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ITZULI BARIK



Irailak 6, 7 eta 8an artearen arloko lanean aurkitzen diren tresna batzuk 
partekatzeko espazio kolektibo bat aktibatu genuen Kulturaten (Arrasate).

Gazte talde bat eta artista talde bat. Arteari, musikari, festari buruzko 
elkarrizketak. Artistak ekoizten duena hitzetan itzultzeko ezintasuna-
ri buruzkoak. Artea jendearengana hurbiltzeko modu eta zentzuari 
buruzkoak.

Gitarraz abesti mitikoen bertsioak jo eta afaltzeko pizza.

Publikazio hau, bizi genuen esperientzia jendearengana hurbiltzeko modu 
egokia dela uste dugu. Erakusketa aretoan galderak piztu ditzaketen arike-
tak eta testuak bildu ditugu bertan. Agian ikaspen prozesu berriak abiatu 
daitezke haren bidez.

Mila esker, TTAK! 
 
 
Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre activamos en Kulturate (Arrasate) 
un espacio colectivo en el que compartir algunas herramientas del trabajo 
en arte. 

Un grupo de jóvenes y un grupo de artistas. Conversaciones sobre arte, 
sobre música, sobre fiestas. Sobre la imposibilidad de traducir en palabras 
lo que la artista produce. Sobre las formas y sentidos de acercar el arte 
contemporáneo a la gente. 

Versiones de canciones míticas tocadas con la guitarra y pizza para cenar.

Pensamos que esta publicación es una buena forma de acercar la expe-
riencia a quien no estuvo allí. Contiene una serie de ejercicios y textos que 
pueden servir para activar interrogantes en la sala de exposiciones. Quizá 
también posibilitan nuevos procesos de aprendizaje.

Mila esker, TTAK!

Alazne Zubizarreta
Daniel Llaría

Natalia Suárez
Leire San Martin



Zenbat aldiz pentsatu dugu ez garela marrazteko gai?  
Eskultura baten pentsatzean, zeini ez datorkio Txillida?
Nork pentsatuko luke begiak estalita margotzeko gai garela?

Konturatu gara guztiok izan gaitezkeela artista, eta kontraesana dirudien 
arren ez gara zertan artista izan behar artelan bat ulertu ahal izateko. 
Matematikatik zein zientzia zuzenetik urruti geratzen den kontzeptua da, 
zorionez ez dago erantzun okerrik.

Artea bigarren plano batetik ikusi izan dugu, obrak behatzean beti saiatu 
izan gara hauei arrazoi edo zergati bat aurkitzen. Ohartu gara ez dagoela 
interpretazio egokirik, bakoitzaren irudimenari hegan egiten uztea dela 
garrantzitsuena.

Begiak itxi ditugu, beste zentzumenei paso eman eta hauetaz gozatzen 
hasteko. Geure burua, kaleak, inoiz baino gehiago ezagutu ditugu, itsu.

4 artista ezagutu ditugu, 4 pertsona eta beraiei, zuei, esker gu ere artista 
sentitu gara, beraz esan genezake zati txiki batean guztiok garela artista. 

Guztia hitzez ezin delako azaldu,  
 
 
Itzuli barik.

TTAK! Gazte taldea



ARIKETA #1

Kalera atera eta Arrasaten zehar galduko gara ordubetez. Alaznek mobila 
hartu eta estetikoki erakartzen gaituzten irudiak argazkitzera gonbidatzen 
gaitu. Bakoitzak 10-20 irudi inguru aukeratu eta ondoren bata bestearen 
atzetik ikusiko ditugu.

Salimos a la calle y nos perdemos por Arrasate durante una hora. Alazne 
nos invita a buscar imágenes que nos atraigan estéticamente y fotografiar-
las con el móvil. Cada una seleccionará entre 10 y 20 imágenes y después 
las veremos juntas.









ARIKETA #2

Norbaitek Nataliaren marrazki bat hitzez deskribatzen du eta entzuten 
duguna marraztu behar dugu.

Alguien describe un dibujo de Natalia solo con palabras y nosotras tene-
mos que dibujar lo que escuchamos.

