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Nestor Basterretxea, argazkigintzaren 
bitartez

Nestor Basterretxea (Bermeo, 1924 - Hondarribia, 2014) ar-
tista emankorra izan zen, modernitatearen oinordeko baten 
erabakitasunez arte guztietan jardundakoa.  Lehenik mar-
golaria, 1960an eskulturara igarotzeak eskultore-nortasuna 
eman zion. Euskal zinemaren aitzindari ere izan zen, diseinu 
industrial eta grafikoa landu zuen, arkitektura ezinezkoekin 
amets egin zuen, idatzi eta argazki ugari ere egin zituen. Bere 
lehen harremana argazkigintzarekin berrogeiko urteetan izan 
zuen Buenos Airesen, bere hasi berritako margolanen doku-
mentazio gisa. 

Bere ibilbidean askotariko erregistrotan jo zuen argazki-
gintzara: familia-argazkiak, bere eta beste batzuen eskultura 
irudikatzeko, bidaia- eta erreportaje-koaderno gisa, jolas eta 
estudioko argazkiak, «esperimentala» fotogramatan, ikerke-
ta etnografikorako tresna gisa edo dokumentaletarako lan-
da-lana egiteko —bereziki Ama Lur (1966-1968), Fernando 
Larruquert-ekin batera zuzendu zuena—, publizitaterako ar-
gazkigintza (garai hartan berak Irunen beste batzuekin sortua 
zuen Biok altzari-enpresarako), collage eta fotomuntaketak, 
etab. Modalitate hauetako bakoitzean sistematizatu gabe, 
guztietan ikertu zuen patroi edo eredu estilistikoak, formaren 
eta edukiaren arteko loturak ezarriz. 

Artegintzan baliatu zuen heterogeneotasun bera ageri da ba-
liabide teknikoaren aniztasunean. Hirurogei urte baino gehia-
goan irudi teknikoarekiko izan zuen kezka honen emaitza ar-
tistak bizitzan zehar metaturiko argazki-funts zabala, formatu 
askotakoa, da. Erakusketa honetako argazki gehienak orain 
arte argitara eman gabeak dira, hirurogeiko urteetakoak (1960-
1974 artekoak), artista Irunen, Frantzia Hiribidean, Jorge Otei-
zarekin partekaturiko etxe-tailerrean bizi zen garaikoak. 

Ezaugarri nabarmen eta errepikatu batek bete-betean 
sartzen gaitu Basterretxearen begiradaren ezaugarrietako 
batean: eskultura, objektu eta modeloak argien eta itzalen ar-
teko kontraste bizian eszenaratzea. «Argiaren ausardia itza-
laren apaltasunarekin». Irudi hauetan, irudikapena pixkanaka 
agertzen da hondo edo atzealde ilundu batetik. Argi-iturriak, 
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naturalak edo artifizialak, dira funtsezko osagaiak aurpegi eta 
formen mise-en-scène hauetan. Bada hemen baliokidetasun 
estetiko eta fotografiko bat eskultura abstraktu baten, erro-
manikoko monumentuen edo emakume eta haur baten aur-
pegien artean. Basterretxeak begirada hau botatzen die bai 
bere lanei, bai objektu mundutarrei —natura hilei kristalezko 
edalontzi eta pitxerrekin, frutekin, artisauzko gauzekin—, eta 
bai artista lagunen eskulturari ere. Irudi horiei beste batzuk 
ere gehitzen zaizkie, joera «esperimentala» dutenak, fotogra-
mak eta «rayogramak», baita fotomuntaketak ere bere eskul-
tura-lana birziklatuz.

