Puntu horretan, S. Polkeren lanak, W. Benjaminek esandako
une majikoekin parekatzen dira, Pintura eta majia egite berdin¬
tsuak baitira. Hasteko ezustez burutuak, izaera eta jatorriagai¬
tik behin-behinekoari eta errepikaezinari erantsita ditugu,
("Apparizione" delako lana ez da ezarritako emaitza, egintzan
agertutako eta berez sortua baino) eta jarraitzeko maneiatuta¬
ko material kimikoengaitik, ez dira Pinturari dagozkion emaitza
iragankorrak, bizirik, aldakor eta galkorrak baizik.

8,- "... 'nada puede evitar' que la Fotografía sea en primer lugar una 'ema¬
nacion de lo real pasado. Y por eso la foto conmueve al sujeto, es por su
p o d e r de c o n t i n g e n c i a que ' a p u n t a ' ( p u n c t u m ) al e s p e c t a d o r . . . " . P h .
Duboisen aipatutako liburuan, 83. orrialdean.

Beraz, Pinturako azken koadroak izan nahi dutenek, kontzep¬
tualki medio berriez baliatuta eta praktikan ohizko eta ezohizko
materialez lagunduta, Pinturak aurrera darrai. Are gehiago,
sekularizazio garaian (16), bere lanak aitzinetako esparru erlijio¬
so/majikora abiatzen direla esaten ausartuko ginateke.

9.- "... En el cine, Antonioni ya ha escogido que partes de la operación yo
puedo observar; la cámara mira por mí y me obliga a mirar, y no mirar es la
única opción contraria. Más aún, la película condensa en pocos minutos algo
que tarda horas, dejando sólo partes interesantes presentadas de manera
interesante, o sea con el propósito de conmover o sobresaltar... " S . Sontagen "Sobre la Fotografía", Edhasa, 179. orrialdea. Ikusten dugunez, makinen
laguntzaz aritzen bada ere, aukeraketa esanguratsuak ematen dira, beraz
objektibitatearen ustean kolokan jartzen da, Antonioniren adibidea
Zinegintzan badugu, Argazkigintzaren dispositiboaren artifizioaz Ph. Duboisen
aipatutako liburuko 81. eta 82. orrialdeetan antzeko zerbait topatzen dugu.

Seinalatutako guztiagaitik, artista hauek ez lirateke bereha¬
lako a g o r t z e k o irudi, arrunt, m e k a n i k o / t e k n o l o g i k o eta
komertzialak ospatzen dituztenak, baizik buru belarriz, irudi
horien baitan sakontzen, euren kontraesanak, miseriak eta
Irudimenezkoan iragazte sistemak salatzen dituztenak.

10.- P. Virilioren "La máquina de v i s i ó n " , Cátedra Signo e imagen ,79.
orrialdean.

Adibide batzuen lanean, holan suertatzen ez bada, egile
hauek behintzat, gure " g u z t i o n " irudiak norberaren
Irudimenezkoaren edo iritzi orokorraren kontrako norabiderantz
abia daitezen saiatzen dira, Arteak ez baitio irudi industriari, ez
bere igorpenari aurka egiten, ezta industriaren ekoizpen meto¬
doari. Arteak imajinaren munduan irudiaz hausnartzen den
praktika bezala bere burua aurkezten du, besterik ez.

11.- Ibidem 7. orrialdea.
12.- "... Ce qui ici nous semble flou, c ' e s t l'imprécision, c'est-à-dire autre
chose si on le compare avec l'objet représenté... ". B. H. D. Buchloh-ren
" E s s a y s / E s s a i s " deritzan liburutik, 84. orrialdea, "Gerhard Richter" Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris, erakusketaren katalogoan.
13.- Paper gaineko emaitza batzuk (guztiak e z , makina bat direlako),
Bilboko Arte Ederretako Museoan 1981.n, "Luis Gordillo" deitu zen erakuske¬
tan ikusgai izan ziren. Fco. Calvo Serraller-rek erakusketako katalogo barneko
"Hacer y deshacer de Luis Gordillo" izeneko testoan, egitasmoa xehatzen d u .
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14.- "... ' U n hilo recto de un metro de longitud cae de un metro de altura
sobre un plano horizontal y, deformándose a su gusto nos da una figura nueva
de la unidad de longitud'. Duchamp realizó la experiencia tres veces, de modo
que tenemos tres unidades, igualmente válidas las tres, y no una solamente
como en nuestra pobre geometría cotidiana... ". O. Paz-en "Apariencia desnu¬
d a , La obra de Marcel Duchamp", Alianza Forma, 27. eta 28. orrialdeak.
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15.-"... Hence the high stakes, for Polke, of a revitalization of the subversive
power of the artwork and a reinforcement of the artist's critical position vis-avis the contemporary world..." G. Tosatto-ren " T h e Three Lies of Painting"
"Sigmar Polke" Carré d'Art Nimes-eko katalogoaren barne, 87. orrialdea.
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16.- "... El universo de la representación artística, impregnado desde su
constitución en el Renacimiento de un halo sacro, se ha tornado definitiva¬
mente laico. Y el sueño vanguardista de un mundo nuevo es sustituido por la
certidumbre del e s p e j o . . . ". J . Jiménez-en " O s c u r o s , inciertos i n s t a n t e s "
deritzon artikulua "Creación" aldizkarian, 5. zenbakia, 1992, 15. orrialdea:

En este trabajo se hace una reflexión sobre la situación actual
del arte, incidiendo especialmente en el mundo pictórico. La
reflexión teórica propiamente dicha, partiendo de textos filosóficos y críticos (Valéry, Benjamin) se complementa con vivencias
artístico-personales de autores como Duchamp, Gordillo, Polke...
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