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musika

DONOSTIA

“Gizarteko arrasto matxistak
aldatzen saiatu behar gara”
On taldeko abeslari den Itsaso Gutierrezek
azken urteetan euskaraz egin diren kanta
sorta batu du ‘ETEN’ izeneko diskoan.

Genero indarkeriaren aurkako aldarri ozena
izateaz gain, musikariaren bizipen
pertsonalen isla ere bada
MARTA MORALES

“Rockak indartu nau. Inoren iritziaren gainetik sinesten duzun horregatik borrokatzea merezi duela ikasi dut”, dio. AINARA GARCIA

DD

UELA urte bete, tratu txarren biktimen
herriko
elkarteak
diru
murrizketak jasan zituela jakin zuen
Itsaso Gutierrezek. Kezkagarria iruditu zitzaion oso, baita haserretzeko modukoa
ere. Gertatutakoa salatzeko, ETEN proiektua
sortzea erabaki zuen, hots, azkenaldian hainbat
euskal musika talderen abestiak disko batean
batzea. “Duela urte batzuk ere honetaz abesten
zela adierazi nahi da, eta arazo larri hau ez dela
desagertu agerian jarri”, argitu du On taldeko
abeslariak. Pentsatu eta lanari ekin zion, helburu zehatz batekin: gure gizartean zoritxarrez
ohikoa bihurtu den genero indarkeria salatzea.
Bidean, hasierako xede horri beste batzuk gehitu dizkio Gutierrezek. “Aldarri egin nahi dut,
baina, horrekin batera, hausnarketarako
leihoa irekitzea ere dut helburu”, nabarmendu du. Hortaz, kultura eremuko zenbait artistaren inplikazioa bilatu nahi du musikariak,
ETEN proiektua genero indarkeriaren kontrako beste egitasmo batzuk eraikitzeko lehen
urratsa izan dadin.
Egungo krisi egoera honetan, zoritxarrez, inoiz
baino beharrezkoagoak dira urrats horiek. Dirulaguntzen murrizketak direla medio, emakumeen indarkeriaren kontrako kanpainak eskasagoak bilakatu direla ohartarazi du Gutierrezek, arduratuta. “Estatistikek diotenez, azken
urte honetan, emakume gutxiagok salatu omen
dituzte tratu txarrak beste urteen aldean, eta gainera, jipoituak izan diren gehienek aurretik

salaketa jarri ez duten emakumeak izan dira,
aurreko urteetan ez bezala”, zehaztu du.

Konzertu
bakarra,
Plateruenean

H

ilaren 30ean Durangoko
Plateruenean kontzertu
berezia eskainiko dute bilduman parte hartu duten hainbat artistek. “Aldarria, inplikazioa eta emozioa azaleratuko dira. Ederra izango da”,
iragarri du Itsaso Gutierrezek.
Durangoko kontzertua bakarra izango da. “Ez da erraza
hainbeste musikari mugitzea”, arrazoitu du.

Bilduma honek, baina, kutsu pertsonala ere
badu. Batetik, Gutierrezen amamak hil aurretik bere aitak ama jipoi batez akabatu zuela egindako aitortza mingarria. “Hamar urte zituela
ikusi zuen jipoia. Ostean, bere ama neumoniak
jota hil zela esan zioten eta bera ez zen inori kontatzera ausartu”, gogoratu du. Bestetik, duela
urte batzuk Gutierrezek berak bizitako harreman menderatzailea. “Txikituta, erruz josia eta
sumisioan murgildua aurkitu nintzen, ezustean.
Eta begiak irekitzea, burua berriz altxatzea eta
irribarrea berreskuratzea eguneroko borroka
bihurtu zitzaidan. Edonori gerta dakiokela ulertu nuen”, aitortu du. Bilduma hau hilaren 25ean
kaleratuko da, eta, egun berean, prentsaurreko
batean aurkeztua izango da. Tratu Txarren
Nazioarteko Egunean, hain zuzen ere. “Ez da
kasualitatea –onartu du–, aurkezpenarekin batera aldarri egiteko aukera polita iruditu zitzaidan”. Diskoaren salmentarekin lortutako etekinak genero indarkeriaren aurkako proiektuak
martxan jartzera bideratuko dira.
“MUSIKA MUNDUA GIZONENA DA” Jauko Barik,

Keike, Xarma eta aipatutako On musika taldeetan ibilia da Itsaso Gutierrez. Eskarmentu handikoa izanda, musika mundua, orokorrean, gizonen mundua dela argi dauka. “Honetan hasi nintzenean, musikari sentitzen nintzen ezerren gainetik. Gaztetan, nire generoak ez ninduen kezkatzen. Baina, gizonezkoen presentzia ohikoagoa

den rock-giroan sentitu ditudan keinu, begirada, komentario eta abarrek emakume naizela
erakutsi didate”, adierazi du.
Hala ere, gizonezkoen presentzia ohikoagoa den
gizartearen eremu batean murgiltzean, trabei
aurre egiteko gai dela ikasi du On taldeko abeslariak. “Rockak indartu nau. Inoren iritziaren
gainetik sinesten duzun horregatik borrokatzea merezi duela ikasi dut. Guztiaren gainetik,
musikari sentitzen naiz eta hori defendatzen
dut oholtza gainean”, baieztatu du. Izan ere, On
taldean hasi aurretik, emakumeentzat kezkagarri diren hainbat kontuetaz abesteko erabakia hartu zuen: “Urtetan urratuak izan zaizkigun eskubideak oihukatzeko, aldarrikatzeko eta
kantatzeko aukera eskaintzen dit”.
Musika gizartearen isla izaki, berdintasuna lortzeko ibili beharreko bidea oraindik luzea dela
uste du Gutierrezek. “Gaurko gizartean berdintasuna badagoela sinestera eraman gaituzte, baina hitzak besterik ez dira. Nire ustez, emakumearen presentziari dagokionez aldaketa handiak izan diren arren, jarrerak oraindik ere oso
matxistak dira”, azaldu du. Egoera hau hobetze
aldera, aldaketa norberak bere baitan egin behar
duela defendatzen du abeslariak. “Ditugun
arrasto matxista horiek onartu, ulertu eta aldatzen saiatu behar gara, autokritikaz baliatuta”,
azpimarratu du. Berdintasuna lortzeko borroka
horretan, hezkuntzan ere zeregin handia dagoela agertu du. “Hori litzateke aldaketa errealaren
zubi zuzen-zuzena”, argitu du.
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saski-naski
ATARIA

