
 

GURE ARTEA SARIAK, EPAIMAHAIAREN EBAZPENA 

 
a) Ibilbide artistikoa aitortzeko modalitatea. 

Epaimahaiak erabaki du Pello Irazu Mendizabali (Andoain, 1963) ematea 2020ko saria Ibilbide 

artistikoa aitortzeko, funtsezko artista delako euskal arte garaikidearen panoraman eta obra 

koherente bat garatzen diharduelako laurogeiko hamarkadatik gaurdaino. 

 

Pello Irazu joan den mendeko 80ko hamarkadan egin zen euskal eskultura garaikidearen 

berrikuntzaren ordezkari nagusietako bat da. Zer den artea eta zer ez den artea, horren arteko 

mugak gero eta lausoagoak diren testuinguru honetan, Irazuk artearen beraren esentzian jarri 

du arreta, eskulturaren praktikari dimentsio berri bat gehituta, eta horregatik da bere lana 

konplexu eta berezienetako bat euskal artearen panoraman. 

 

Eskultura ‒eta bere problematika‒ da Irazuren lanaren funtsa, eta tartekatu egiten du, argazki, 

marrazki eta pintura muralekin, bere espektrorik zabalenean: tamaina txikiko hiru dimentsioko 

proposamenetatik hasi eta instalazio kolosaletaraino, hibrido objektualak tartean direla. Obrak 

baztertu egiten du tokiko tradizio eskultorikoa, eta hurbilketa bat azpimarratzen du Jorge 

Oteizaren eraikuntza-sistemara. Gainera, Minimalismoaren eta Posminimalismoaren autoreak 

interesatzen zaizkio. Erabilitako diziplinaz aparte, bere lanak oso modu zehatz batean heltzen 

die gure gorputzen, objektuen eta espazioen arteko erlazio anitzetan sortzen diren arazoei. 

 

Pello Irazu goiz sartu zen euskal artearen eszenarioan, minimalismoaren eta Jorge Oteizaren 

postulatuetatik zuzenean edanez, eta Euskal Eskultura Berria izenekoarekin bat eginda, garatu 

zuenean obra-mota bat, izaera geometrikoa zuena, eta interes berezia erakusten zuena 

formarekiko eta kolorearekiko; bere ibilbide osoan funtsezko alderdi bilakatuko zirenak, alegia. 

90eko hamarkadan New Yorkera joan zen eta etapa bat hasi zuen, artistaren hitzetan 

kanpokotasunaren ideiak markatua. Hamarkada hartako obrak material industrial arinagoekin 

eta irisgarriagoekin sortuak dira ‒kontratxapatua edo plastikoa, besteak beste‒ eta garapen 

espresiboak eta keinu etengabeak biltzen dituzte, etxeko espazioari zuzenduak.  

 

Bilbora itzuli zenean, 2000. urtean, Irazuk etapa berri bati ekin zion; bere obran zeinuen bila 

aritu zen, zeinekin gu erlazionatu, eta deseraiki egiten zituen berriro muntatzeko. Hala, ezagun 

zaigunaren eta arrotz zaigunaren zerbaiten sentsazioa sorrarazten dute, bere abiapuntura itzuli 

eta ezagun den horretara begirada, modu indibidual eta erabakigarri batean, zuzentzen duen 

bati antzematen zaion ezaugarria, beste leku batean bizitako esperientziaren bahetik pasatako 

begirada dela kontuan hartuta. Irazuk orain bere egiten du espazioa, pintura murala eta hiru 

dimentsioko materialak konbinatuta, eta kategoria artistiko tradizionalen muga lausotuen 

artean sartuta.  

Etapa honetan, argazkiekin esku hartzen du Irazuk; objektu eskultorikoa hartzen du oinarritzat, 

iruditan jasoa, eta aldarazi egiten du pintura erabiliz edo zinta itsasgarria bezalako elementuak 

gehituz. Horrela, obra berri bat bilakatzen da, sorburua duena beste aurrekoaren aldaketan, eta 

berari ez dagozkion tekniken bitartez dago egina; kasu askotan, errepikatu egiten du lanketa-

baliabideen sekuentzia bera.  



 

Bere obra berrian, Irazu objektuen erreprodukzio mimetikoen artean sartzen da; objektuei ez 

dagozkie eginda dauden materialak, eta horrela lortzen da ikusleak zalantza egitea objektuaren 

beraren materialtasunari, edo materialen estaldurari buruz; asmo hori sumatzen zen jada 90eko 

hamarkadan, baina indartuta ageri da orain. Hala, material edo estaldura gabezia horrek berak 

eragiten du objektua bera ia desagertzea. 

