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NI NAIZ NIRE PAISAIA PROPIOA
Lola Durán Úcar

Soledad Sevillak berrogeita hamar urte luzetan garatutako jario 
artistikoa biltzen da Nire paisaia propioa1 erakusketan. Obrek 
lerro bat osatzen dute, eta bide bat finkatzen: bide ordenatua, 
purua eta argia, geometriari, espazioari eta argiari buruzko 
ikerketa sakonean oinarritua; artistaren ibilbidea, bada, ederta-
sunaren bilaketak hauspotu du, horren zentzu klasikoan. 

Horra hor sormen-lan tematian artista bultzatzen duen bulka-
detako bat. Haren hitz zehatzak aipatzearren: «Azken batean, 
edertasunaren bilaketa, klasikoen kasuan bezala, arrazoi na-
barmena izan da lanean jarduteko, margotzeko, espazioak 
sortzeko eta, zenbait bira eta norabideren ostean, geometriara 
itzultzeko»2. 

Soledad Sevilla Valentzian jaio zen 1944an; Bartzelonan ika-
si zuen, San Jorge Arte Ederren Goi Mailako Eskolan, 1960tik 
1965era. Hirurogeiko hamarkadaren amaieran ekin zion arte-
lanak egiteari, abstrakzio geometrikoaren barruan kokatuta, 
garai hartan Madrileko Complutense Unibertsitateko Kalkulu 
Zentroko seminarioetan parte hartu baitzuen. Eskola horietan 
harremanetan jarri zen berriro ere José María Yturralderekin, 
zeina Valentzian ezagutu baitzuen, eta beste artista batzuen 
ezaupidea egin zuen gainera: Eusebio Sempere, Elena Asins, 
José Luis Alexanco, Manuel Barbadillo, Gerardo Delgado eta 
Equipo 57ko kideak.

Garai hartan, guztia zen oso berritzailea: teknologia, nolabait 
ere, artearen zerbitzura jartzen zen, eta sorkuntzara bide eze-
zagunetatik iristen zen jendea. Dena den, IBM ordenagailu 
erraldoiak, zeina Miguel Fisac arkitektoaren eraikinean baitze-
goen, bazituen alde onak eta txarrak. Artistek ez zekiten nola 
erabili zuzenean konputagailua —hala deitzen zioten— eta 
analista eta programatzaileekin lankidetzan jardun behar izan 
zuten, haien begiradapean. 

1. Fernando Pessoa poeta portugaldarraren «Não sei quantas almas tenho» 
poemako bertso batetik dator izenburua. 
2. «Lo que no perece» hitzaldiko pasarte argitaragabea. Valentziako San Car-
los Arte Ederren Errege Akademiara sartu zela-eta Soledad Sevillak egindako 
hitzalditik, 2022ko urriaren 18an. 
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Makina hori oso motela zen; horregatik, ez zen tresnarik apro-
posena Soledad Sevillarentzat. «Pintzel traketsa zen; gainera, 
artistok ez genuen zuzenean manipulatzen, Kalkulu Zentroko 
programatzaileen mende geunden. Nik modulu batekin lan egi-
ten nuen, hura konbinatuz, eta askoz bizkorrago egin nezakeen 
eskuz»3, azaldu zuen gerora. 

Dena den, esperientzia hura garrantzitsua izan zen artistarentzat, 
izan ere, Arte Ederren Eskolatik eta paisajismo hutsetik urruntze-
ko ahaleginean, naturara, espaziora eta arkitekturara hurbiltzeko 
beste bide bat aurkitu zuen: geometria. Muga berriak zabaldu 
ziren zuri-beltzezko Espainia hartan, zeinetan irakaskuntza, 
oraindik ere, XIX. mendeko tradizioan oinarritzen baitzen. 

Seminario horiei esker, Soledad Sevillak bilera eta eztabaida 
interesgarriak izaten zituen astean behin bere kideekin. Ar-
tista-talde hori pentsamendu arrazionaletik abiatzen zen, eta 
beren ekoizpenetan eraikuntzarantz jo nahi zuten, ez hain-
beste keinurantz edo figuraziorantz. Abstrakzio geometrikoak 
arrakasta handia izan zuen, eta bulkada horretatik atera ziren 
hexagonoz osatutako marrazkiak, lerroekin egindako lanak 
edo, gerora, hiru dimentsioko esku-hartzeak. 

