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SARRERA

Michelangelo Buonarroti, berak egin zuenagatik, 
jenio artistikorik handienetarikoa da. Erakusketa 
honetan, Bilboko Berreginen Museoak aukera 
ematen du Michelangeloren bost maisu-lan 
ikusteko, horietako hiru Julio II.aren hilobian jartzeko 
sortutakoak. Erakusketa hau itsasargi artistikoa 
balitz bezala, sustraiak antzinate klasikoan dituen 
bere ibilbidea aztertzen du. Izan ere, Michelangelok 
sortzaileengan izan duen eragina bere aroa baino 
harago zabaltzen da, gure garaira iritsi arte.



M  ICHELANGELOREN ITZAL LUZEA
Cinquecentotik gaur egunera arte

Argi dago arteak bere burua imitatzen duela eta 
berriztu egiten dela etengabe aldatzen ari den 
unibertsoan, pentsamenduaren leku guztietatik 
etorritako ideia eta eraginekin, eta sorkuntza 
artistikoarekin. Sortu zituen formengatik eta 
aurreratu egin zelako, Michelangelo artearen 
iragarlea izan zen, eta, alde horretatik, arkitekto, 
pintore eta eskultore askorentzat erreferentzia da. 
Teknika guztietan aditua izan zen. Bere lana ere 
berrasmatzeko gaitasuna izan zuen, eta horrek 
sorkuntzaren bikaintasunaren goi-mailetara iristeko 
bidea eman zion. Hain zuzen, horrexegatik, sasoi 
guztietako Artista Haundia bilakatu da.

Irudien eta artisten aukeraketa honek erakusten du 
Michelangelok Artearen Historian zehar izan duen 
eragina ikonografietan, tipologietan eta disegno-an.



Michelangelo Buonarroti

Moises

1505ean, Michelangelori sasoi hartako Julio II.a 
Aita Santuak bere hilobia egiteko eskaria egin zion. 
Artistak lehen egitasmoan hilobi exentua egitea 
planteatu zuen, piramide itxurakoa eta hiru altura-
gorputzekin. Gerora, hori guztia sei egitasmoren 
bidez era nabarmenean murriztu zen. Azkenean, 
hilobi atxiki batean gauzatu zen, Erromako San Pietro 
in Vincoli elizan.

Hasierako egitasmorako, berrogei eskultura 
planifikatu ziren, Michelangelok egin zitzan. Hilobian 
eskultura bakarra jarri zen, ostera: Moises. Eskultura 
multzoaren erdigunean dago, Moises ageri da 
hebrearren gidari eta buruzagi bezala... jesarrita, 
hausnartzen eta jakituriaz jantzita. Indar handiko 
figura da, Michelangeloren azterketa anatomikoa 
jasota dago muskuluen xehetasun bakoitzean. 
Nabarmentzekoa da egin zuen azterketa psikologikoa, 
aurpegiak suminari eusten diola agertzen baitu, eta 
hori da, hain zuzen, Michelangeloren ospe handiko 
terribilità delakoa.

Eskaiolazko molde-lana. 1934
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: San Pietro in Vincoli. Erroma



Medicitarren Hilobiak

Medici sendiak, 
Florentziako 
Michelangeloren 
mezena nagusiak, 
1519an Sakristia 
Berria egiteko 
eskatu zion, 
San Laurendi  
elizan, bertan 
gerora sendiaren 
hilobiak eraikiko 
ziren. Egitasmo 
nagusian lau hilobi 
zeuden, Lorenzo 
Bikainarentzat, 
haren anaia 
Giulianorentzat, 

haren seme batentzat, Giuliano Nemours 
dukearentzat, eta iloba batentzat, Lorenzo Urbino 
dukearentzat.

Dukeen hilobiak baino ez ziren burutu. Arte 
unibertsaleko maisu-lanak dira, tipologian eta 
plastikotasunean egin zituen berrikuntzengatik, 
eta multzo bakarrean arkitektura eta eskultura 
uztartzeko egin zuen lan bikainagatik ere bai.

Medicitarren Hilobien proiektua
Michelangelo Buonarroti. 1520-1521
© Trustees of The British Museum



Michelangelo Buonarroti

Lorenzo de Medici

Lorenzo de Mediciren eskultura bere sarkofagoaren 
gainean jesarrita dago, denborak aurrera zelan 
egiten duen pentsakor begiratzen duela. Ondoko 
sarkofagoan etzanda dauden eskultura biek denbora 
irudikatzen dute. Dukearen eskultura agintari ideal 
moduan sortuta dago, Erromako erara jantzita 
dago eta biziera kontenplatiboa adierazten du, 
errenazimenduko idealetariko bat, hain zuzen.

Eskaiolazko molde-lana. 1934
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Medicitarren Kapera. Florentzia



Lorenzoren eragina

Medicitarren hilobiek mugarria ezarri zuten artearen 
historian. XVI. mendeaz geroztik, artista ugari 
Florentziara joan ziren beren-beregi Michelangeloren 
lana ikusteko. Sasoi guztietako artistek Dukeen 
aurpegiera idealak birsortu dituzte oharretan eta 
estudioetan.

