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“Erotuta bezala gaude. Zure lan maitekorrak benetako munstro bat eta origi-

nalaren transubstantziazio gardena sortarazi ditu. Zure maketari esker, itzulpe-

nak originalarekiko forma plastiko hain antzekoa hartu du, ezen Mariée areago 

edertu baita”. 

Marcel Duchamp, Richard Hamiltoni gutuna, 1960ko azaroak 261.

Déjà fait

 Duchamp-ek eskerrak emateko hunkiturik zuzendu zizkion hitz 
hauek, The Bride stripped bare by her Bachelors, even jaso zuenean, 
hots, artista ingelesak hiru urtetan egin zuen Boîte verte lanaren ber-
tsio tipografikoa, George Heard Hamiltonek arretatsu itzuli ondoren. 
Gutunak adierazten du artista zaharrak erakusten zuen interesa bere 
“atzerapenezko korrespondentziarako estilo telegrafikoa” eguneratua 
zelako, “bere iragana berriro bisitatzeagatik” eta baita “déjà fait” ugal-
tzeagatik ere”.
 Marcel Duchamp-en jarduerarik ezak bere ondorengoen aktibi-
tatea kitzikatzen du; bere nagikeria ospetsuak azken mende erdi 
honetan oinordeko-multzo izugarri bat jarri du lanean Duchamp-ek 
materiarik gabe utzi zuen hutsunea bete nahirik edo. Berak hilobirako 
aukeratu zuen epitafioa parafraseatuz, Marcelek honela adierazten 
zuen bere antzutasuna: “Gainera, beti besteak dira langileak”2. Paul 
Lafargue -1848an Agiri komunistan agertutako droit au travail de-
lakoaren aurkako ezeztapen bortitza den Le Droit à la paresse pan-
fletoaren autorea- eta Karl Marx bere suhiaren arteko eguneratze 
dialektikoa bailitzan: Duchamp-en geroa halaber jokatzen da aisia 
eta lanaren artean, artista bere lantokian ezartzen duen “egin” eta 
Bartlebyren “nahiago nuke ez egitea”-ren artean, fabrikatzearen eta 
“arnastea”-ren artean.3



 Gogorarazi beharra dago bere burua “arnas hartzailetzat”4 zue-
naren nagikeria umore pertsonala edo talantea baino areago dela, 
berak maiz esan ohi zuen bezala5, rarefakzio lana, zeinak obren ko-
purua urritu ahala eremu murriztu honek probokatzen duen emari 
hermeneutikoa hazi egiten baitu. Duchamp-ek inoiz adierazi zuen 
Mariée mise à nu par ses Célibataires, même bere lana pantaila be-
zala erabiltzen zuela galeristek eta bildumazaleek obra bila bere estu-
diora joatea eskatzen ziotenean ez erantzuteko. 1923an amaitu gabe 
utzi zuen bere obra eta xakeari eman zion bete-betean. Etengabe 
errepikatuko du rarefakzio lan hau: Ready made lanak definitzeari 
ekin orduko, adierazten du: “Urtero murriztea ready-made lanen ko-
purua”6, eta Fresh Widow egin zuenean -jada Rose Sélavy sinatzen 
du- eta hurrengo urtean La Bagarre d’Austerlitz, beste leiho bat mi-
niaturan; ez du gehiago besterik egingo, ez baitu “leihogile” bihurtu 
nahi, “nire leihoak esango bailukete nire grabatuak bezalaxe”�.
 Baina ez da Duchamp-en jarduerarik eza soilik bere oinordekoak 
produkzioan jarri dituena. Utzi zituen traza sakabanatuen dentsitate 
kontzeptuala, berak bere “gauzekiko” zuen iritziaren izaera zertxo-
bait probokatzailea, eta bereziki hainbat aldiz errepikatu zuen ideia, 
hau da, obra bat existitzen da ikusleak aktibatzen dituen ekintza 
sortzailearen bi poloak –sorkuntzarena eta harrera garaikide edota 
geroagokoarena8- elementu erabakiorrak direnean bakarrik, hauek 
agertarazi dutelako era guztietako artista, ebokatzaile, erreplikatzai-
le, komentarista, inbokatzaile eta zaharberritzaileen leinu berri hori, 
zeinen artean aurkitzen baitira hain pertsona ospetsuak, hala nola 
Ulf Linde9, Richard Hamilton10, Yoshiaki Toni11 beirakien erreplika 
materialak egin zituztenak12 edota Duchamp bera, baita beste asko-
ren artean Mariée…13 obraren 3D-ko animazioak egin dituzten Jean 
Suquet, Mark Jones eta Dennis Summers. Berreraikuntza fisikoak 
egin ziren Stockholm, Londres eta Tokyoko erakusketak zirela eta, 
Filadelfiako originala garraiatzea ezinezkoa zelako. Hala ere, ames-
gaizto bat bailitzan, originalaren indarra beren baitan txertatua dago 
eta denbora igaro ahala, kopiak ere kultuaren objektu bilakatu dira 
eta jabeak diren museoek oztopoak jartzen dituzte mailegatzeko14. 
195�ko apirileko Egintza sortzailea-n enuntziaturiko proposamen-
dua gonbidapen esplizitua da amaitu gabe geratu zena osatzeko, eta 
baita egindakoaz interpretazio berriak biltzeko ere. Eta polo bikoi-
tz honetan, Duchamp-en obra beste behin ere, iturri hermeneutiko 
agorrezin bihurtu da eta lanari ekiteko akuilu eta eragingarri. Berak 
zehaztu zuen, bidenabar bezala, fluxu honen mekanismoa: “halaber 
da obraren egile berak sortzen duen miresmena”15. Perspektiba ho-
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netatik, Delay Glass areago da obraren beraren parte bat, sortzen 
duen miresmenaren zementuz berari atxikia, ezen ez Duchamp-en 
Beira-ren komentario edo “mugimenduan jartze” huts bat. Duchamp-
en nagikeria, azkenean, jarrera estrategiko txit fina gertatu da, sorra-
razten dituen errepikak eta komentarioak obran bertan integratzea 
bideratzen duena. Honela bada, 200�ko Beira Handia halaber litza-
teke obra kolektiboa, sortu duen uhara bere baitan hartuz. 
 1934an Duchamp-ek Kutxa berdea publikatu zuen, non hauta-
tu zituen 93 lan-ohar Beirari buruz eta geroago dokumentuen bes-
te hainbat bilduma. 1980an Paul Matissek, pintorearen semea eta 
Teeny Duchamp-en lehen senarrak hil ondoko Oharrak publikatu 
zituen16. Arazoa ez dira hizkera kriptikoa edota oharren arteko kon-
traesanak, baizik eta garai desberdinetako eta inolako ordena krono-
logikorik gabeko asmo ezberdineko dokumentu solteen edukiontziak, 
bere ideiaren eboluzioa jarraitzea bideratu behar zigutenak. Hala ere, 
Duchamp-ek interes berezia izan zuen material hau guztia publika-
tzeko. Juan Antonio Ramírezek dioen bezala, “Duchamp-ek ez zuen 
nahi izan bere diskurtsoaren parte bat baizik garden egitea, baina 
oso zegoen ineteresatua beiraz1� aurkitu zuen bere machine handia-
ren mekanismo maitekorrean guk aktiboki parte har genezan. Delay 
Glass “partaidetza aktibo” horren parte bat da. 