3. Ibidem.
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1. NADA TEMAS [Ez izan ezeren beldurrik]

Erakusketa honek ibilbide bat proposatzen du Soledad Sevi-
llaren obretan barrena, baina, aldi berean, instalazio bat da: 
artistak erabaki du zer obra aukeratu eta non kokatu, komisa-
rioaren eskutik betiere. Azken batean, geometria eta espazioa 
interesatzen zaizkio, eta instalazioen aitzindaria izan zen gure 
herrialdean; ezaugarri hori argiki islatzen da hala eraikuntza 
historikoetan nola espazio neutroetan, 80ko hamarkadatik ha-
sita4. Beraz, hemen erakusten direnak ez dira ausaz ipini, kon-
trakoa baizik. 

Eta ez hori bakarrik: erakusketa honetarako, Soledad Sevillak 
Nada temas instalazioa sortu du, Santa Teresa Avilakoaren 
poema batean oinarrituta: Nada te turbe [Ezerk ez zaitzala azto-
ra]. Sorkuntza iheskorra eta hauskorra da: artistak arkitekturan 
islatu du lerroari eta planoari buruzko kezka. Argi-trazuen bidez 
egitura bat marraztu du espazioan, eta horren sakontasuna eta 
bolumena zirriborratu ditu; egiaz, argi-trazu horiek kotoizko hari 
arruntak dira, modu erritmiko eta geometrikoan ezarriak: hutsa 
zeharkatzen dute, airea harilkatzen, eta espiritualtasun subli-
mezko giro bat sortzen dute. Izenburuak iradokitzen duen eran, 
arteak badu ahalmena egia mistikoak ezagutzera emateko. 

Artistaren esku-hartze guztiak sotilak dira. Giro efimeroak 
sortzen ditu, giro galkorrak, desira honi jarraituz: «espazioa be-
tetzea argiak, soinuak eta usainak betetzen duten bezala; hor 
daude, baina ez dira fisikoak, eta ezin dira atzitu»; bestalde, 
hala dio: «alderdi immaterialak txunditzen nau, baita gauza ira-
gankorrek ere». 

4. 1980ko obra bat hartzen da artistaren lehen instalaziotzat: orduko hartan, 
paper-biribilki handiak zabaldu zituen Massachusetts Institute of Technology 
zentroko paretetan eta inguruetan. Obraren izenburua: MIT Line.
Yolanda Romero Gómez, «Notas a las variaciones de Soledad Sevilla», hemen: 
Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986 (catálogo de exposición) 
(Granada: Centro José Guerrero. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2015), 
14-19. or., zehaz. 15.or.
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2. TRAMA BATEN PERMUTAZIOAK ETA 
BARIAZIOAK 

«Permutaciones y variaciones de una trama» [Trama baten per-
mutazioak eta bariazioak] izeneko memoria bat aurkeztu zuen 
Soledad Sevillak Harvardeko Unibertsitateko ikasketa-beka bat 
lortzeko ahaleginean, eta horri esker bi urteko egonaldia egin 
zuen Estatu Batuetan: 1980tik 1982ra5. Testu ilustratu horretan 
bere lanaren muina aztertu eta azaldu zuen: forma geometri-
koak garatzen zituen planoan, lege eta erritmo zehatzei segika. 

Memoria horretan agertzen den lehen adibidea hexagono irre-
gular batetik abiatzen da: behin eta berriro errepikatzen da 
planoan, eta erretikula bat osatzen du. Hasierako eskema ho-
rri tiraka, formak gainjartzen ditu, baita mugitu eta biratu ere, 
eta horrela bi dimentsioko egitura bat osatzen du, zeina ete-
nik gabe heda baitaiteke. Honela azaltzen du obra: «Hala, bi 
dimentsioko konfigurazio geometrikoen familia zabal bat lortu 
dut, lehen egitura hexagonaletik eratorria; ondoren, ederrenak 
iruditzen zaizkidanak hautatu, eta berriro garatzen ditut»6. 

Areto honetan, bada, Soledad Sevillak 70eko eta 80ko hamar-
kadan egindako abstrakzio geometrikoen hautaketa bat dago 
ikusgai. 

