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Erreala eta amestutakoa sarritan nahasten dira Mari Puri Herreroren obran, antzeko bi 
koadrok osatzen duten multzo honetan bezala; antzekoak, baina tamaina 
desberdinekoak eta euskarri desberdinetan margotuak: mihisea, handienaren kasuan, 
eta ohola, txikienaren kasuan. Biek dute motibo bera: gizakiaren presentziarik gabeko 
eszena bat, non tonalitate urdin inguratzaile batean, ia itsasoz haraindikoa, margotutako 
itsasontzi batek bakarka nabigatzen duen hodei eta lanbro artean. Biak egilearen 
heldutasun-lanen ezaugarri den pintzelkada aske eta irekiarekin eginak daude, eta 
hemen adierazpen-askatasun handiz lan egiten du. Itsasontziaren irudiak denboraren 
iragatea adierazten du, eta, bi koadroei arretaz begiratuz gero, ikus daiteke eszena 
bakoitzak itsasontziaren nabigazioko une bat irudikatzen duela: txikienean, hodeia 
itsasontzia baino pixka bat aurrerago dago; bestean, itsasontzia hodeia atzean uzten 
hasi da. Margolaritza iradokizunetan aberatsa den bidaiatzat hartu duen artista baten 
obra berezia, Itsasontzi urdina 1985etik 1986ra bitartean koloretako atmosferen bidez 
adierazitako egunaren eta gauaren irudikapenaren inguruan egindako koadro multzo 
baten parte da. Itsasontzi urdina honako hau dioen egilearen intuiziotik sortzen da: 
“gauak egunaren zerbait du, eta egunak gauaren zerbait”. Alde horretatik, esku artean 
ditugun bi lanek goizeko lehen argiaren kolore arrosa lurkara partekatzen dute. 
 
Margolari eta grabatzailea, Mari Puri Herrero 1970eko hamarkadan finkatu eta ordura 
arte pintura ulertzeko bi modu bateraezin ziruditen bi poloren artean (abstrakzioa eta 
irudikapena) kulunkatu zen euskal artisten belaunaldi batekoa da. 1960ko 
hamarkadaren hasieran ekin zion ibilbide artistikoari, Madrilgo Arte Ederren Zirkuluan 
eta Prado Museoan marrazketa eta pintura ikasi ondoren. Amsterdamera joan zen gero, 
Bizkaiko Foru Aldundiak eta Herbehereetako gobernuak beka emanda. Egonaldi 
erabakigarria izan zen Amsterdamgoa, eta pinturari eta grabatuari buruzko ezagutzak 
zabaltzeko, Europan zehar bidaiatzeko eta James Ensor margolariaren lana ezagutzeko 
aukera eman zion; Ensorrek garrantzi handia izan zuen Herreroren ibilbidean. 1969. eta 
1971. urteen artean Parisen bizi izan zen. Haren lana Euskal Herrian eta Madrilen egon 
da ikusgai, bakarkako zein taldekako ezin konta ahala erakusketatan, artistak bere burua 
pintore edo grabatzaile gisa aurkeztuta. Haren obra grafikoa oso estimatua izan zen 
hasieratik, eta 1982an obra horren katalogazio arrazoitua egin zen. 1992an, ordura arte 
egindako marrazkiekin egin zen gauza bera. 80 urte betetzear, jardunean jarraitzen du. 


