TETRAPACK 2014.

Hau Tetrapack-eko 5. edizioa da eta, Vitoria-Gasteizko Udalaren Kultur Plangintzaren eta
Jaien Gazteria Atalaren ekimena bada ere, Montehermoso Kulturunearekin lankidetzan eta
Cristina Arrazolaren eta Arturo (Fito) Rodriguezen ardurapean egin da. Erakusketa hau
Gazte Klik Klak lehiaketatik dator eta proposamen sortzaile hau 25 urtetik beherako
argazkilariei eta bideo sortzaileei dago zuzenduta. Argazki sortak eta bideoak ekoizten
jarraitzea da irabazleentzako saria: Tetrapack 2014.
Arianna Cereceda Cristobal, Irati García Rubio, Laura González de Durana eta Adrián
López Barrios artista eta sortzaileak dira, eta gazteak izan arren, argi dute lan gogorra egin
behar dutela beraien proposamenak aurrera ateratzeko. Prozesu hori hasi egin da. Hiru
hilabete eskasean zehar proiektu bana osatu dute, Montehermoso Kulturunean Gasteizko
biztanleei erakusteko.
Erakusketa honetan aukera izango dugu argazkilari gazte horiekin batera beraien proiektuak
konpartitzeko. Ariannaren lanean aniztasunak subjektua definitzen du; identitatea etengabe
aldatzen ari da eta uko egiten dio “pertsona bakar bat” izateari. Iratik bere argazkiak prestatzen
dituenean, lana marrazkira, pinturara eszenografiara, estilismora eta aktoreak zuzentzera
zabaltzen du. Bere irudiak argazkietako subjektuen identitatearen gaineko ikerketa bihurtzen
dira. Laurak bere irudietarako egunaren zikloa kontzeptu-euskarritzat hartu du. Bere “360º”
sortak aukera ematen digu egunari buelta oso bat emateko, hurbileko jendearen erretratuek
orduak markatzen baitituzte. Adriánen bideo lanak ere identitatea esploratzeko ariketak dira,
baina kasu honetan adierazkortasunak zentzua ematen dio esperimentuari. Adriánek
erretratatutako pertsonen kasuan, berriz, pertsona horiek duten ekintza askatasunak gure
begiradaren askatasuna betetzen du.
Bere ezaugarriak direla eta, hau bezalako erakusketa batek hurbilpen bat baino gehiago behar
ditu. Kulturaren ikuspuntutik, erakusketak artista gazteei, gure artean izan behar duten
presentzia ziurtatzearren, eman beharreko lekua eta espazioak eskaintzen dizkie. Bestalde,
erakusketa lanetara bakarrik hurbil gaitezke gazteriaren ikuspuntutik, eta beraz, bere parte
hartzaileen adierazpen borondateen ikuspuntutik, bere hasierako eta jaio berri diren sortze
prozesuetatik. Hala ere, horrek ez die kalitatea eta hausnarketa murrizten.
Lehen irakurketa honetan, hala ere, azpimarratu behar dugu, gure lurraldeko kulturaren
ingurumariak direla eta, honelako erakusketek zaintza berezia behar dutela. Gaur egun, inoiz
baino gehiago, sorkuntzak eta esperimentazioak tresnak eskaintzen dizkigu, beste kultur
paradigma bati eta gero eta gehiago aldatzen den gizarte egoera konplexuari ekiteko.
Adrián, Laura, Irati eta Ariannak elkarri erretratua egin izanak hemen arrazoitu dugun identitate
kolektiboa eta partekatua eraikitzea ziurtatu du; baina, horretaz gain, haien topaketak
lankidetzarako plataforma bizia eskaini du eta kezkak eta jakintzak trukatzeko aukera eman.
Tetrapacken parte hartu duten artistek proposamen trinkoak bezain egiazkoak eskaintzen
dizkigute; orain besteoi dagokigu haien artelanak gure panorama artistikorako berri ona dela
egiaztatzea.
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Arianna Cereceda Cristobal
“Trimurtis”
Trimurti izen sanskritoa da, mitologia hinduistaren hiru jainko nagusiak aipatzen dituena. Hiru
jainko horiek sormenaren, kontserbazioaren eta suntsipenaren zikloak adierazten dituzte, eta
honela deitzen dira, hurrenez hurren: Brahma, Vishnu eta Shiva.
Hiru jainko horien errepresentazioak oinarri, hainbat erretratu osatu ditut, zeinetan
norbanakoaren identitatea islatzen saiatu naizen.
Gizakia sortu egiten da
Gizakia kontserbatu egiten da
Gizakia suntsitu egiten da
Gizakia bir-sortu egiten da
Gutako bakoitzak bere identitatea sortzen du, eta gordetzen saiatzen gara, harik eta zerbaitek
suntsipen bidean jartzen duen arte, gerora beste berri bat sortzeko.
Aldaketa etengabe baten zurrunbiloan bizi gara. Gure identitatea ere aldatu egingo da denborak
aurrera egin ahala. Norberaren esperientziek eta kanpo-eraginek pentsamoldea eta interesak
aldarazten dizkigute, baita janzteko modua eta jokamoldea bera ere. Horiek dira identitatealdaketak, hori da gure Trimurtia.
Hainbat galderari erantzuten saiatzen gara, esaterako: nor gara?, zer egiten dugu?, zer
motibazio ditugu?, eta beste...Baina bada galdera bat beste guztiei gailentzen zaiena: Nola
agertzen gara besteen aurrean?
Argazki-sorta honen bidez erretratatu bakoitzaren identitatea erakutsi nahi dut, beraiek erakutsi
nahi izan dutena. Bakoitzaren gustuak, interesak, motibazio handi eta txikiak... norberak bere
identitatea sortu, kontserbatu, suntsitu eta bir-sortzeko erabili dituen materialak.