Bostoneko egonaldian, artistak barnera begirako lana egin 
zuen, baina bidaiak ez zion ekarri espero bezalako emaitzarik: 
hasiera batean, artistak uste zuen Estatu Batuetan aurkituko 
zuela lur promestua; han aurkituko zituela beren lana garatzeko 
baldintza egokiak, lan kontzeptual eta fisikoa eginez. «Plasti-
ka estatubatuarraren unibertso mentalera zabaltze» hori, Es-
painiako egoera pobre eta grisarekiko kontrakarrean, ez zen 
izan uste bezain bizkorgarria, Soledad Sevilla bere erro kultu-
raletatik urrun sentitzen baitzen. Urrun zegoela, aberriaren deia 
nabaritu zuen. Izan ere, artistak berak oroitzen duenaren ara-
bera, Alhambrako arkitekturari buruzko eskolek erakarri zuten 
gehien —Oleg Grabar irakasleak ematen zituen, aditua baitzen 
gai horretan—, eta interesgarria gertatu zitzaion, halaber, Me-

5. Memoria hori Soledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986 erakus-
ketako katalogoan argitaratu zen; Granadako Diputazioko José Guerrero 
Zentroak eta Alhambra eta Generalifeko Patronatuak editatu zuten, 2015ean. 
Zehazki, bi kapitulu aipatzen ditugu: «Notas a las variaciones de Soledad Se-
villa», Yolanda Romerorena, 14-19. or., eta «Memoria de Boston», 20-45. or.
6. Ibidem, 28. or.
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ninak margolanaren kontserbazioari buruzko hitzaldi bat, Fogg 
Art Museum museoko ikastaro baten barruan. 

Estatu Batuetan buru-belarri lan egin zuen paper-biribilki luzee-
kin, egitura geometriko infinituak sortzeko; Bostoneko egonal-
dian egindako lan horien artean, asko ez ziren inoiz plazaratu, 
baina zenbait ikusgai daude erakusketa honetan. 

Artistaren hitzetan: «Lerroa behin eta berriro erabiliz, giro ma-
giko, mugikor eta inguratzaile bat sortzen saiatzen naiz, ar-
gi-ilunez betea, hein handi batean fikziozko espazio bat izango 
dena, zeren ni murgilduta nagoen abstrakzio geometrikoa pa-
radoxikoa baita modu nabarmenean: alde batetik, sorkuntza 
mentalaren osotasun gisa agertzen da; bestetik, ordea, luxua-
ren eta dekorazioaren xedeari amore ematen dio, balio soilki 
sentsualen mende»7. 

7. Ibidem, 44. or. 
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3. NEKAZARITZA ARKITEKTURAK

Naturaren behaketa da areto nagusi honetan bildutako artela-
nen inspirazio-iturria. 

Lehendabiziko lana, Arquitecturas agrícolas [Nekazaritza ar-
kitekturak] (2013-2016) izenekoa, Granadako Ibarreko paisaian 
oinarrituta dago, eta, zehatzago esanda, han hedatzen diren 
tabako-idortegietan. Landa-eremuko eraikin tradizionalak dira, 
landugabeak; eraikin horietan tabako-landareak eta -hostoak 
han zintzilikatzen ziren, eguzkitik eta euritik babesteko; gaine-
ra, modu horretan errazagoa izaten zen eremua egurastea ta-
bakoa lehortzeko prozesuan. 

2007an, Ibarrean barna paseoak egin ahala, eraikin horien ar-
gazkiak egiten hasi zen artista. Idortegi guztien artean, zaharre-
nak iruditu zitzaizkion deigarrienak: makal-enborrez egindako 
egitura sinpleak ziren, egurrezko ohol bat gainean zutela; xaflen 
segidek, ia osorik ustelduta eta higatuta denboraren poderioz, 
konposizio gutxi-asko ordenatuak osatzen zituzten, erritmi-
koak, naturak eskaintzen dituen material arrunt eta gertukoen 
irregulartasunekin betiere. Korapiloak, zimurrak eta arrakalak, 
zeinak sareta delikatu bihurtzen baitira artistaren begietan. 