Marrazki originala









Marrazki originala









ARIKETA #3

Begiak itxita ditugula, Nataliak bakoitzari objetu bat ematen digu. Ia obje-
tu guztiak Daniren eskultura txikiak dira. Eskuekin hartu eta ikutzen dugu 
5 minutuz. Objetua kentzen digu, begiak ireki eta ikutu duguna ahalik eta 
fidelen marraztu behar dugu.

Cerramos los ojos y Natalia nos da a cada una un objeto. Casi todos los 
objetos son las pequeñas esculturas de Dani. Las tocamos con las manos 
durante 5 minutos. Después nos quita el objeto, abrimos los ojos y dibuja-
mos lo que hemos tocado, lo más fielmente posible.









ARIKETA #4

Begiak itxita ditugula gure aurpegia ikutu eta zuzenean marraztuko dugu, 
tolesdura, okerdura eta testura guztiak paperean irudikatuz.

Con los ojos cerrados tocaremos nuestra cara y la dibujaremos, directa-
mente, plasmando sobre el papel todas las dobleces, curvas y texturas.









ARIKETA #5

Danik bere bideo bat jarri digu. Izenburu probisionala dauka: Be seen be 
safe. Argazkiz osatutako bideoa erdi-montatuta dauka, baina ez dago buka-
tuta. Testua sartzeko ideia dauka, baina ez du guztiz resolbitzea lortzen. 
Bideoa ikusi eta burura datorkiguna idazteko eskatu digu, edozein formatu 
eta hizkuntza erabiliz.

Dani proyecta un vídeo suyo. Tiene un título provisional: Be seen be safe. 
Nos muestra un primer montaje hecho con fotos, pero no está terminado. 
Tiene pensado meter algún texto, pero no lo consigue resolver del todo. 
Nos pide que veamos el video y escribamos lo que se nos ocurra, en cual-
quier formato o idioma.



Banpiroak

 Vampiros en la noche
        Se arrastran.
  Cuando les lanzas luz 
se te aparecen.
Trepan y se esconden
Vienen del trabajo y están cansadas.

Seres que están hechos para ser vistos de noche. 
Se articulan, entrelazan y deslíen. 
Pueden pasar desapercibidos o cegarte con su reflexión.

Su luz me recuerda a una mirada de amor, delatora. 
La materialidad me incita a anudar y apretar, como haciendo torniquetes.

De ellos sabemos que son dos. Se arrastran como caídos del cielo, aplas-
tados.
Parecen ilegales. ¿Qué hacen? ¿Cotillean? ¿Huyen de algo?
Cruzan la frontera. Hacen fechorías, son los protagonistas de una película.
¿Son boy scouts?
Os han pillado, como al jabalí tras el contenedor. Y también está la noche 
herida por un rayo.
Se acaba la secuencia. Fuera de plano, son amigos, hacen vivac.

Ideiak:
 Errepidetik kanpo, basoan galtzea.
 Gaba luzeegia bakarra izateko.
 Ilargia zerutik jausteko zorian.
 Iluntasunean zerua argiago.

Aurrera jarraitu beharra, lepotik zintzilik eta gainean norberaren zama 
daramagun bitartean. Espazioan norabiderik gabe ariko bagina bezala, 
airean aske, baina errutinatik irten ezinik.

Ideiak:
 Langileen egunerokotasuna
 Ilargia egunerokotasun horren seinale (Egunero ilargi berbera)

Ez dakigu non gauden, ilargia dugu ipar-orratz. Norabiderik gabe, errepi-
dean zehar. Beldur bakarrarekin buruan, ez dugu egunsentirik nahi. Argia-
rengandik ihesi goaz.



Al ver este video, siento que los personajes tienen miedo y que están esca-
pando de algo. Veo una oscuridad que a la vez brilla mucho.
También veo el concepto de la rutina cuando aparece la carretera.

Zergatik dena ilun? Zergatik gauez? Beldurra da, agian? Lanari beldur 
dira.
Ilargia dute lagun. Gauen konpainia egiten diote.

