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Afrikako artea eta mendebaldeko arte garaikidea Kubo-kutxa 
aretoan.  
 

 
 
 
Donostia, 2018ko urriaren 19a. Gaur Ideia zeinu batean. Sánchez-Ubiría bilduma izeneko 
erakusketa inauguratuko da Donostiako kubo-kutxa aretoan, eta publikoarentzat ikusgai 
egongo da bihartik, 2018ko urriaren 20tik, 2019ko urtarrilaren 20ra arte.  
 
Bilduma 
 
Sánchez-Ubiría bilduma Sebastián Ubiría (1947-2014) eta Margarita Sánchez (1944) 
senar-emazteek osatu dute 30 urte baino gehiagotan, eta bilduma partikular paregabea 
da.   
 
Gaur egun 500 artelan inguru ditu, eta hasieran Afrikako arte tradizionaleko piezak bakarrik 
zituen. Geroago, jauzi egin zuten arte garaikidera, Afrikagatiko pasioa alde batera utzi 
gabe.  
 
Erakusketa 
 
Margarita Sánchezek honako hau adierazi zuen duela gutxi egunkari nazional batean: 
«Jendea ezin da bizi arterik gabe. Arteek mundu guztiaren eskura egon behar lukete». Eta 
ideia horrek darama bere bilduma ezagutzera ematera.  
 
Gaur aurkeztuko dugun erakusketak artearen bi aldaera arras desberdin aurkeztu nahi 
ditu, haien arteko elkarrizketa baten bidez.  
  
Izenburua, Ideia zeinu batean, Pentsaera basatia (1962) liburuko aipu batetik hartua dago; 
liburu horretan, egileak, Claude Lévi-Strauss antropologo frantziarrak, gogoeta egiten du 
Afrikako arte tradizionalaren eta mendebaldekoaren arteko antzekotasunei buruz. Nahiz 
eta, Sergio Rubirak erakusketa honen katalogoaren testu batean aitortzen duen moduan, 
«eginezina da, eta fikzio bat eraikiz baino ezin da lortu, kirrinka egiten duen eta bat ez 
datorren fikzio bat eraikiz». 

http://www.sala-kubo-aretoa.eus/
https://www.facebook.com/kubokutxa/
https://twitter.com/kubokutxa
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Ideia zeinu batean. Sánchez-Ubiría bilduma erakusketak zenbait piezaren edertasuna eta 
interesa ezagutzera gonbidatzen gaitu, alde batetik, eta bestetik, Afrikako antzinako arteko 
eta arte garaikideko lanen artean existitzen den elkarrizketa etengabea argitzen saiatzera. 
Eta oso ikuspuntu estimulatzailea darabil horretarako, ikuspuntu dinamikoa, esan 
genezake. Ikusle aktibo gisa kokatzen gaitu aukeraz betetako mundu baten aurrean. 
 
Hala, artelan bakoitzera hurbilketa huts bat egitea proposatzetik harago –eta hori ez 
litzateke gutxi, haien kalitatea kontuan hartuta–, aukera bikaina eskaintzen zaigu hainbat 
tokitan eta testuinguru oso desberdinetan ekoitzitako artelanen artean loturak ezartzeko, 
eta, halaber, gogoeta egiteko beste kultura batzuekiko dugun begiradari buruz edo ideia 
batzuen iragankortasunari buruz, zeinak zaizkion berezkoak gizakiari, edonondik datorrela 
ere.  
 
Nolabait ere, Afrikako arte tradizionaleko lanak arte garaikidekoekin erlazionatzeko 
antzekotasun erlatiboak bilatu izan dituzten beste erakusketa batzuetan erabilitako 
estrategietako asko darabiltza erakusketa honek. Hainbat alderditan bilatzen dira 
antzekotasun horiek, hala nola formen jarraitutasunean, materialen erabileran, fetitxearen 
ideian, errituaren presentzian, artista azti edo xaman gisa agertzean eta pentsamendu 
basatia zientifikoarekin aurkaratzean.  
 
Eta elkarrizketa hori sotiltasunez iradokitzen zaigu, determinismorik gabe, bururatu 
dakizkigukeen beste erlazio batzuk baztertzen ez dituen aukera gisa, erlazio horiek 
tematikoak, kontzeptualak edo soilik estetikoak izan daitezkeelarik. Ikus dezagun noraino 
garamatzaten.  
 
Zenbait datu 
 

- 170 lan daude ikusgai; horietatik 93 Afrikako arte tradizionaleko lanak dira, eta 77, 
aldiz, mendebaldeko arte garaikidekoak. 
 