 

Pello Irazuk badu halako begirada berezi bat. Aurrez aurre jartzen gaitu obrarekin erosotasun 

bitxi batez baliatuta: giza eskalatik eta eguneroko objektutik eratortzen den zera hori, lehenik 

mozorrotua, gero aldarazia eta azkenik transformatua. Nazioarteko ekitaldietan parte hartu izan 

du ‒Veneziako Bienalaren Aperto besteak beste‒ eta bere obra izen handiko erakundeen 

bildumetan dago, besteren artean, hauetan: ARTIUM-Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoa; 

Guggenheim Bilbao Museoa; Bilboko Arte Ederren Museoa; San Telmo Museoa; MACBA, 

Bartzelona; MNCARS, Madril; Museo Marugame-Hirai de Arte Español Contemporáneo; 

MUMOK, Viena; Museum of Contemporary Photography, Chicago; Ives Klein Foundation; 

Museum of Contemporay Art, San Diego; Museo Patio Herreriano, Valladolid; Arte Garaikideko 

Bilduma, “la Caixa” Fundazioa; Espainiako Bankuaren Bilduma; Europako Banku Zentrala; AENA 

Bilduma. Irazuk erakusketa monografiko garrantzitsuak izan ditu galerietan eta arte-guneetan, 

besteren artean, hauetan: Artium-Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoa; Koldo Mitxelena 

Kulturunea; CAB, Burgos, Sala Alcalá 31, Madrilgo Erkidegoa, eta Guggenheim Bilbao Museoa.  

 

  



 

 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko modalitatea. 
Epaimahaiak adostuta Laida Lertxundi proposatu da sari honetarako. Bere erabakia ondoko 

arrazoi hauetan dago oinarritua eta meritu hauek aitortzen ditu: 

 

Laida Lertxundi (Bilbo, 1981) bideotik eta idazketatik lan egiten du, bere proposamen artistikoak 

instalazio eta proiekzio moduan gauzatzen ditu, eta nazioarteko arte bienaletan, galerietan, 

zine-aretoetan eta erakunde artistikoetan aurkeztu izan dira. Laida Lertxundiren lan egiteko 

moduaren ezaugarri nagusia zinemaren artearen eta historiaren formatu tradizionalak 

erreferentziatzat hartzea da, horien gaineko begirada kritiko bat egiteko. Bere obran 

etengabeak dira abangoardiako artearen korronte kontzeptualen erreferentziak, eta islatuta 

ageri dira bere obra osoa zeharkatzen duen minimalismo lirikoan, musika esperimentalaren 

erabileran edo Pop mugimenduaren berezko estrategietan. Bere kezkek eraman egiten dute 

hausnarketa bat egitera, paisaiari, alderdi autobiografikoari, intimitatearen eraikuntzari eta 

irudien eraikuntzan eta kontsumoan itsatsia dagoen jite politikoari buruz. 

 

Aukeratzen dituen agertokiak esperimentuen euskarri dira. Horietan gurutzatu egiten dira 

alderdi onirikoa, biografikoa eta proiektu bakoitzean berarekin lan egiten duen talde osoarekin 

lekualdatu ohi den tokiaren esperientzia berezia, eta trantsizio-komunitate txiki bat osatzen 

dute, bere proposamen artistikoaren bizipen-dimentsioa handitzeko balio diona. Zentzu 

horretan, Agnès Vardaren zine zuzena edo Chris Kraus artista eta idazlearen ikuspegi 

autobiografikoa aipatu izan dira bere lanari eta bere lan egiteko moduari buruzko 

erreferentziatzat. 

 

Lertxundiren praktikan jatorri desberdineko erreferenteak batzen dira, bere bizi-ibilbidearen 

parte diren tokien aipuak, bere irudiak, testuak eta soinuak sortzeko moduen bidez eraikitako 

bideak. Lofoten uharteetatik Kaliforniako basamortura, euskal mendietatik igaroz, bertako 

paisaiek kontakizun zatikatuen mundu bat eratzen dute, eta ikusle baten aurrean zabaltzen 

dute. Ikuslea gonbidatu egiten dute pentsatzera nola egituratzen diren narrazio 

zinematografikoa, fikzio narratiboa, irudiaren materialtasuna eta nola zehazten duten mundu 

garaikidea bizitzeko modua. 

 

Arte Ederretan lizentziatua da, New Yorkeko Bard College-n, eta bertan graduatu zenean Maya 

Deren Film Award lortu zuen. Bestalde, ikasketak egin ditu CalArts-en, Kalifornian. Azkenaldi 

honetan arte-gune eta erakunde hauetan egin ditu erakusketak: Camden Arts Center; Matadero, 

Madril; Tabakalera; Azkuna Zentroa; Film Form, Stockholm; FuturDome, Milan; MMCA, Seul; 

Light Industry, New York; LUX, Londres; Espainiako Filmoteka; RedCat, Los Angeles; Museum of 

Modern Art, MOMA, New York. Aipatzekoa da ere bere parte hartzea Whitney Museum of 

American Art-eko Bienalean, Osloko LIAFen eta Lyongo Arte Garaikideko Bienalean. 