Abiaduraren bitartez sortutako, txinpartak, sua.
Mila forma desberdin hartzen ditu, eraldatzen doa, baina inoiz ez da  
itzaltzen.
Gaua da,zeruan ilargia eta milaka izar dauden bitartean, su txiki horren 
argia distiratsuagoa da.
Urak, sua itzaliko duela uste dugun arren, argiak hor jarraitzen du.
Eguzkia sartzean, zeruak sua dirudi, bere garraren islada.



ARIKETA #6

Erakustaretoko klaustrora Danik bere eskulturan erabiliko dituen mantal 
gorriak eraman ditugu. Lanerako mantalak dira, batzuk osorik daude eta 
beste batzuk urratuak, josturak besterik ez dira geratzen. Hasieran binaka 
eta gero hirunaka, launaka, bosnaka… gorputz eta mantalekin irudiak osat-
zen ditugu.

Llevamos a la sala de exposiciones las batas rojas que Dani va a utilizar 
como material para montar la escultura. Son batas de trabajo, algunas es-
tán enteras y otras rasgadas, solo quedan las costuras. Primero de dos en 
dos, y después en grupos de tres, cuatro, cinco… vamos creando figuras 
con cuerpos y batas.















ARIKETA #7

Raymond Queneau idazlearen “99 Estilo-ariketa” liburuan oinarrituz Alaz-
nek idazketa ariketa proposatzen du. Artista bakoitzaren artelan bat proie-
ktatzen du. Ikusten dugunari buruz testu labur bat idazten dugu. Ondoren, 
ikuspegi ezberdin batetik begiratuta, testu bat aukeratu eta berridazten 
dugu.

Partiendo del libro “99 Ejercicios de estilo” de Raymond Queneau Alazne 
propone un ejercicio de escritura. Proyecta una pieza de cada artista. Es-
cribimos un texto breve sobre lo que vemos. Después seleccionamos uno 
de los tres textos y lo reescribimos imaginando un punto de vista distinto.



DANIREN ESKULTURATIK SORTURIKO TESTUAK

La pieza roja cuelga con cuidado. Un cuelgue sutil.
La pieza azul está desparramada, vomitada.
La roja, si fuera un sonido, sería clic clic
La azul sería un trompeteo.
Si la roja fuera un órgano sería el ojo, la azul el pulmón.
Si la pieza roja fuera un color sería el azul.
 
Cuelgo de un dedo, de forma temeraria. Es peligroso. Y esa otra, desparra-
mada, vomitada. Hago clic y responde un estruendo de trompeta. Yo como 
un gran ojo, tú un gran pulmón. Azul tendría que ser yo y no tú.

ZINTA

Zintzilik gaude. Edo agian ez. Lanarekin loturik gaude. Hormigoia lanarekin 
lotuta egotera behartuta dago. Airean, hegan dabil, baina zinta  
batzuek eusten du. Baina hormigoiaren hegalak lana ez ote da? Hormigoia 
erortzearen beldur izango da? Edo erortzea nahiago du? Behingoz loturik 
dagoen horretatik askatu eta hegan egin. Baina oso pisutsua da hegan 
egiteko. Berak ez daki zer den benetako askatasuna. Dantza, salto egitea. 
Baina agian nahiago du lanarekin lotuta egotea.

Kaixo. Apurtzeko zorian dagoen zintza urdin hori naiz, hormigoi pisutsua 
eusten duena. Ez dut apurtzerik nahi, horregatik askatu nahi dut harri pi-
sutsu horretatik. Zer uste du? Betiko berari eusten egongo naizela? Ni ere 
apurtzen naiz, eta gainera, bera baino azkarrago, oso ahula naiz eta. Baina 
egia esanda, nahiago dut malgua izatea. Beti beldur naiz. Ahula naiz. Ez 
naiz azkar apurtzen, izan ere, denbora asko daramatzat hormigoia eusten. 
Baina ahula izatea gustatzen naiz.

ZINTZILIK

Pisuak maiz jarri gaitu zalantzan, zamaren eta aritasunaren artean dantzan. 
Zerutik eskegita mantentzen du oreka, saiatuz lurrari egiten fereka,
ahapeka.
Apurtuko delakoan mantentzen da zurrun, begirada guztien artetik urrun.
Gorria eta beltzaren arteko guduan, harriaren gogortasuna daramagu ba-
rruan, atzean utzitako zantzuan,
barruan. 
 