Artista horien artean dago Honore Fragonard pintore 
frantsesa. Italiara egindako bidaian marrazki hau egin 
zuen. Bertan ikusi daiteke xehetasun handiarekin 
irudikatu zituela Michelangeloren modelo biak, 
bata Lorenzo de Mediciren eskultura da. Itxuraz, 
Fragonarden irudiak beste artista frantses baten, 
Auguste Rodin-en, lanetara eramaten gaituzte. Rodin 
ere Italiara joan zen, Florentziako jenioaren lana 
aztertzen. Pentsalaria 
da Rodinen eskulturen 
artean gehien goraipatu 
dena. Eta, hain zuzen 
ere, Lorenzo de 
Mediciren Il Pensieroso 
izeneko eskulturaren 
erreferentzia garbiak 
aurkitu ditzakegu Pentsalaria 
eskulturaren jarreran.

Pentsalaria
Auguste Rodin



Napoles - Frantzia bidaiaren marrazkiak
Honoré Fragonard. 1761
© Trustees of The British Museum



Eguna eta Gaua

Giuliano de Mediciren irudiaren azpian, sarkofago 
konkortuaren gainean etzanda daudeGaua eta  
Egunaren eskulturak. Egunaren eta Gauaren 
eskulturek bikotea osatzen dute. Biek oreka 
perfektuan zabaltzen dute gorputzen atalak; besoak 
eta zangoak kontrajarrita baitaude, efektu bakarra 
lortze aldera. Horri gehitu egin behar zaio amaitu 
barik dagoen tailua, Egunaren aurpegia bereziki.

Egunaren irudikapenean ikusi daitekeenez, 
Michelangelok eskultura batzuk burutu barik utzi 
zituen. Jakitun izan zen edo ez zen izan, oraindik 
eztabaidarako gaia da. Kontua da non finito teknikak 
lanei adierazkortasuna erantsi ziela, garai hartako 
beste artisten lanek ez bezala.

Eskaiolazko molde-lana.
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas. Madrid
Originala: Medicitarren Kapera. Florentzia



Alegorien eragina

Anatomia irudikatzeko Michelangeloren ohiz 
kanpoko erak, mundu klasikoan inspiratutako figurak 
aztergaiak izan dira bere sasoiko artistentzat zein 
gerokoentzat. Hasieratik, arkitekturan eta eskulturan 
egiten zituen tipologiak eredu bihurtu ziren, 
jatorrikoari gehiago edo gutxiago fidel jarraituta.

1530eko pintura anonimoa da eta bertan Ledaren 
eta Zisnearen irudikapen mitologikoa bilakatu 
da Giuliano de Mediciren hilobiko Gauaren 
eskultura. Emakumearen figurak sarkofagoaren 
eskulturako jarrera berbera dauka; inguruan dituen 
sinboloak, ostera, berriak dira, eta, horrenbestez, 
konposizioaren gai nagusia aldatzen dute.

Leda eta Zisnea
Michelangelorengan inspiratuta. 1530
© The National Gellery. Londres



Michelangelok Medicitarren Kaperetarako sortutako 
arkitektura-eredua edota Julio II.aren hilobiaren 
egitura hartu zituen Berninik XVII. mendean, Barroko 
estiloaren gusturako egokituz, hilobiko zenbait 
modelo sortzeko. Michelangelok Aita Santuaren 
hilobirako jatorrian egin zuen egitasmoaren piramide 
itxurako egitura jaso zuen, eta horrekin batera, hilobi 
konkortuaren kontzeptua ere hartu zuen, dukeen 
hilobietako alegoriekin lagunduta, eta hilobia eta 
hildakoa bereiztearen ideia ere bai, Urbano VIII. eta 
Alejandro VI.aren Vatikanoko hilobiak egiteko. Baina 
multzoek Barrokoko dinamismoa dute, brontzea eta 
marmola konbinatua erabiliz areagotuta dagoena.

Alejandro VI.aren Mausoleoa
Gian Lorenzo Bernini. 1671-1678

Urbano VIII.a
Gian Lorenzo Bernini. 1627-1647



Baccio Bandinelli

Florentziako Duomoko Koruko Erliebeak

Batere zalantza barik, Michelangelok distiratu egin 
zuen XVI. mendean, eta leku txikia utzi zien sasoi 
hartako arte-panoraman lekua egiten ahalegintzen 
ziren beste artista askori.

Bartolommeo (Baccio) Bandinelli italiarra sasoi 
berean bizi zen eta eskultura jorratu zuen Florentzia 
bere sorterrian. Florentziako Duomoko Koruko 
Erliebeak egin zituen. Erliebe eta irudi hauetan 
ikusi daitekeenez, Michelangeloren eragina dago, 
berbarako gorputz biluzien anatomia eta oihal 
astunak zizelkatzeko moduan.