Beira Handia, The Movie

 Delay Glass, bada, historiak eta pasioak elkartutako kolektibitate 
horren parte litzateke. Animazio aski hedatua da, zortzi minutu baino 
gehiago, 200�an Maya softwarez egina eta Duchamp-en beraren Erra-
tum musical-arekin ilustratua Gordon Monahan-en bertsioan. 1965eko 
udan Duchamp-ek akuaforte batzuk egin zituen Beira Handia atzera 
begira – berriro ere atzerapenean- errebisatzen zutenak. Aparteko 
arreta jarri zuen parte ezberdinen protagonismoan: bederatzi lamine-
tatik bik bakarrik deskribatzen zuten Domaine de la Mariée, aldiz bos-
tek zehazten zituzten Domaine des Célibataires-en mekanismoak. Zor-
tzigarrenak multzoaren planoa eskaintzen zuen, Filadelfiako Museoan 
estima zitekeenaren eskema bat eta azkenekoa, serieari benetako 
sentidua ematen zion konklusioa, Grand Verre (achevé) obran sartu 
gabe utzi zituen parteen eskema bat zen. Ezin izan dut Delay Glass-
en minutueria zehazki aztertu, baina gutxi gorabehera proportzio bera 
mantentzen du: fokalizazio intentsua beheko partean, gogoaren drama 
ematen den lekuan, batez ere bederatzi molde hutsetako irudietan.
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 Beste parada batean adieraziak ditut gogoa deskribatzeko Du-
champ-en bi estrategia, 1911-15ean bi “fabrikazio ideia”enuntziatu 
ziren aldi berean: Beira Handia-ren makineria abstraktua eta urte 
batzuk geroago perspektiba-ikuspenaren makina izango zena: Étant 
donnés: 1º la chute d’eau, 2º le gaz d’éclairage. Pornografikoa da 
Étant donnés..., Beira Handia, aldiz, pornologikoa da, Picabiaren 
lantresna makinista onenak bezalakoak eta garai bertsuan eginak, 
“amarik gabe jaioak”, guztiz garbiak18. Gogoa irudikatzeko bi aukera 
hauen orbitan kokatzen diren obra “sateliteak”, hein handi edo txi-
kiago batean, deribazio bikoitz honi dagozkio: Broyeuse de Chocolat, 
Neuf moules mâlic, 3 stoppages étalon edo Piston de courant d’air, 
Beira Handia-ren konstelazioan sortutako obrak dira, pornologikoak 
dira, sexu-irudiak saihestuak daude beren mekanismoak birsortzeko; 
Étant donnés-ekin erlazionatuak dauden beste batzuek, ordea, hala 
nola Prière de toucher edo À la manière de Delvaux, alde bat uzten 
dituzte makineriaren deskribapena eta zirkuituak, gune erotikoak 
deskribatzen zentratzeko.
 Delay Glass-ek atzera begirako elementu bat gehitzen du lehen 
aipatu ditugun grabatuen serie honetan sartu ezin izan zuena: Beira 
eta Étant donnés bere ondorio pornografikoaren artean gurutzatutako 
erreferentziak, bi mutur hauen arteko elkartze-unea. Duchamp-ek isil-
gordeka egin zuen lan azken pieza honetan eta Philadelphia Museum 
of Art-en aurkeztu zen bera hil eta justu bederatzi hilabete geroago19. 
Delay Glass-ek, besteak beste, L’Opposition et les cases conjuguées 
sont reconciliées20 lanean inplizitu zegoen deriba kontzeptuala sart-
zen du, échecs gidaliburu ezdeus bat, lurra ukitzen ez duen bizikleta 
gurpil bat bezala. Agian aurrez ikus zitekeena zen, baina baita disti-
ratsu eta bikaina ere: pornografia eta pornologia ez dira kontrajar-
tzen, baizik eta elkarbizitza dute edota batera jokatzen dute, halako 
distentsio leun batekin, n dimentsiodun proiektuaren barnean. Grand 
Verre eta Étant donnés… lanen artean Delay Glass obran ikuslearen 
arreta seguraski intimitateak –miroirique, ispiluan islatuak- erakarriko 
du eta ustegabeko beste erlazioren batek. Hau onartzea artista eta 
kritikari askori zinez gogor egin zitzaien Étant donnés… lehenengo 
aldiz erakutsi zenean21, baina Delay Glass-ek era apelaezinean esze-
naratu zuenean. Animazioak, arte birtuala izanik, ez ditu artistaren 
gogo konfesaezinak bakarrik erakusten, halaber eskatzen dio ikuslea-
ri gogo horiek osa ditzan. 
 Teknikoki, Delay Glass errestaurazioko pieza bezala uler daiteke, 
baina sormen ideiatik aztertuta, ezohikoa gertatzen da. Txusporentzat 
Beira Handia jarduera eremu bat bezala litzateke non alderatzen diren 
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Marcel Duchamp-ek ematen duen informazioa eta berea. Ulf Linde 
eta bere jarraitzaleak ez bezala, Delay Glass obrarekiko hurbilketa 
saiakera da: zehaztasun batzuk beste zehaztasun batzuen kaltetan 
ebaki, nabarmendu, dramatizatu, enfokatu eta desenfokatu egiten 
ditu. Txuspo ez da aurkitzen zita-lekuan eta jabetze egintzan, baizik 
eta lan-espazio indibidualean, aukera pertsonala izaki, soltera bera.

Beira handia, originala

 Beira handia hizkera makinista baten bidez desira sexuala iru-
dikatzen duen obra da. Bere funtzionamendua, funtsean, feedback 
edo atzeraelikadurazko zirkuituarena da. Beheko aldean, goian 
ezarritako andregai batek bederatzi soltero uniformatu kitzikatzen 
ditu leunki probokatuz. Solteroen desirak prozesu fisiko-kimiko sail 
bat jartzen du abian ur eta gasezko nahaste batean eta nahasketa, 
hainbat aparatutan peripezia batzuk jasan ondoren, erreflexu optikoz 
goiko aldera igotzen da eta andregaiaren dandarrak edo Esne Bideak 
hartzen du; honek, solteroen erantzuna jasotzean, biluzte imintzio 
berriekin beren desira berriro elikatzen du. Beira handia era askotan 
izan da deskribatua eta interpretatua, Phare de la Mariée ondoren 
hasita, 1935ean Bretonek egindako lehen komentarioa non ager-
tzen den “lurralde birjinetako alegiazko ehizaren garaikurra bezala, 
erotismoaren, espekulazio filosofikoaren, kirol-lehiaren espirituaren, 
azken aurkikuntza zientifikoen, lirismo eta umorearen mugetan”22. 
Jean Clair-ek hirurogeita hamarreko urteen hondarrean interpreta-
zio nagusiak lau korronte handitan bildu zituen: esoterismoa, erlijioa, 
sinbolismoa eta psikoanalisia23. Bada maila mitikoko interpretaziorik 
ere, hala nola El Castillo de la pureza Octavio Paz-en ospetsuan24, 
baita bere mekanismo burujabearen izaera nabarmendu nahi duten 
beste batzuk ere. Azken deskribapen zehatzen artean Juan Antonio 
Ramírez-ena aurkitzen da, zeina interpretazio unibokoa baino area-
go baita Duchamp-en testuetara eta halaber Filadelfiako25 piezaren 
errealitate bisualera itzultzea. Ramírez-en ekarpen nagusietako bat 
da Marcel Duchamp-en oharrak era diakronikoan aztertzea, eta baita 
bere aldaketa eta kontraesanak ere, eta elementu berantiarrak eta 
ekidin zituenak; eta Boîte verte eta dokumentuen geroagoko beste 
bilduma batzuk aztertu zituen ez testu bezala, baizik eta “esanahiaren 
geruza kronologikoz” beteriko historia bezala26. Halaber aportatzen 
du forma eta funtzionamenduari buruz sekzio delikatuenaren des-
kribapen exhaustibo bat: behe aldeko gailu solteroa, “espazio bisual 
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bakarra partekatzen duten funtzionamendu askearen bi gailutan” ba-
natuz. Aparatu konjuntiboa da, bereziki materia limuria garraiatzeko 
arduraduna, beren hodi kapilarrekin bederatzi molde arrek osatua, 
zazpi bahek, azkenean Beira-n egin ez zen txirristak, hiru lekuko oku-
listak eta Kodak lenteak. Bigarrena makina solipsista da, higidura bi-
rakari eta solteroen zabuan zentratua, lerak, guraizeek eta txokolate 
ehogailuak eratua.

