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ERAKUSKETAKO ARTISTEI ETA OBREI BURUZKO INFORMAZIOA 

 

Elena Aitzkoa (Apodaka, Araba, 1984)  

 

Pinturatik eta eskulturatik abiatuta, performancera eta idazketara hurbildu da azken urteotan. 

Bere lana eragiten duena ekintza da nagusiki. Ekintza horrek, emaitzaren gainetik, bere 

bizitzaz eta konfigurazioaz mintzo den eskultura bat sorrarazten du. Horren bidez, 

subjektibotasunaren autoeraikuntzarako era pertsonal bat aurkitu du artistak. Gauza 

korapilatuak, tolestuak, destolestuak, hautsiak eta pasaratuak agertzen dituzten 

eskultura/irudi horiek harriak, fardeltxoak eta opariak ekartzen dizkigute gogora. Horietan, 

gorputzaren bitartez irudia, eta gorputzaren figuraren bitartez gorputzaren errealitatea 

bilatzeko asmoa ageri da. Oihala oso garrantzitsua da Elena Aitzkoaren obran, eta oso 

nabarmena, gainera, eskaintzen dituen aukera guztietan: gainazala, testua, historia, 

masa/bolumena, euskarri-elementua, identitatea, arropa. Performanceetan, paisaia eta 

gertaera naturala ere agertzen dira, paseoaren eta bidaiaren bitartez. Espazio batean 

barreiatuta dauden eskulturek ibaiak edo zelaiak ekartzen dizkigute gogora, eta hondakinaren 

nozioa, praktikan, dena aprobetxatzen duen naturara hurbiltzen da. Paisaia horietan paseatu, 

errezitatu, ahopekatu eta txistu egiten du, eta beste bidaia bat egiten da ahotsaren bitartez. 

Lana eta haren mundu ikusezina espaziora etorri, eta diziplinez eta formaz jabetzen dira.  

 

Lorea Alfaro (Lizarra, Nafarroa, 1982) 

 

Lorea Alfaro diziplina anitzeko artista da, eta argazkia, bideoa, pintura eta eskultura 

konbinatzen ditu. Bere lanerako oinarri gisa, eguneroko objektuak erabili ditu (asmo 

artistikorik gabe, a priori), hala nola etxeko argazkiak eta bideoak, herri-kulturatik hartutako 

elementuak edo beste elementu arrunt batzuk. Artista gisa, irudikatutakoaren eta ondorengo 

pertzepzio eta sozializazioaren arteko elkarreraginak arakatzen ditu. Halaber, erretratuarekin 

eta haren konnotazioekin interesatuta dago. Bada beti bilatzen duen eta biluztearekin edo 

egitura biluzia agertzearekin zerikusia duen gauza bat: artearen hizkuntza espezifikoa eta 

plastikoa denaren itzulpena ikertzea. Adibidez, Es importante la memoria X-X (2010-2011) 

bideoan, Amy Winehouse-ren figura izan zuen abiapuntu, hau da, garai, eragin, musika-
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korronte, moda-korronte eta produktu-korronte ugari biltzen zituen pertsonaia tragiko baten 

figura. Berriki egindako obra batzuetan, Alfarok testua erabili du, eta testuarekin esku hartu du 

arkitektura-egoeretan, espazio publikoan edota museoen barruan, site-specific ekintza 

moduan. Beste obra batzuetan, berriz, lore artifizialak erabiltzen ditu. Lore horiek aldi berean 

kitsch eta simulazio gisa interpreta daitezke.  