Eskaiolazko molde-lana. 1948
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Duomoko Museoa. Florentzia



Filosofo bat obketu bat eramaten
Michelangelo Buonarroti. 1495-1505
© Trustees of the British Museum. Londres



P ATIOEZ ETA ESKULTUREZ
Cortile del Belvedere

Errenazimenduak berarekin goitik beherako aldaketa 
ekarri zuen mundua eta gizakiak munduan zuen 
lekua ulertzeko moduan. Artea gizartearen isla leiala 
den neurrian, aldaketa hori forma berrietan gauzatu 
zituen, ardura berrietan, ikonografia berrietan...

Testuinguru hartan, Italian, artearen bezero berriek 
interes handia agertu zuten antzinate klasikoan, 
batez ere, antzinate klasikoko eskultura ondar 
ugarietan, batetik, eta, bestetik, eskulturan, 
arkitekturaren osagaiaz aparte, balioa berezkoa 
zeukana.

XV. mendearen erdialdetik aurrera, noble italiarrak 
bildumak egiten hasi ziren antzinateko klasikoko, 
Greziako eta Erromako, piezekin eta bere sasoiko 
eskulturekin. Bildumak patioetan edo horretarako 
beren-beregi sortutako cortile delakoetan erakutsi 
ohi zituzten. Nabarmentzekoak dira Raffaele Riario 
kardinalaren eta Jacoppo Galli bankariaren bildumak 
Erroman, eta Medicitarren bilduma, Florentzian.



Della Rovere Bilduma

Antzinate klasikoen bilduma garrantzizkoen artean 
dago Giuliano della Rovere kardinalak osatutakoa. 
Gerora Aita Santuaren tronura iritsi zen Julio 
II.a izenarekin, eta Michelangeloren mezena 
nagusietariko bat izan zen.

Rovere sendiaren bilduma pertsonal horretan 
nabarmentzekoa da Apolo Belvedere, baita Laokonte 
ere, Soliora igo zenean Julio II.ak Vatikanora eraman 
zuena. Vatikanoko jauregian erakusteko, Aita Santuak 
Donato Bramante errenazimenduko arkitekto 
handiari eskatu zion leku bat sortzeko, Cortile 
del Belvedere delakoa, pieza bikain haiek egokiro 
ezartze aldera. Horrenbestez, antzinateko klasikoko 
piezak erakusteko beren-beregi diseinatutako 
errenazimenduko lehen gunea sortu zuten Julio II.ak 
eta Bramantek.

Leon V.aren, Klemente VII.aren eta Paulo III.aren 
aitasantutzaldietan, beste eskultura batzuk gehitu 
zituzten, eta haien artean nabarmentzekoa da 
Belvedereren Soina. Vatikanoko museotako kimua 
izan zen eskultura-bilduma hori, eta erreferentzia 
artistikoaren erdigunea ere bai.



Apolonio Atenasekoa

Belvedereko Soina

Ez da ezaguna K.a. I. mendeko eskultura helenistiko 
honen ikonografia. Aurkitu zutenean, ez zuen ez 
hankarik, ez besorik ez bururik. Horrek zaila, ia 
ezinezkoa, egiten du jakitea zer pertsonaia irudikatu 
nahi izan zuen. Adituek uste dute Herkules , Martsias  
edota Polifemo ere izan daitekeela. Gaur egun gutxi 
dakigun arren, egilea nor den badakigu, oinarrian 
baitago idatzita: Apolonio Atenasekoa.

Colonna sendiak erosi zuen XV. mendearen amaieran, 
baina 1500 ingururako Andre Begno eskultorearen 
eskuetan zegoen. Gero Klemente VII.en eskuetara 
heldu zen eta Vatikanoko bildumetan sartu zuen, eta 
bertan eskura izan zuen Michelangelok.

Eskaiolazko molde-lana. 1930
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Musei Vaticani. Erroma



Belvedereko Soinaren eragina

Bere sasoiko beste artista batzuen artean, 
Michelangelok, zalantza barik, antzinate klasikoari 
bidea eman zion beragan eragina izan zezan; batez 
ere, azterketa anatomikoa eta forma sendoagoak 
agertu zituen aro helenistikoari dagokionez. Jatorriko 
eskultura-formak hartu eta bere produkzioetan 
txertatzen jakin zuen. Horrenbestez, antzinateko 
munduaren indarra darie bere eskulturei zein 
pinturei.

Vatikanoko bildumetako piezak aztertu zituen, batzuk 
oso erakargarriak egin zitzaizkion, besteak beste, 
Belverdereko soina. Honen anatomiaren eta espiral 
itxurako konposizioaren forma sendoak jaso zituen 
Kapera Sixtinoko  figuretan, eta erakusketa honetako 
Lorenzo de Medici Dukearen eskulturaren jarreran. 
Kapera Sixtinoko freskoetan era ugaritan egokitu 
zituen anatomia helenistikoak. Freskoetako figura 
guztien artean, nabarmentzekoa da Belverdereko 
soinaren antza duena: San Bartolome irudiarena. 
Kristoren ezker aldean dago, bere martirioaren 
sinboloa, larru zati bat, eskuetan duela, eta bertan 
artistaren beraren erretratua jasota dago.