Herentzia eta disidentzia

 Arte obra oro dago era batera edo bestera Arte Historiari lotua: 
jarraipenaz, artistak lehendik jada irekitako bide bat jarraitu eta ora-
inari dagokion konplexutasun bat erantsiz; oposizioz, eremu berri 
bat irekitzen duten piezak direnean. Pontus Hulten-ek babestu zuen 
1961ean Beira Handia-ren lehenengo berreraikuntza Stockholmeko 
Moderna Musset-en bere Movement in Art erakusketarako eta hona 
urte batzuk geroago zer idatzi zuen: “Alde handia dago ezagutza ere-
mu jakin batean berriak diruditen ideien eta eremu berri bat sortzen 
dutenen artean”2�. Ezin da zehazkiago laburbildu Picasso eta Du-
champ-ek XX. mendean jokatu zuten papera.
 Baldintza postmodernoak parentesi artean utzi du eremu berri 
bat sortzeko ahalbidea eta zita eta jabetzearen artean mugitzen da. 
Zita, iraganeko zati bat hartu eta kontestu berri batean txertatzen de-
nean; jabetzea, obra bere osoan hartzen denean, probokazio bezala 
edota baita sortzeko ezintasuna demostratu nahi denean. Zitazioak 
museoko obren zatiak erakarri eta orainaldi eternoaren diskurtsoan 
integratzen ditu. “Bere eredua zita bibliografikoa da, bere espiritua 
auctoritas-ena eta bere metodologia fragmentazioarena”28. Jabetze 
estrategiak, ordea, arte obra bere osoan eskuratzen du, bere presen-
tziaren erabateko biribiltasunarekin eta usurpazioaren pasio delikti-
boarekin orainaldira erakartzen du. Delay Glass obran Txuspo Poyok 
jarrera ezberdina hartzen du, artista eta kolaborazio itun moduko bat 
artista eta Arte Historiaren artean edota, zehazkiago adierazteko, 
sorkuntza bidean ikerketa historiografikoarekin kointziditzen duen 
orientazio artistikoa. Artista eta kritikariaren arteko ituna, modernita-
teak, hots, 1912an Almanaque del Blaue Reiter eta 1969an Joseph 
Kosuth-en Arte eta Filosofia bien bidez, onetsi duen bereizketa ho-
rren bakezkoa.
 Originaltasun eta autentizitate, obra original eta egiletasunari lo-
tutako kontzeptuak eraistea praktika diskurtsibo bat da museoak, 
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historialariak eta artistak partekatzen dutena. XIX. mendean zehar 
erakunde hauek guztiak asko saiatu ziren kopiak ugaltzen ziren ma-
kinen munduan originalaren balioa mantentzen. Egiletasun eta ori-
ginaltasunaren nozioen dekonstrukzioa dela eta postmodernitateak 
probokatu du zisma objektu artistikoaren estatusean.
 Txuspori buruzko testuan Nico Israelek adierazten duen bezala, 
animazioak ez du helburutzat mundu errealean erreferente optikorik 
gabeko pelikula bat sortzea, baizik eta baita ere iragan geldia mu-
gimenduan jartzen duen atzera begirako ikuspegia, ber-demostratu 
hainbat demostratzen duena: “Animazioak, aurreragoko ilustrazio es-
tatikoa denez, funtzio pedagogikoa du (¿‘hezkuntza programa’?): bere 
historian zehar animazioa zerbait demostratzeko izan da erakutsia”29. 
Nolabait esateko, Delay Glass-ek, eskailera jaitsiz, Beira mugimen-
duan jartzen duen heziketarako berreraikuntza horrek, William Car-
los Williams-ek Duchamp-en “isiltasun inteligente eta suntsitzailea”-ri 
dedikatu zizkion hitzen ukatzaile bezala funtziona lezake. Williams-ek 
idatzi zuen: “Ez dago koadroentzat pintura baino beste komentario-
rik, abestientzat musika baino, olerkientzat poesia baino: lan egiten 
bada, lan egiten da; lanik ez bada egiten, ez da lanik egiten eta ez 
dago ezer gehiagorik esateko”30. Poetaren hitzak, bere xalotasun pro-
bokatzailearekin, sortu/komentatu oposizioan kokatzen dira, Delay 
Glass-ek ez eraginkor bihurtzen duen dialektikan, zeren eta pelikula 
hau pintatu eta, azpititulu bezala, Beira handia den modernitate hasi 
berriaren koadro handi horretan baitago inskribatua. Beira handia-
ren edota ready made batzuen berreraikuntza materialak ez bezala, 
Delay Glass mundu birtualekoa da eta agertzeko bere esparrua pan-
taila du. Eta mihisea, argazki papera edo beira ez bezala, pantaila ez 
da inskripzio azalera bat, bertan proiektatutakoak ez du aztarnarik 
uzten, alderantziz baizik, beti proiekzio gehiagotarako espazio garbi 
huts bezala agertzen da. Pantailak, ispiluak bezalaxe, dena islatzen 
du baina ez du ezer mantentzen31. Beira Handiak, zenbait zentzutan, 
gainean proiekzio bat duen pantaila batek bezala funtzionatzen du, 
non azaleraren parterik handienak garbi eta huts irauten duen, Du-
champ-ek Egintza sortzailean defendatzen zituen ikuslearen ekarpe-
nak baino ez liratekeen geroko proiekzioekiko irekia. 
 Duchamp-ek atsegin zuen dimentsioen joko logikoa. “Kontuan 
izanik hiru dimentsioko objektu batek jaurtitako itzala zedarritu zi-
tekeela… analogia intelektual hutsez soilik kontsideratu nuen… era 
hotzean ikusten dugun hiru dimentsioko objektu oro ezagutzen ez 
ditugun lau dimentsioko zerbaiten proiekzioa dela”32. Esan nahi bai-
ta, hiru dimentsioko bolumen oro hipergorputz batean zeharkako 
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sorbatz kontsideratzea dela, baita eraikuntza mental hau gure uler-
menak jaso ezin badu ere. Delay Glass-ek ez du n+1 dimentsioen 
anpliazio honekin jarraitzea baino egiten, makinaren funtzioa diment-
sio tenporalean erantsiz, makineria hori diskurtso zinematografikoan 
inskribatuz. Argudio honekiko, interesgarria da Abel Gance-k Auguste 
Lumière-ri zuzendu zizkion hitz enfatikoak gogora ekartzea: “Zure as-
makizuna, Lumière jauna, gure gramatika da, gure hizkuntza, izateko 
gure arrazoia. Hirugarren dimentsiora iritsi baino lehen, zuk jada giza-
kiaren espiritua hornitua zenuen laugarren dimentsioa susmatzera bi-
deratuko zuen begiaz”33, aldiberekotasuna, denbora eta espazioaren 
nozioa ezabatuz.