 

Miren Arenzana (Bilbo, 1965) 

 

Laurogeiko hamarkadaren amaieran lehen piezak egin zituenetik, Miren Arenzanaren lana 

eskultura-praktika etxeko gauzekin, estiloarekin, diseinuarekin eta modarekin lotu izanagatik 

bereizi da, modernotasunetik, aplikatutako artera eta herriko kulturara doazen erreferentziak 

erabiliz. Hasierako piezak “artefaktu” eskultoriko zoli eta konplexuak ziren. Horietan, artistak 

industria-material hotzak –hala nola plexiglasa eta polikarbonatoa– emakumeen ikonografiatik 

hartutako objektuekin (zapaten takoiekin eta lumazko kapelekin, adibidez) eta zenbait 

teknikarekin (hala nola bordatuarekin) konbinatzen zituen. Geroago, arteak, diseinuak eta 

teknologiak bat egiten zuten espazio batera abiatu zen Arenzana, eta funtzionaltasuna eta 

“aplikatua” dena didaktikoa eta sinbolikoa denarekin nahastu zuen. Horren adibide dugu 

Playroom: Kit de escultura obra. Kiribilean egindako instalazio bat da, espazioaren, materiaren 

eta formaren inguruan bira egiten duena, eta pentsatzearekin eraikitzen dena edota jolastean 

pentsatzen dena. Esferaren eta kuboaren oinarrizko formetatik abiatuta –eta plastilina zuria 

eta purpurina laranja erabilita–, pieza “modelagarri” horiek eraldatu eta egokitu egiten dira 

espazioen eta erabiltzaileen arabera. Beste instalazio batean, + de lumière, pentagonoaren 

ahalmen modular zabalgarriak eta pintura fluoreszentearen argi-ahalmenak landu zituen.  

 

Ibai Baldés (Iruñea, 1986) 

 

Artista honen artea ulertzeko duen moduak ukapenari, gatazkari eta arazoari lotutako prozesu 

bat eta prozesu horretan sortzen den komunikazioa du abiapuntu. Ukapenaren eta 

komunikazioaren arteko tentsio hori ongi agertzen duen obra bat “Hear Nothing, See Nothing, 

Say Nothing” da. Izenburua Discharge punk-taldeak 1982an argitaratu zuen lehen LParen 

izenburutik datorkio. Izan ere, talde honen lema sorkuntza-prozesuan planteatzen den 

arazoetako bat da. Nolanahi ere, sorkuntza-prozesu hori ez da teknika edo diziplina gisa ulertu 
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behar, bestearekin komunikatzeko konpromiso gisa baizik. Ezer ez entzutea, ezer ez ikustea, 

ezer ez esatea batetik, eta esateko premia bestetik. Beste alderdi interesgarri bat, 

hautematean gorputzak eta espazioak duten erlazioa da: “Saguzarrek ultrasoinu-sistema bat 

erabiltzen dute espazioan inguruko objektuen artean orientatzeko. Objektuaren eta 

saguzarraren artean sortzen den espazioa (ultrasoinu-uhinek baino okupatzen ez dutena), bi 

espazio positiboren arteko espazio negatibo bat da. Mekanismo hori nire arte-lanetan 

erabiltzen dudanaren antzekoa da. Objektuek eta eskulturek balio „positiboa‟ hartzen dute, 

baina horien eta gure gorputzaren artean sortutako espazio negatiboa etengabe 

berrantolatzera behartzen gaituzte”. Bere instalazioetan, eskultura eta soinua nahasten ditu, 

eta erreferentzia-gurutzaketak sortzen ditu musikaren (Joy Division, Ariel Pink) eta arte-

jardunbide kontzeptual eta postkontzeptualen artean.  

 

 

 

Josu Bilbao (Bermeo, Bizkaia, 1978) 

 

Josu Bilbaoren obraren abiapuntu den esperientzia estetikoan, pasibotasuna eta kaosa 

errealitate artistiko berri batean berrantolatzen dira. “Substantzia”, “materia”, “abstrakzio”, 

“pertzepzio” eta “gorputz” hitzak funtsezkoak dira prozesu horietara hurbildu nahi badugu. 