Azken Judizioa. Xehetasuna. San Bartolome
Michelangelo Buonarroti. 1535-1541
© Vatikano Museoen



Hagesandros, Polidoros eta Atenodoros

Laokonte eta bere semeak

Erroman aurkitu zuten Laokonte, Domus Titi izeneko 
indusketan, 1506ko urtarrilaren 14an. Michelangelok 
eta Giuliano da Sangallo arkitektoak esku hartu eta 
eskultura nork egin zuen zehazteko lana hartu zuten. 
Esku hartze azkar hari esker, sasoi hartako Rovere 
kardinalak, gerora Julio II.a izango zenak, eskultura 
600 dukaten truke erosi eta bere pieza klasikoen 
Bilduman sartu zuen.

Laokonte Troiako gotzaina izan zen, jainkoek zigortuta 
hil zena, itsas suge bitatik bere semeak salbatzen 
saiatzen zen bitartean. Hemen irudikatuta ageri 
da eta bere anatomian jasota dago, bere patuaren 
jakitun dela, gorputzaren ahalegin ikaragarria. 
Gorputzen konposizio diagonal argiak, eta, batez ere, 
aurpegierak hilzoria are eta gehiago nabarmentzen 
dute, aurpegia gora begira, ahoa erdi zabalik, begiak 
hondoratuta, ilea nahastuta. Horiei esker, mina 
argien erakusten duen eskultura-lana da.

Eskaiolazko molde-lana. 1932
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Vatikano Museoak. Erroma



Laokonteren eragina

Esan izan denez, aurkitu zutenetik, Laokontek eta 
Michelangelok lotura estua izan dute. Belvedereren 
gorputz-enborrean bezala, Michelangelok 
Laokonteren azterketa anatomiko xehea egin zuen 
eta bere sorkuntza-lanetarako erreferentzia izan zen, 
eskultura honetan ere momentu jakin bateko indarra 
eta larritasuna batzen baitira.

Zaila da, ostera, bere sorkuntza-lanetan klasikoek 
Michelangelori zelan eragin zioten asmatzea; 
izan ere, maila handiarekin barneratu zituen eta 
sormenaren bidetik interpretatu. Hala ere, Kapera 
Sixtinoko eszena ugaritan ikusi daitezke Laokonteren 
indarra eta hari egindako azterketa psikologikoa.

Kapera Sistinokoa. Ignundi
Miguel Ángel Buonarroti. 1508-1512

© Vatikano Museoen



Belvedereko Apolo

Belvedereko Apolo ere Cortile del Belvedereren parte 
izan zen. Julio II.ak erosi zuen lehen garrantzizko 
pieza izan zen, baina ez zuen izan lekurik 1511n 
Laokonte sartu arte.

Apolo musikaren, poesiaren eta matematikaren 
jainkoa izan zen, eta edertasunarekin eta ordena 
unibertsalarekin lotuta zegoen. Hemen bere 
buirakadu. Ezkerreko besoa falta zaio, baina uste 
da esku horretan zegoela Piton sugea hil berri 
zuen arkua. Piton sugeak iragartze-haitzuloaren 
sarrera eragozten zuen. Haitzulo hori jainkotasunen 
santutegi nagusia izan zen, baita Delfos Greziako 
orakulurik ezagunaren egoitza ere.

Eskaiolazko molde-lana. 1932
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Vatikcano Museoak. Erroma



Belvedereko Apoloren eragina

Hainbat marrazkik, besteak beste honek, erakusten 
dute Michelangelok eskultura helenistikoan izan zuen 
interesa. Apoloren jarrera berriz sortu zuela ikusi 
daiteke multzo osoan.

Baina, zalantza barik, eragin nagusia Azken Judizioan 
Kristoren aurpegieran ikusi daiteke. Hemen, 
Michelangelok Jesukristo Greziako tipologiarekin 
irudikatu zuen, bizar bako aurpegiarekin. Ezin hobeto 
elkartu zituen Apolo mutil gaztearen aurpegiera 
eta neurri handiko eta gihar atletikoko gorputzaren 
formak, forma helenistikoekin lotuta daudenak.

Azken Judizioa. Xehetasuna
Michelangelo Buonarroti. 1535-1541

© Vatikano Museoen



Gizon gaztea biluzik
Michelangelo Buonarroti. 1503-1504
© Trustees of the British Museum. Londres



Maisua: Ghirlandaio

Michelangelo Ghirlandaio anaien lantegian hasi 
zen pintore- eta marrazkilari-lanetan, Florentzian. 
Denbora labur hartan, Michelangelok aurreko 
garaietako Florentziako artista garrantzitsuenen 
lanak kopiatu zituen, eta arreta berezia jarri zuen 
Giotto-gan eta Masaccio-gan. Haien giza irudiaren 
eraikuntzak, ia arkitektonikoak, artistaren lanean 
igarri daitezke.

