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     Animista   

     And I hope you enjoy yesterdays

     And I hope you enjoy yesterdays

     (Ametsa/Biaoa)

    Diru-laguntza eman duen instituzioari proiektu bat 
azaltzeko dagoen zailtasunik handienetako bat da, 
hura justifikatzean, materialtasun batera murriztuta 
geratzea. Instituzio horri kapitala logotizatzeko 
moduko kultura-produktu bat sortzen inbertitu 
duela bermatuko dion materialtasuna -fisikoa edo 
diskurtsiboa-.

Proiektua partekatzeko asmoak bultzatu arren, 
agerian jartzea, nolabait ere, muga batzuen ba-
rruan ixteko ahalegina gerta daiteke, denboraren, 
erakusketako gunearen, diskurtsoaren edo finan-
tziazioaren mugen barruan. Baina, egia esan, egi-
leak bizirik gauden bitartean, gure proiektuak za-
balik egongo dira.

Zail samar egin zait beti proiektuen arteko finan-
tza-mugak definitzea. Nondik sortzen diren eta zer 
bilakatzen diren. Haiengandik zer ernatzen den... 
Hemen ere zaila izan da muga horiek definitzea. 
Neurri batean, lan horiek orain azaltzeko ikuspegi-
ak azken bi / hiru urteko ikerlana hartzen duelako 
barnean, eta, gehienbat, ez dudalako neure burua 
proiektu amaitu bat duen artistatzat hartzen.
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      Telebistako albistea: Vietnam Jungle Man 

     Nire ustez, sorkuntza-prozesuak kezka artis-
tiko baten ardatza izan beharko luke. Esperimen-
tazioaren aktore nagusia izan behar du; kezken 
arabera, esperimentazio horretan, irudiak, egiturak 
edo aurkezteko formak azalduko dira.

   Nire ustez eskatzen didatena baino zerbait ge-
hiago egiten ahalegintzen naiz beti. Neure buruaz 
espero ahal dudana baino zerbait gehiago. Ildo ho-
rretan ari naiz sorkuntza-prozesu erabateko batez, 
jarraitua delako, bere burua aipatzen eta aurkitzen 
duelako, eta, hein batean, multiformea delako. Lan 
egiten dudanean, bilatzen dudana ez dakit zer den, 
baina lagungarria zait neure burua hobeto azaltze-
ko, eta kontuen esanahia ideien mundura, ideia ba-
tera ez murrizteko. Nire lanari izaera polisemikoa 
ematen saiatzen naiz.

    Jarduera horrek betetasunik eskaini ahal du? 
Esango nuke sekula ez dudala ekoizten erakus-
keta bat dudalako. Aitzitik, erakusketa bat edo 
erakusteko espazio bat dudanean, interesa izaten 
dut egin ditudan azken lanak ahalik eta modurik 
onenean erakusten lagunduko didan harrera-mar-
koa ekoizteko. Sarritan, hori ekoizteko espazioen 
edo egoeren zehaztasunak eta baldintza bereziak 
aintzat hartuta. Zail egiten zait erabakitzea harre-
ra-marko hori zein izango den edo lana estudiotik 
kanpo nola erakutsi erabakitzea. Nire egikerak el-
karketak sortutako zentzuak bilatzen ditu.

    Jarduera jarraitu horren barruan, gauza asko 
arrazoirik gabe egiten ditut. Inork ikusiko dituela 
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pentsatzeko itxaropenik gabe. Lanak egiten ditut 
laguntza ematen didatelako irudikatzeko, eta gau-
zak eramateko edo hurbiltzeko ekoizten dudana-
rekiko edo fabrikatzeko moduarekiko harreman 
afektiboa ikusteko modua ematen didan puntu-
rantz. Hortaz, lan egiten dudan bitartean, ez diot 
garrantzirik ematen gauzari. Aitzitik, txantxetan 
aritzen naiz harekin, zentzuez; lekuz aldatzen dut 
zer bilakatzen den ikusteko, eta haren egiturari da-
gokiona eta inguruak ematen diona zer den ikuste-
ko; kentzen dudanean uzten duen hutsunean iru-
dikatzen dut; lurrean bermatzen dut; neure buruan 
jartzen dut; jan egiten dut.