Zine anemikoa elikatzen

 Delay Glass-ek gorputz metalikoak eraikitzen egiten du lan, zine 
anemikoa elikatzen. Nahiz eta Mariée ez izan eme esekia edota nahi 
baduzu eskeletoa baino; nahiz eta Célibataires ez izan uniforme eta li-
breen hilerria baino, gas desiragarriz puztutako moldeen hilerria; gor-
putzak haragi metalikoan marraztuz, zinea anemikoa izateari utzi eta 
hemoglobinaren erregimenean sartzen da. Beira handia berrezartzea, 
Duchamp-entzat, berriro hura gorpuztea zen edota, bestela esateko, 
Étant donnés-era hurbiltzea. 1936ko udan konpondu zuenean, Hen-
ri-Pierre Roché lagun minari idatzi zion: «Bi aste gehiago eta Mariée-k 
berriro oinak izango ditu”34. Baina errestauratzeak ere bazuen bere 
historia propioarekin zerikusirik. New Yorketik Frantziara itzultzean, 
udaren hondarrean, honela idatzi zion orduan obraren jabea zen Ca-
therine Dreier-i: “Bidaia hau iraganean igarotako benetako opor mi-
resgarriak izan da”35. Baina Duchamp nagiak inoiz benetan lan egin 
bazuen, 1936ko udan izan zen. Ez zen kontua bere iraganaldia erres-
tauratzea, baizik eta lehenik eta behin pitzadurak sortu zituen zoria 
berriro lataratzea; areago obra ez baino akzidentea bera babestea. 
Honela aitortuko zion geroago James Johnson Sweeney-ri: “Zenbat 
eta gehiago begiratzen diodan, orduan eta gehiago ditut atsegin pi-
tzadurak”. Edota areago, bere balio estetikoa justifikatu nahirik: “Ez 
da txikitutako kristala. Forma dute. Badago simetria bat zartadura 
horietan… badago halako asmo moduko bat, ni erantzule ez nauen 
intentzio bitxi erantsitako bat, obrak berak sortu duen intentzio bat, 
nik deitzen dudan ready-made intentzioa eta errespetua zor diot”36.
 Xakeko finta bat bezala –benetako Trébuchet [tranpa] bat- Delay 
Glass-ek obra originalaren titulua eta azpitituluaren posizioa alteratu 
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egiten ditu, original atzeratua aurreratuz. Boîte verte-ren ohar batek 
zera adierazten du “Azpititulu modukoa” izeneko paragrafoaren bi-
dez: “Atzerapena beiran. Erabili atzerapena koadro edo pinturaren or-
dez”3�. Geroago, Duchamp-ek Pierre Cabanne-ri aitortu zion obraren 
kontzepzioan gaiak ez zuela garrantzi estrategikorik: “Nik atzerapena-
ri neuk ere adierazi ezin nuen zentzu poetikoa eman nahi nion. Une 
hartan atzerapen hitza gustatu egin zitzaidan, batek hor zehar aurki-
tzen duen esaldi bat bezala”38. Nahiz eta esaldi hau -Boîte verte-eko 
lehen oharrean- ase arte aipatua izan, darraionari ez zaio hainbes-
teko arreta jartzen: “Beirako koadroa beirako atzerapen bihurtzen 
da -- baina beirako atzerapenak ez du esan nahi beirako koadroa. 
Delako gauza hori koadroa dela kontsideratzeari uko egitera iriste-
ko era sinple bat besterik ez da”39. Egia da irekitzeko proposamen 
honek -gauza koadroa izan daiteke, baina ez da nahitaez izango- Du-
champ-en proiektu pertsonalaren barruan funtziona dezakeela, baina 
halaber da egia geroko bere traiektoriak posible egiten digula atzera 
begira iragartzea Duchamp-ek irekitze hori geroaldiari aplikatzen zio-
la: “beirako atzerapenak ez du esan nahi beirako koadroa” esaldia 
beirari buruzko pelikula den Delay Glass-i bidea irekitzen dion jarrera 
bat da.
 Nahiz eta Duchamp-ek adierazi Beira egitera bultzatu zuen ideia 
izan zela “exekuzio hutsa… hitzaren zentzu normalean, estetika orori 
uko egitea. Kontua zen pintura berriaren beste agiri bat ez egitea”40.
 Exekuzioa luzatu eta luzatu egin zen harik eta iritsi beharreko 
asperkeria heldu arte, agian hainbeste beldur sortzen duen gus-
tua41 agertu arte. Gabrielle Buffet-Picabiak idatzi zuen Beira handia 
Marcel Duchamp-entzat obra tiranikoa izatera iritsi zela, bere ohar 
gehienak erredaktatu zituen 1912-15eko eztanda sortzailearen den-
boraldiaren ondoren behartua izanik transkripzio mekaniko hutsa 
egitera, zortzi urtez iraun zuen ingeniari-lan zehatza. Hauxe da retard 
en verre adierazpenaren zentzuetako beste bat, nahiz atzera begi-
rakoa izan. Entrebista batean Duchamp-ek deklaratu zuen: “Denbora 
asko hartu zidan ezin nuelako egunean bi ordu baino gehiago lan 
egin. Beira benetan interesatzen zitzaidan, baina ez amaitu beharra 
sentitzeraino. Ez ahantzi pertsona nagia naizela. Eta, bestalde, garai 
hartan ez nuen erakusteko ez saltzeko asmorik. Lan egiten nuen, 
baina beste asmorik gabe; nire bizitza honelakoa zen”42. Txuspo Po-
yok bere gain hartu du -atzerapen paraleloan- bere funtzioa puntuan 
jartzeko eginkizun tiranikoa, darabilen animazioak bereskuratzen di-
tuelarik ez bakarrik obra originalaren formak, baita hau ekoitzi zen 
garaiko klima morala ere. 
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 Wilson eta Kelling-ek 1982an enuntziaturik, Beira hautsien teoria-
k postulatzen du “desordenak krimena bideratzen duela”. Auzo ba-
tean puskaturiko leihoak ez badira konpontzen, hango abandonu gi-
roa kriminalak bertaratzeko egokia bihurtzen da, lurralde degradatua 
“legerik gabeko eremu bezala” ikusten dutelako. Edota alderantziz, 
zonalde degradatu batean, leihoak konponduta edukitzeak legearen 
presentzia adierazten du eta gaiztaginen jarduera urruntzen. Gaur 
egun, arte garaikidean ezin konta ahala pitzadura -eteteak baino are-
ago- ikusten ditugun honetan, Txuspo Poyok bere denbora eman dio 
konpontze lanari, zati hautsiak berreraiki eta eransteari. Eta ez non-
bait arte modernoaren sortzailearekiko leialtasun deklarazio bezala, 
ezta amodiozko gutun min bezala ere, zeren eta Pessoak oharrarazi 
baitzuen amodio gutunak barregarri geratzeko arriskua zegoela, bai-
zik eta legatu modernoarekiko erantzukizunez gaurko teknologiaren 
oinarriez baliatuz. Bere obrari egiten zitzaizkion testu kritikoekiko 
hain eszeptikoa zen Duchamp -hain eszeptikoa ezen ez baitzen saiatu 
ere egiten jardukitzen-, emozionatua sentitu zen Richard Hamiltonek 
egindako Boîte verte berreraikuntza tipografikoarekin, agian lana ze-
lako eta ez komentarioa, agian irudiarekin egindako lana zelako espe-
kulazio intelektuala baino areago. Duchamp txunditurik irudikatzen 
dut Delay Glass-en aurrean eta autorea emeki zoriontzen Beira Han-
dia eguneratzen egindako bere lanagatik, bere “geroaldia”-ri bidea 
erraztu diolako.
 Nahiz eta Duchamp-ek hilabeteak eman zituen West Redding-en, 
Connecticut, lan gogorrean Beira Handia errestauratzen, Catherine 
Dreier-en egoitzan, ironiaz “iraganeko oporrak” deitu zion denboral-
dian, galdera -edo susmoa- beti egon da hor zehar, eta William Anas-
tasi-k formulatu zuen klarki bere Nork hautsi zuen Beira? testuan, 
non iradokitzen duen artista bera izan zela ezbeharra kausatu zuena. 
Anastasi-k, Duchamp-en eta John Cage-ren lagunak entseguaren kopia 
bat bidali zion artistaren beste lagun bati, Dorothea Tanning-i, Max 
Ernst-en azken emazteari. Eskuizkribuari egindako komentario beza-
la, Dorotheak idatzi zuen: “[Duchamp-en baitan] Dena da formula eta 
kalkulua. Proiekzio zorrotz honek ez du ezertxo ere ausazkorik uzten, 
artistak hainbat aldiz inbokatu zuen indar haren baitan”. Man Ray-k be-
rak 1924ko Autoerretratu batean irudia bi domeinutan banatzen du, 
adimen eta gorputzean, eta pitzaduren iradokizun bat eransten dio. Ar-
gazkia 1924koa da, hots, Brooklyn-dik itzultzean Beira Handia hautsi 
baino bi urte lehenago, baina argazkiko manipulazioa geroagokoa da. 
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Argazki oinak