 



Tiratzen ari dira, ezker eta eskuinetik
zalantzan jartzen nau, ateratzen nau nire onetik.
Zerutik eskegita mantentzen dut oreka,
saiatzen lurrari egiten fereka,
ahapeka.
Baina irmo mantentzen naiz gorria eta beltzaren arteko guduan, harriaren 
gogortasunak narama barruan.

NATALIAREN PINTURATIK SORTURIKO TESTUAK

Neguko gaua hitz bat. Agian ez Euskal Herrian, baina bai landare bitxiz 
osatutako paisai batean. Iluntzen ari da, ilunabarra ikusiko dut. Landareen 
artean eserita nago. Parez pare elurtutako mendi bat. Bere ondoan, it-
sasertza.

Begiak itxi.
Begiak ireki eta koloretako landareak ikusi ditut. Bitxiak, guztiak desberdi-
nak. “Hau ez da Euskal Herria” pentsatu dut. Non nago?
Baso liluragarri batetik aurrera jarraitu dut, bat-batean, nire aurrean ia iku-
si ezin den elurtutako mendi bat. Bere ondoan, hodeiez jositako itsasertza. 
Zeruak kolorea du, ez gaur goizeko urdin argi ura, ezta gabeko beltza. 
Koloreztatuta dago, ilunabarra. Berriro?
Begiak ireki.
Esnatu egin naiz.

ALAZNEREN TELETATIK SORTURIKO TESTUAK

Gerrarako bandera. Aizkora eta sega, banderan. 
Kateetan odola. Fondoa eta figura batuta.
Artean trapua. DUTen kantua.

Nire ordenagailuan jarri eta mundua gerran sartuko balitz nik eta nireek 
erabiliko genukeen bandera dibujatuko dut. Ordenagailuan jarri eta horren-
beste erakartzen nauten sega eta aizkora formak erabiliko ditut, banderan 
sartuko ditut. Goian ere kateak, hauek bereziki erakartzen naute: beti dira 
forma berdinak, metalezkoak normalean, beraien artean lotuta dauden for-
ma borobil errepikakorrak. Beti lotuta. Bandera honen gainean odola ere 
egongo da. Gerra batean odolik ez dagoela esaten duenak ez daki benetan 
zer den gerra. Beti ez da ikusten, baina beti dago. Fondoa eta figurak bat 
egingo dute tela txuri honetan. Guda zelaian hala gertatzen da batzuetan. 
Fondoan artelan hau trapu bat besterik ez da. DUTen kantua datorkit buru-
ra: haizerik ez badabil...



Erailketa bat egon da. Bai, baina aztarna guztiak bertan geratu dira.
Biktima kataiez inguratu eta bukatutakoan arrastaka atera dute. Ez dute 
ezer garbitzeko saiakerarik egin, eta hori susmagarria da oso.
Agian bere buruaz beste egiten saiatu da. Baina, non da gorpua?

Begira geratu da hau ere. Bere pentsamenduak ez ditut batere argi.
Erailketa bat naizen edo ez galdetzen dio bere buruari. Eta orain tresnak 
atseden aldiz begiratzen ditu, odolaren ibilbidea jarraituz.
Honek ere ez nau nire osotasunean ikusten, gorpua topatu nahi du, baina 
ez daki gorpua ni naizela. Ni naiz biktima.

Heriotza  
Heriotza duin  
Heriotza duin bat
  bat
  bat zauritua
  bat zauritua dugu
         pertsona bat zauritua dugu

Heriotza  
Heriotza duin  
Heriotza duin bat
  bat naiz
         naizenari beldur 
         naizenari beldur diozue

Bai zuek! 
Beldurra didazue.

Gaueko ekaitza ez da amaitu, eguzkia irtetekotan zegoen, baina hodei gri-
sek kate bat sortu balute bezala bere bidea oztopatu dute. Haizeak kalean 
aurkitzen dituen aterki guztiak suntsitzen ditu, baita garestiena ere. Aldi 
berean, oinezkoak goitik behera bustitzen ari dira. Nabaria da; inork ez du 
kalea zapaldu nahi. Zoritxarrez, nahiak ez dira beti betetzen.