Bat gehiago
UXUE APAOLAZA

LL

ANERA iritsi eta lankideak berriak
komentatuz ari ziren dagoeneko; Parot
Doktrinaren kontrako Estrasburgoko
Auzitegiaren erabakia arbuiatzeko
manifestazioa, Manolo Escobarren heriotzari
buruzko azken txisteak, eta batez ere, Real
Madrid/Barça partida. Baina bezperan, inori
buruz esan daitekeen definitiboena jakin
genuen Lou Reedez; hil egin zela. Hori ere kosta zen zehazten egia esan, aldizkari batek
berria argitaratu zuenetik, pertsonaiaren inguruko batek baieztatu zuen arte pasa baitzen tarte bat, jendeak Twitterren motorrak berotzeko
baliatu zuena. Gero testimonio erakustaldiak
hasi ziren, argitaratzeko, komunikatzeko,
bakoitzak zuen zirrikitutik; konpetentzia handia nonbait eta norgehiagoka baten kutsua
hartzen zitzaion tarteka bakoitza norberaren
esperientzia eta artistaren inguruko jakituria
mahai gainean jarriz, bat batean hain multzoko sentitzeak sortzen duen deserotasunaren
ondorioz ere bai beharbada; nork lehenago,
nork sakonago, nork orratz handiagoz.
Heriotzek zerbait ona badute, denok elkartzen
gaituztela da, eta hori bera da txarrena ere,

familia guztietan bezala, ez zaizkizu hileta
elizkizunetara hurbiltzen diren guztiak gustatzen (ezta zuri buruz adieraz dezaketena ere).
Twitter den herriko plazan, El Corte Inglés edo
Miguel Angel Revillaren mezuak ikus
zitezkeen kantariaz; interesatuak asko eta anitzak garenaren seinale. Badu abantaila bat
familia mota honek baina, ez du interakziorik
eskatzen, ez duzu lehengusu urrunekin hitz
egin beharrik, ezta aitonaren istorio guztiak
entzun beharrik ere. Nire belaunaldia ez da
Lou Reedekin hazi, eta ez dugu taldean entzun;
guri klasiko iritsi zitzaigun; niri hobe guri baino; nahiko banaka topatu baikara gurea lagundu, irauli edo eramangarriago egin duen beste mundu horrekin.
Kontserbaziorako dugun tendentziak, artista
hilaren obraz eta bizitzaz erregistraturik, gorderik, guztion eskura geratu denak, ez du
zehazki Lou Reeden bizitza luzatzen, geratzen
garenona eta datozenena handitzen du; Flauberti irakurri nion, Louise Coleti bidali zizkion
gutunetan, niretzat zergatik liburuak, edo kantak, edo… ziren tranzendentalak eta salbatzaileak; lagun ezezagunentzat argitaratzen dugu.

SALDUENAK

Fikzioa

Inprentak horixe baino ez du ederretik. Zabortegi zabalagoa da, urrutitik kolpatuko duen
sinpatia tresna bat. Eta Flaubertek ni idatzi ninduen eran, Lou Reedek ere bizitza asko idatziko ditu. Horretarako ere ez dira txarrak heriotza hauek, aukera berriak dira jende askorentzat, urrun jaio direnentzat, lanera joan eta beste gai batzuk entzuten dituztenentzat.

Kontserbaziorako
dugun tendentziak
ez du zehazki Lou
Reeden bizitza
luzatzen, geratzen
garenona eta
datozenena
handitzen du

Igandea eta astelehena bihurtu ziren monografikoan, Twitterrekin jarraituz, komentario
bat idatzi zuen norbaitek, batzuen nabarmendu nahiaz barrez edo, esanez, bera Lou Reeden
jarraitzaile sutsua izan dela bere izena ezagutu duen azken hogei minutuetan; behin obra
jatorrizko belaunalditik eta nostalgiatik salbatuta, gehiago autorearen heriotzarekin, fisikoki gertu dagoen talde baten kontua izateari utzi
dio, eta igande gauean etxeetako gela bakartietan jarri zen musikaren berri jakin ahal
bagenu, mota eta adin askotako jendea ikusiko
genuke Lou Reeden kanta bati adi, bakoitza
sinpatia tresnaren kolpea bere biografiaren edo
izatearen auskalo zein aldetan jasoz. Mendebaldarrok, badirudi oraindik badugula oinordetzan harro har daitekeenik.

Ez Fikzioa

1. Euli-giro

4. Alkasoroko benta

1. Hiztunpolisa

4. Aiztoa eta arkatza

Uxue Alberdi. Elkar.

Mikel Taberna. Susa.

Jon Sarasua. Pamiela.

Hainbat autore. Txalaparta.

2. Arma, tiro, bammm!

5. Adiskide bat nuen

2. Preso nago

Joan Mari Irigoien. Elkar.