Objektuak beren buruaz eta txertatuta dauden errealitateaz mintzo dira. Adibidez, 2012an 

Gasteizko Montehermoso Kulturunean egindako Sentállie erakusketan, zentroko aretoetan 

hedatuta erakusketaren espazioa berenganatzen zuten askotariko elementuez (paperak, lurra, 

kristalak, zura, edalontziak, aldaxkak, landareak eta abar) osatutako instalazio bat jarri zuen 

ikusgai. Material organiko eta eskultura-objektu horiek zientzia-fikziozko lorategi bat eraikitzen 

zuten, ikuslea bertatik igaro zedin. Hasierako kokalekutik lekualdatuta, Sentállie-k –euskarazko 

hitza industrializazioaren aurretik– beste espazio eta denbora batera eramaten zuen, 

kokatutako lekura pixkanaka egokitzen zen espazio eta denbora batera, alegia. Josu Bilbaori 

interesa pizten dion beste alderdi bat gizakiaren ahotsa da, hau da, esandako hitzak eta 

ahozkotasunak orainaldia eraldatzeko ahalmena duten eta haurtzaroko harrera fonetiko bati 

eta etengabeko prozesu batean murgildutako idiolekto bati lotuta dauden esanahi batzuk 

sortzeko modua. Artistaren hurbilketan, testuinguruarekiko sentsibilitatea ikus daiteke, eta 

sistema ente organiko gisa ulertzen da.  
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Ingrid Buchwald (Ibarra, Gipuzkoa, 1980) / Nader Koochaki (Donostia, 1983) 

 

Ehizalerroak obran jardun dute 2010. urtearen amaieratik. Ehizaren inguruko ikerketa 

horretan, material ugari metatu dute: argazkiak, mapak, bideoa, eskemak, irakurketei buruzko 

aipamenak, eta dokumentalen eta filmen fotogramak. Obraren bolumenak erakusketa honen 

formatua gainditu du. Hortaz, zati bat formalizatu, eta materiala lotzeko egitura bat landu da. 

Ikerketa-faseak usoen ehizaren behaketari eta jarraipenari lotutako ekintzetatik abiatuta 

garatu dira, hala nola “begiztatzeko” eta “zenbatzeko” ekintzetatik. Era horretan, 

begiztatzailearen begirada eta “zenbatzaileek” begirada hori hezteko jasotzen duten 

prestakuntza erabil daitezke lurraldea irakurtzeko eta paisaia ulertzeko. Aipatu beharreko beste 

ekintza batzuk “kartografiatzea”, “ibiltzea” eta “harrapatzea” dira. Egindako lanaren zati bat 

biltzen duten modulu batzuetan datza erakusketaren proposamena; ehiza-postu batzuen 

eraikuntza-jarraibideen arabera diseinatutako egiturak dira. Modulu bakoitzak jatorrizkoaren 

aldakuntza batzuk agertzen ditu, eta une bakoitzeko aukera eta baliabide errealen arabera 

eraiki beharreko egitura handiago baten parte da. Proposamen hori Ehizalerroak obraren 

hizkuntzak eta metodoak agertuko duten eta materialen euskarri izango den egitura propio 

batera iristeko abiapuntua da. 

 

June Crespo (Iruñea, 1982) 

 

Arte grafikoen eta eskulturaren arteko konbinazioetatik abiatuta irudiari ematen dion erabilera 

esperimentala da June Cresporen lanaren ezaugarri bereizgarria. Irudia eskultura bihurtu dela 

eta hiru dimentsioko forma irudi bilakatu dela esan liteke. Horretarako, hainbat teknika erabili 

ditu: apropiazioa, collagea, assamblagea, fotokopia eta kamerarik gabeko argazkiak (edo 

zuzenean eskanerrarekin egindakoak, Escanografias izeneko serieetan bezala). Alderdi horri 

dagokionez, XX. mendeko abangoardia historikoen erreferentziak suma daitezke, hala nola 

Lászlo Moholy-Nagy argazkilariaren fotogramak eta Hannah Höch-en eraikuntza poetikoak. 

Tentsio bat dago object trouvé surrealistaren eta bricoleur-aren logikaren artean. Obra horiek, 

nolanahi ere, erreproduzitzeko dauden aukera ugariek eragin duten irudi-asetasuneko une 

honetan irudiek betetzen duten zereginari buruz galdekatzen digute. Loreak, orrazkerak, 

kristalak, mineralak, mozorroak eta gainazal testuratuak bi edo hiru dimentsioko artefaktu 
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bihurtzen ditu artistak, eta errealitate berri eta harrigarriak sortzen dira horietatik. 