1. (Orr. 84) Marcel Duchamp, Beira Handiaren pitzaduren diagrama, 1939, 
Philadelphia Museum of Art.
2. (Orr. 84) Jimmie Durham, A Stone from Metternich’s House in Bohemia, 
199�.
3. a eta b. (Orr. 84) Runa Islam, Be The First To See GAT See As You See It 
pelikulako bi fotograma, 2004.
4. (Orr. 85) Man Ray, Autoportrait, 1924. 
5. (Orr. 85) Edward G. Robinson zauritua Little Caesar Mervyn LeRoy-ren 
pelikulako fotograma batean, 1930. 
6. (Orr. 85) Bandalismoa neurtzen. Broken Windows James Q. Wilson eta 
George L. Kelling, The Atlantic Monthly, 1982ko martxoa.
7. (Orr. 85) Puitt-Igoeko eraikin bandalizatuak, St. Louis, Missouri, USA. 

 Duchamp-ek egin zuen amerikar arteari buruzko liburu baten gai-
neko azalarentzat (jacket) uniforme marrazki txiki hau (chaqué), baina 
editoreak ez zuen ulertu librea zuen liburuaren txantxa tautologikoa 
eta argitaratugabeko pieza bezala geratu zen. Hizkuntzarteko txan-
txaz harago, Duchamp ironizatzen ari zen Beira Handiko solteroen 
uniformeak eta bere ezkontza-uniformearen arteko amildegiaz. Hain 
zuzen ere, 192�an Duchamp automobil industriako aberats baten 
alaba Lydie Sarazin-Levassor-ekin ezkondu zen, baina matrimonioak 
bost hilabete bakarrik iraun zuen. Bikotearen argazki ofizialean, artis-
tak ohi ez bezalako esku-larru zuri batzuk daramatza, baina ez ditu 
jantzi, eta hain zuzen ere bere eskuinean uso bat irudikatzen dute; 
Sevillako parke batean bai ageri du usoa, bi urte geroago, Katherine 
Dreier laguna ondoan zuela, zeinekin “matrimonio solteroa” moduko 
zerbait partekatu baitzuen hainbat hamarkadatan.
 Pantomima Temple de l`Étoile eliza protestantean ospatu zen Ave-
nue de la Grande-Armée-ko 51n, Momtparnassen. Ospakizunari Lo-
hengrin abestuz eman zitzaion hasiera, Lydie “garai hartan oso wag-
nerianoa” baitzen. Marcel aldarera… Suzanne bere arrebaren eskutik 
iritsi zen! Irteeran, Man Rayk lortu zuen Kikiren laguntzarekin gertaera 
sozial handiaren esklusiba -bertan zen “Montparnasse osoa”-, ez zuen 
onartu inguruan beste argazkilaririk. Berak filmatu zuen ezkonberriak 
tenplutik irteten. 
 Etorritakoek uste zuten Marcelek edo Francis Picabiak keinu 
dadaistaren bat egingo zuela, baina ez zen horrelakorik gertatu. Ez 
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zegoen Dada fartsaren beharrik, zeremonia osoa baitzen halaxe. Ia 
krudelkeria den ironiaz, ezkontzaren pantomima andregaiaren aita-
rekin azpilanean bilbatu zuen Francis-ek ezkonduei egindako oparia 
akuarela bat izan zen Union d’intellectuels tituluarekin, andregaiaren 
trebakuntza intelektual eskasa adierazi nahirik eta halaber adostu-
tako ezkontzaren makinazio ekonomiko hutsaren izaera. 
 Urteak geroago Lydiek oroitzapen-liburu xalo eta beldurgarri bat 
idatzi zuen, Un échec matrimonial. Le coeur de la mariée mis à nu 
par son célibataire même, non bere burua Lydiotte kontsideratzen 
zuen, urteetan beste batzuei idatzitako gutunetan ere erabili zuen 
izena. Lydiek benetako antipatia zion Man Ray-ri, «gizontto harroputz 
maltzur diruzaleari”. Marcelek eskatu zion bere andregaiaren argazkia 
egin zezala eta Man Ray-k irudi konbentzional honekin lortu zuen mo-
deloari zion antipatia osoa erakustea.

Argazki oinak

1. (Orr. 86) Marcel Duchamp eta Lydie Sarazin-Levassor Parisen beren ezkon-
tza zibilaren egunean, 192�ko ekainaren �an.
2. (Orr. 86) Marcel Duchamp, Jacquette, New York, 1956. 
3. (Orr. 86) Marcel Duchamp/Man Ray, Rrose Sélavy, c. 1920-21. [lovingly 
Rrose Sélavy alias Marcel Duchamp]. Man Ray, Suzanne Duchamp, c. 1925.
4. (Orr. 87) Marcel Duchamp eta Katherine Dreier Sevillara egindako 
bidaia batean, 1929.
5. (Orr. 87) Francis Picabia, Union d’intellectuels, 192�. 
6. (Orr. 87) Man Ray, Lydie Sarazin-Levassor eta Marcel Duchamp-en 
ezkontza erlijiosoan filmaturiko pelikulako fotograma Temple de l’Étoile elizan, 
192�ko ekainaren 8an. 
7. (Orr. 87) Man Ray, Lydie Sarazin-Levassor Duchamp-en erretratua, Paris, 
192�. 
8. (Orr. 87) Marcel Duchamp et sa soeur Suzanne. Blainville, c. 1900. 