Domenico Ghirlandaio maisuak buon fresco zuzen 
egiten irakatsi zion, teknika horrekin Kapera Sixtinoa 
dekoratu zuen. Maisuaren paletaren kolore biziak 
erabiltzen ere ikasi zuen. Kolore urdinak, berdeak, 
eta, batez be, horiak Vatikanoko freskoetan ere 
ageri dira. Koloreak are eta agerikoagoak dira 80ko 
hamarkadan freskoak zaharberritu zirenetik.



Giovanna Tornabuoniren Erretratua
Domenico Ghirlandaio. 1488
COPYRIGHT © Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid



A  RTEA SALMENTAN
Bildumazalearen Kabinetea

Artearen munduaren parte dira kopiak. Erromatarrek 
Greziako eskulturak miresten zituzten, eta maisulan 
helenikoak berregiteko hainbat eskari egin zituzten 
gero haien etxeak janzteko. Horri esker, gugana 
Greziako eskultura asko heldu dira. Era berean, k.a. 
VI. mendetik IV. mendera bitarteko arteari buruz 
dugun ikuspegia osatu dute.

Errenazimenduan, kopiek erabilera ugari izan zuten. 
Marrazkiek bidea eman zieten arte-ikasleei teknikak 
ikasi eta bereganatzeko. Eskulturan, eskaiolako edo 
esaterako buztineko, kopiek artistei aukera eman 
zieten estudio landuak egiteko, gero estudioak 
gauzatu zein ez. Era berean, euren trebetasun 
artistikoa erakusteko ere balio zuten, gero mezenak 
edo erosleak izate aldera.



Giambologna

Merkurio Hegalaria

Giambologna errenazimenduko eskultorearen 
kasuan, ospeari dagokionez, hemen dugun modeloak 
berak, Merkurio hegalaria eskulturak, garrantzi 
handia izan zuen. Bolognako Unibertsitateak egin 
zion eskari hori, jakituriaren antzinateko sinbolo gisa 
eta jainkozko probidentziaren oroigarri.

Hasierako eredutik abiatuta, Giambolognak urteetan 
irudia mailaka aldatu zuen, dinamismoz betetako 
eskultura egin arte, airean eta zerurantz igotzen 
ari delako antza izan arte. Segidako moldeetatik 
abiatuta, eskultoreak eskulturaren bertsioak 
brontzean egin zituen. Eskulturak artistaren sona 
unibertsala zabaltzen lagundu zuen.

Eskaiolazko molde-lana. 1930
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Bargelloko Museoa. Florentzia



K opien museoak

XVI. mendetik aurrera, bogan jarri zen kopien 
bilduma egitea. Frantziako Frantzisko I.ak berak ere 
Primaticciori eskatu zion Aita Santuaren Erromako 
bildumaren antzinateko eskulturen ezagunen 
berreginen bilduma egitea, Fontainebleau jauregiko 
lorategiak janzteko.

XIX. mendean, neoklasizismoa eta akademizismoa 
izan ziren nagusi, eta horrekin kopien 
bildumazaletasuna ugaritu egin zen. Museoek eurek 
bildumetako kopiak egin zituzten. Bere berreginak 
salgai jarri zituen lehen erakundea Londreseko 
South Kesington izan zen (gaur egun, V&A Museum). 
Geroago gauza bera egin zuten Louvrek, British 
Museumek eta New Yorkeko Metropolitanek.

Testuinguru hartan, 1927an Bilboko Berreginen 
Museoa sortu zen. 1930eko martxoaren 1ean ateak 
zabaldu zituen Berastegiko antzinako eskoletan, 
Europako museorik garrantzitsuenetako lantegietan 
erositako piezen aukeraketa batekin.



Michelangelo Buonarroti

Hilzorian dagoen esklabua

Figura honen jatorria Esklabo matxinoaren ondoan 
gordetzen da Louvre museoan. Michelangelok Julio 
II.aren hilobirako egin zuen egitasmoa da.

Esklaboaren gorputzak mugimendu hunkigarria 
dauka, ezkerreko aldetik igotzen dena eta bere 
buruaren atzetik besoraino doana. Abiapuntu 
horretatik, lerroek beherantz egiten dute, bihurri, 
gorputzaren eskuineko aldetik, eskulturaren oinarri 
harkaiztsuan sartu arte.

Figuraren beheko aldean, ezkerreko hankaren 
atzean, tximino figura baten zirriborroa ageri da. 
Azalpen eztabaidagarriak izan ditu, batzuek uste 
dute gizakiaren behe-mailako izatasuna irudikatzeko 
sinboloa dela; beste batzuek, aldiz, uste dute arte 
liberalen alegoria irudikatzen duela.