Gau osoa daramat kalean, hodei grisak nirekin etorri dira eta kate bat 
sortu dute eguzkia irteteko prest zegoenean. Eguzkia pikutara bidali dugu. 
Gaur gure txanda da. Haizea ere batu eta aterkiak banan banan suntsitzen 
ari da. Oinezkoak goitik behera bustitzeko momentu bikain. Sutan daude. 
Ezin dute jasan. Putzuak saihesteko saiakeran dabiltza, baina euria goitik 
datorrela ahazten dute. Aurpegian igartzen zaie, nabaria da; inork ez du 
kalera atera nahi. Zoritxarrez, nahiak ez dira beti betetzen.



ITZULI BARIK 

HARRESIAK. Europa banatu izan duten harresietako bat bota zen 1989an. 
Itzulera bako historiaren kontakizunaren arabera, bi bloketik baterako 
trantsizioari bide eman omen zitzaion. Urte gutxiren buruan, mugakide zen 
herrialdeetako batean arte garaikideko museo bat bisitatu genuen. Ber-
tan kolore bakarreko koadroz betetako areto batean sartu ginen. Koadro 
gorria. Koadro berdea. Koadro urdina. Eta koadro beltzaren azpiko erro-
tuluan zera irakur zitekeen ingelesez: soilik egileak daki zer ezkutatzen 
den koadro honen atzean. Honen ondoan su-iltzalgailu bat zegoen eta gure 
buruari galdetu genion ea hori ere arte museoko pieza bat izan ote zite-
keen. Onartuko dugu irribarre gaiztoaz irten ginela bertatik, ezer ulertu 
gabe baina guk geuk ere hori egin genezakeela sinetsita.   

Orduz geroztik hamaika museo bisitatu eta lientzoari begira hausnarrean 
beste hamaika koadro ikusiak izango ditudan arren, oraindirik orain, 
harresia jausi osteko momentu, espazio eta objektu horretara itzultzen 
naiz arteak gugan sortzen duen hori ulertzen saiatzen naizen bakoitzean. 
Ulertzen saiatu bai, saiakera horretatik eratortzen dira galdera berriak eta. 
Argitasunez interpretatu ditzakegun zeinuek baino, ulertzen ez dugunak 
erakartzen gaitu gehien. 

Esperientzia artistikoa ez da salbuespen bat. Esanahietara mugatu be-
harrean, polisemia gisa eztanda egiten du egile-ikuslearen  arteko har-
tu-emana proposamenaren materialtatasuna eta subjetibitatea bera gain-
dituz. Mugagabea eta ulergaitza. Badago nondik tiratua Da Vincik esan 
zuen gauza ilunetan arakatzetik, ez ulertzearen misteriotik. Korapiloak 
beharrezkoak dira pentsamendu eta hausnarketa prozesuetarako, besteak 
beste, guztiz askatuak izateko. Des-lotu arren, beti egongo da zalantzarako 
arrakalarik, ordea, ordurarte planteatu gabeko galderetan murgiltzeko 
aukerarik. Errealitatea izango da errealitatea guztiz ulertzea ezinezkoa 
dela. Itzuli ezina eta itzulpen literalik gabea dela. Soilik egileak daki zer 
ezkutatzen den koadro honen atzean.

SUBJEKTU ARTISTIKOAK. Korapiloak askatzeko modu bakarra galdera 
berriei erantzuten saiatzea da ordea, erantzun berrietarako espazioak 
sortzea. Bideratzea. Egokitzea. Eta  horretarako, momentuak ere sortu 
behar dira. Bilatu. Antolatu. Eta subjektuak elkarrizketan jarri, espazio eta 
momentu horri zentzua emango dioten hariak josteko baliabideak eskaini. 
Mediaziotik aritu. Bidelagun izan. Esperientzia artistikorako koordenada 
batzuk marraztuz, komunitatea dantzan jartzeko aitzakia izan daitezen. 