      Beraz, Garden as a Body bilakaera-prozesuaren 
ideia horrek bultzatu zuen, nork bere buruare-
kin bukatu ezik zerbait bukatzeko ezintasunaren 
ideiak; eta era materialean gauzatzean, objektuen 
serie bat baino, gehiago da zubi bat, eremuaren 
zabalkuntza bat, proiektuen arteko lotura bat, bi-
daia baten bidez Garden Troubles eta Blue Sky Horses 
lanen arteko jarraipen kontzeptuala eratu duena. 
Jantzi baten bidez nomada izatea.

        Landareak hazteko materiala ehun bat ze-
nez, aski modu naturalean hasi nintzen janzkien 
ideiarekin bueltaka. Ezkutatzen den gizonaren 
ideia hartzen nuen berriz, gizon kamuflatuarena, 
eta mugimendua lorategi batean ezkutatzeko bide 
emango zuten janzkiak egiteko aukerarena. Intsek-
tu polinizatzaileak erakartzearena...

        1. Telefono-deia

        Ezkutatu eta aita gaixotu arte han izan zen 
gizon hura, edo basoak garapen kapitalistatik de-
fendatzen dituzten ekintzaileen janzkiak. Etniak 
ehiztariak edo txamanak. Beharbada, moda ere 
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bai. Eskuz egindakoa eta gorputzaren babesa. Mu-
turreko egoeretarako autosufizientzia.

    Offeko ahotsa (erantzungailua): «Artistaren ekin-
tzak izan beharko luke dekonstruktiboa, kontrakultu-
rala, ez kolaborazionista, sozialki deserosoa definizioz, 
ez atsegin-emailea. Haren bidez gutxi-asko indibidualak 
diren jarrerak izaera kolektiboko itun baten aurka joaten 
baitira.»

      Animalien munduko erritmoekiko mimetis-
moak jaso zuen nire arreta gehiena. Kolektibo edo 
norbanako horiek ingurunea begiratzeko duten 
ahalmena, eta haien tresnak, lanabesak eta jantziak 
ikusita, lehenbiziko hausnarketa egin nuen lorate-
giaren ideiari buruz, lorategia gero eta desnaturali-
zatuagoa den errealitate batetik ihes egiteko ideal 
gisa hartuta, aldi berean, gorputza zelai, lorategi, 
paradisu edo Club-Med mental horren modura 
ikustea zekarrena.

2. Telefono-deia

    Mongoliako Land-Art bienalean Blue Sky Hor-
ses lanarekin parte hartzeko aukera izan nuenean, 
kontua zen gorputza paisaiaren protagonista bila-
katzea, beste era batera. Zaldiak urdinez margotu, 
eta zeruekin jarri nituen harremanetan (geografia 
hartan hain handiak eta aldakorrak diren zeruekin).

Offeko ahotsa (erantzungailua): «Hori guztia 
benetan gauzatzeko, kanpotik eta erakundeen kultura 
burokratizatua zuzentzen duen logikatik kanpo egin 
behar da.»
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    Itxuraz hutsala edo soila den keinu bat. Baina 
hainbat zailtasun dituena, honelakoak aintzat har-
tuta: ekintza izan zeneko tokia, animalien tamaina, 
haien eskuragarritasuna eta prestasun ona, haien-
tzat kaltegarria ez izate hutsa edo ekintzaren eguna 
baino lehen probak egiteko ezintasuna, neure aza-
larekin ez bada.

