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XXI. mendean sartu gara burua XX.era itzulia dugula. Iragandako garaiko arazo eta 
gatazkak beste arazo batzuk bihurtu dira, aurrekoak bezain larriak. 

XX. mendea akats hunkigarri eta odoltsu gisa defini dezakegu; ideiak itoak eta eragotziak 
gelditu dira praktikan jarri diren unetik beretik. 

Malevitchek “Beltza zuriaren gainean” koadroa margotzen duenean, tradizio klasikoaren 
atetzarra bota eta estetika eta ideia berrietarako bidaia liluragarri eta motza hasten da, 
bidaia erradikal eta konstruktiboa, erabilgarri eta eraldatzailea. Saiakera zapuztua, 
nahitaez eragin diguna; inoiz ezin da atzera itzuli, denborak bere burua ordezkatzen baitu 
zorrotz. 
Pentsamendu modernoaren gurasoak, guztiak, hilik daude aspalditik; orain dagokigu 
beren ondarea kudeatzea, eta saihestezina da erantzukizun eta bakardade sentimendu 
deserosoa sentitzea, “umezurtzak gara jada”, behar bada betiko. 

Baina orain eta hemen gaude, eta derrigorrez gogoeta egiten jarraitzen dugu, eta 
sormenaren bidez gure denbora banako eta kolektibo nahasi honi zentzuren bat bilatzen 
diogu. 
Arteak eta pentsamenduak ezin aldatu dute mundua, baina tresna ona izan daitezke 
babesturik sentiaraziko diguten espazio zehaztuak eraikitzeko. Eta, asmatutako 
irudimenezko leku horretatik, beste batzuei gonbitea egiteko, orientazioa galdutako gure 
egoera hau hobetuko duten proiektu berrien bilaketan parte har dezaten. 



Juanen lanak nire ustez abiapuntu hau du: gorputz fisiko abstraktu batek –kuboak– 
urrezko zenbakiaren arabera zatitzen denean ematen dituen aukerei buruz hausnartzeko 
asmo adimentsua, matematika oinarrizko baten bidez. Bere lanetik ondorioztatzen da 
espazioa antolatu eta mugatzeko interesa, eta ikus-arkitektura bihurtzeko, bertan isilune 
tenkatu eta zirraragarrietan bizitzeko. 

Juanek eskaintzen digun “urrezko itsas kurkuiluen” lorategiak, ez du, itxuraz, naturako 
erreferentziarik. Bere lana, ordea, hausnarketa burutsua da naturako diseinu bakoitzaren 
baitan dauden proportzio fisiko etengabe eta iraunkorrei buruz. 

Kubo baten zatiketak eragin du irudi multzo hau, eta ikus-unitate trinko, sinple eta zehatza 
eratu du. Beltzaren eta zuriaren erradikaltasunak multzoaren tentsioa indartzen du, eta 
gure gogoa zati batetik bestera paseatzen da ibilbide isilean, eta gonbidatzen gaitu 
kontzeptu-sentsazio espazialei buruz hausnartzera, horiek sinpletasun dotoreko 
iradokizun konstruktibo eta soinudunez beteak direla. 

Juanek erakusketa honetan eskaintzen digun matematika eta ikus-lorategi hau toki ona da 
isiltasunean paseatzeko, eta behar bezalako arreta jarriz gero, “itsasoa entzun” ahal izanen 
da urrezko itsas kurkuilu hauen bitartez. 

Félix Ortega Martínez       2004ko azaroa 

 

 

 

 

Bizitzeko garai interesgarriak dira, ez da dudarik, ez norberaren barneko ikuspuntutik, 
hersturaz beterik baitago, baizik gizakiaren eskarmentu orokorraren ikuspuntutik. 
Erreferentez umezurtz gabiltza etikan, filosofian, politikan eta pentsamenduan, eta 
beharturik gaude, nahitaez, berriz ere iragana aztertzera, gure ardura izanik 
humanismoaren eta zentzuaren suari eustea. Establishmentak hain maitekiro landutako 
indibidualismoak bat egiten du ondasunen, ideien, baliabideen, liderren… kontsumo 
eroarekin, betiere teknikaren eta irudiaren indarrarekin lagundurik, irudia eta teknologia 
sekula ez dira hain indartsu sartu gure unibertso estetiko, eguneroko, politiko eta 
historikoan. Sekula ez zaizkigu hainbeste egia gordin erakutsi; eta, aitzitik, sekula ez 
dizkigute hainbeste gezur esan, aldi berean eskatzen digutela sinesbera izan gaitezela. 