Duela gutxi, bere piezak arkitekturak protagonismoa handiagoa duen egoera batzuetan 

kokatzen hasi da. Aldamio-egiturak erabili ditu, eta lekuaren arkitekturan esku hartu du. 

Horren erakusgarri, P-exclamation (New York) erakusketa eta LASPIS egonaldi-programa 

(Stockholm) ditugu.  

 

Nerea de Diego (Iruñea, 1974) 

 

Nerea de Diegoren obra herri-erlijiositatearen ezaugarrien bilaketan oinarrituta dago: erlijioa 

adierarik arruntenean esperientziatzeko moduei lotutako usadioak, ohiturak eta xehetasunak; 

gaurkotasunean txertatutako erritu txikiak. Askotan forma zolien bitartez ezkutuko 

kontraesanak agertzen dituzten arrastoak dira. Interesa oparigaietan ardaztuta dago; asmo 

jakin batekin utzitako objektuak dira, hilerri eta aldareetan zein memorialetan. Artistaren 

asmoa ez da hurbilketa antropologiko bat egitea, askotan kultura-estratu intimoetan 

ezkutatuta dauden ezaugarri horiek berreskuratzea eta horiei esanahi berriak ematea baizik. 

Adibidez, Austrian erabiltzen den Schóne arbeiten terminoak antzina mojen komentuetan 

egiten ziren eskulanak adierazten ditu. Oso material xumeekin eginda dauden (papera, 

argizaria, giza ilea eta abar) eta gaur egun museoetan urrezko kalizekin eta estatua 

polikromatuekin batera gordetzen diren Ama Birjinaren, santuen edo erlikia-ontzien irudiak 

dira. La carretera/El bosque (2013) bideoan, Dorletako Ama Birjina da gaia (txirrindularien 

zaindaria). Errepideko aldaretxo batean, txirrindulariek beren ur-botilak, lore sortak eta opari 

mota oro eskaintzen dituzte. Nerea de Diegok hainbat egun eman zituen leku hori bisitatzen 

eta grabatzen, bisitariekin eta gelditzen ziren txirrindulariekin hitz egiten, eta aldarea zaintzeaz 

arduratzen den emakumea ezagutzen. 

 

Raúl Domínguez (Barakaldo, Bizkaia, 1984) 

 

Artean jarduteaz gain, naturan eta ingurumenean espezializatutako ilustratzailea da. Horrek 

aukera eman dio marrazketaren erregistroak ugaltzeko eta irudiak ingurumen-hezkuntza 

izenekoan betetzen duen zereginari buruzko gogoeta sakona egiteko. Raul Domínguezen 

prestakuntza-maila klasikotzat har badezakegu ere, haren marrazkiek lotura bat ezartzen dute, 

marrazteko ekintzaren beraren bitartez, naturaren tolesturen eta arrastoen artean. Artistak 
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lurraldeko ibilbide batean bezala egiten du aurrera marrazkian. Trazuek, orbanek eta keinuek 

paisaia abstraktu baten eta mugatzat hartutako figurazioaren artean mugitzen den irudi bat 

zehazten du. Trazu eta orban horiek osatzen duten bilbearen bidez, irudia ehundura gisa 

esperimentatzen da, eta hurbila eta urruna dena marrazkiaren bi dimentsioko planora 

eramaten da; zentzu figuratiboa esekita utzi nahi duen, eta horretarako gorputzarekin 

inplikatzen gaituen irudi/ehundura antzeko bat da. Erakusketa honetan aurkeztu duen obra 

mural bat osatzen duen marrazki-bloke bat da, eta zuhaitzek lurrean proiektatzen duten itzala 

irudikatzen du. Horren guztiaren emaitza ezusteko elkartzeen lorategi grafiko bat da, eta 

orbanak, gainjartzeak eta siluetak lorategi horretan zehazten duten ehunduran, osotasuna 

urrunetik eta xehetasuna hurbiletik ikus dezakegu begiek atsegin hartzen duten bitartean.  