Joxean Agirre. Elkar.

Mikel Orbegozo. Ataramiñe kultur elkartea.

5. Urruneko mendebaldean
artzain

3. Egia esan

6. De rerum natura 5

3. Independentziaren paperak

Peru Magdalena. Elkar.

‘Zaldieroa’. Elkar.

Pako Aristi. Erein.

Mattin Etchamendy. Maiatz.

6. Absurdoko kontuak
Patxi Zabaleta. Pamiela.

LIBURU DENDAK: Elkar (Bilbo), Auzolan (Iruñea).
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LITERATURA

‘Skaterrak.
Ertzean’

‘Tripoli
doktorea’

Mikel Valverde (testua eta irudiak).
Giltza. 280 orr.
9,80 euro.

Karlos Linazasoro.
Bruno Hidalgo (ilus.).
Elkar. 94 orr.
13,35 euro.

Zirrarak gidatutako ekintzak

Mugak gaindituz,
skate-a bide

Doktore bitxi
baten egunerokoa

“Komunera joan eta alboko
bainugelan norbait zegoela
konturatu nintzen batean,
jakin-minak bultzaturik,
begia paretaren kontra jarri
eta zirrikitutik begiratu nuen.
Ikusi nuenak ia arnasarik
gabe utzi ninduen. Berebiziko
emakume bat zen nire bizilaguna eta biluzik zegoen, bainuontzira sartzeko asmotan.
Badakit ez dudala ondo egiten, baina orduan sentituriko
zirrara beste behin dastatu
asmoz konponketa atzeratzea erabaki nuen eta horrela
nire hasierako asmo ona bertan behera geratu zen...”

Skate-a da haien mundua:
askatasuna, mugak gainditu
nahia eta adiskidetasuna.
Hiria da haien skatepark-a,
eta ez beti agertoki samurra.
Mikel Valverdek idatzi eta
irudiztatutako ‘Skaterrak’
trilogiako gai nagusiak
hauek dira: familiarteko
harremanak, zaletasunak,
maitasuna eta bizikidetza.
Liburuotan, arkitekturak,
teknologiak eta arte garaikideak markatuko dituzte,
hurrenez hurren, skatezaleen abenturak. Hirian girotua, edozein hiri izan liteke
eleberrien eszenatoki.

Anbulatorioko itxarongela
lepo zegoen, gainezka. Beti
bezala, goizeko zortzietan
puntuan jarri zen martxan
hormako kontagailu erraldoia. Tripoli doktorea eta
Olga Tokarczukowa erizaina
prest zeuden gaixoak artatzeko. Udaberria iritsi berria
zen, ordea, eta Tripoli
doktoreak nahikoa lan
bazuen sudurreko zulotik
irten zitzaion geranioarekin
zer egin ez zekiela. Beste
gaixo askoren artean, Karl
Linazasorr azaldu zen azkena, beti norabide okerrean
zebilen poeta...

ELEBERRIA

‘Tango
urdina’
Aitziber Etxeberria.
Erein. 184 orr.
7,60 euro.

Editorial Iparraguirre S.A.
Zuzendaria: Bingen Zupiria
Ardura: Iñaki Mendizabal Elordi (mendi@deia.com)
Koordinazio lana: Amaia Santana (asantana@deia.com)
Diseinua: Jesús Santamaría
Maketazioa: Naroa Etxebarria
Zuzenketak: Iratxe Gaztañaga
Portadako argazkia: Guillaume Méziat
Lege Gordailua: BI 1720-06

Gehigarri honek
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
laguntza jaso du
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antzerkia

Beti egungoa
izango den
klasikoa
Shakespeare idazle ingelesaren ‘Hamlet’ obraren euskal
bertsioa zuzendu du Ximun Fuchsek. Klasikotasunetik atera
eta 2013. urtean izan dezakeen indarra nabarmendu du
zuzendariak, “antzerkia ez delako museoko obra bat”
JON ANDER URKIAGA EGIDAZU