    Zailtasunak zailtasun, Mongolian, itxuraz soi-
la emango zuen zerbait egin nahi nuen. Landare-
hazkuntzako azpiegituretatik urrundu, eta ekintza 
hori gorputz-zaldian ardaztu. Muntaketarik eta 
apaingarririk gabe. Denik eta esku-hartzerik txikie-
na, ia inor ohartu gabe gertatua.

    Bienalean parte hartzen zuten hango artista ba-
tzuek azaldu zidaten zaldi urdinaren irudia maiz 
agertzen dela arte mongolaren ikonografian, baina 
ez zekiten zaldia inoiz pintatu ote zen. Haientzat 
irudi hark irakurketa mitologikoa eta espirituala 
zuen, ez zen paisaia-euskarri bihurtutako gorputz 
huts bat.

Beharbada, Mongoliara egindako bidaia har-
tako oroitzapenik bizienetako bat usainari lotuta 
dago. Lehenengo egunetan lo egiteko izango nuen 
yurtan sartzera gonbidatu nindutenean. Eraikin ar-
kitektoniko zirkular hura nola aireztatu irakasten 
zidaten bitartean -euskarri-lana egingo zuten harri 
eta txotx batzuekin plastikozko isurkiak kanpotik 
altxatuz-, Bilbon nuen estudioko usaina nabari-
tu nuen. Feltroaren usaina eta landareena. Orga-
nikoarena, ez altzariena. Eguzki azpian bildutako 
ilez estalitako berotegi batean sartzea bezalako 
zerbait izan zen. Hauts-zatikiak, grabitaterik gabe 
bezala, zenit-argiko kanoia zeharkatuz. Animalia 
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baten barruko tenplu batean barneratzea bezalako 
zerbait izan zen.

3. Telefono-deia

Offeko ahotsa (erantzungailua): «Nire ustez, 
dagokigun funtzio soziala betetzeko, artistek ezinbestez 
aldarrikatu behar dugu ezagutzeko eta jokatzeko dugun 
era berezia. Geure instantziak sortu behar ditugu, eta ho-
rien bidez azaldu zer egiten dugun, nola egiten dugun eta 
zertarako egiten dugun; baina, batez ere, geure ekimenez 
jokatu behar dugu, eta horretarako behar diren laguntza 
publikoak eta pribatuak eskatu, nahiz eta instantzia pu-
blikoek sustatutako aldaketa sozial eta kulturaleko asmo 
oneko plan handiei aurre egin behar izan.»

Azkenik, amaitzeko, proiektu bat partekatzeko 
eta lan bat argitara emateko borondateari heldu 
nahi diot berriz. Eraikitzailea eta positiboa delako. 
Hala ere, horrek ez du esan nahi laburtu, gauza 
bihurtu eta, beraz, objektua izan nahi ez duen es-
kultura isildu behar denik. Dena dela, nire ustez, 
artistaren oinarrietako bat da egiten duen horretaz 
eta egiteak haren baitan egiten duenaz hitz egitea.

Galderak

Kredituak

 ---------------------------------------------------------------------------
* Orri osoko irudiak:
3 eta 14.- Izenbururik gabe. Lirdinga egunkariko paper gainean. 90x60cm. 2014
4.- Zad. Instalazioa. Jantziak. Feltro landua. San Telmo Museoa. 2014 
6.- Ganbataar. Jantziak. Feltroa. 2013
7.- Blue Sky Horses. Fotogramak. 2014
9.- Izenbururik gabe (Ibilaldia). Argazkia Hahnemühlen. 95x65cm. 2014 
11.- No Volem/Which direction should I face&what focus does it need to have?.
Argazkia Hahnemühlen. 95x65cm. 2014 
12.- Izenbururik gabe. Arkatza paper gainean. 100x70cm. 2002
13.- Just Because. Feltroa, sareak eta landareak. Lehorra. 2011-2014
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* Argitalpen hau aztertutako jarduera ba-
ten dokumentazio osagarria eta Eremuak 
ekoizpen-programari esker egindako Garden 
as a body proiektuaren aurkezpenaren parte 
da. 2014-2015.
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