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Arkitektoa eta ikerlaria

"Ideak elkarbanatzeko
eremu aske eta
aberasgarria bezala
ikusten zen Internet.
Gauzak okerrera egin
duela esango nuke".
Jac Depczyk
========================================
Jac Depczyk argazkilaria eta ilustratzailea dugu, jaiotzez
poloniarra, ordea, aspalditik Londresen bizi da. Irudigintzaren
esparrutik gehiegi aldendu gabe, ordenagailuen munduan ere
egin du osteratxo bat sarea tresna eta material gisa duen
enpresa sortuaz. Argazki analogikoa, irudigintza digitala eta
sorkuntza horren guztiaren kudeaketa espazio birtualean,
eskuz edo makinaz, lanerako tarteko esparruak ere badirela
froga dezake Jacen esperientziak.
ALDIRI: Kontaiguzu nor den Jac Depczyk
Polonian jaio nintzen, garai komunistan. Familia disfuntzional
batean hazi nintzen, nire aita zinegilea zen eta ama berriz
disenatzailea. Lehenik Zientziak ikasi nituen, gero Arte
Ederrak Lodz-en. Garai interesgarria zen hura, esan nahi
baita, ez zegoen egiteko gauza berezirik. Propaganda ugari
zegoen eta distrakzio komertzialik bat ere ez. Hortaz,
amesten pasatzen genuen denbora, ahal zena irakurtzen,
ahal ziren pelikulak ikusten, apur bat konploteatzen…
Hogeita bi urte nituela iritsi nintzen Londresera, motxila
batekin eta 200 pound-ekin. Orduz geroztik bertan bizi izan
naiz eta hiria asko aldatu dela esan nezake.
Arte Ederren munduan apur batean jarraitu nuen. Baina
ez nengoen batere gustura artearen inguruan zegoen giro
politiko eta ekonomikoaz. Hortaz, beste gai sozialago eta
produktiboago batzuk jorratzeari ekin nion, ilustrazioa
kasu. Hainbat media-talderentzat lan egin dut, ez Londresen
bakarrik, baita Paris eta beste hainbat tokitan ere. The
Economist-entzat lan asko egin izan dut, erakunde ikaragarri
handia eta globala da, eduki interesgarriak dituena. Horrelako
konpainia bat ezagutzeak nire ibilbide profesionalerako
inspiratu nau. Segur aski horregatik ireki nuen konpainia
bat, Netcells, ilustratzaile eta, oro har, arte grafikoetan
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dabilenarentzat online tresnak eskaintzen dituena. Ilustrazioa
eta nire enpresa nire bi lanak dira, baina behar nuen beste
zerbait, kola unibertsal moduko bat, dena lotuko lukeena,
azkarra. Eta hori da argazkigintza, nire hirugarren lana.
ALDIRI: Noiz hasi zinen ordenagailua tresna moduan
erabiltzen eta bestelako tresna digitalak erabiltzen?
Gauzaz aldatzea asko gustatzen zait eta gauza berriek
interesa sorrarazten didate. Ordenagailuarekin lanean hasi
nintzenean, indar konputatzaile baxua zegoen oraindik,
bitmap direlakoak zuri-beltzean ziren oraindik eta
marrazki eta collage-etan txertatzen nituen. Publikatzaileen
artean, erresistentzia handia topatu nuen hasieran irudi
hibridoekiko. Hala ere, Desk Top Publishing delakoak (DTP)
tradiziozaleak atzera bota zituen. Zorionez, belaunaldi
berriko arte-zuzendariei esker, lehen "cyberartist" direlakoen
taldean izan nintzen, tresneria digital eta bereziarekin
eguneratua izateko aukerarekin. Ordenagailuaren gauza
nabarmenenetakoa memoria edukitzea da eta memoria
datu-base bezala egituratu daiteke. Baina ordenagailua
erabiltzearen izaera sortzaileena programaziotik dator.
Memoriari eta programazioari Internet gehitzen badiegu,
bada, azkenean cloud-ean bigarren buru bat izan dezakegu.
Erreminta oso garrantzitsua. Baina ordenagailuari datubasea eta programazioa kentzen badizkiogu, jostailu txatxu
bat besterik ez zaigu geratuko.
ALDIRI: Ordenagailua erreminta moduan erabiltzeak
zure sortzaile-lana aldatu ote zuen?