Erakusketa honek ibilbide heterogeneoa egiten du argazki-
laritzaren hainbat erabileratan zehar. Lotura duten hiru zatik 
osatzen dute erakusketa: 1. Lehen ikerketa bat Hondarribiko 
Idurmendieta baserriko argazki-funtsean eta ondorioz posi-
tibo sorta baten aurkezpena. 2. Irudi-dokumentuen ikerketa 
horretatik abiatuta ikus-entzunezko dokumental/saiakera bat 
egitea. 3. Artistak denboran zehar Super 8n grabatu zuen 
metraje argitaragabea sartzea. 

Hiru multzo hauen arteko loturek bizi-ibilbide edo erromantze 
bat marraztu nahi dute irudiaren bitartez. 
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Ikus-entzunezko hau artistaren erretratua eta biografia da aldi 
berean. Hondarribiko Idurmendieta baserrian artistak zuen ar-
gazki-artxibotik abiatuta egina ia oso-osorik, ikus-entzunez-
ko hau dokumentala eta saiakera da aldi berean. Ikus-entzu-
nezko honek muntaketa- edo artxibo-zinemaren kategoriak 
berregiten ditu. Bertan, XX. mendeko artista baten bilakaera 
ikusten dugu, modernitatearekin eta alderdi herrikoiarekin 
ere konprometitua. Era intimoan ere ikusten dugu lagunen 
eta familiaren bidez. «Dokusaiakera» honetan erabilitako ar-
gazkiek izaera dokumentala dute eta beste batzuk artistikoa-
goak dira. Horiek guztiek osatzen dituzte erakusketa honeta-
rako aukeratutako gainerako irudiak. 

Fitxa teknikoa
HD bideoa, koloretan, 24’

Testua, muntaketa eta zuzendaritza: Peio Agirre

Ahotsa: Maider Oleaga

Musika: Scanner

Kamera eta edizioa: Maria Elorza

Soinu-muntaia: Xanti Salvador

1. N.B.ren erretratu bat 
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Arte herrikoiak eta artisautza edo eskulangintza beti interesa-
tu zitzaizkion artistari. Euskal herriaren sustraietan eta tradi-
zioetan egindako bilaketak historia eta etnografia aztertzera 
eraman zuten, baita erlijio-ikonografia ere.  Horren erakus-
garri dira Pelotari (1964) eta Alquézar (1996) film laburrak eta 
Ama Lur (1968) film luzea, Larruquertekin batera zuzendu 
zituenak. Film hauetan guztietan osagai estetiko eta formal 
handia dago, eta aldi berean errealista. Kultura propioaren 
garrantzia herri-kirol, Donostiako San Telmo museoko hilarri, 
eskulangintzako elementu, euskal dantza eta eliza erromani-
koen irudietan agertzen da. 

2. Folklorea
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Eskulturako argiztapen-teknika beretik abiatuta, zuri-beltze-
ko erretratuek begirada zinematografiko bat erakusten dute. 
Estudioko argazki hauetan argiaren behaketa dago, batez 
ere. Argiaren ezaugarri honek Urrezko Aroko holandar pin-
turako maisuena gogorarazten du: soiltasuna, argitasuna eta 
baretasuna aurpegietan. Emakumezko modeloek burukoak 
erabiltzen dituzte, erdizka erlijiozko ikonografiaren eta Ho-
landako pintura-tradizioaren artean. Jantzi honen eginkizuna 
elementu eszenografiko, funtzional bat sartzea da, pertso-
naren eta atzealdearen arteko kontrastea areagotuko duena.
Zenbait erretratuk lanbideen eta jarreren tipologiak erakusten 
dituzte kameraren aurrean, objektiboaren aurreko test gisa; 
adibidez, Xalbador bertsolaria kopa batetik edaten ari den 
argazkian, edo modelo bat bere burua orrazten ari denekoan. 