Eskaiolazko molde-lana. 1935
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Louvre Museoa. Paris



Michelangelo Buonarroti

Esklabu Erreboltaria

Hilzorian dagoen esklaboaren bikotekidea da. Julio 
II.aren hilobiaren jatorriko egitasmoaren beheko 
aldean egon beharko ziren irudi biak. Eskultura 
horien esanahiaren interpretazioak askotarikoak 
izan dira. Interpretazio bi egin dira, Michelangelori 
buruz Ascanio Condivik lehenengo eta Giorgio 
Vasarik gero idatzitako biografietan oinarrituta. 
Batetik, Condivi oinarri hartuta, arte liberalen 
pertsonifikazioak izango lirateke, Aita Santua hil eta 
gero desagertutako arte liberalenak, hain zuzen. 
Bestetik, Vasari oinarri hartuta, Fedearen menpean 
dagoen mundu paganoa irudikatuko lukete.

Dirudienez, hilobiaren programa ikonografikoa 
kontuan hartuta, Eliza apostolikoa ez sinestunen 
artean garaitu izana izan zen Michelangeloren ideia 
nagusia.

Eskaiolazko molde-lana. 1930
Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Originala: Louvre Museoan. Paris



GUZTIONTZAKO ARTEA
Oroigarri, apaingarri, objektuak

Bidaiek beti piztu dute bidaiarien artean bidaiekin 
lotutako gomutagarriak erosteko gogoa. Antzinateko 
greziarrek Joko Panhelenikoetan edo orakulu 
nagusietan egiten zuten bezala, gaur egungo 
bidaiariak munduan zehar dabiltzanean, turismoari 
lotutako merkatua sorrarazi dute, poltsiko eta 
gustu guztietara egokitzen diren era guztietako 
objektuekin.

Hiriek, gune arkeologikoek edo museoek ondo 
jakin izan dute eskari hori aprobetxatzen eta lan 
garrantzitsuenetan inspiratutako produktuak egin 
dituzte. Zalantza barik, garrantzizko artisten artean 
daude errenazimenduko egileak, Michelangelo 
edo Leonardo esaterako. Euren lanaren inguruan 
berregin artistiko ugari sortu dira, zuzeneko kopiekin 
edo eskalan egindakoekin, baita objektu bitxi, 
nabarmenak eta komertzialak ere.

Gaur egun horiek turismoari lotutako produktu 
berriak dira. Iraganean, berriz, Tour Handian 
zehar aristokrata ingelesek antzinatekoen kopiak 
erosten zituzten. Horrenbestez, gaur egun bidaiari 
modernoek etxean erakutsi lezakete iraganeko 
bildumazaleen galerien bertsio egokitua.



Pablo Milicua

Motorino

Objektuak metatzeko ideia Pablo Milicua artista 
bilbotarraren eskultura-lanetan presente 
dago eta pieza honetan ideia hori kontsumo-
gizartearen metafora moduan gauzatzen da, era 
guztietako objektuak biltzeko grinaren metafora 
moduan, biltzen diren objektuek ez dute 
erabilgarritasunik, edo erabilgarritasuna galdu 
dute, eta, horrenbestez, igaro den, eta batzuetan 
galdu den, denboraren ikono bihurtzen dira.
 
Motozikleta zahar honetako eskulekuan, ezein 
testuingurutik kanpo, Michelangeloren maisu-
lanetariko bat altxatu da, Vatikanoko Pietatea 
hain zuzen, erreferentzia beste inspirazio-iturri 
izan dena sasoi guztietako artistentzat.
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Michelangelo Buonarroti

Biografia

Michelangelo Buonarroti 1475ean jaio zen, 
Florentziako aberats izan eta behera egindako familia 
batean. Domenico Ghirlandaio pintore florentziar 
ezagunaren lantegian hasi zen artea ikasten. 
Lantegian marrazkiari lotu zitzaion, baina handik 
denbora gutxira alde egin eta Medicitarren munduan 
murgildu zen. Lorenzo Bikainak San Marko  lorategi 
entzutetsura joateko gonbita egin zion, eta bertan 
begiekin ikusi ahal izan zuen eskultura-bilduma, lan 
klasikoez eta Quattrocentoko eskulturagile florentziar 
garrantzitsuenen lanez osatutakoa.

Michelangeloren lehen lanek, Medicitarren 
babespean sortutakoek, antzinate klasikoa sakon 
aztertu zuela erakusten dute. Handik urte batzuetara, 
1496an, Michelangelo Erromara joan zen lehenengo 
aldiz. Garai hartako pertsona garrantzitsuenenetariko 
batzuek eskariak egin zizkioten, berbarako Riario 
kardinalak eta Jacoppo Galli bankariak. Erroman 
egindako lehen egonaldian, zehatz-mehatz 1499an, 
Michelangelok  bere lan entzutetsuenetariko bat 
burutu zuen: Vatikanoko Pieta.



Florentziara itzuli zenean, artearen osperako bidea 
behin betiko zabalduko zion eskulturari ekin zion. 
Santa Maria Operako zirriborroa zuen bloke bat 
berriz erabili zuen eta hantxe landu zuen Daviden 
irudia, Florentziako sinbolo nagusia dena, eta 
artearen ikono unibertsala ere bai. Antzinako eran 
landu zuen, bloke bakarrean eta neurri handian, eta 
Greziako klasizismoaren ereduari guztiz jarraitu zion.