Artista eta ikusleen rolen inguruan hausnartzea izango da prozesu honen 
helburuetako bat: egileek ezkutatzen dutena dezifratzea eta hori emaku-
me* sozializatutako gorputzen subjektibitatetik egitea. Subjektu artistiko 
komunitarioa nola, adierazpen artistikoa bera ere halakoa izango da eta. 



Artearen genealogia subjetu femeninoak ardaztu du milurtetan zehar, 
baina inoiz ez da lehen pertsonan edo subjektu bezala izan, errepresen-
tazio objetu bezala baizik. Ikusgarritasuna erdigunera ekarri nahi bada 
lehen pertsonan egin beharko da, nortasun eta subjektibitate anitzetatik 
bada ere. Ez da zentzugabea, beraz, errealitate binarioak ezbaian jartzetik 
hastea. Artista eta publikoaren arteko dikotomia hautsi nahi den bezala, 
jar ditzagun ezbaian beste simulakro batzuk ere: gizonak eta emakumeak, 
egunak eta gauak, eremu publiko eta pribatuak, ekoizpena eta bizitzaren 
erreprodukzioa, eta abat. Espazio eta denbora historikoetan forma hartzen 
dugun subjektu historikoak garen heinean, betierekoak direla sinesteari 
utzi eta bestelako koordenadetan zentzua hartzen duten subjektu, espazio 
eta denbora ulertzen saiatu gaitezke. Historia ez da arrazoizkoa; arrazoia 
da historikoa eta eraikia dena. Subjektu estatikorik ez da, aldakorrak eta 
dialektikoak dira guztiak. Banaketa bitarrak mugikorrak eta sozialki zein 
historikoki eraikiak dira. 

Subjektuaren mugikortasunaz dihardugularik, sexu ezberdintasunak eta 
eraikuntza sozial gisa josten diren dinamikak  bereizi beharko  dira. Gene-
rotik aztertuta, gorputz biologikoak gorputz sozialak nola bihurtzen diren 
konturatzen gara, gizartean eraiki eta kulturalki forma hartzen duten gor-
putzak garela. Beti mugikor eta aldakorrak.  

Errealitatea kontatzen diguten istorioen arabera ezagutzen dugu eta gure 
nortasuna ere, gorpuzten dugun errealitate honen arabera ezartzen diren 
etiketek baldintzatzen dute. Emakumeen* kasuan gainera, gizonezko off  
ahots batek kontatua izan da genealogia hau askotan. Metaforek eta konta-
kizunek pentsatzen gaituzte eta horren arabera ematen digute forma. 

ARTE ORO PUBLIKOA DA. Elkarrekintza da. Hartu-emana da. Eta emaku-
meak historikoki espazio publikoan beti egon dira, koadro batzuetako musa 
estatikoetatik haratago. Mugimenduan eraiki diren gorputzak izan dira 
gehiago, korrika, azkar eta zaratarik atera gabe ibiltzen ikasi duten izaki 
gardenak. Komenigarria da gaur egun dugun emakumearen* irudia  ez-
baian jarriko duten hipotesiak aztertu eta eremu pribatutik irten ez garena-
ren irudi hori baztertzea. Badirudi bestela emakumea zerbait atenporalada 
eta marginala dela, eta ez subjektu historiko oso bat. 

Espazio publikoa ez da zerbait fisikoa bakarrik, berau gainditzen duen ere-
mu arautu oso bat baizik. Publiko esaterakoan “denona den zerbait” dela 
azpimarratuko luke norbaitek, denok berdintzen gaituen eremu bat dela, 
baina arautua dagoen momentutik, kontrolatua, legez ezarria eta bereizita 
dago. 