3. Erretratuak eta tipoak
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Eskultura-argazkigintza Basterretxearen ezaugarria da. Irudi 
hauek eszenaratze kalkulatua dute ezaugarri: bolumena, for-
ma, pixkanaka-pixkanaka agertzen da iluntasunetik. Esteti-
ka hau bere lanetan aplikatzen du, hala nola Araba-n (1962), 
azkenean Arantzazurako egin ez zen monumentu-multzoan, 
edo artista lagunen obran, adibidez Remigio Mendibururen 
Zugar (1970) delakoan. Kontrastearen eta teatraltasunaren 
bidez eskulturak sublimaturik agertzen dira, nolakotasun 
edo ezaugarri estetiko gehigarri baten jabe. Artistak bilatzen 
zuena ez zen bakarrik argien eta itzalen arteko kontrastearen 
efektua, baita abstrakzioaren eta irudikapenaren artekoa ere.

4. Eskultura
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Bere familiaren ingurunea izan zen beti gertukoena kame-
ra erabiltzerakoan. Afektu eta maitasunezko ekintza baten 
emaitza, argazki hauek osagai ludikoa ere badute, ez-lanare-
na. Artistikotasuna aurpegien edertasunaren eta psikologiaren 
emaitza da, enkoadraketaren eta fokuratze eta ez fokuratze-
aren, lehen eta bigarren planoen, arteko jokoaren emaitza.  

Askotan, loreak edo kristalak jartzen ditu objektiboaren au-
rrean, fokuratuta agertzen direnak, atzeko modeloak fokuratu 
gabe dirauten bitartean, kontraste eder eta poetikoa sortuz 
Irudi hauetan guztietan argi-bristada edo distira bat errepro-
duzitzen saiatzen da. 

5. Intimitatea
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Fotogramak argazkigintzaren lehen egunetatik hasita egin 
ziren, baina 1921ean Man Rayk aldarrikatu zuen arte-prak-
tika berri bat asmatu zuela fotogramaren teknikatik abiatuta, 
eta «rayograma» deitu zion, uste zuelako bere eskuetan fo-
tograma ez zela kopia mekaniko bat, baizik eta ezin iraga-
rrizko pintura-abentura bat. 1969an, Bilboko Grises Galeriak 
erakusketa monografiko bat egin zuen Basterretxearen ar-
gazki esperimentalekin, hau da, kamera erabili gabe lortutako 
irudiekin, gainazal fotosentikor (film edo argazki-paper) baten 
gainean objektuak jarri eta, ondoren, zuzeneko argitan jarriz.

Basterretxeak honelako asko egin zituen, zeinetan ilunta-
sunaren beltzak eta argiaren zuriaren bat-bateko kolpeak 
ñabardura ugari jaurtitzen dituzten: irudikapenaren eta abs-
trakzioaren artean. 

Beraren hitzak dira: «Argazkigintza. Ikusten duzu; argazki-
gintza misterioaren alaba da. Ez dut aurkitu baliabide era-
ginkorragorik adierazteko ukiezina, ia immateriala dena, ia 
musika diren argiaren eta itzalen indar magikoa, ia isiltasuna 
batzuetan bere grisik gardenenetan».

6. Rayogramak
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Eskultore izan aurretik, Basterretxea margolari izan zen. Pin-
turaren historiak zeharkatzen du haren ibilbidea eskulturare-
nak beste edo gehiago. Natura hilak izan ziren haren genero 
gogokoenak objektuen gainean argia aztertzeko orduan. Oro 
har, haren begirada beti da plano labur edo itxi batena, xehe-
tasun batena, eta aurrez aurreko planteamendu formala.

Bai koloretan, bai zuri-beltzean, konposizio horietako batzuek 
beirateria, edalontziak, pitxerrak erabiltzen dituzte, distirak 
atera eta gauzek hondo ilun baten gainean duten objektu-no-
lakotasuna goratuz. Egunerokoa den zerbaitek, adibidez la-
ranja eta madari batek, dirdiratu egin dezakete hor. Bada he-
men sublimearen bilaketa bat arrunt eta egunerokoan. 