Eraikin horiek, «itzal eta airezko etxeak»8, gogoratzen eta bir-
sortzen ditu artistak, modu poetikoan, eta horretarako metala, 
neoprenoa eta papera erabiltzen ditu, material moldagarriak; 
ondoren, argi-jokoak eratzen ditu, eraikin xume horietan 
sartzen zarenean gertatzen dena islatuz. 

Ikuspegi pobre eta dekadentearen aurrean, pinturari datxekion 
edertasun betierekoa aurkezten du artistak, izan ere, dizipli-
na horrek memoria betikotuz interpretatzen du mundua, eta 
emozio iraunkor bat eransten dio. Artearen historia antzinako 
bezain aproposari katebegi txundigarri bat gehitzen dio, eta 
xede bat betetzen du bere horretan. 

Bestalde, tabako-idortegiak, esan dugun moduan, desa-
gertzen ari dira poliki-poliki, eta artistak berreskuratu egin ditu, 
gure memorian iraun dezaten. Tokiko arkitektura horretan, 
nekazaritza-industrialeko arkitekturetako egur kalamastretan 
oinarritzen dira artistaren Retablos [Erretaulak] (2009) lanak: 
8. Antonio Cayuelas arkitektoari hartutako esapidea. Soledad Sevillaren lanki-
de estua izan da, eta berak egin zuen artistak Oturan (Granada) duen estudioa.



9

margolan horietan oholetako erritmoak eta testurak erakusten 
dira, hesietakoak adibidez, eta xehetasunei erreparatzeko gon-
bidapena luzatzen digu artistak. 

Aretoko esku-hartzea hiru obrak osatzen dute: Retablo A [A 
erretaula], Retablo B [B erretaula] eta Sonata sin futuro [Etor-
kizunik gabeko sonata]; erretaula moderno baten moduan 
antolatuta dago. Retablo A poliptiko bat da, altueran 3 m eta 
zabaleran 10 m neurtzen ditu; hogei mihisez osatuta dago, zei-
nak are gehiago zatitzen baitira egurraren zainei segika; lerro 
bertikal nagusiki grisak dira, eta behealdean arrasto berdeak 
ere sartzen dira, naturak obra inbadituko balu bezala. Horren 
parean, Retablo B: txikiagoa da, eta sorta kromatiko zabala 
erakusten du —kolore-masak ikusten ditugu, zeinek trantsizio 
leunak egiten baitituzte gorri, siena, gris eta okreen artean—, 
espazioaren zedarri gisa. Bertizean, Sonata sin futuro obran, 
gorria nabarmentzen da: odola bezala, pasioa bezala, erreme-
diorik gabe desagertzen diren gauzak bezala, idortegiak bezala. 

Obra horien bidez, Soledad Sevillak instalazio bat sortu du, 
kapera bat, eta horko margolanek espazio fisiko eta poetiko 
bat osatzen dute, handientsua eta espirituala: inguratu, hartu 
eta hunkitu egiten gaitu. Barne-esperientzia bat sortzen digu, 
aldarte emozional haraindiko bat. 

Artistak, lehen, idortegietako egur-xaflei erreparatu die; orain, 
berriz, elementu xume, hauskor eta efimero bati jarri dio arre-
ta: marrasei; marrasek idortegiak estaltzen dituzte, landareak 
babestuta egon daitezen eguraldi txarra egiten duenean. Ma-
terial hori hainbat obratan agertzen da: Nuevas lejanías negro 
[Urruntasun berriak beltza], Las lunas oscuras de cristal [Kris-
talezko ilargi ilunak] eta Las lunas oscuras de plata [Zilarrezko 
ilargi ilunak] —2015ekoak denak—, eta Silencio [Isiltasuna] 
sortan, 2016-2017koa. 

Hona hemen Soledad Sevillaren azalpena: «Begira nagokiela 
hurbiltzen banaiz, pantaila opaku eta okertsuak dira, eta ho-
rrexek hartzen du protagonismoa; aldiz, urrunduz gero, gar-
denak direnez paisaia ikusten da, gortina eta natura uztartzen 
baitira. Bi aukera horiek dira nire gaur egungo obraren gaia»9. 

