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Obra bakoitzak sortua izan zen unetik beretik helarazten digu bere indarra eta bere enigma. Obra bakoitza (guzti-guztiak dira beharrezkoak) 
konstelazio handi baten zati da, zeina gure presentziaren aurrean egiten baita presente, eta etengabe ari baita iragana itxuraldatzen, 
etorkizuneko itxaropenen eta beldurren argitan. Kontakizun historikoek gure zerizana moldatzen duten eta gure sentiberatasuna, gure 
irudimena eta gure errealitate-zentzua antolatzen duten era berean.  

Bilduma oro bilduma osagabea da, zeren, bere aniztasunean, ezina baitzaio artea osatzen duten obra eta esperientzia guztien kosmos 
amaigabea bere barnean hartzea. Bilduma publiko bakoitza bere dohaintza, batzorde, abagune eta borondateen historia gorabeheratsuaren 
emaitza estratigrafikoa da. Modu arbitrarioan sortua dateke, baina arbitrariotasunaren arkeologia egitea baino garrantzitsuagoa da ondare 
publikoaren plastikotasuna antolatzea, hari balioa ematea, une bakoitzeko erabilera beharren arabera egokitzea.  

Komisariotza, gaur egun, bilduma baten sendotasuna artikulatzen duten erakusketa-baldintzak eta interpretazio-baldintzak ezartzean datza. 
Bilduma jakin baten ordezkari gisa, erakusketa bakoitzak XVIII. mendean «bildumetako margolanak» deiturikoek betetzen zuten zeregin 
berbera betetzen du. Artearen sorrera baino lehen, bildumak opari-erreserbak izan ziren, konkistetatik ekarritako eta han eta hemen 
aurkitutako altxorren biltegiak, garaipenen lekukoak, eta gauza miragarrien kabineteak. Jatorri horrek agerian uzten du 
bildumazaletasunaren eta kolonialismoaren artean dagoen lotura antropologikoa. Geroago, arte-bilduma bat unibertsoen unibertso bat 
izango da, artistek ezarritako munduen konstelazio bat, esperientzia sentikorren, teknikoen, sinbolikoen, kontzeptualen gordailu bat, eta, 
azkenik, gizateriaren ondare bat. Herri-altxorra erakusketak museoaren izaeraz eskaini nahi duen ikuspegiaren arabera, ondare publikoaren 
existentzia eta presentziarako lekua da museoa, publikoa dena bere horretan aztertu ahal izateko leku pribilegiatua. 

Erakusketa oro bertsio bat da. Behaketaren neutraltasunik ezaz ohartzeak, egia ororen bertsio izaeraz kontzientzia hartzeak, «bilatzen diren 
datuak baino ez dira biltzen» (cf. Mortimer, 1961) jakiteak, egokitasunezko betebeharrak dakartza berekin. Obra-konstelazio horren jarraitutasun 
amaigabetik, kontakizun bakoitzak −etenen eta jarraitutasunik ezen bidez, sistema harmoniko argiak eta desberdinak bortxatuz− berari 
funtsa eta sendotasuna ematen dioten obrak hartzen ditu. Izan ere, bada, batetik, historia diskretu bat (agirietan, datuetan, mitoetan 
oinarritua), eta, bestetik, historia jarraitu bat (eraldaketez, prozesuez, bizipenez, hautemanezinez ehundua, trantsizio eta gainezarpenez 
egina). Historia jarraitu horretan ez dago alferrikako obrarik, ez dago bat beste bat baino «erabakigarriagoa» denik, gizateriaren ondare 
esperientziala dira denak, zeren obra horiek beste edozein langilek, kudeatzailek, artisauk edo agintarik bere egitekoari baino askoz gehiago 
eskaini dion norbaiten talentua, jakin-mina, adimena eta pasioa biltzen baitute bere baitan. Erakusketa honen asmoa ez da, beraz, 
modernotasunari buruzko bertsio «intramodernoak» gezurtatzea, baizik eta jarraitutasunak barrundatzea historiografia 
moderno/postmodernoak jarraitutasunik ezak betikotu dituen tokian; eta zeharkakotasuna eta jarraitutasunik eza aitortzea ustez estilo-
jarraitutasunak dauden tokietan. Edozein historia bakar eta eztabaidaezina bertan behera uzteko ahaleginean laguntzen saiatzen da, 
proposamen gisa esperientzia artistikoaren oraingo izaera konplexua eskainiz. 