H
H

AMLET XXI. mendean eta Euskal
Herrian. Hamlet, gaur eta hemen.
Hamlet antzerkien antzerkia da.
Garai bakoitzak bere irakurketa
behartzen du. Argiki eta arintasunez, Shakespearek munduaren eromena marrazten du.
Obraren ekintza politikan oinarritzen da: gezurra, jukutria, kalkulua, konplota, diru-gosea,
hitza hitz ala hitza jan. Baina erabakia ez da
ekintza, eta aizu dena ez da justizia, noski... hor
da auzia”. Horrela dakar ikuskizunaren webgunean ezarritako sinopsiak. Eta hori guztia
taularatu zuten, estreinakoz, Artedrama, Dejabu eta Le Petit Théâtre de Pain antzerki taldeek
Luhuson (Lapurdi), atzo.
Hiru antzerki taldeen elkarlana ez da berria.
2010. urtean Errautsak antzezlana plazaratu
zuten, eta baita arrakasta erdietsi ere. Baina,
Ximun Fuchs zuzendariaren (Larzabale, Nafarroa Beherea, 1974) hitzetan, topaketa berri hau
ez da aurretiaz lorturiko arrakastaren ondorio:
“Bagenekien ez genuela egin behar Errautsak
II; nire ustez, erronka artistiko ahula dauka
gauza bera berriz egiteak, zer eta aurreko aldiren batean funtzionatu zuelako. Orduan hitz
egiten hasi ginen: zer egin genezakeen, zeren
inguruan… eta batek komentatu zuen: zergatik
ez egin Hamlet?. Hasieran irriz hartu genuen
proposamena, Hamlet? Nola?. Gero, aldiz, obra
irakurtzen hasi ginen, eta heldulekua bazuela
iruditu zitzaigun. Baina egokitzapen honekin
ez dugu gauza berririk aurkitu, ez dugu guk
asmatu, badakigu Hamlet obra ona dela, interesgarria eta oso indartsua, baina, horrez gainera, interesatzen zaigu ikustea obra horrek
zer konta diezaiokeen gaur egungo euskaldunei”. Hiru antzerki talde izan arren, honezkero energiak nahastuta dituztela azaldu du
Fuchsek, eta osatzen duten lantalde hori “berez
bizi da, eta ez hiru zatitan”.
Egokitzapen lana, aldiz, Xabier Mendiguren Elizegik (Beasain, 1964) egin du, eta berak ere talde lanaren kontzeptua azpimarratu du. “Fuchs
anaiekin eta Ander Lipusekin hasi ginen hizketan obra berri bat egitearen inguruan, eta posibilitateen artean aipatu zen Hamlet egitea, baina gure erara; eta ideia hori erakargarri egin
zitzaigun, eta Shakespeareren
jatorrizko testua irakurtzen
hasi ginen: hortik zer gorde
eta zer ez, zer moldatu, zer
aldatu… Gauza horietaz
denon artean hasi ginen
hitz egiten. Beraz, ez zen
izan nik etxetik itzulpena
eraman eta kito, denon
artean moldatutako zerbait
baizik”. Baina testuak elementu biziak izaten dira, eta areago, idazlearen eskutik irten ostean aktoreen
eskuetara heltzen badira: “Ondoren, entseguak
egiteari ekin genion, eta entseguen arabera
saioetan testu baten gainean aktoreek moldaketak egiten dituzte, edo inprobisazioekin jokatzen hasten dira, eta orduan testuak autonomia
handiagoa hartzen du. Beraz, jatorrizko testutik ez urruntzen saiatu gara, espiritua berbera
baita, baina horrelakoetan testua autonomoago bihurtzen dela ere egia da”.
Horrelakoetan hari fin baten gainean dabilen
ekilibrista izan ohi da idazlea. Erortzea saihestuko dion oreka aurkitu nahi izaten du testua
egokitzen duenak. “Gehiegi urrunduko ote
zaren beldurra, libreegi ote zabiltzan…”. Mila
galdera sortzen dira. Hala ere, Mendigurenen
ustez, libre da jatorrizko testutik zenbat urrundu, edo zenbat errespetatu behar den norberak
erabakitzea, idazlearen zalantzak hor agertzen
badira ere. “Jatorrizko Hamlet obraren espiritua mantendu nahi genuen, baina gure gaur
egungo egoerara ekarrita”.
XXI. MENDEKO HAMLET EUSKALDUNA XVII. men-

deko testu bat gaur egungo ikuspegitik, gaur
egungo hizkeratik, egungo estetikatik edo gure
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antzerkia

BILBO

“

Disko baten grabaketan sartzen dira eta
jotzen dute hurrengo
egunean hilko direla
jakingo balute bezala”

“Nola bizi gezurrean oinarritutako gizarte batean? Zer egin injustiziaren aurrean?”. Shakespearek egindako itaunak erantzunik gabe jarraitzen dute gaur egun... GUILLAUME MÉZIAT

kezka sozialetatik berreraikita. Hori da Hamlet
euskalduna. Fuchsen arabera, Shakespearek
sortu lanean badira egun ere oihartzuna duten
galderak: “Nola bizi gezurrean oinarritutako
gizarte batean? Zer egin behar dut injustiziaren
aurrean? Ekintzara pasatu? Hori da justizia?
Maitasuna bizi daiteke gezurrean oinarrituta?
Zer da maitasuna? Noraino joan behar da? Gerlak ez etortzeko zer egin? Momentu batean ez
badugu ezer egiten murrura goaz, eta zerbait
egiten badugu ere, murrura goaz. Zeintzuk dira
alternatibak? Funtsezko erronkak hor dira”.
Hamlet aukeratu izanak ere baditu bere arrazoiak. Antzerkilariek ez dute Don Kijote Mantxakoa edo Romeo eta Julieta aukeratu, eta hori ez
da ausazko erabakia izan. Zuzendariaren hitzetan, “Hamlet obrak gaztaroa aipatzen du, zein
etorkizun du gaztaroak bai Hamletek bizi izan
zuen egoeran, bai orain? Ni petrolio krisiaren
biharamunean jaio nintzen, eta beti bizi izan
naiz horrekin. Eta beranduago heldu den belaunaldia antzeko egoera batean bizi izan da: gerla
ekonomikoa biziki bortitza da, injustiziaz beterikoa, eta nola egin aurre horri? Nire ustez,
belaunaldi bakoitzak –eta baita Hamletek ere–
badaramatza berekin arbasoek utzitako makurrak, eta belaunaldi horretakoei dagokie makur
horiek konpontzea, nahiz eta, beraiek ere beste
makur batzuk utzi. Era berean, Hamlet-en beti
agertuko den galdera da ea makur horiek ez
diren pisutsuegiak, eta makur zama hori ez ote
den gero eta handiagoa”.
Horrez gainera, obra honetan agertzen den beste kontzeptu bat gezurrarena da, Fuchsi jarraiki. Bere iritziz, bada gezurraren inguruan oina-

rritutako gizarte bat, obra bat, eta gezur hori
hausten denean dena zapuzten da.