Halako borroka batean murgildurik gaude non teknologiaren eta irudiaren indarrak 
errealitatea eraikitzen baitu. Nahitaezko erreferente dugun Walter Benjaminek, jadanik 
Gerra Handiaren azterketan, ohartarazten zigun “zer desoreka ikaragarria dagoen batetik 
teknikaren baliabide izugarrien eta bestetik horien gainean egiten den azalpen moral 
ezdeusaren artean”. Bizirauten dugun borroka honetan, kosta egiten zaigu jakitea zergatik 
gauden bertan, zein den gure eginkizuna, baita zein aldetan gauden ere. 

Garai ankerra dugu hau, bistan da, baina gizateriaren historiaren kapitulu interesgarria 
ere bai, baldin eta norbera gauza bada ikusle huts izaten jakiteko. Testuinguru honetan 
galdegin daiteke zer eginkizun duen Arteak, ez ote duen arriskua egitura ero honetako 
tramankulu bihurtzeko, beste goxoki bat, haurren gose eutsiezinez irentsi beharrekoa. 
Erreferenteetara itzulita, Goethek zioen “Artea da bitartekorik seguruena bai mundutik 
isolatzeko bai hartan barneratzeko”. 



Artista bakoitza bere dituen armekin barneratzen da munduan, Juan Moreno koherentziaz 
baliatzen da bere sormen prozesuan ikertzeko. Eta ez da kasualitatea baliabide nagusi 
izatea Urrezko Sekzioa edo Jainkozko Proportzioa. Harmonia, kaosari erantzuteko. Eta 
koherentzia diot, izan ere, era guzietako apaindura edo sirenen kantuei ihes eginik, Juanek 
hamar urte baino gehiago daramatza sakontzen Zatiketak proiektuaren potentzial 
plastikoan eta bertsioetan. 

Proposatzen digu jostaketa moduan hurbildu gaitezela bere pinturara, hala gustatzen 
baitzaio. Nik erantsiko nuke dualtasun jostaketa dela. Bere hasierako erakusketako zuriak 
eta beltzak koloreari ematen diote txanda, jostaketa natural bat bezala, biziak berak egiten 
duen bezala, esperientzia berrien aurrean. Zatiketak-en murgildu gaitezke hala abstrakzio 
geometrikotik nota sentipen subjektiboetatik, hala kalkulutik nola intuiziotik, bolumenetik 
nahiz hustasunetik, kontroletik nahiz jariatzetik, berotik nahiz hotzetik, soinutik nahiz 
isiltasunetik. Betiere subkontzienteki sentitzen dugula dena ordenan dagoela, dena 
bakean, proportzio harmoniko bati jarraikiz. 

Jostatzera ausartzen bagara, Zatiketak 2.0-k itxuraz azaltzen dituen dikotomiak agertuko 
zaizkigu errealitate integratzaile eta dinamiko baten bi aldeak bezala. Bada 
elkarbizitzarako tartea. Juanek bere proiektua eskaintzen die munduan sufritzen ari 
direnei, Zatiketak 2.0 izaki guziei dago eskainia. 

 Nieves Beloki Ros        2014ko uztaila 

 

 

 

 

 

  

 

 

Isiltasuna aditu 

 

Mundua ez da sekula egon hain isolaturik, aldi berean egonik teknologikoki eta birtualki 
hain konektaturik. Beharbada, sekula ez dugu izan artearen esperantzaren halako 
beharrik. 

Artea, irekitzeko eta elkarrizketarako aukera gisa. Topatzeko, hausnartzeko eta 
hunkitzeko aukera gisa. Artea, pozetik eta penatik heldu dena. Bizirik gaudela jakitetik eta 
sentitzetik. 