Handik aurrera, eten barik eskariak jaso zituen, 
eta bere ahalegin guztiak sasoi hartako arte-gune 
handi bietan jarri zituen: Florentzia eta Erroma. 
Aita Santuen artista izan zen, eta haientzako Kapera 
Sixtinoa dekoratu zuen eta San Pedro Basilikako 
kupula egin zuen. Gainera, eskari pertsonalak ere 
burutu zituen, esaterako aipatutako Julio II.aren 
hilobia. Florentzian, Medicitarrek eskatuta, San 
Laurendi elizako fatxada proiektatu, Lorenzo 
eta Giuliano dukeen hilobi ospetsuak egin, eta 
Laurentziar Liburutegia altxatu zuen.

Errenazimenduko zinezko gizona izan zen 
Michelangelo, arte-produkzioaren alor guztiak 
jorratu zituen. Eskultorea, pintorea, arkitektoa 
eta poeta izan zen. Erroman 1564an hil eta gero, 
Florentziara eraman zuten gorpua, eta Santa Croce 
elizan lurperatu.



Michelangeloren anatomia

Giza gorputzaren anatomia irudikapen xehe eta 
naturalistan ardura jartzea antzinateko Greziakoa 
da. Arte klasikoa k.a. V. mendean loratu zen, eta 
bere ezaugarria nagusia izan zen edertasun fisikoa 
bilatzea, gero gorputz atletikoen giharretan xede 
irudikatzen zena.

Forma klasikoetara, greziarretara eta 
erromatarretara, itzultzea izan zen 
errenazimenduaren muina. XV. mendetik aurrera 
errenazimendukoek forma klasikoak berreskuratu 
eta arreta jarri zuten giza anatomian, euren 
antropozentrismoaren ideialak adierazte aldera. 

XVI. mendeko artisten artean, Michelangelok leku 
berezia izan zuen era karismatikoan interpretatu 
zituelako giza formak, bizitasunez eta indarrez 
beteta. Artistaren gorputz bakoitzari bihotz ematen 
dion barne-indar horri terribilitá terminoa eman zaio. 
Berba hori italierakoa da, eta, seguru antzean, Julio 
II.ak sortu zuen. Michelangelori ere “uomo terribile” 
izena eman zion. 



Gazte-gazterik, Michelangelok giza anatomia 
aztertzeari ekin zion, horretarako beste artista eta 
zientzialari askok bezala, San Laurendi ospitalean 
gorpuak disekzionatu zituen. Hala, zuzenean jakin 
ahal izan zuen gorpuen azalen pean gordetzen 
zena, gero pinturetan eta eskulturetan xehe eta 
adierazkortasun handiaz islatu ahal izateko. 

Michelangelok sortutako 
gorputzek itxura sendoak, 
indartsuak dituzte, gizonezkoen 
ezaugarri markatuekin. Maiz 
egotzi izan zaio emakumearen 
gorputza ez ezagutzea, edo 
irudikatzen ez jakitea, baina 
oraintsuko eztabaidek iritzi hori 
baztertu dute.

Bere artearen beste 
alderdi asko bezala, 
Michelangeloren figuren anatomiaren kontzepzioa 
eta bihotz ematen dioten izpiritua aztertu eta imitatu 
zituzten gerora beste artista askok, barrokoan batez 
ere, ahaleginak egin baitzituzten sentimenduak, 
mugimenduak eta indarra irudikatzen. 

Venusaren estatua baten soina
Michelangelo Buonarroti. 1520

© Trustees of the British Museum. Londres



Rubensek estudio ugari egin zuen Michelangeloren 
lanari lotuta, eta hori igarri egiten da Kapera 
Sixtinoko Azken Judizioaren gainean jarritako 
lunetan. Bertan Moisesi eta brontzezko sugeari 
buruzko atala kontatzen da. Beste kasu askotan lez, 
Rubensek Michelagneloren konposizioa egokitu 
zuen, figura batzuk beste jarrera batean jarri, 
bestetzuk ezabatu, eta, horrenbestez, erabat lan 
berria sortu zuen.

Moises eta brontzezko Sugearen estudioa
Peter Paul Rubens. 1592-1640
© Trustees of the British Museum. Londres



Bildumaren zaharberritzea

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen 
Kontserbazio eta Zaharberrikuntza Arloak beharrezko 
esku-hartzeak egin ditu hemen erakutsitako 
Giambolognaren Merkurio Hegalarian eta Baccio 
Bandinelliren Florentziako Duomoko Erliebeetan.

Lantegira heldu zirenean, bata bestearen gainean 
egindako zaharberritzeen hondarrak zeuden, guztira 
lau kalitate eta tonalitatekoak, eta gainean zikinkeria 
bilduta zeukaten. Era berean, ikusi zitekeen berritze 
txarrak egin zituztela, kola eman zutela, betegarria 
jarri zutela, materialean hutsegiteak egin zituztela 
eta kontserbazio txarra jaso zutela (torlojuak, 
metalezko haga txikiak...), hainbat materialekin.