 

Ainara Elgoibar (Mungia, Bizkaia, 1975) 

 

Ainara Elgoibarren obrak gure errealitatean ezkutatuta dauden prozesu industrial, ekonomiko 

eta korporatiboak ditu aztergai. Horren erakusgarri dugu Gold 20 (2014) obra, Tuterako 

Guardian Industries-en instalazioan egindako filmaketa batean oinarritua. Enpresa horrek 

produktu berri bat sortu du: gama altuko arkitekturarako beira more bat, Gold 20 izenekoa. 

Beira horrek ez du urrerik bere konposizioan, baina urre-tonu berezi bat ematen die islatzen 

dituen argi-izpiei (% 24), ez, ordea, zeharkatzen dutenei. Produktuaren propietate mekanikoak 

SunGuard gamako beste produktu batzuek dituztenen antzekoak dira. Horrela, beraz, beira 

mota jakin baten aukera kromatikoetako bat da. Urre-kolorea ornamentua da. Produktu horren 

bezeroak arkitektura korporatibo handiak dira (beiraz egindako etxe orratzak). Elgoibarren lana 

produktu horren fabrikazio-prozesuaren berri ematen duen bideo industrial esperimental bat 

da. Obraren muntaketa kronologikoa da, eta, edizioan, enpresak erregistro bideografikoan 

ezarri zituen mugak islatu eta produktuak enpresa-arloan duen arriskua aztertzen da. Ildo 

berean egindako beste lan bat Rodar y circular (2013) da, hirurogeita hamarreko hamarkadan 

artistaren udalerrian (Mungian) egin zen Goggomobil izeneko automobil txikiari buruzko 

ikerketa bat.  

 

Daniel Llaría  (Logroño, 1985) 

 

Daniel Llaríak hainbat diziplinatan dihardu (eskulturan, bideoan, instalazioan, pinturan, 
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musikan eta performancean). Hizkuntza horietako bakoitza besteei lotuta dago edo besteen 

luzapena da, eta beti bistakoa ez den jarraitutasun bat ezartzen da guztien artean. Obra asko 

kolektibitate baten parte gisa egin ditu, eta kolektibitate hori “testuingurukoa” dela 

aldarrikatzen du artistak. Herri-kulturaren eta musikaren erreferentziak daude, eta 

azpikulturen subertsio-moduetatik hartutako imajinarioan, artista subjektua eta objektua da 

aldi berean. Artistak, musikarekin eta zuzeneko emanaldiekin izandako esperientzietatik 

abiatuta, esperientzia indibiduala eta kolektiboa ikertzen ditu, eta ohiko jokabide-kodeak 

zalantzan jartzeko beste modu batzuk sortzen ditu. Esanahiak baino, fenomenoak interesatzen 

zaizkio, eta formak (egunerokotasunari eta norberaren jardunari lotuak) eta edukiak (ideia 

politiko, ideologiko eta sinboliko komunek) osatzen duten bikotea behin eta berriz aldatzen du. 

Horren erakusgarri dugu So Go and Become a Storyteller (A Tale about Suffering and Being 

Exploited) obra. Obra horretan, estetika musikalaren eta rock-taldeek agertzeko duten 

moduaren (eszenatokiak, mikrofonoak, anplifikadoreak eta abar) bitartez, Llaríak konexioak 

ezartzen ditu gure inguruko kapitalismoarekin eta artistak zeinu-deskodetzaile gisa betetzen 

duen zereginarekin. 