AGENDA 2013
> AZAROA
2 Azpeitia
3 Bilbo
7, 8, 9, 10 Donostia
11 Larresoro
14 Hendaia
15 Hazparne
16 Leioa
17 Durango
22 Zornotza
23 Berriz
24 Atarrabia
29 Zumaia
30 Gernika
> ABENDUA
1 Orereta

IRAKURKETA BESTE INTERPRETAZIO Hamlet testuaren inguruan hainbat eta hainbat irakurketa egin dira. Besteak beste, Hamlet komunista
zela diote batzuek, judua zela bestetzuek, emakume izan zitekeela ere proposatu izan dute, eta
homosexuala izan zela dioenik ere bada. Baina
Fuchsek uste du obra bat muntatzea ez dela teoria bat egitea, teoria gisa planteatutako obrak
“oso aspergarriak” direlako, eta horrek ez omen
du zerikusirik Shakespearerekin. “Kontradikzioak beti agerian izan ditu Shakespearek, eta
horretan da antzerkiaren humanitatea. Gure
moldaketan gaur egungo euskaldun gazte bat
da Hamlet. Bere feminitatea agertu du Hamletek? Noski. Bere oldarkortasuna agertzen da?
Bai. Teoria horiek guztiek badute oinarri bat,
baina guk pista bezala utzi ditugu: Shakespearek galderak pausatzen ditu, baina erantzunik
eman gabe, eta horretan da bere artea”.

Mendiguren ere bat dator neurri handi batean
zuzendariak esandakorekin. “Ni, behintzat, ez
naiz Shakespeareren obran aditu, ezin nezake
azterketa filologiko bat egin, edo Shakespearek
zer esan nahi zuen edo zer adierazi nahi zuen
ondorioztatu. Guk hartu dugun obra oso ederra
eta zabala da; ehunka gai agertzen dira:
traizioa, intzestua, gerra, boterea, injustizia,
mendekua… Gai asko agertzen dira, eta gai
horietako gehienak mantendu egin dira gure
obran, baina gure interpretazioa izan da obra
gure egunetara ekartzea, 2013ra ekartzea, eta
gaurko Euskal Herrian kokatzea. Neurri batean
jatorrizko obrak dauzkan gaiak errespetatuta,

baina libre samar jokatuz gai horien garapenarekin”. Eta hori guztia erdiesteko zazpi aktorek emango diete bizia obran agertzen diren
pertsonaiei: Ander Lipus, Ainara Gurrutxaga,
Manex Fuchs, Maika Etxekopar, Iñaki Ziarrusta, Miren Tirapu eta Urko Redondo izango
dira Hamlet interpretatuko dutenak.
Ximun Fuchs zuzendariak gauza bat espero du
guztiaren gainetik, ikusleak hurbiltasun bat
izatea obrarekiko, eta ez pentsatzea antzerkia
Shakespearek idatzi duela, ez pentsatzea
Hamlet ingelesa dela, edo Danimarkako printzea dela, baizik eta kanpoan aurkituko duen
lagun bat, anaia bat… eta horien egunerokotasunean pausatuko lituzkeen galderak pausatuko dituela obrak molde interesgarri batean.
“Eta, espero dut, ikusleak plazer hartuko duela maila horretan”. Ilusioa eta lana jarrita daude honezkero, beraz, esateko gutxi edukiko du
zorteak, eta berriz ere arrakastaren sabaia jotzeko aukerarekin abiatuko dira herririk herri
klasiko bati egungo begiekin begiratuta.

Burezurra, mailua, igitaia…

I

ragan astean zendu den Lontxo Yriartek egina
da antzezlana aurkezten duen kartela; artelan
bat beste artelan baten barruan. Le Petit Théâtre
de Pain antzerki taldeko kide, antzerkilari eta
musikari zen, besteak beste, Lontxo. Ximun Fuchs
zuzendariak aitortu du beraientzat kolpe gogorra
izan dela haren heriotza, eta gaineratu du kartelak pista asko eta nahasmendurako aukera nahikoa ematen duten gakoak eskaintzen dituela.
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artea

BILBO

FF

IGURAZIOAREN eta abstrakzioaren
artean mugituz, trazu eskematiko,
xehetasun eta orban kromatiko zabalen konbinaketa, konposizio bakun eta
konplexuekin, beti zuri-beltzean eta boligrafo
tintekin gauzatzen du Abigail Lazkoz (Bilbo,
1972) artistak bere lana. 2002tik New Yorken bizi
da eta azken urteotan erakusketa indibidual eta
kolektibo ugaritan parte hartu du, besteak beste New Yorkeko The Drawing Center eta PS1MoMAn, Leongo MUSACen, Bilboko Guggenheim Museoan eta Rekalde Aretoan edo Gasteizko Artiumen, euskal arte garaikideko panoramako proposamen fresko eta erakargarrienetakoa garatzeraino.
Lazkozen lanak paperean jaiotzen dira eta
horietako askok, marrazkiaren posibilitate infinituak esploratuz, murruetara egiten dute jausi, denbora eta espazioa bereganatuz. Marrazkien bidez obsesio eta gogoeta pertsonalak moldatzen ditu, lan zinez formala bada ere, edukiak
sekulako garrantzia baitu. Sinbologiaz betetako marrazkiek, beti ere umore ku-tsu batekin,
jokaera kolektiboei, gizakion itxaropen eta beldurrei, komunikazio zailtasunei eta erlazio
paradoxikoei, edota bizitzaren zikloei buruz
hitz egiten dute, besteak beste, espiritu kritikoko obra polisemikoaren bidez.
Lekuan lekura egokitzen da usu Abigail
Lazkoz, maisuki –horren lekuko bikaina izan
zen Rekalde Aretoan ospatu Aparteko makinak
(2009) erakusketa indibidual monumentala,
bisitaria giro berezian barneratzea lortzen zuena–, eta kasu honetan ere horixe bilatu du. Bigarren aldiz erakusten du modu indibidualean
Marzana Espazioan, eta oraingoan –normalean
New Yorken bizi arren– uda honetan Bilbon
gauzatutako lanak agertzen ditu.