 New Yorkeko hiriaren sarrera presiditzen duen Askatasunaren 
Estatuaren benetako izena La liberté éclairant le monde da [Aska-
tasuna mundua argitzen)]. Emigrante guztiek bezalaxe, Duchamp-
ek ere horixe ikusi zuen lehenik 1915ean hirira joan zenean. Urte 
asko geroago, biluzik eta hankak zabalduta etzanik, Éros éclairant 
son sex bihurtu zen eta jada ez zen harro agertzen hiriaren sarre-
ran, ate baten atzean ezkutaturik baizik. Duchamp-ek idatzia zuen 
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“askatasunak haragi bihurtu behar du”. 1946an Étant donnés… 
hasi zuen urtean, Duchamp-ek André Breton bere lagunaren poe-
ma bilduma baten azala egin zuen eta estatuaren sexua aldatu 
egin zuen poeta frantsesaren aurpegia erantsiz, agian jada ez zela 
askatasun politikoa adierazi nahiz, surrealismoan argitzen zuen 
inkontzientearena baizik. Aurreko hamarkadan Man Ray-k Jac-
queline Lamba fotografiatu zuen askatasuna adimenaren barnea 
argitzen bezala.
 Baina gas argia askoz lehenagotik zetorren. Bossuet Eskolako 
bere klasean asperturik, Marcelek sabaira begiratu eta aretoa ilu-
minatzen duen Bec Auer -gas lanpararen modelo bat- marrazten du. 
Beira Handiari buruzko lehen oharretan, berriro agertzen da gasa, 
ur-jauziaren ondoan. Nola nahi ere, Étant donnés…-ren azken for-
mulazioaren jatorriaren oroitzapenak areago dirudi direla Argia 
eta Gasa, askatasunaren estatua eta, bereziki, L’Origine du monde 
Coubert-en biluzi misteriotsu eta esplizitua, zeini Duchamp-ek pu-
bisean ile-mozketa arretatsua egin dion. Lydie Sarazin-Levassor-ek 
komentatzen du nola Marceli “laztura gaindiezina” sortzen zion gor-
putzeko biloak eta nola ezkondu eta gero gorputz osoa depilatzeko 
eskatu zion adeitsuki.
 Rostro de Mae West utilizable como apartamento surrealista 
izeneko Daliren piezan, 1934-35ean egina, Mae West-en buruaren 
lehen plano sarkor bat ikus dezakegu, hogeita hamarreko urteetako 
zine eta mass mediako sinbolo sexual bat, nabarmenki zabaldutako 
gortinen atzean, zeinak sartzera eta anatomia praktikagarri horretan 
paseatzera gonbidatzen baitu modeloaren ezpainetan eserita amait-
zeko. Dalik aurpegiko parte funtsezkoenak bildu eta multzoak bere 
nortasunaren giroari egiten dio aipamen: musu eske dagoen emaku-
me izukaitza. Étant Donnés…-ren operazioa alderantziz egina izan da: 
atea itxita dago eta emakumearen gorputza elipsi bat bezala agertzen 
da: ez dago aurpegirik, sexua bakarrik. Dalik iragarria zuen anatomia 
praktikagarriaren eta sexuaren arteko identifikazioa Mae West Lips 
Sofa sofarekin, 1936 eta 193� urteen artean egina, erretratatuaren 
gorputzean penetratzeko idearen bidez. Étant Donnés…-ren sexua 
dago bakarrik gas argiarekin iluminatua, ez dago identitaterik; sexu 
bilogabetuaren lehen planoa, aurpegirik gabeko emakume batena. 
Coubert-ek ere ez zuen erakutsi, erretratatua Madame de Loynes 
izan arren, Otomandar Inperioaren Parisko enbaxadore eta Coubert-
en komitente zen Khalil Bey-ren maitalea. Étant Donnés…-ko gorput-
za Maria Martins-ena da, berrogeiko urteen erdialdean Duchamp-en 
maitalea.
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 Argazkiko ministroak bederatzi dira eta denak bigotearekin. Kan-
po Arazoen Ministerioko kabinetea da Duchamp-ek Beira lantzen 
duen aktibitaterik handieneko garaian.
 Argazkiaren egileak ere, Henri Manuel, egin zion Beira Handiari 
Salvador Dali eta Galaren gaininpresio fotografikoen serie interesgarri 
bat altzari arrazionalisten ondoan iradokizun interesgarriekin.

Argazki oinak

1 eta 2. (Orr. 88) Marcel Duchamp, Étant donnés: 1º la chute d’eau, 2º le 
gaz d’éclairage, 1946-1966.
3. (Orr. 88) Maria Martins 1948an.
4. (Orr. 88) Eugene Amaury-Duval, Portrait de Madame de Loynes (183�-
1908), 1862.
5. (Orr. 88) Gustave Courbet, L’Origine du monde, 1866. 
6. (Orr. 89) Mae West. Aktoresaren argazkia Salvador Dalik ukituak eman 
aurretik. 
7. (Orr. 89) Salvador Dalí, Interior utilizable como apartamento surrealista, 
1934-35.
8. (Orr. 89) Marcel Duchamp-entzat gasa kobratzeko abisua, Paris, 1934. 
9. (Orr. 89) Marcel Duchamp, Étant donnés Maria, le gaz d’éclairage et la 
chute d’eau, 1948-49.
10. (Orr. 89) Henri Cartier-Bresson, Nude dans l’eau, 1945. 
11. (Orr. 90) Henri Manuel, Le cabinet du Ministre des Affaires Étrangères, 
pendant la Première Guerre Mondiale: Louis Hermitte, Philippe Berthelot, le 
comte Peretti de la Rocca, Henri Ponsot. 1914-1918.
12. (Orr. 90) Henry Manuel, Dalí eta Galaren erretratua, Paris, c., 1932. 
13. (Orr. 90) Marcel Duchamp, Young Cherry Trees Secured Against Hares-en 
azala, André Bretonen poemak, New York, 1946. 
14. (Orr. 91) Frédéric-Auguste Bartholdi, La Liberté éclairant le Monde, 1886.
15. (Orr. 91) Étant donnés …ko Bec Auer lanpararen xehetasuna.
16. (Orr. 91) Marcel Duchamp, Suspentsioa (Bec Auer), École Bossuet, 1903-04.
17. (Orr. 91) Man Ray, Jacqueline Lamba Breton, 30eko urteak. 

 René Clair-en laguntza profesionalarekin, Francis Picabiak erakutsi 
zuen Entr’acte-n solteroek beheko beren aterpetik andre ezkonduaz 
luketen ikuskera. Aski zen Beira biratzea, eta bere eremu-ikuspena al-
datzea, makina geometrikoa Étant Donnés… iragartzen duen aparatu 
voyeur bihurtzeko. Dirudienez Duchamp-ek egiaztatu egin zuen Beira-
ren posibilitate birakaria Autoportrait mou du Salvador Dali avec du 
bacon filmazioa onartu zuenean, non agertzen den Dalirekin xakean 
jokatzen beirazko zoladura batean, zeru aratz baten gainean inmate-

ANDR EGA I A
B E H E T I K



11�

rialki flotatuz. Bi artistak, nahiz eta begirada ikusleari zuzendua eduki, 
“de l’autre coté du verre” daude kokatuak, Beira Txikiaren tituluko ins-
trukzioek adierazten duten bezala. Eta aldi berean Étant Donnés-ren lu-
rrazpiko ikuspegi bat eskaintzen digu, zeinen zoladura xakeztatua den.
 Beira Handiaren goiko zonaldea dominatzen duen hodei zulatua-
ren forma da Andregaiaren jantzia edota agian dandarra bakarrik eta 
Duchamp-ek bere oharretan Esne Bidea deitzen dio. Hain zuzen ere, 
behetik ikusita, solteroen kokapenetik, Andregaiaren jantziak zerutiko 
agerpenaren antza hartzen du. Picabia eta Clair-en pelikulan, dant-
zariak hodeia edota konstelazioa dirudi, solteroarentzat izar posible 
bakarra bere deseoa betetzen duen huraxe bera bailitzan. Entr’acte-ko 
objektua -Duchamp-en baitan hain ohikoa den bilo trafikoari jarraituz 
-L.H.O.O.Q., Tonsure, Étant Donnés… gertatzen da dantzari bizarduna 
dela à la manière de Erik Satie, pelikularen soinu bandaren egilea. 
 Amore emateko prestuago, Jean Cocteau-k maitaleak belo-izara 
batean biltzen ditu, hau ere hodei partekatua delarik.

 Argazki oinak

1. (Orr. 92) Salvador Dalí eta Marcel Duchamp beira gainean xakean jokatzen 
Autoportrait mou du Salvador Dalí avec du bacon, Jean-Cristophe Averti-ren 
pelikulan.
2, 3 eta 4. (Orr. 92) Francis Picabia, René Clair, Entr’acte pour Relâche, 
Ballets Suedois, Théâtre des Champs-Elyssées, París, 1924.
5 eta 6. (Orr. 93) Marcel Duchamp, A Bruit secret, 1916 eta grabatutako 
inskripzioaren eskema. 
7. (Orr. 94) Robert Rauschenberg, Untitled (Sue), c. 1950.
8. (Orr. 94) Man Ray, Modako argazkia, 1934. 
9 eta 10. (Orr. 94) Entr’acte: Inge Fries suediar dantzaria Erik Satie bezala 
mozorrotuta.
11. (Orr. 94) Jean Cocteau, Les Enfants terribles, 1949. Au ciel des tragedies. 
André Dino-ren argazkia. 
12. (Orr. 95) Gloria Swanson in Her Love Story, Paramount, 1924.
13. (Orr. 95) Marcel Duchamp, Piston de courant d’air, 1914.
14. (Orr. 95) Man Ray, Untitled (Marcel with Wig), 40ko urteak. 
15. (Orr. 95) Man Ray, Untitled (Juliet with Wig), 40ko urteak. 