 

Pablo Marte (Cádiz, 1975) 

 

Pablo Martek, bere jardunbidean, historia eta haren kontraesanak berrinterpretatzen ditu 

kultura-produkzioetan agertzen diren pasarteen esanahi berritik abiatuta. Bideoaren bitartez, 

irudien dekonstrukzioa bilatzen du metodo kritikoetan oinarrituta (apropiazioa, muntaketa eta 

collagea, distantziazioa, umorea eta parodia). Problemas de tipo griego obran, lehen aldiz 

Bilbaoarte zentroan aurkeztu zuen instalazio bati ekin dio berriz. Itxuraz kolapsatzen ari den 

arkitektura-egitura bat egungo finantza-krisi globalari eta kapitalismorik suntsitzaileenari 

buruzko narratiben “euskarria” da. Horretarako, Costa Concordia itsasontziaren hondamena 

(2012) izan du abiapuntu. Iragarpen gisa, adierazi beharra dago itsas bidaiak egiteko ontzi 

horretan bertan filmatu zuela Jean-Luc Godard-ek Socialism (2010) filma. Gaur egun, bere 

ikus-entzunezko obra berria amaitzen ari da, Principios movedizos y provisionales. Obra 

horretan, konexio historikoak eta kulturalak ezartzen ditu antzinako garai baten (hots, 

Alexandriako liburutegiaren suntsipenaren, Straub/Huillet-en “Historiako ikasgaiak” obraren eta 

Bertolt Brecht-en obraren garaiaren) eta aldi modernoago baten (hots, Bagdadeko 

liburutegiaren suntsipenaren –Golkoko II. Gerran– edota Sarajevoko liburutegiaren 
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suntsipenaren –Jugoslaviako Gerran– aldiaren) artean.  

 

Idoia Montón (Donostia, 1969) 

 

Idoia Montónen adierazpidea pintura da. Eskulturan hasi ondoren, bi dimentsioek irudipenerako 

eskaintzen zituzten aukerak ikertu zituen, eta arau-formatuak saboteatu zituen narratibari 

indar handiagoa ematearren. Bere jarduera –antagonista nagusiki– autobiografiarako eta 

komuna denaren biografiarako sarrera eta irteeren kontaketa bat da. Bizitza geldoaren lekuan 

errealitatea begirada samurki eszentriko baten bidez miatzeko prozesu selektibo bat da. Idoia 

Montónen pintura-instalazioak ikusteko, denbora hartu behar da, egungo egoeraren aurka 

matxinatzeko erabakitasun-egoera bat sor dadin. Haren koadroetan, pintatutakoa eta 

marrazkiaren idazketa ez dira bereiz agertzen; aitzitik, ugaltzen ari dira beti. 

Egunerokotasunaren irudiak dira, gehiengoaren mimesiaz, kapitalismoaren aurkako funtzioaz 

eta desobedientzia feministaz mintzo diren istorioak. Collageetan, elkartuta agertzen dira 

hizkuntzaren eta haren erreferentzien arteko erlazioak, sistema irekiak, lurralde mentalen eta 

sentikorren arteko tirabirak, kontsiderazio kontzeptual eta estrukturalak, behin-behineko 

hipotesiak edo zentzua sortzeko nahia. Espiritua eta materia, ideia eta irudia, objektibotasuna 

eta irudimena, kontzeptua eta forma, espazioa eta denbora kontrajartzen dituzte.  

 

Jon Otamendi (Getxo, Bizkaia, 1978) 

 

2013. urtean, The Bride and the Bachelors: Duchamp with Cage, Cunningham, Rauschenberg 

and Johns erakusketara egindako bisitaldi batean (Londresko Barbican galerian), erakusketa 

batek dakarren gertakari sozialera hurbiltzeko hainbat modu probatzen hasi zen Otamendi. 