7. Naturak eta natura hilak
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Eskultura-argazkiak «ordezkoak» bezala dira bizitza pro-
pioarekin. Jatorrizkoa ordezten edo haren lekua hartzen dute. 
Basterretxeak konpultsiboki berregin zituen bere piezak ikus-
pegi eta argi askotatik. Interesatzen zitzaiona ez da jatorriz-
ko eskulturaren aura, baizik eta komunikazio-forma bere 
edozein egoeratan. Fotomuntaketa hauetan, artistak irudizko 
testuinguruetan imajinatzen ditu bere lanak, bestelako tes-
tuinguruetarako izan ziren arren sortuak: aurri erromantikoak, 
Amazonasko oihana, basamortua, flamenkoekin… Aldizkari 
eta hedabideetako mundu-irudiez jabetzeko artistaren jarrera 
erakusten dute fotomuntaketek. 

Fotomuntaketa hauek abstrakzioaren hizkuntzaren izaera 
unibertsala adierazi nahi dute. Horien ikusizko efektua oso 
garaikidea da. 

8. Fotomuntaketak
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1960ko hamarkadaren erdialdean, Basterretxeak Biok, altzari 
modernoak diseinatzen zituen enpresa, sortu zuen Irunen. Es-
tudioko produktu-argazkiak aukera eman zion hartualdiak eta 
argiztapenak hobetzeko lanpara eta altzariekin, aurkikuntza 
horiek eskulturara eta erretratuetara aldatuz. Biok-ek argaz-
ki-set bat zuen irudi hauek egiteko. Gurpilla aulkia (1966) izan 
zen haren diseinu berritzaileena, zur kurbatuzko tekniketatik 
abiatuta eta eskultura-osagai argiarekin. Lanparak eta argi-
mutilak ere argazkiak ateratzeko objektuak ziren; bidaia uga-
rietan, berriz, arkitekturak erakartzen zuen haren arreta. 

9. Diseinuaren formak
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Joan zen hamarkadan Foto Kruz (Kolon pasealekua, Irun) 
dendatik 761 kaxa erretiratu ziren, 1946tik 1984ra arte etxe 
horrek ateratako argazkien klixeak zituztenak. Materialaren 
artean errebelatu gabeko argazki-film ugari zeuden. Foto Kruz 
funtsa eratu zen honela, eskualdeko XX. mendeko bizitzaren 
eta argazkigintzaren ezinbesteko artxiboa. Basterretxearen 
jarduera erruz agertzen da funts horretan: Larruquertekin 
egindako filmazioen irudiak, bere eskultura-lanaren argaz-
kiak, familiaren eta lagunen argazkiak, Biok altzari-enpresako 
irudiak, etab. 

Erakusketa honetarako hautaturiko irudi sorta txiki batek 
erakusten digunez, artistak gozatu egiten zuen formekin, ar-
giekin eta eszenaratzearekin jostatuz. 

Irungo Udala. Udal Artxiboa. Fototeka.

10. Foto Kruz funtsa
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11. Super 8

Collage bizia
Obra hau zuzenean kameran egindako muntaketa batetik 
sortzen da eta salbuespena da Basterretxeak Super 8ari 
eman zion erabileraren barruan. Arrazoi horrengatik, artista-
ren estudioan aurkitutako liburu/karpetan ikus daitekeen mo-
duan, eta aldez aurreko bere plangintza nabariagatik, orain 
berriz balioa hartu du eta 16 mm-tan proiektatzen da: objektu 
ukigarri, eskultura bizi, bihurtua, gaur egun bereizita ikusirik 
bere izateko arrazoia du, bere sortzailearen buruan borbor 
zegoen eta gutxitan gauzatu zuen azpimundu baten adibi-
de paregabe eta bitxi gisa. Konposizioak artistaren aurreko 
fotomuntaketen antzekoak dira, eta hedabide inprimatuetatik 
ateratako irudiez jabetzeko borondatea dago. Oraingo hone-
tan, beste geruza bat eransten du, bitartekoak ahalbidetzen 
duen denbora-sekuentzialtasunarekin esperimentatuz.