9. Soledad Sevilla. Nuevas lejanías (erakusketa-katalogoa) (Madril: Fernán-
dez-Braso galeria, 2015), 2. or.
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Oihal horien arintasuna interesatzen zaio: argia iragazten du-
tenez, paisaia lauso bat eskaintzen dute zeharka begiratuta. 
Lan-prozesua, erakusketan ikusten denez, neurri txikiko ere-
duekin hasten da: «malkoak» deitzen die. Eredu horien bitartez 
artistak sakon aztertzen ditu lerroak, kolore-zerrendak, bihurgu-
neen eta zuzenen aldaketak eta oreka. Hortik abiatuta, batzuk 
aukeratzen ditu, erdibideko faserako, eta hori izango da formatu 
handira pasatzeko galbahea. Pintura zehatzak dira: modu errit-
mikoan elkarri segitzen dioten lerroz osatuta daude, eta trama 
bat osatzen dute, ikusleak eskalaz eta infinituaz hausnar dezan: 
izan ere, artistarentzat oso garrantzitsua da gai hori. 

Obraren eta ikuslearen arteko komunikazioaren prozesua abe-
rasteko, egokia gerta daiteke autorearen asmoak ere ulertzea. 
Soledad Sevillak ez du paisaia behatzen eta ikusitakoa is-
latzen; aldiz, berak paisaia horren gainean egindako proiekzioa 
erakusten digu. Ez dira obra deskriptiboak, ez du pentsamen-
du konkretuaren mugen barruan giltzapetu nahi emozioaren 
muina: muin hori abstraktua da, eta harrapatzen saiatuz gero, 
emozioaren zentzua deuseztatuko litzateke. «Paisaian, artista-
ren eskua zerumugara zabaltzen da; bada, nire asmoa justu 
aurkakoa da: nik natura-puska bat hartzen dut, eta pantaila bat 
sortzen dut, paisajistaren ikuspegia eragozteko. Kontrapaisaia 
dei dakioke»10. 

10. Soledad Sevilla, Soledad Sevilla. Luces de Invierno (erakusketa-katalogoa), 
(Madril: Marlborough Galeria, 2018), 7. or. 



11

4. MURRUAK

Abstrakzio hutsezko lanen kontrakarrean, Muros [Murruak] sor-
tako abstrakzioa lirikoagoa da, alderdi geometrikoak eta orga-
nikoak nahasten baitira. 

Lehenik, bere ibilbidearen hasieran, marrazki-sortak egin zituen 
artistak: lerroak behin eta berriro errepikatuz, espazio garbi eta 
fikziozkoak sortu, eta baretasunezko esperientzia emozional 
ia mistikoak eragin zituen. Geroagoko lanetan, berriz, keinua 
azpimarratu zuen, eta pintzeladaren erritmoa agertu zen, hala 
nola pilatzen diren landare igokarien hostoak Darroko kaleko 
murruetan, Granadan. 

Bi obra hauek — Sica (1997) eta Sal [Gatza] (1998)— landa-
reen munduan oinarrituta daude, eta lotura bat finkatzen dute 
naturarekin: batzuetan, lotura hori adierazkorra da; beste asko-
tan, berriz, Soledad Sevillaren sorkuntzari dagokion poesiaren 
indarra nabarmentzen duten elementuak dira: margolan erral-
doiak, tonu desberdinetako hostoz osatuak; landare igokari 
azkengabe baten pusketak izan litezke, aldaera sotilekin, eta 
denboraren igaroa dakarte gogora, materiaren iheskortasuna, 
gauzen eta bizitzaren iraunkortasun hauskorra. Azken batean, 
artistari liluragarriak iruditzen zaizkio gauza igarokorrak. 

Denborak aurrera egin ahala, Soledad Sevillak —berak 
hala aitortuta— bere baitan txertatu zituen artista izatearen 
dimentsioa, pentsamendua eta kontzientzia. Mundu plastikoan 
egoteko modu berri horretan lagungarria suertatu zitzaion Uni-
bertsitatean irakasle jardutea, eta, azkenean, zera eraiki zuen 
bere buruarentzat, bere lankide baten hitzetan esatearren: 
«artistaren diziplina, artistaren exijentzia, artistaren burugo-
gorkeria, artistaren zorroztasuna, artistaren nekaezintasuna, 
artistaren seta, artistaren tema, artistaren egoskorkeria...»11. 
Ezaugarri horiek biltzen dute artistaren izara sendo eta aldi be-
rean moldagarria. Alderdi ugariko emakume bat da, premiak 
bere menera erabiltzen dakiena, aldaketa pertsonalak eta al-
daketa artistikoak uztartzen baititu. 