Museoetan agertzen den portaeraren erregulazio neutralizatu eta arauzkotik abiatuta, kualitate 

espaziala hautemangarri egiteko aukeran zegoen interesatuta. Erakusketan zeuden bisitarien 

artean, bost minutu inguruko geldialdiak egiten hasi zen. Estatismoa museoak bere izaera 

fisikoaren berri emateko gutxieneko ekintza gisa erabili zuen. Orduan, bisitaria eskala- eta 

zentzu-neurri bilakatzen da museoko espazioan. Gainazala eta zorua luzapenak ziren, eta 

museoa espazio publikoaren luzapena zen. Handik aurrera, museoko grabazio-sistemak bere 

ekintzak erregistratzeko aukera egokiak izan zitezkeela pentsatzen hasi zen. Lehen grabazioa 

Artiumen egin du. Museoko ohiko bisitariak normal sartu ziren aretora grabazioaldian. 
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Nabaritzen zuten gauza bakarra pertsona bat geldi zegoela zen. Aretotik irtetean, grabazioaren 

berri eman zitzaien, eta bideoan agertzeko adostasuna eskatu. Bideoan, artistak Jonas dirudi 

balearen sabelean. 

 

Ixone Sádaba (Bilbo, 1977) 

 

Berriki egin duen lanak irudien bidez kanpoko mundua agertzeko modua du abiapuntu. Why is 

this liar lying to me? #1 y # 2 (2013) obran, eguzkiaren argia leiarren bitartez igarotzeko 

prozesu fisikoari jarraitu diote piezek errealitatea islatzeko, baina Britainia Handiko 

egunkarietako orrialdeen eduki osoa erauzteko helburuarekin. Lupak sortzen duen argi sorta 

kontzentratuak tinta beltza aukeratu eta suntsitu egiten du. Ezohiko gertakari horretan, edukia 

hutsal bihurtzen da, eta objektua bitartekari zuen instituzioaren funtsa aurkitzen du. 

Kontraesana badirudi ere, argi sortak ez digu albiste multzo bat uzten, egunkaria txertatuta 

zegoen gizarte-egitura baizik. 

The fact of distance (2013) obran, zientzia-aurkikuntza bat izan da abiapuntua: 2010. urtean, 

meteorito batek Egipton utzitako kraterra (Kamil kraterra) aurkitu zen Google Earth tresnaren 

bidez. Zer esan nahi du urrunetik behatzeak? Zer geratzen da agerian, eta zer ezkutuan? 

Jakina, distantzia ez da gauza fisiko hutsa. Hodeiertzeko ikusle gisa, leku erosoa eta ikuspegi 

bikaina aurkitu dugu. Distantzia bera ulertzeko moduari buruz hartzen ditugun erabakiek 

baldintzatuta dagoen ikuspegia.  

 

Amaia Urra (Donostia, 1974) 

 

Hizkuntza eta horrek mundua eta errealitatea izenda ditzan nahi dugunean maiz sentitzen 

dugun etsipena ditu ardatz Amaia Urraren lanak. Saihespen-teknikak eta ihesbide poetikoak 

probatzen ditu. Quebec-eko arte-eskola bateko ikasleei bere lanari buruzko hitzaldi bat 

ematera gonbidatu zutenean, honako hau adierazi zuen: “Nire lanari buruz esaten dudan 

guztia partziala izango da beti. Nire lanaz hitz egiteko garaian aurkitzen ditudan zailtasunak 

kontuan hartuta, nekez lortuko dut osotasuna islatzea. Nire ustez, esplizituagoa da adibide bat 

ematea. Horregatik, uko egingo diot hitzaldi hau emateari”. Orduan, jaiki eta Renuncio 

piezaren frantseseko bertsioa abesten hasi zen (pieza horretan, uko egiten dio parte-hartzeari, 

eta uko egiteari berari buruzko ekintza bat egiten du), hitzaldi-aretotik institutuko 
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korridoreetara eta kalera irteten zen bitartean. Amaia Urraren azken lanak bi ildotan garatu 

dira: Cantar la calle eta Deriva de sinónimos. Bietan, hitzen letania, korda eta zerrenda gisako 

“testuak” sortzen dira. La deriva de sinónimos obran, testua aldez aurretik idatzita dago, eta 

horrek ematen dio bidea ekintzari. Cantar la calle obran, berriz, ibilbideak sortzen du testua (in 

situ inprobisatzen da). Bi obretan, ahotsa, hitz kantatua, hizkuntza eta lokuzioarekin batera 

gertatzen den desplazamendu fisikoa da baliabidea.  

 

 

 