Aditu batek ere ezin du bilduma bat oso-osorik aldi berean begietsi. Nolanahi ere, garrantzitsua da museo batean gordeta dagoen ugaritasuna eta 
aberastasuna agerraraztea. Altxorren tradizio luzea eredutzat harturik (hasi altxor-ganberetatik, eta erregistro geometrikoen bidez egituratua 
zeuden erretaula poliptikoetaraino, hileta altxorretatik kabinete moderno —surrealista, konstruktibista, minimalista…— apainduegietaraino, 
eta tartean lehendabiziko bilduma publiko handietatik, «bildumetako margolanak» direlakoetatik, gauza miragarrien kabineteetatik, 
hemeretzigarren mendeko aretoetatik, ganbera surrealistetatik edota kabinete konstruktibisteatik igaroz), erakusketa honetan mosaiko 
kromatiko bat eskaini nahi da, erakusketaren edukiak mosaiko hori osatuko duten obren arteko erlazioen bidez iradokiak izan daitezen. 
Kontua ez da gaur egun oso ohikoa ez den erakusketa-estilo bat berreskuratzea, baina bai, ordea, obrak banan-banan eta garbi-garbi 
begiesteko behar den bakartze horri uko egitea; bai, batetik, obren arteko erlazioak indartzeko, eta bai, bestetik, modu horretan konstelazio 
baten irudia −hau da, obren artean daudekeen loturez osaturiko sistema ordenatu baina aldi berean ireki baten irudia− eskaintzeko. 
Erakusketak ez du exhaustiboa izateko asmorik, baina bai arteari hain berezkoa zaion izaera sistemiko hori transmititzeko. Erakusketak 
hautsi egiten du desberdintasun estilistiko nabarmenez egindako historia baten ideia, estilo bakoitza sinplifikazioaren kontra hartutako neurri 
bat baino ez dela onartzeko. Izan ere, artelan bat egiteko prozesu bakoitzean modu proportzionatuan banatuta biltzen da hura osatzen 
duten osagaien espektro osoa: pertzepzioa, emozioa, informazioa, antolakuntza, materialtasuna, testuingurua… Era berean, obrak 
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pertzepzioa desitxuratzen duen ingurune batean agerrarazteko modu oparotsu horrek ezinegona eta herri-altxor baten aberastasun basa 
ekarri nahi ditu gogora. 

Erakusketak honek, beraz, ahalik eta obra kopururik handienaz osatutako espektro handi bat izan nahi du, elkarren artean gurutzatzen diren 
ezaugarri edo irizpide hauen (eta espazio- eta aurrekontu-baldintza errealen) arabera antolatua: lehenik eta behin esan beharra dago 
erakusketan parte hartuko duten obrak, dohaintzak barne, titulartasun publikoko obrak direla (gordailuan daudenak alde batera utzi dira); 
bigarrenik, era batera edo bestera ondare-balioa nola sortzen den erakusten duten obrak direla, hau da, agerian uzten dutenak bai, 
adibidez, hasierako materialetik emaitzaraino dagoen tartea, bai obrari balioa (materialari berari dagokion balioa, zein material hori lantzeko 
erabilitako teknikari, konfigurazio morfologikoari, produkzio sinbolikoari, aldaketa-balioari eta abarri dagokiona) finkatzeko orduan aintzat 
hartu ohi diren magnitude guztiak; eta hirugarrenik, arteak errealitatea eraikitzen laguntzeko darabiltzan balioen espektro hori arte 
modernoan eta garaikidean islatuta ager dadin antolatuko obrak direla. Errealitatea korrespondentzia-sare malgu eta aldakor bat da, 
egiarekiko konfiantza fabrikatzen duten irudikapenaren ekonomia batzuen mendean jarria.  