Adierazpenak Super 8an
Nestor Basterretxeak bere Super 8 kamerarekin zuen harre-
manari esker, askatasunez eta bere artean ikasteko eta espe-
rimentatzeko hainbat lan egin zituen: alderik ezkutuena eta, 
aldi berean, emankorrena da. 

Etxeko filmak izanik, Super 8 zinta hauen ezaugarria da sub-
jektibotasun eta jakin-minaren ikuspegia, batzuetan bat-ba-
tekoa, beste batzuetan kalkulatuagoa eta saiatuagoa. Irudiak 



15

filmatzen diren testuinguruen artean ezberdintasunak egon 
arren, badira antzekotasun batzuk Basterretxearen ideia 
finko edo obsesio bisualak hautemateko aukera ematen di-
gutenak. Horrela materialean patroiak identifikatu ahal ditugu 
denboraren eta errepikapenaren gaineko ekinean oinarrituak, 
bai eszenaratzeetan bere testuinguru intimoko pertsonaie-
kin, bai paisaia bat aurkitzen duten kamera-mugimenduei 
buruzko saiakeretan. Batez ere familia-giroan aritzen da Bas-
terretxea irudi-, modelo- eta mugimendu-zuzendari gisa, be-
rotasuna eta hurbiltasuna galdu gabe, materialak arnasten 
duen ikaragarrizko etxekotasunaren aurari eta oroimen-boka-
zioari esker.

Bere bidaia-zintetan, handitasuna erakargarri zitzaiola ikus-
ten dugu, gizakiak egindako egitura handiak, hala nola zu-
biak eta eraikinak, eta hori artistaren eskulturen industrialta-
sunetik bereizezina da. Halaber, Kataluniara, Mexikora, Ipar 
Amerikara… egiten zituen bidaietan edo bere jaioterria zuen 
Euskal Herrian ikusten zituen kulturen arteko ezberdintasu-
nekiko gogoetazko lilura ere ikus dezakegu. Lurraldearen, 
bere antzinako eta mitozko historiaren esplorazioa ere bere 
zinemagintzaren leitmotiv-a da (Ama Lur, Pelotari, Alquézar). 

Pantaila bereizi batean, amaitu gabeko animazio-proiektu bat 
ikus daiteke. Basterretxeak, deskribapen gisa, Jueves por la 
tarde (Ostegun arratsaldean) deitu zuen, haurrentzako adie-
razpen plastikoko laborategi bat, Jorge Oteizarekin parte-
katzen zuen Irungo lantegi-etxean zeukana. Materialak esa-
nahi berria hartzen du artistak modu esperimentalean eratu 
zituen enkoadraketa berriengatik eta kamera-muntaketaga-
tik, diziplinen elkarrekiko erlazio-ahalmenei beldurrik gabe.

Aukeratu diren material-zatiak patroi ezberdinen arteko aldi 
bereko azterketa gisa daude ikusgai; egunero inspiraturiko 
Basterretxearen lilurak defini ditzakete patroi horiek.

* Elias Querejeta Zine Eskolako ikus-entzunezko komisariotzako masterre-
ko ikasle-talde batek Super 8 film-euskarriko materialaren gainean lan egin 
genuen; material hori Telmo Basterretxeak, artistaren bilobak, aurkitu zuen 
kontserbazio-egoera gorabeheratsuekin. Peio Agirreren gidaritzapean, artis-
tak etxean erabiltzeko formatu horri eman zion erabilerara hurbildu ginen. 
Jone Aranzabal, Marc Barceló, Daniela Delgado, Mariana Sánchez Bueno, 
Hella Spinelli
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#nestorbasterretxea
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Ordutegia  
Asteartetik igandera  
12:00-14:00 / 16:00-20:00
Sarrera doan