Galeriako areto txikian obra gutxi erakusten
dira Eskultura Publikoa erakusketan. Denek
artistaren ohiko lengoaia pertsonala darraite,
tamaina ezberdinekoak badira ere, denak paper
gainean, markuekin edo marku gabe –paretetan
txintxetekin josiak–. Kasu batzuetan collagea
darabil, paper ezberdinen superposizioaren
bitartez, bolumena lortu nahian, eta beltz eta
zuria nagusi bada ere –paperaren zurigune handietan zabaltzen dira orban eta marra beltzak–,
kolore ttanttaren bat ere sartzen ausartu da koadroren batean. Distantziatik konposizio estetikoak, lirain eta erakargarriak, nahiko puruak,
agertzen zaizkigu; hurbiletik, ostera, detailez
beteak –paper doblatuak, zikindurak, mantxak,
errotulagailuen inzisioak–, eskulana erakutsiz.

Marrazkiak
eskultura
bihurtuz
‘Eskultura Publikoa’ izenburuarekin,
New Yorken bizi den Abigail Lazkoz
artista bilbotarrak bere azken lanak ditu
erakusgai Marzana Espazioan
MIKEL ONANDIA GARATE
Lazkozenak eskultura bokazioa duten marrazkiak dira, zuri-beltzez
eta boligrafo tintez trazatuta, giza kezkak irudikatzen dituztenak. M.O.G.

GOGOETA EGITEKO PASEATZEA Pieza indibidualak agertu arren, osotasunean instalazio gisa
ulertu beharra dago erakusketa. Aretoa koadro
handi batek egituratzen du; 240 x 150 zentrimetroko lana egurrezko koloma batean eta lurrean
herdoildutako lata baten gainean apoiatzen da.
Berau inguratzean, lurrean paretaren kontra
beste koadro txikiago batzuk aurkituko ditu bisitariak. Paseatzearekin eta eskultura parkeekin
erlazionatzen du egileak proposatutako muntatzea, follie lorategi bat bailitzan, ibiltariak
gogoetara gonbita egiten duten hainbat objektu
aurkitzen baititu. Izan ere, marrazkiak dena barne-har dezake, eskultura bokazioa duen
marrazki modu baten aurrean baikaude.

Artistaren ibilbide artistikoan ohikoak diren
gaiak errepikatu egiten dira erakusketa honetan, besteak beste, gizakia, natura eta artefaktua.
Proposatutako ibilbidea neurri batean artistak
2007an Bilboko Guggenheim Museoko Chacun A
Son Gout erakusketako 130,000 Years of Last Tendencies pintura muralean –bertan hilerri bateko
gorpu, lapida eta zuhaitzak ikus genitzakeen,
lehen ehorzketak egin zituen Homo sapiensari
erreferentzia eginez– tratatu zituen kontzeptuen
jarraipena osatzen du. Hala, Lazkozek gizakiaren pentsamenduaren eta artearen historian
etengabe errepikatu diren kontingentzia eta
betierekotasuna bezalako auziak tratatzen ditu,
monumentuek eta aurriek memorian jokatzen
duten papera aztertu guran. Inguru naturalean
gizakiak gauzatutako interbentzio konstruktiboak, paisaia eraldatzen duten artefaktu eta
makina ezberdinak –erdi-apurtuak, zoroak, abstraktuak, antropomorfikoak– ditugu marrazkion
protagonistak, zinez erakargarriak.
Arte munduan marrazkigintzak pinturagintzaren anaia txikia dirudienean, Abigail Lazkozek bere ibilbidea diziplina eta teknika honekin
burutu, eta batak besteari inbidiarik zertan
izan behar ez diola erakutsi du. Azken urteotan garatutako unibertso fantastiko eta misteriotsuak, estetika sotil batekin lengoaia teatrala
garatzeraino, itxura oso estetikoa agertzen du,
baina lehen unean gaia bigarren mailan geratzen dela uste izanda ere, begirada lasaiagoak
inplikazio kontzeptual sakonak ageriratzen
ditu, euskal arte garaikidearen ahots interesgarrienetako bati bide emanez.

Argilunen alderdi tragikoaz

I

zaera narratibo argiko lanak izaten dira Abigail Lazkozenak, alderdi tragiko batekin sarritan. Haren adierazpide moduak murriztu zituen
marrazkiaren bidez pentsatu ahal izateko, eta
zuri-beltza bere hizkuntza propioa bihurtu da.
Hasieran lerro argiak zerabiltzan; gero marra
horiek ehundura zabalagoak bihurtu dira, eta grisak eta argilunak agertu dira. Marrazki konplexuak prozesu konstruktibo ezberdinen fruitu dira,
eta modu horretan aldi berean obra intimo eta
monumentala dena gauzatu du Lazkozek.