Juan Morenok (Iruñea, 1974) margotzen du sufritzen duelako. Eta gozatzen duelako. Eta 
bizia aukeratu duelako, haren alderdi guziekin. Ez diolako jostatzeari utzi nahi, bere burua 
antolatu behar duelako kaosaren erdian, eta, era berean, behar duelako diktadura 
horretatik askatu; forman eta pentsamenduan gu denak homogeneizatzen setatzen den 
diktadura horretatik; anestesiatu nahi gaituen diktadura horretatik, azelerazioa eta 
azalkeria baliatuz anestesiatu ere -gure garaiko bi gaitz-. 



Lantegia du babesleku eta zabaltzeko aukera, eta bertan egiten duen lanaren bidez, 
kokatzen gaitu ñabarduren eta perspektiben aberastasunaren aurrean. Ikuspegiak 
zabaltzen dizkigu, geure burua proiektatzeko espazio-denborazko aukerak. Edo geure 
buruarekin berriz ere topatzekoak. Aukera horien bidez gogora dezakegu ezen, artelan 
hauek bezala, gizaki guziek partekatzen ditugula lurraldeak eta denak ere garela bakarrak, 
errepikaezinak. Bakoitzak bere modura bibratzen duela, bere erritmoan, patroi 
amankomunak izan arren. 

Urrezko proportzioa da behin eta berriz errepikatzen den oinarria, eta bertatik jaio da 
‘Zatiketak’. Etengabeko bilakaeran dabilen proiektu bat, artista hau 18 urtez hartu eta 
motibatu duena: beti pintorea sentitu den artista, baina aspaldixko eskulturan ere hasi 
dena. Gero eta irmoagoa da trantsitu hori: emaitza logikoa da, hiru dimentsioko 
pinturaren aukerak ikertzearen ondorio, eskultura margotua ikertzearen ondorio. 
Etorkizun hurbilean, bertan aurrera egiten ikusten du bere burua. 

“Markotik atera nahi dut” dio Morenok, ikusita lurralde amankomun horretako 
jostaketaren norabide saihetsezina. Esperimentazio sortzaile hori behar du bizirako 
elikagai, eta horrek ekarri du azken urteetan egindako lan kopuru handia. 

Lan horietan bat egiten dute, inoiz ez bezala, arte-lengoaiek. Pinturak, oroz gainetik eta 
jatorrian, eta baita eskulturak eta fotografiak ere. Konbinazioa eta eraldatzeko aukera, 
baita kolorearen bidez ere -zazpi koloreen bidez-. Elkarrekintza harmonikoa, 
pasibotasunaren arriskuaren kontra. Elkarlana duen ekintza -esaterako, pintore honek 
Etanowsky argazkilariarekin lantzen duena; hala jaio dira “neurez sekula erdietsiko ez 
nituen lan batzuk” aitortzen du-, indibidualismoaren kontra, nagusi baitugu, eta harekin 
gizatasuna galtzeko arriskua baitugu. 

Juan Morenok eskalak hausten ditu, eta gonbidatzen gaitu bere lurrean mugitzera eta 
dinamizatzera, formalismo abstraktuan, hartan baitabil, Malevich agurtuz, maisu duen 
Félix Ortega agurtuz; bere burua eta gu geu lotuz Artearen Historiarekin, abiapuntu 
harturik ekintza sortzaile bat, non elkartzen baitira matematika, razionaltasuna, 
intuizioarekin eta emozioarekin. Indarra, fineziarekin eta leuntasunarekin. Ziurtasunak, 
zalantzekin eta ñabardurekin. 

Batzuetan, sinpletasuna lantzea da konplexua. Isiltasuna aditzea. 

Mundua ez da sekula egon hain isolaturik. Ez du sekula izan halako lotura faltarik 
norberaren barnearekin. Gainerakoekin. Biziaren alderdi guziekin. Ospatu dezagun arteak 
jostatzeko opariten digun aukera bakoitza. Geure burua proiektatzeko aukera bakoitza, 
geure poz eta penekin. Bizirik gaudela jakinda eta sentituta. 

Paula Etxeberria Cayuela       2023ko otsaila 