 Hil baino urtebete lehenago, Duchamp eta Teeny bere bigarren 
emazteak Bobby Fisher-i lagundu zioten Monte-Carloko Xake Txape-
lketara, eskualde honetan Duchamp-ek hainbat arrakasta izan zuelarik 
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hogeiko urteetan. Bobby Fisher-ek 24 urte zituen, baina bere baitan 
bildutako gazte bat zen eta Duchamp-etarrak gidari eta interprete izan 
zituen. Duchamp-ek New Yorken ezagutu zuen Bobbyk 12 urte zitue-
nean eta Manhattan Chess Clubera joan ohi zen kolegiotik irten eta Bro-
oklynen metroa hartu ondoren. Fischer-ekin Monte Carlora egindako 
bidaiaren ondoko hainbat hilabete geroago, 1968ko martxoaren 5ean, 
Duchamp-ek berriro ekin zion bizio zaharrari: Toronton Teeny-rekin ba-
tera John Cage-ren aurka jokatu zuen performance musikal batean, Re-
union deitua: funtsean, mikrofonoz “prestatutako” taula bat zen, zeinak 
plano sonoroan erregistratzen baitzuen partidaren aurkaritza espaziala.
 Xakea, ordea, hau da, artearen desbiazioa, aspalditik zetorren. 
Dalik somatu zuen fitxen egitekoa jatea zela eta Marceli eskaini zion 
hatzak eta hortzak zituen xake bat, eskutik ahora, edo ahotik zerebro-
ra, non Dalik zituen bere barailak. Lehen solairutik hasita, Brodwayn 
Lincoln Arcade eraikinean, Duchamp-en estudio guztiek xake taula-
rekin marraztutako mural bat zeukaten. Hantxe makinatzen zituen 
bere intelektoaren mugimenduak. Baina hainbeste porrot izan ondo-
ren -hogeiko eta hogeita hamarreko urteetan Duchamp-en xake bizitza 
bereziki porrota izan zen- artistak taula erabilgarri bat asmatu zuen, 
etxerik gabeko bere existentzian lagun izan zekion. 1924an, Man Ray-
ren ondoan, “au plein air” xakelari bezala agertu zen -partida ur-jario 
handi batek etenarazi egin zuen- baina berehalaxe Duchamp ez artis-
tarena egiten hasi zen, xakelari profesionalaren librea anodino baten 
itxurapean. Bere indar guztiekin saiatu zen, baina ez zuen lortu. Lydie 
bere lehen emazteak xehetasunez kontatzen du nola fisikoki eta men-
talki akituta geratzen zen txapelketen ondoren eta nola ondorioz beren 
sexu-harremanak hondatu egiten ziren. 
 Duchamp-en baitan xakelariaren uniformea artistarenaren alterna-
tiboa da. Entr’acte pelikulan heroi bat bezala hasi zen. Gero geldiagotu 
egin zen: lau eskuekin idatzi zuen Vitaly Halberstad-ekin, bi peoirekin 
partida final bati buruzko testu eraginik gabekoa, txapelketa asko jo-
katu zituen, nahiz eta ia denak galdu zituen, 1921 eta 192� urteen 
arteko munduko txapelduna zen Capablanca handiarekin berdinketa 
lortu zuen, torneo anizkoitz batean, xakeko denbora arina sartu zuen 
abangoardiako arte-mundu latz gogor hartan, baina azkenean, bere ba-
lentria nagusia, geroaldian txertatuko duena, anartean oraindik ia umea 
zen Bobby Fisher-i Monte-Carloko Xake Txapelketan laguntzea izan zen. 
Hara ondorioak: “Artista eta xakeko jokalariekin izan ditudan harreman 
estuek ondorio honetara eraman naute, alegia, artista guztiak ez badira 
ere xake-jokalariak, xake-jokalari guztiak badirela artistak”.
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Argazki oinak

1 eta 2. (Orr. 96) Salvador Dalí, Marcel Duchamp-i dedikatutako xake-jokoa, 
1968.
3. (Orr. 96) Duchamp eta Man Ray xakean jokatzen Entr’acte-n, Paris, 1924.
4 eta 5. (Orr. 97) Reunion, Ryerson Theatre, Toronto, Kanada, 1968.
6. (Orr. 97) 1924ko Frantziako Xake Txapelketan parte hartu zutenak, Stras-
burg. Duchamp, zutik, ezkerretik bigarrena. 
7. (Orr. 97) Bobby Fisher vs. Boris Spassky, Reykjavik, 19�2. 
8. (Orr. 98) Étant donnés…-ren alboko eskema, Jean-François Lyotard-ek 
ezarria. 
9. (Orr. 98) Man Ray, Fotomontajea Vitaly Halberstad eta Marcel Duchamp-
en irudiekin, Paris, 1932. 
10. (Orr. 99)????
???????
11. (Orr. 99) Marcel Duchamp, Poltsiko-xakea, 1961-64.
12. (Orr. 99)?????

 Bizkarrean idatzitako adierazpen legal honekin, Blainvilleko no-
tarioaren semeak Richard Hamilton-en aparteko lana santzionatu 
zuen, 1966ko ekainean ospatutako Londresko Tate Galleryrako 
erakusketa erretrospektiborako Beira Handiaren erreplika agin zue-
nean. Aurretik Ulf Linderen erreplika zegoen Stockholm-erako egina 
eta artista 1980an hil eta gero, Art Museum of the College of Art 
and Sciences-en kontserbatzen dena, Tokyoko Unibertsitatean. Fila-
delfiako originala mugitu ezin denez, oso hauskorra delako, eta segu-
raski badira arrazoi teknikoak horretarako, hala ere Duchamp-entzat 
hauxe zen beharrezko koartada, orginalak zuen aura hura galtzen ari 
zenez, erreplikak ekoizteko. Hamilton-en kopia konplizitate, adiski-
dantza eta harreman pertsonalen giro batean egin zen. Ulf Linde-re-
nak badu meritu handiagorik, zilegi bazaigu hori esatea, distantziaz 
egina baita, informazioa korrespondentziaz soilik helaraziz, eta are-
ago zerbitzu bokazioz konplizitatez baino. Duchamp Stolckholm-era 
joan zenean Linderen lan fanatikoaren emaitza ikustera, berehalaxe 
kitzikatu zuen originala ikustera Filadelfiara joan zedin –Ulf Lindek ez 
zuen hegazkinean bidaiatzen- eta honek ezezkoa eman zion hegan 
egiteko zuen beldur paralizanteagatik, nahiz eta ziur aski urteetan 
asko fantasiatu zuen originalarekin aurrez aurre jartzeko izuagatik 
izan.

“ P o u r  C o p i e  C o n -
f orme ”
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Argazki oinak

1. (Orr. 100) Marcel Duchamp, La Mariée Mise à nu par ses Célibataires, 
même, kolorezko arkatza paperean, 1913. 
2. (Orr. 100) Marcel Duchamp, Élevage de poussière, 1920. Man Ray-ren 
argazkia.
3. (Orr. 100) Vogue-ren azala, 1945eko uztaila. Argazkia: Edwin Blumenfeld.
4. (Orr. 101) Marcel Duchamp, Le Grand Verre completé, 1965. 
5 eta 6. (Orr. 101) Richard Hamilton Beira Handiaren bere erreplikan lanean, 
1965.
7. (Orr. 102) Marcel Duchamp Beira Handiaren Ulf Linde-ren erreplikaren 
aurrean paraturik Pasadena Art Museum-eko erakusketa erretrospektiboan, 
Pasadena, Kalifornia, 1963. 
8. (Orr. 102) Ulf Linde, Beira Handia, 1961, erreplika, Moderna Museet, 
Stockholm.
9. (Orr. 102) Marcel Duchamp, Beira Handia, 1980, erreplika, Art Museum 
of the College of Art and Sciences, University of Tokyo.
10. (Orr. 103) Ulf Linde eta Marcel Duchamp Beira Handiaren erreplika 
manipulatzen, Stockholm, 1961.
11. (Orr. 103) Marcel Duchamp, Richard Hamilton, The Bride Stripped Bare 
by her Bachelors, Even (The Large Glass) 1915-23, erreplika 1965-6. Tate 
Gallery, Londres.
12. (Orr. 103) Ulf Linde (bigarrena ezkerretik) eta bere lan ekipoa Duchamp-
en ondoan Beira Handiaren erreplikan, Stockholm, 1961.