Artistak labur azaldu zuen: «Zentzu horretan, sorkuntzaren ira-
gatea, artearen barruan, bizitzako iragatearen oso antzekoa 

11. «Lo que no perece» (2022) hitzaldian, Soledad Sevillak aipatzen du Eduar-
do Quesada irakasleak esan zituela hitz horiek.
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da». Eta ildo horri tiraka, haren obran beste aldaera asko ikus-
ten ditugu. 

Artista eta artelan ororekin gertatzen den bezala, koloreak 
badu adierazle eta adierazirik, eta xede erabilgarriei erantzu-
ten diete, nahiz eta beti ez diren kontzienteak. Soledad Sevi-
llaren kasuan, koloreak, bere horretan, sakontasunak sortzen 
ditu bibratzen duenean. Artistak armoniaren orekari eutsi nahi 
izaten dio margolanaren azalera osoan, eta horrek tentsio bat 
eragiten du: ez da nabaritzen, baina sumatu egiten da, argi bai-
tago aldaketarik txikienak ere oreka hautsiko lukeela. Pintze-
ladak elkarren ondoan bizi dira, musika-tresna bateko sokak 
nola, bata bestearen arabera intonatuta. Ez zaio amore ematen 
bitxikeriei. Artea, gainera, ez da objektu bat, ezin da harekin 
negozioak egiten ibili, mundu gero eta hutsal eta berekoiago 
honetatik harago doa. 
 
Zoria gutxitan izaten da artista honen lankidea: Soledad Se-
villa ordu luzez jarduten da beharrean. Instalazioen aitzindaria 
izan zen Espainian, estiloak hautsi zituen, espazioarekin eta ar-
giarekin obsesionatuta, lerroarekin eta planoarekin kezkatuta, 
geometriaren eta erritmoaren maitale, Soledad Sevillak ordua 
franko eskaini dio hausnarketari. Baldin eta munduan egoteko 
modu bat bada artea, Soledad Sevilla horren adibide nabar-
men bat da. Baina ez bera bakarrik, baizik eta bere obrarekin 
eta ikusleekin batera. 

Sakon aztertu du alderdi hori: «Formatu handiari esker, ikuslea 
inguratzen dut, eta, hala, margolanari begiratzen dio amilde-
giari begiratzen zaion moduan, eta zalantzan jartzen du zein 
den bere posizioa, bere eskala gainditzen duten tamainen au-
rrean». Sorkuntza-prozesua zehatza da: oinarrian, lerro sotilak 
gainjartzen dira, eta, horiek bateratzean, modu armonikoan fin-
katzean, trama trinko bat osatzen da. 

Horrela, artista valentziarrak behaketa arretatsua eskatzen 
dio ikusleari; artistarentzat, begirada pausatu horrek, liburu 
bat irakurtzeko ekintzak bezalaxe, barne-esperientzia bat izan 
behar du, eta luzaroko hausnarketak lagundu behar dio. Are 
gehiago: ariketa hori egoera emozional bat dela esaten du. Ba-
tez ere pinturaz, sentimenduez eta edertasunaz ari bagara. 

Izan ere, honaino iritsita, gauza bat nabarmendu behar da: So-
ledad Sevillarentzat oso garrantzitsua da artelanaren eta horri 
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so dagokion pertsonaren arteko harremana; artelanak ikuslea 
harrapatzen du, poemek edo melodiek harrapatzen gaituzten 
moduan. Elkartze bat da, ikuslearen zentzumenak eta exis-
tentzia bera hauspotzen dituen truke bat; ikuslea, izan ere, bere 
borondatez ematen zaio artearen magiari, zeina —beste hain-
bat adieraren artean— bide bat baita, eta ez helmuga bat; jario 
etengabe bat edertasunaren eskutik. Soledad Sevillak argi eta 
garbi aldarrikatzen du edertasun hori, eta gonbidapen sozial bi-
lakatzen du: horretarako, bere obrei, edozein formatu edo neu-
rrikoak izanda ere, argia ematen die, haien esanahi artistikoa 
zabaltzeko eta ulermenaren eta gozamenaren aukera pizteko. 