 

  



 

 

c) Arte plastiko eta ikusizko arloan agenteek egindako lana aitortzeko modalitatea. 
Epaimahaiak arte plastiko eta ikusizkoen arloan egindako lana aitortzeko sari hau Leopoldo 

Zugazari (Durango, 1932) ematea erabaki du, Euskal Autonomia Erkidegoan kultura eta arte 

plastikoak sei hamarkadatan sustatzearen eta zabaltzearen alde egin duen ibilbide oparoan 

oinarrituta. 

 

Artearen munduarekin lotutako hainbat elkarte eta erakunderen ekintzaile, editore eta sortzaile 

izan da Leopoldo Zugaza, eta haren jakin-mina eta lanerako gaitasuna nekaezinak izan dira, hain 

zuzen ere, bere inguruko kulturaren esparruan aurkitu diren hutsuneak betetzera bultzatu 

dutenak. Izan ere, artea eta kultura, orokorrean, jendearengana hurbiltzera bideratutako lana 

dira, bai azpiegitura handietatik, bai tokiko espazio txikietatik. 

 

Jarduera guztietan kalitate maila nabarmena erakutsiz, Zugazak kultura artistikoaren balio-

katearen fase guztietan hartu du parte, besteak beste aipatzekoak: ikerketa, prestakuntza, 

sorkuntza/ekoizpena, sustapena/hedapena eta banaketa. Izan ere, euskal arte-sistema 

garaikidea ezin da ulertu Leopoldo Zugazaren ekimen desberdinen ekarpenik gabe. Kulturari 

lotutako hainbat alderdiren artean, zeinaren erdigunean liburua eta edizioa baitaude, oso 

zeregin garrantzitsua bete du arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzean, eta interes berezia izan 

du abangoardiako euskal artisten sorkuntza zabaltzeko eta haien balioa nabarmentzeko 

ekimenetan. 

 

Gerediaga Elkartea sortu zuen frankismoaren garaian, 1965ean, eta kulturaren arloan oso txarra 

zen testuinguru batean sustatu zuen Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka eta antolatu 

zituen arte garaikideko lehen erakusketak, estatuko proposamenik aurreratuenak bertaratuta. 

1970ean Durangoko Udal Kultura Aretoak bultzatu zituen, hurrengo 25 urteetan Euskal Eskolako 

ordezkari nagusiak eta promesa gazteak hartu zituztenak, Euskal Herrian abangoardia sortzeko 

ezinbesteko erreferentzia bilakatzeraino. 

 

1978tik aurrera, erreferentziazko ekimen eta erakusketa-gune ugari, ikerketa-bekak eta 

argitalpenak jarri zituen abian, Bizkaiko Aurrezki Kutxaren Kultura Saileko arduradun zela. 

Bestalde, Bilboko Arte Ederren Museoaren Patronatuko lehendakariorde gisa, erakundea 

handitzeko eta modernizatzeko proiektuaren buru izan zen. Horretarako, funtsak berregituratu 

zituen, erakusketa-programazio berri bat egin zuen eta erosketa-politika asmo handiko bat 

taxutu zuen, bildumarako funtsezkoak ziren obra batzuk barne hartuta. 

 

Aldi berean, museo-erakunde berrien sorkuntza sustatu zuen, besteak beste, Durangoko Arte 

eta Historia Museoa, Gernikako Euskal Herria Museoa eta Zarauzko Photomuseuma, Espainiako 

lehen argazki-museoa, alegia. 80ko hamarkadan, bere ekimenen artean Arteder antolatu zuen 

1981ean, estatuan arte garaikideari buruz egin zen lehen nazioarteko azoka. 

 

Leopoldo Zugazak kulturaren arloan egindako lanaren fazeta garrantzitsuenetako bat editore 

gisa bete zuena da, eta aniztasuna eta konplexutasuna dira lan horren ezaugarri nagusia. Kultur 

ekoizpen eta erakusketa-ekimen ia guztiekin batera oso argitalpen zainduak kaleratu izan ditu 

Zugazak, arte plastikoei lotuta arreta berezia jarri izan baitu beti ekoizpen editorialean, eta 



 

horren erakusgarri dira hark editatu izandako aldizkariak, katalogoak, azterlan monografikoak 

eta ikerlanak artistei buruz. 

 

Labayru Institutuko, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko eta Eusko Ikaskuntzako kide izan da 

Leopoldo Zugaza, eta azken urte hauek Manuel de Larramendi Institutu Bibliografikoa eta De re 

bibliográphica aldizkariaren sorkuntzan jardun du lanean. Gainera, Eusko Ikaskuntzako ohorezko 

kide izendatua izan da (2006) eta hainbat sari jaso ditu, besteak beste, Sabino Arana Saria (2015), 

Urrezko Domina Arte Ederretako Merezimenduari (2016) eta Bartolomé Ros Saria, 

PhotoEspaña-k emana (2018). 
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