 Jean Suquet-ek, Beira Handiaren komentarista oparoenetako 
bat, 1993an egin zuen Dominique Lambert-ekin batera izaera aka-
demikoa zuen pelikula bat non historialariak, Beira Handiaren proie-
kzio baten ondoan jarririk, adierazten duen bere zentzua eta funtzio-
namendua, gero bere hitzaldiaren ondoren desagertzeko konturatu 
ez ginen ate batetik. Aldi berean, Digital Equipement France ekipo 
zabal batekin, eta Suquet-en beraren ikuskapen intelektuala medio, 
3Dko bi animazio egin ziren, Beiraren goiko eta beheko parteen me-
kanismoa erakusteko espezifikoki dedikatuak. Mark Jones-ek zuzen-
du zituen 1999an bi animazio Broyeuse de chocolat-en zentratuak, 
«gailu soltero»-aren parte nagusietako bat berau, Beira Handiaren 
behean kokatua. Manchester-eko Unibertsitatean doktoratua, bere 
interesaren helburua bereziki da Marcel Duchamp-ek XX. mendea-
ren hasieran burutu zuen perspektiba biziberritu eta manipulatzen 
ikastea. Lehenengoan, non birringailua oso koloreztatua agertzen 
den, erakusten dira aparatuaren funtzionatzeko ahalbide ezberdinak. 
Bigarrenean, intonazioz originalaren antzekoagoa, zorrozki jarraitzen 
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dira Duchamp-ek Boîte verte-rentzat aukeratu zuen pieza honen gai-
neko oharrak.
 Urte berean, Dennis Summers-ek, 3D StudioMAX erabiliz, egin 
zuen Duchamp-en obra nagusiaren funtzionatzeko eraren gaur arte-
rainoko berreraikuntza “naturalista” eta osatuena. 

Argazki oinak

1. (Orr. 104) Jean Suquet eta Dominique Lambert, Voyage à travers 
le Grand Verre, 1993. 
2 eta 3. (Orr. 104) Jean Suquet eta Digital Equipement France (Arnaud 
Gaudinat, Alain Antone, Thierry Haukingham), 1993.
4. (Orr. 104) Voyage à travers le Grand Verre-en aurkezpenerako esku 
katalogoa Féminin-Masculin, le sexe de l’Art erakusketaren markoan, Georges 
Pompidou Zentroa, 1995eko urria - 1996ko otsaila.
5. (Orr. 105) Stuart Smith eta Mark Jones, Variations on The Large Glass’s 
Chocolate Grinder, 1999.
6. (Orr. 105) Jean Suquet, L.H.O., 199�. Fotomontajea. 
7. (Orr. 105) Julian Baum eta Mark Jones, Variations on The Large Glass’s 
Chocolate Grinder, 1999.
8 eta 9. (Orr. 105) Dennis Summers, The Bride Stripped Bare by Her 
Bachelors, Even …more, 1999.

 Anaemic Cinema gorputzik gabeko proiektu pornografikoa da. 
Zazpi minutuko filma da, hamar disko optiko eta bederatzi disko ca-
lembours tartekatzen dituena. Testua eta geometria aurkitzen dira 
bilduak mugimendu zinematografikoaren paradigmapean. Marcel 
Duchamp-ek egina izan arren, Man Rayk lagundurik -hemen ikusten 
da berriro bi artisten arteko konpenetrazio sakona- filmak Rrose Sé-
lavy-ren copyrigth-a darama bakarrik, piezaren osagarri sexuala na-
barmenduz.
 Anaemic zinemaren inbertsio espekularra da, anemikoa haragi-
rik gabe geratu da, bere sexualitatea geometria hutsa da eta, azken 
estadioan, ideala, platonikoa. Rrose Sélavyren Zine anemikoak gor-
putzak marra sexualki aktibo bihurtzen ditu, mugimendu birakari 
iraunkorrean. Erreferentzia modernoaren pinturan gorputz femeni-
noen agerpenen oparotasun bisualaren aurrean -Coubert, Manet, 
Renoir, Picasso- zine anemikoak sexu agerpenen intentsitatea murriz-
tu egiten du, zerorantz eramanez. Baina bestalde, bere mugimendu 
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etengabearen potentzia zirkularra maitale agorrezinarekin erlaziona-
tzen du, Alfred Jarry-ren surmâle-rekin. Txantxarik eleganteena: txis-
te berdeak kolorerik eta gorputzik gabe. Anaemic Cinema-n, disko 
optikoak biratuz puztu eta hustu egiten dira. Espiralek organo-sail 
bat iradokitzen dute: begia, bularra, sabela, gluteoa, baina batez ere 
baskulazio erritmikoa da egintza sexualaren iradokizuna eskaintzen 
duena.
 Zine zuzendariak filmaketan “Filmatu!” oihukatzen du eta pelikula 
biratzen du kamera barruan, espazioan aktuatzen duten objektu eta 
pertsonen mundu oso bat erregistratuz. Anaemic Cinema-n, ordea, 
kamerak agertzen duenak bere barnean gertatzen dena erreproduzi-
tzen du: desplazamendu espazialik gabeko bira, lurra ukitu gabe ji-
ratuko litzatekeen bizikleta gurpil bat bezala, sukaldeko taburete 
batean jarrita, adibidez. Baina zentzu honetan Anaemic Cinema zine 
solipsista, masturbatzailea bada, espiritu epiko jasoagoko zinemato-
grafiak ere erakusten digu antzeko adibideren bat, Potemkin akoraza-
tua filmeko marinelek “Eguneroko gure ogia, emaiguzu gaur” esaldia 
idatzita duen platera birarazten dutenean adibidez, honela irakurri 
eta ofizialek agindu biblikoa ez dutela betetzen konstarazteko.

Argazki oinak

1. (Orr. 106) Anaemic cinema filmatzeko erabilitako kamera, 1925-26.
2. (Orr. 106) Marcel Duchamp, Anaemic cinema-rako oharra,1925.
3. (Orr. 106) Anaemic cinema-ko sekuentzia baten fotograma bikoitza: 
“Te bainuak handizka edertasun oriztentzat Bengué gehiegirik gabe”.
4. (Orr. 106) Anaemic cinema-ko sekuentzia baten fotograma bikoitza: 
“Moneda bat ematen badizut emango al dizkidazu guraize batzuk?
5. (Orr. 106) Anaemic cinema-ko sekuentzia baten fotograma bikoitza: 
“Aspirantea Javelen bizi da eta zakila espiralean neukan”.
6. (Orr. 107) Marcel Duchamp, Object-Dard, 1951.
7. (Orr. 107) Bengué kremaren publizitatea.
8. (Orr. 107) Marcel Duchamp, Tonsure, Paris, 1919. Argazkia: Man Ray.
9. (Orr. 107) Man Ray L’Étoile de mer-en filmaketan, 1921. 
10. (Orr. 107) Potemkin akorazatua-ren bi fotograma, 1925, Serguéi M. 
Eisenstein-ena, non agertzen duten “Eguneroko gure ogia, emaiguzu gaur” 
inskripzioa duen plateraren eszena, irakurtzeko marinel batek birarazten 
duena.
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