Marra gorri orok du trazo historikoren bat eta ez dira kasualitateak marra-
tuak izan. Gutxiegi dakigu adibidez eresiagile edo profazadoreez. Dakigun 



gutxia gainera, lege ezarpen baten aitzakian dakigu. 1452ko Bizkaiko Foru 
Zaharrean jasotako atala da honakoa, emakume olerkariei abesteko debe-
kua ezartzen zaien legea literalki eta itzulpenik gabe jasoa. Testuko gazte-
laniak legearen zorroztasuna adierazten du:
 

35. titulua. 6. legea. “En qué manera se puede hacer llanto y poner luto por 
los difuntos... Ordenaron, y establecían por ley, que de aquí adelante cuando 
quiera que alguno muere en Vizcaya [...] no sea osado de hacer llanto alguno 
mesándose los cabellos, ni rasgándose la cara, ni descubriendo la cabeza, ni 
haga llantos cantando, ni tomen luto de marraga, so pena de mil maravedíes a 
cada uno que lo contrario hiciere por cada vez.”
8. titulua. 1. legea. “... y sobre mujeres, que son conocidas por desvergonza-
das, y revolvedoras de vecindades, y ponen coplas, y cantares a manera de 
libelo infamatorio (que el Fuero llama profazadas).”

DEBEKUA. Horixe dugu emakume olerkariez dugun lehen berria. Emaku-
meek publikoki abesteko debekua. Testuan adierazten den auzoa aldre-
bestearen kezkatik haratagoko zerbait dagoela sumatu daiteke, motibazio 
bat dagoela, ezin du kontuak hain arina izan. Argi dago jardun horrek 
bazuela pisu bat, esaten zenagatik baino, zertarako esaten zen, beharba-
da. Inguru bat biltzen zuelako ere izango zen arriskutsua ezartzen ari ziren 
botere-harremanen begietan. Esaten dena bezainbat baita, zein inguru, 
zein plaza eta zeinentzat esaten den; askotan, plaza horretan sortu daite-
keenak dakar arriskua. Botereak mamu asko ikusi behar izan zituen hor. 

ESPERIENTZIA ARTISTIKORA ITZULIZ. Ez da espazio edo denbora bat az-
tertu nahi izan, ordea, Itzuli Barik izeneko proiektu honetan. Horien baitan 
eta baitatik egin da. Bestelako errealitate posibleak aztertzea bihurtu da 
erronka, emakume* sozializatutako gorputz kolektiboek begiratu, berrerai-
ki eta bir-hartutako (reapropiar) errelatoak jostea. Errealitatearen inguruko 
intuizioa eta honen inguruko narratibak ez dira linealak, ez eta zerrenda 
batean sartzen diren izen eta adjektibo edo bizipenen baturak. Elkarrizketa 
berriak aktibatzeko moduak eskainiko dira (norbere buruari inoiz aitortu 
bariko gauza bat gutxien espero duzun harr-emanean azaleratzen den 
bezala), ikusgai eta ikusgarri eginez, errelato berrietan eta berriak gorpuz-
teko aukerak zabalduz. 

Komunitatea eraikitzeko espazio bihurtuko da erakusketa honen baitan 
Kulturate. Espazioa betetzea da asmoa, ulertzen ez dugun eta erakartzen 
gaituen horri bideak emango dizkion galderak planteatzea; elkar ezagut-
zen ez duten errelatoak harilkatzeko orube bat sortzea; subjektu anitzak 
elkarrekin gorpuzteko esperientzia baterako aukerak zabaltzea; korapiloak 
askatzeko aitzakia emango duten hamaika koloretako koadroak margotze-
ko espazio eta denbora bat egokitzea. Eta hala ere, zorionez, Soilik egileak 
jakingo dute zer ezkutatzen den koadro honen atzean. 



Ez dago dena ulertu beharrik. Itzuli barik geldituko dira interpretaziorako 
arrakala batzuk. Beste batzuk dezifratuak izango dira. Baina besteak bes-
te, hori ere bada artea; ulertzen saiatzea eta harrapatzen gaituen koadro 
beltz horren aurrean sentitzen den ezin-ulergarritasun horrekin elkarrizke-
tak aktibatzea.    

Harresiak botatzerakoan aitzakiak sortzen dira eta errealitatea ulertzeko 
koordenadak eraldatzen (nahiz eta honek ez duen esan nahi errealitatea 
ulertzeko koordenada hauek argiagoak izango direla). Ez beti beharbada, 
baina esperientzia artistikoak baietz diosku, egile zein hartzaileek gutxie-
nez badakitela zer ezkutatzen den koadro horren atzean. Eta hala ere, ez 
dago zertan dena ulertu eta hitzez hitz itzuli. 