- Ordezkatuta dauden Afrikako kulturak:  
o punu (Gabon) 
o ashanti eta akan (Ghana) 
o de Djenné, bambara, 

marka, tellem eta dogon 
(Mali) 

o eket, tiv, igbo, idoma, nok, 
afikpo, joruba eta jukun 
(Nigeria) 

o fon eta adja (Benin) 
o akye, dan, gur eta baule 

(Boli kosta) 
o lobi, bura-asinda-sika 

(Burkina Faso) 

o mende (Sierra Leona) 
o pende, bakongo, songye, 

suku, salampasu eta 
hemba (Kongoko ED) 

o shi (Zaire-Ruanda) 
o makonde eta masai 

(Tanzania) 
o senufo (Boli Kosta eta Mali 

hegoaldea) 
o chowke eta holo (Angola) 
o xhosa (Hegoafrika) 
o fang (Gabon eta Togo) 
o ewe (Togo) 

- Ordezkatuta dauden artista garaikideak:  

http://www.sala-kubo-aretoa.eus/
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Art&Language 
Helena Almeida 
Jose Antonio Amondarain 
Nobukoshi Araki 
Kader Attia 
Bernd&Hilla Becher 
Joseph Beuys 
Pedro Cabrita Reis 
Waltercio Caldas 
John Coplans 
June Crespo 
Jose Pedro Croft 
Ángela de la Cruz 
José Damasceno 
Richard Deacon 
Jürgen Drescher 
Marlene Dumas 
Sylvie Fleury 
Sandra Gamarra 

Iñaki Gracenea 
Katharina Grosse 
Thomas Hirshhorn 
Cristina Iglesias 
Magdalena Jitrik 
Fabio Kacero 
Imi Knoebel 
Igor Kopystiansky 
Guillermo Kuitca 
Teresa Lanceta 
Jorge Macchi 
Robert Mapplethorpe 
Gordon Matta-Clark 
Boris Mikhailov 
Mitsuo Miura 
Miquel Mont 
Matt Mullican 
Bruce Nauman 
Alberto Peral 

Fernando Renes 
Peter Rogiers 
Adrian Schiess 
Iris Schomaker  
Laurie Simmons 
Susana Solano 
Iran do Spirito Santo 
Jessica Stockholder 
Antoni Tàpies 
Gert&Uwe Tobias 
Tunga 
Juan Uslé 
Atelier Van Lieshout 
Marije Van Varmerdam 
Wolf Vostell 
Christoph Weber 
Yonamine 

 
Erakusketa 6 eremu edo aretotan banatuta dago; denek dute ardatz bera, baina ez 
dute izenbururik, nahita, irakurketa unibokora behartzea ekiditeko.  
 
1. eta 2. aretoetan pilatuta daude kointzidentzia, oihartzun, kasualitate, elkartze, 
kontraste eta baliabide erretoriko gutxi-asko behartuak, horietako asko 
zalantzagarriak, zeinak eraikitzen duten Ideia zeinu batean erakusketak osatzen duen 
kontakizuna, soilik itxuraz kaosa ordenatu nahi duena eta anbiguoa denari koherentzia 
eman nahi diona.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordurman kultura (Khartum, Sudan). Panpina. 
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Afrika eta Ozeaniatik iritsitako arte tradizionalaren eraginpean, abangoardiako artistek 
beren egikerak eta pentsaerak aldatu zituzten, eta apurtu egin zuten XX. mendearen 
hasierara arte mendebaldeko arteak ezaugarritzat izan zuen tradizio errenazentistaren 
mimetismoarekin eta hermetismoarekin. Artista bricoleur baten antza gero eta 
handiago hartzen joan zen, kontzeptu hori aurretiko planik gabe eta ohiko erabilera 
teknologikoetatik urrun dauden prozedurekin lan egiten duen pertsona gisa ulertuta. 
Artistak pentsamendu basatira hurbildu nahi izan zuen, zientifikora baino gehiago; 
gordinik zegoena bilatu zuen, egositakoa bilatu ordez; bricoleur izan nahi zuen, 
ingeniari izan beharrean. 
 
3. aretoan beste ideia bat agertuko zaigu: artista modernoek ideia eta kontzeptuen 
iturri bat aurkitu zuten arte primitiboan; jeinua edo benetakotasuna ziren kontzeptu 
horietako batzuk, eta ezaugarri horiek aztia edo xamanarekin lotzen zituzten, sortze 
prozesuek errituzko izaera dutelako, baita magikoa ere. 
 