Larunbata, 2013ko azaroaren 2a

Ortzadar // 07

LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA ·
MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA ·
ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK · ZIENTZIA · DANTZA · IRITZIA · KRITIKA · LITERATURA · ANTZERKIA · ARTEA · ZINEMA · MUSIKA · DISEINUA · PUBLIZITATEA · ARKITEKTURA · INTERNET · KOMIKIA · BIDAIAK ·

arkitektura

BILBO

Keinu soila
Bilboko zabalgunean
Hirigintza araudiaren aplikazioari eta
orubearen berezko morfologiari aurre egin

behar izan dizkio Luis Dominguez arkitektoak
Gardoki kalean den eraikina diseinatzerakoan

ZIGOR ITURBE

BB

ILBO hiriko zabalgunean zehar aldaketa ugari izan da XIX. mende hasieran proiektatu zenetik. Gaur egun,
hiri bilbean txertatuta eraikin klasiko zein modernoak, zaharrak zein berriak
aurkitu ditzakegu. Hirigune hau egituratzen
duen On Diego Lopez de Haro kalearen paraleloetako batetik paseatuz begirada altxatzean,
joan den mende hasierako zenbait keinu hautematen dira, hauetako batzuk, azken hamarkadan eraikitako eraikinetan bada ere. Kale
horretan, badira mugimendu modernoa aintzat hartu duten arkitekturaren adierazleak,
esku artean aztergai dugun eraikina kasu.
Proiektu honen gauzatzea 2008ko uztaila eta
2010eko urriaren artean burutu zen eta etxebizitza erabilera programa ezberdinei erantzuna emateaz gain, zenbait baldintzatzaile
esanguratsuri aurre egin behar izan die; alde
batetik hirigintza araudiaren aplikazioa, eta
bestetik, orubearen berezko morfologia.
Itxura soila agerian uztea izan da Luis Dominguez arkitektoak zuzendutako Katsura arkitektura bulegoaren gida-lerroa, nahiz eta keinu plastikoetan funtzionaltasuna eta dekorazioaren lerroa lausotzen den. Badira Le Corbusier-en arkitekturaren tratamenduarekin
sakoneko antzekotasunak fatxadan burututako eragiketan. Baina hiri testuinguruak eta
erabilera programa domestikoak exijitutako
ezaugarriak ere zaindu dira. Honela, modulatutako panelak sostengatzen dituzten altzairuzko perfilek agerian uzten dute solairuen
arteko altueraren izaera domestikoa.
Bestalde leihoen tamaina, eskala eta distribuzio konposaketak eraikin publiko baten izaeratik guztiz aldentzen gaitu. Argi eta garbi
geratzen da eraikinaren gorputz nagusia etxebizitzen programak osatzen duela. Azken bi
solairuetan gertatzen den fatxadaren atzeratzeak egituratze klasiko baten irakurketa badu
ere, kaleari arnasa ematearen nahia uzten du
agerian bere funtzioan.
Fatxada nagusia, hirigintza profilak inposatutako altuera librea etxebizitza baten espazioen
altuera erabilgarrira egokitzearen ondorioa
da. Altuera bien lotura bermatzea dute helburu fatxadako forma tetraedrikoek. Elementu
horizontal eta bertikaletan eragiketa honetatik ondorioztatutako sakonerak, eta bao eta
hormatal itsuen jolasak, irudi plastiko eta
ausarta eraikitzen du altxaera nagusian. Modulatutako elementuak material berritzaileez osatuta daude, zeinen erresistentzia eta iraunkortasun handiek junturen absentzia baimentzen duten.

Goiko irudian, barneko patioaren ikuspegia; ezkerrean, Gardoki kaleko ikuspegia eta ondoan, altxaera nagusia. KATSURA

JARRAITUTASUNA Lehenago aipatutako tetraedro forma hauek eta altzairu herdoilezinezko
bi ate handik jarduera ekonomiko baterako
dimentsioa ematen diote beheko solairuari.
Era beran, aldamenean duen Iberdrolaren eraikinaren tratamenduarekin harremana bilatu
da, jarraitutasuna marraztuz kalearen mailan
eta oinezkoarekin harreman zuzena eraginez.
Lortutako irudi urbanoa ez dago inguruko 70.
hamarkadako eraikinetatik at. Rodriguez Arias
kalea, Alameda Rekalde eta Telesforo Aranzadi kaleekin, lagun ditu konposaketa mailan;
Rodriguez Arias kalearen ekialdera perspektiba itxia adieraziz.

Proiektuaren bigarren baldintzak, orubearen

LABURREAN:
Egileak: KATSURA; Luis Dominguez Viñuales. Olalla Pascualen
lankidetzaz.
Sustatzailea eta eraikitzailea: P.V.
Nueva Promotora 2005, S.L.
Datak: Proiektua: 2008.
Obra: 2008/08-2010/10.
Eraikitako azalera: 21.792,60 m2.
Burutze materialaren aurrekontua:
9.500.343,80 €
Aipamenak:
E.H.A.E.O.-ko
2013ko sarietan finalista etxebizitza eraikuntza atalean.

morfologiak, etxadi patio baten ebazpena inplikatzen du. Ondorioz, plaza urbanoaren izaera
duen zoru gogorreko patio pribatu bat eraiki
da. Zokalo unitarioa osatzen duen txapa zulatuaz jantzitako mehelinek zirkunskribatzen
dute plazaren espazio hutsa. Bertan, kaleko
bizitzaren pertsonaia eta eszena ezberdinen
errepresentazioa ematen da. Egunean zehar
eszena hauen siluetak antzeman daitezke txaparen hutsuneen kontzentrazioa dela eta. Bestalde, gauez, hutsune horiek zeharkatzen
dituen perimetroko argiztapenarekin batera
pizten dira gertakizunak barne patioan. Patioaren azpian lurperatuta, ezinbesteko bihurtu
zaigun kotxearentzat aparkaleku multzoa
kokatzen da.
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KONTRALDEA

RAFA RUEDA
KONPOSITOREA ETA ABESLARIA

“Musika emozioak
azaleratzeko bide
bat da, eta hori
izpirituaren behar
bat da”
Hamar urte egin ditu bakarka, baina
mantentzen ditu betiko lagunak. “Beti gazte”,
Mungiako artista bulkadei kasu egitekoa da,
intuizioan sinisten baitu Jainko txikietan
bezainbat. Bitartean, gitarrak laguntzen dio
tripa ezkutatzen

D
D

UELA 22 urte hasi zuen Rafa Ruedak
musikaren bidea. Gurpilak eman dio
bidean aurrera egiteko indarra. Atzera begiratu bai, baina PILT-ren partida oroitzapenen poltsan gordeta du. “Ez naiz
revivalen zalea”, dio.