Kultura Ondarearen Kontserbazio eta 
Zaharberrikuntza Arloak zaindu egin zituen 
zaharberritzeari ekin baino lehen, baita gero ere. 
Lanei jatorriko itxura ematen ahalegindu zen. 
Prozesua eskultura bakoitza osatzen zuten piezen 
estudioarekin hasi zen. Gero muntadurak aztertu 
ziren, eta gero gaineko zikinkeria garbitu eta 
birpintatzeak kendu ziren. 



Hirugarren fasean, zaharberritzaileek betegarri 
faltsu guztiak eta egoera txarrean zeuden berreginak 
kendu zituzten, eta txarto zeuden loturak sendotu 
zituzten. Horren ostean, berrintegrazio bolumetrikoa 
egin zuten materiala falta zen lekuetan. Jatorriko 
euskarriaren orbanetan esku hartu zuten eta 
berrintegrazio kromatikoa egin zuten. Zaharberritze-
prozesua osatzeko, eskultura bakoitzari babesa eman 
zioten.

Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Ondarearen 
Kontserbazio eta Zaharberrikuntza Arloaren eta 
Bilboko Berreginen Museoaren arteko lankidetza 
estuari esker, Michelangelo FAKTORIA erakusketa 
zabaldu da.

Giambolognaren 
Merkurio Hegalariaren 
zaharberritzearen 2 fase



Glosarioa

Terribilità
Italiera jatorriko terminoa da. Michelangeloren 
artearen ezaugarrietariko bat definitzeko erabiltzen 
da, eta irudi batek sentimendu potentzialak 
adierazteko duen ahalmena azaltzen du. 

Cortile
Patioa izendatzeko italierazko terminoa.

Non finito
Eskulturako teknika bat da, nahita lan bat amaitu 
barik uzten da adierazkortasuna areagotzeko.

Buon fresco
Horma-pinturetako teknika bat da, pigmentuak 
eskaiola hezeko euskarri baten gainean jartzen dira.

Quattrocento
Italierako berba bat da, laurehun esan nahi duena, 
eta XV. mendeko lehen Errenazimentua izendatzeko 
erabiltzen da.

Cinquecento
Italierako berba bat da, bostehun esan nahi 
duena, eta XVI. mendeko bigarren Errenazimentua 
izendatzeko erabiltzen da.



Arte erreferentziak

Jean- Honoré Fragonard (1732-1806)
XVIII. mendeko pintore frantsesa. Rococo artistatzat 
jotzen da. Bere pintura-lanetan gai friboloei eta 
xaloei heltzen die. 1752an Erromako Saria jaso zuen, 
eta horrek aukera eman zion Italiako hiriburura joan, 
eta, besteak beste, Michelangeloren lana aztertzeko.

Auguste Rodin (1840-1917)
Eskultore frantsesa. Eskultura modernoan eragin 
handienetarikoa izan duen artistetariko bat. 
1875ean Italiara joan zen, eta bere hitzen arabera, 
Michelangelok akademizismotik askatu egin eban.

Gianlorenzo Bernini (1598-1680)
Eskultorea, arkitektoa eta pintorea. Italiako 
Barrokoko artistarik nabarmenenena. Denen artean 
nagusitu zen marmolean egindako tailu-lanen 
birtuosismoagatik, bere eskultura mitologikoek 
adierazten duten moduan. 

Donato di Angelo Bramante (1444-1514)
Italiako Errenazimentuko arkitekto nagusietariko 
bat. San Pedro basilika berrirako lehen egitasmoa 
egin zuen. San Pietro in Montorion lehen tenpletea 
eraiki zuen, eta, hain zuzen, eliza horretako kupula 
Michelangelorentzako inspirazio-iturria izan zen 
Vatikanokoa egiteko.



Arte erreferentziak

Domenico Ghirlandaio (1149-1494)
Florentziako pintorea. Florentziako lantegi 
garrantzizkoenetariko bat izan zuen. Bertan sasoi 
hartako artistarik garrantzitsuenek ikasi zuten, 
Michelangelok besteak beste. Sixto VI.ak eskatuta, 
Kapera Sixtinoko beheko alderdien dekorazioan parte 
hartu zuen.

Giotto di Bondone (c. 1267-1337)
Florentziako pintorea eta arkitektoa. 
Errenazimentuko aitzindarietako bat. Bere erlijio-
gaiek baztertu egin zituzten Erdi Aroko formak, eta 
perspektiba eta bolumena bilatu zituzten.

Masaccio (1401-1428)
Italiako pintorea. Italiako Errenazimentuko artistarik 
garrantzitsuenetarikoa izan zen, sasoi hartako pintura 
goitik behera aldatu eta perspektiba-legeak ezarri 
baitzituen.



Oharrak
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