Gozamen handia izan da, betidanik, edertasunak eta senti-
kortasunak harritu gaitzaten uztea; horrenbestez, erakusketa 
honek dei egiten digu, gure mundu nekatuaren erdian behake-
ta lasaigarrirako argiak ezarriz. Soledad Sevillak, bere magia 
poetikotik eta maila artistikotik, gonbidapen bat luzatzen digu, 
ostera lasai bat egin dezagun argian, materian eta espazioan 
barrena. Gonbidapen berezia da, artista bera bezain berezia. 
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OBREN ZERRENDA

NADA TEMAS
Nada temas [Ez izan ezeren beldurrik], 
2022. Instalazioa: egurrezko oinarri bat, 
margotua, eta kotoizko hariak. 

TRAMA BATEN PERMUTAZIOAK ETA 
BARIAZIOAK
Izenbururik gabeko marrazki-sorta bat, 
70eko eta 80eko hamarkada. Tinta papera-
ren gainean. Bilduma pribatua. 

NEKAZARITZA ARKITEKTURAK
Arquitecturas agrícolas [Nekazaritza arki-
tekturak], 2013-2016. 
Instalazioa: burdin-txapazko zenbait pieza, 
uraren presioarekin moztuak, ondoren mol-
datuak eta margotuak. Neoprenoa. Pape-
ra. Neurri aldakorrak. Arte Garaikidearen 
Zentro Andaluziarra. Andaluziako Junta eta 
Antonio Cayuelas bilduma.

Erretaulak
Retablo A [Erretaula A], 2009. Olioa oihal 
gainean. 338 x 1040 cm. Arte Garaiki-
dearen Zentro Andaluziarra. Andaluziako 
Junta. 
Retablo B [Erretaula B], 2009. Olioa oihal 
gainean. 348 x 875 cm. Arte Garaikidearen 
Zentro Andaluziarra. Andaluziako Junta. 
Sonata sin futuro [Etorkizunik gabeko sona-
ta], 2010. Olioa oihal gainean. 330 x 334 cm. 
Bilduma pribatua. 

Marrasak
Nuevas lejanías negro [Urruntasun berriak 
beltza], 2015. Olioa oihal gainean. 
200 x 220 cm. Bilduma pribatua. 
Las lunas oscuras de cristal [Kristalezko 
ilargi ilunak], 2015. Olioa oihal gainean. 
200 x 220 cm. Antonio Cobo Arévalo bil-
duma.
Las lunas oscuras de plata [Zilarrezko ilargi 
ilunak], 2015. Olioa oihal gainean. 
200 x 230 cm. Bilduma pribatua. 
El silencio I [Isiltasuna I], 2016. Olioa ohol 
gainean. 30 x 40 cm. Bilduma pribatua. 

El silencio II [Isiltasuna II], 2016. Olioa ohol 
gainean. 30 x 40 cm. Bilduma pribatua. 
La noche en blanco I [Gaua zuri I], 2016. 
Olioa ohol gainean. 30 x 40 cm. Bilduma 
pribatua. 
La noche en blanco II [Gaua zuri II], 2016. 
Olioa ohol gainean. 30 x 40 cm. Bilduma 
pribatua. 
La noche en blanco III [Gaua zuri III], 2016. 
Olioa ohol gainean. 30 x 40 cm. Antonio 
Cayuelas bilduma.

Isiltasuna seriea:
Lunes [Astelehena], 2017. Olioa oihal gai-
nean. 150 x 200 cm. Bilduma pribatua.
Treinta [Hogeita hamar], 2017. Olioa oihal 
gainean. 150 x 200 cm. Bilduma pribatua.
Octubre [Urria], 2017. Olioa oihal gainean. 
150 x 200 cm. Bilduma pribatua.
Dos mil diecisiete [Bi mila eta hamazazpi], 
2017. Olioa oihal gainean. 112,5 x 148 cm. 
Bilduma pribatua.
Fin [Amaiera], 2017. Olioa oihal gainean. 
75 x 100 cm. Bilduma pribatua.

MURRUAK
Sica, 1997. Olioa mihise gainean. 
200 x 401,3 cm. Arte Garaikideko ENAIRE 
bilduma.
Sal [Gatza], 1998. Olioa oihal gainean. 
200 x 400 cm. Bancaja Fundazioaren bil-
duma.
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