4. aretoa fetitxismoarena da. Abiapuntutzat hartuta mendebaldeko kulturako hiru 
pentsalari handiren testu batzuk (Hegel, Marx eta Freud), Bruce Naumanen bideoa 
ikusteko aukera dugu. Era berean, areto honetan Afrikako hainbat fetitxe daude 
ikusgai, botere magiko bat edo batzuk dituztenak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Holo kultura (Angola). Fetitxea. © Bruce Nauman. Setting a Good Corner (Allegory & Metaphor) 

[Txoko on bat ezartzen (Alegoria & Metafora)], 1999.  
VEGAP, Donostia / San Sebastián, 2018 

 
 
5. aretoa «bitxikerien gela» (wunderkammer) bat da, eta bertan ikusgai daude hainbat 
tokitatik iritsitako objektu ezezagun, exotiko eta zoragarriak.   
 
Amaitzeko, 6. aretoan, ibilbideko azkena, artearen historiako gai unibertsalena 
jorratzen da: gorputza. 
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Jukun kultura     © Laurie Simmons.  
Eginkizun magiko-erlijiosoa duen ontzia  Walking Gun / The music of Regret [Pistola  
 ibiltaria / Damuaren musika], 2006 

 
 
Katalogoa  
 
Katalogoan jasota daude erakusketako pieza guztiak, koloretako argazki eta guzti.  
Testuak: Sergio Rubira, Olga Fernández López eta Rocío Robles Tardío.  
Hizkuntzak: euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa. 
270 orrialde. 
Prezioa: 20 euro. 
 
 
Jarduera paraleloak 
 
Ohikoa denez eta hezkuntza zorroztasunari eutsiz, arte eremuko hezkuntza ezagutza 
sortzeko tresnatzat hartuz, hainbat publikorentzako tailerrak egingo dira.  
 

-Astean behingo familia tailerra. Larunbatero, 12:00etatik 13:30era. 5 eta 11 
urte bitarteko haurrek parte hartu ahal izango dute, heldu batek lagunduta.  
- Bisita gidatuak. Larunbatero, 18:30ean euskaraz eta 19:30ean gaztelaniaz.  
- Tailer bereziak Naiara Palaciosen eskutik. 2-4 urteko haurrentzat (11:30-
13:00) eta 5-10 urteko haurrentzat (17:30-19:00): 

Afrikaren formak. Azaroak 2 eta 3 
Afrikaren koloreak. Azaroak 26 eta 27  
Afrika eta Kiki de Montparnasse. Urtarrilak 2 eta 3 

 
Audiogida zerbitzua. Ikusleek audiogidak erabili ahal izango dituzte, erakusketa 
guztietan bezala. 
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Irudien erreprodukzio eskubideei buruzko ohar garrantzitsua 
 
Prentsa dosierreko irudi guztiek egiletza eta ustiapen eskubideak dituzte, eta, 
argitaratuz gero, haien ondoan adierazi behar da argazki oinean edo/eta euskarri 
digitaleko irudiaren metadatuetan adierazita datorren © informazioa. 
 
VEGAPen erregistratutako egile hauen irudietan © ohar espezifikoa erantsi behar da:  
©  Attia Kader, Teresa Lanceta, Susana Solano, Boris Mikhajlovich Ermolaev , Miquel 
Mont, Cristina Iglesias, Jürgen Drescher, Hannah Höch, Mitsuo Miura, Alexander 
Calder , Adrian Schiess, Joseph Beuys, Bruce Nauman, Alberto Peral,  Katharina 
Grosse, Juan Uslé, Wolf Vostell, Thomas Hirschhorn, Man Ray Trust, Estate of Gordon 
Matta-Clark, Comissió Tàpies, VEGAP, Donostia / San Sebastián, 2018. 
 
 
Datu praktikoak 
 
Ideia zeinu batean. Sánchez-Ubiría bilduma 
2018ko urriaren 20tik 2019ko urtarrilaren 20ra 
Sarrera doan 
 
Jatorrizko ideia  
Sergio Rubira 
 
Komisarioa  
Alejandro Castañeda 
 
Ordutegia 
Asteartetik igandera: 11:30-13:30 eta 17:00-21:00  
 
Kubo-kutxa 
www.sala-kubo-aretoa.eus 
Zurriola 1. Kursaal. 
20002 Donostia 
Telefonoa: 943 251939 
Helbide elektronikoa: kubo@kutxa.eus 
 

        #SÁNCHEZ-UBIRÍA 
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