Irati García Rubio
“Airea / Hutsa”
Argazki bakoitzak ezkutatzen du istorio bana; erabaki egin behar argazkiak sortu duen istorioa,
edo istorioak argazkietan hartua izan dadin baimentzen duen, horra gakoa.
Istorio erreal edo asmatu bat eszenategi eta subjektu banaren bitartez birsortzeak xehetasunik
ñimiñoena ere planifikatzea eskatzen du. Amets batean murgiltzen zara, pentsamendu batean,
itsasoan buruz eta sakon-sakonera egiten den bezala. Istorioan inplikatu ostean, gauzei berez
gerta daitezen uzten diezu. Edozer aprobetxatuko duzu saioan, kontua ez da soilik ideiak
hezurmamitzea.
Irudien bitartez, ikuspuntu desberdin bat erakusten saiatzen naiz, fantasia eta absurdoa
elkarrekin nahastuta. Argazkigintza beste mundu baterako leihoa da. Edozein delarik begi
aurrean duzun irudia, berdin da zein norabidetan irakurtzen hasi, etengabe itzuli beharra da.
Osatzen ditudan irudiak ni neu naizenaren, ikusten dudanaren eta inguratzen nauenaren zati
dira.
Nola hezurmamitzen da hori? Eskuz eginiko zirriborro batean jaiotzen da ideia oro, ideia jakin
bati buruzko oharrak baino ez. Behin eszena eman ostean, haren inguruko testuingurua
osatuko duten objektuen txanda izango da, irudiaren eszenografia. Lan konplexu eta makala
da, baina ez zait ideia bakar bat ere alboratzea gustatzen, ezta ezinezkoak diruditenak ere.
Funtsean, inportanteena kontatzen ari zaren istorioa da. Finean, azken irudi bat eraikitzeko
moduan paratuko ditut elementu guztiak, irudi bat, non modeloek espazio narratiboan biziko
diren.

Laura González de Durana Saez de Adana
360º.
7:00etan iratzargailu madarikatuak jo du, alarma atzeratuko dut… mmm apur batez gehiago
ohean.
Kaka zaharra, lokartu naiz!
Komuneko azulejo hotzek hartu dituzte nire oinak; hauek, presaka, dutxara zuzentzen dira.
Minutuek orduak ematen dute.
Adi erlojuari.
5 minutu pasa dira, hain zuzen.
Dutxatik atera naiz. Azkar mozorrotuta eta arropa.
Oraingo honetan oin bustiak gelako parketaren gainetik irristatu dira, jantzi ditudan arte.
Sukaldean, erronka kafeak du, bigarren txanda. 2´ izan dira.
Dirudienez izugarriko argia dago kanpoan. Pertsiana igo dut. Berriro gertatu da.
Gelara bueltatu naiz, kamara hartu eta mementoa gorde dut.
Guztira 4´ izan dira.
Zortzietan bizikletaz atera naiz etxetik, 14´ pasa dira.
480´ igaro dira.
Bueltatzeko txirringa hartu dut, 17´izan dira (aldapa gora dagoelako).
Gero lagun pare bi etorri dira etxera, hitz egin dugu, barre egin dugu… 90´pasa dira.
Ikuskizuna errepikatu da leihora ateratzerakoan.
Orain bai, geldi naiteke, eta bakarrik bira ematen ikusi.

Adrián López Barrios
“Simple, fun".
Nire proiekturako hainbat balizko ideia baztertzen ari nintzelarik sortu zen nire lanaren gai
bihurtuko zena: figurazioz beteriko irudi bat bitarte, burmuinari produktu abstraktua eskaintzea,
alegia. Jolasa bezain ekimen sinplearen bitartez adimeneraino iristea.
"Simple, fun” jolasaren inguruko hausnarketa da, jolasak –inongo bitartekaririk gabea–
esperientzia gisa esan nahi duenaz.
Haurtzaroari eginiko omenaldia izan nahi du, dibertsioa jolas sinpleenez eta objekturik ustez
arruntenez "agertzen zitzaigun uneari”.
Oso bizitza konplexua daramagu berez egunerokoan; askotan gure geure pertzepzioez,
zentzumenez, gozatzea galarazten diguten estimuluz josita.
Hori dela eta, ikusleengan zenbait emozio galdu berpiztea da lan soilik ikusizko honen
helburua.