Kantaria, musika sortzailea baina, batez
ere, “musika gizona”
gisa definitzen du
Ruedak bere burua.
DAVID DE HARO

Badira euskal talde asko urteren buruan bueltatu direla; ‘lapsus tempore’ bat egin ostean,
jendea agian gogotsu dago?
Egia esan, jarraitzaile nahikok eskatu digute
eta kontzertu antolatzaile batzuek ere deitu izan
digute, sekulako eskaintzak eginez. Inoiz egingo bagenu naturala izan beharko zen, guk nahi
dugulako. Talde asko bueltatu dira, modan
dago, baina ez naiz revivalen zalea. Agian egunen baten nire hitzak jan beharko ditut. Baina
uste dut, geure kasuan behintzat, ondo dagoela dagoen lekuan: oroitzapenen poltsan.

Orokorrean bide pozgarria izan da. 22 urte daramatzat musikaren munduan, nire bizimodua
bihurtu da, eta bertan jarraitzea da helburua.
Faltan dut talde lana, PILT-ekin neukana, baina bestetik askatasuna irabazi dut. Orain neu
naiz erantzukizun guztia duena; onerako eta txarrerako. Nekea eta poza dakar, aldi berean.

Bakarka, baina beti gitarrarekin. Gitarrarik gabe
oholtzan biluzik?

2004an partida amaitu zuen PILT-k, ‘Game
over’ diskoarekin. Berriz jolasteko tentaziorik?
Inoiz komentatu izan dugu, baina momentuz ez
dut neure burua horretan ikusten. Horrek ez
du esan nahi halako batean, eta gorputzak
horrela eskatzen badigu, zerbait egin dezakegunik. Momentuz ez dut gertu ikusten.

2002an hasi zinen bakarlari gisa, lau disko eta
buelta asko. Nola sentitu zara bide horretan?

“

Edozein sorkuntza terapeutikoa
izan behar da; ni
behintzat askoz
txarrago biziko
nintzateke
musika gabe”

Agian, edo tripa bistan... Kar-kar! Kostatuko litzaidake oholtza gainean gitarra barik egotea,
ohitu egiten zara eta zure euskarria da. Bertsolariek mikrofonoa behar duten bezala, nik
momentuz gitarra behar dut.

Musika eta literatura batera doaz; Lauaxetaren
omenezko diskoa eta orain Gabriel Arestiren
‘Lekua’ ikuskizunean parte hartzen ari zara. Bi
idazle, bi momentu ezberdin?
Lauaxetarena gertutasun geografikotik tokatu
zitzaidan. Nahiz eta Laukizen jaioa zen, Mungia herriarekin lotura handia zuen eta ni bertakoa izanda horrela suertatu zen. Gabriel Arestiren kasuan Zenbat Gara elkartetik proposatu
zidaten idazlearen jaiotzaren laurogeigarren
urteurrena ospatzeko. Esperientzia politak izan
dira, eta bietan saiatu naiz nire mundura ekartzen. Distantziak salbu, konturatzen zara ez
garela horren urrun bizi nolabait.

Durangoko hitzordua ate joka, hainbat
‘stand’etan egon beharko zara orduan?
Bai, aurten horrela suertatu da. Urtero joaten
gara, batzuetan lan gehiagorekin, eta lanik ez
badago beti da parada ona lagunekin zerbeza
batzuk hartzeko edo parranda egiteko! Aurten
badirudi lana izango dela motiborik nagusiena,
ea parrandarako tartea ateratzen dugun...

“Nerabe eternoak” zaretela esan duzu?
Bizitzeko modu bat da finean. Batez ere bizizaleak gara, inpultsoen bitartez funtzionatzen
dugu eta horrek nerabetasunarekin erlazioa
handia dauka.

Kantugile bezala definituko zenuke zeure burua?
Bai, kantugile, musikagile, kantari. Lagun
bertsozale batek, bertsotan ibilitakoak, ez zuen
bere burua bertsolari gisa ikusten, “bertso gizona” legez definitzen baitzuen. Nire kasuan kantaria naiz, musika sortzailea baina, batez ere,
musika gizona, kar-kar!

Abizenak ekarri dizu proiekturik: Ruedatarren
bilkura egiteko beste proposamenik ba al dago?
Oso esperientzia bitxia izan zen, Sonia Rueda
eta Alicia Ruedarekin batera eginiko erakusketa musikatua. Momentuz geldirik dago,
baina Sonia Ruedak asmoa zeukan Rueda abizena zeukaten beste sortzaile batzuengana jotzeko eta gurpil horrekin jarraitzeko.

‘Jainko txiki eta jostalari hura’ aurkeztu berri
Ondarroan, berriz jolasean jarri zarete lagunak?

Behin esan zenuen musika terapeutikoa dela.
Horrela izaten jarraitzen du?

Laurok gaude berriz elkarrekin oholtza gainean
hamar urteren ostean eta bada kimika. Zaharregia txikiegia agian egin genuenean harritu
ginen zein erraz atera zen dena eta oraingoan
ere kimikak funtzionatu du.

Bai, edozein sorkuntza terapeutikoa izan behar
da. Musika emozioak azaleratzeko bide bat da
eta hori izpirituaren behar bat da. Niretzat terapeutikoa da, hori barik askoz txarrago biziko
nintzateke.