Ordenagailua ez da erreminta bat, erreminta asko dituen
erreminta baizik (metatool). Normalean erreminta horiek
beste norbaitek eginak edo programatuak izan ohi dira eta
guk erosi, eta azkenaldian musu-truk jasotzen ditugu. Oso
tresna garrantzitsuak dira, baina batzuetan haien mugak
aurki ditzakegu. Produktu komertzialak diren heinean,
luzerako pentsatuak barik, asko aldatzen diren erremintak
dira, eta ez dira norberak kontrola eta alda ditzakeen gailuak.
Beste batek eginak direnez, haien pentsatzeko moduaz
konformatu eta egokitu behar duzu. Esate baterako, datubase bat ondo erabiltzea eta kustomizatzea, zeina bakarrik
lau komandorekin erabil daitekeen, produktibitatea asko
hobetzeko tresna bihur daiteke.
Hortaz, nire galdera zen, zer egin?
Gure eguneroko lan gehienak errepikakorrak direla esan
daiteke, erraz automatizatu daitezkeenak, programazioren
nondik norakoak kontrolatzen badituzu. Bestalde, gaur egun
ikaragarri datu piloa darabilgu eta modu egokian erabiltzea
derrigorra da eta horretarako, pertsonalizatua izan behar
da, ezin da beste inoren eskuan utzi.
Nire kasuan, programazioa ikastea oso abentura zirraragarria
izan zen niretzat, nire pentsamendua garatu baitzuen.
Bestalde, teknologia funtzionaraztea zein zaila den ohartu
nintzen. Baina behin martxan jarriz gero, zein baliagarria den
ere konturatu nintzen.

ALDIRI: Hortik datorkizu Netcells sortzeko beharra,
datu-baseak modu egokian erabiltzeko nahi batetik?
Gehienbat arte sortzaileei erantzun konkretu bat
ematearren sortu nuen. Garai batean, europar ikuspegitik,
ideak elkarbanatzeko eremu aske eta aberasgarria bezala
ikusten zen Internet. Gauzak okerrera egin duela esango
nuke. Nire gertukoek badakite ez naizela batere teknofoboa.
Baina tamalez nire aurreikuspenak bete dira.
Zoritxarrez, Internet gauza ederra izatetik gaur eguneko
lurralde zingiratsua izatera pasatu da, mundu mailako bost
konpainiak kontrolatua eta kriminalek zuzendua. Onginahiak
martxan jartzen ditu ekimen interesgarriak, baina enbata
komertzialak jasateko ez dira kapaz izaten. Gaur egungo datubase sasidoakoek kontrol psikosozial izugarria sor dezakete.
Netcellsek ezin du horren kontra bakarrik egin, baina gustura
sentitzen naiz ekaitz horren erdian konformismoaren eta
ergelkeriaren kontra borrokan. Enpresa batere dirurik gabe
sortu nuen, baina 10 urte iraun du dagoeneko, eta ez da
gutxi, hirutik batek irauten baitu hori baino denbora gehiago.
Laguntza eta kolaboratzaileak bilatzen ari naiz beti amestu
dudan erreminta berrabiarazteko asmoarekin.
Netcells 2004an abiarazi nuen enpresa da, baina harekin
lanean nabil 2000. urtetik. Jauzia handia izan zen, nire
background humanista eta artistikotik ingeniaritza
informatikoan eta enpresa-munduan sartu bainintzen.
Esperientzia ederra izan da niretzat, alde batetik, lan
teknologikoa zein zaila den ohartu bainaiz, eta, bestetik,
makinen eta jendearen arteko erlazioen inguruan jakin nahi
ez nituzkeen gauza ugari ikusi baititut.
Netcellsek web orri publiko bat du. Baina parte
garrantzitsuena erabiltzaileen eremua da, publikoki ikusi ezin
dena. Bertara, erabiltzailea pasahitz enkriptatu baten bitartez
sar daiteke. Netcellsen helburua sortzailea eta teknologiagailuak uztartzea da. Nola? Erabiltzaileari bere pribatutasuna
garantizatuz server berezien bitartez. Bestetik, sortzaileak
eskura izan ditzake erreminta ugari, hosting-ak, domeinuen
izenak eta web garatzaileak esaterako. Betiere sortzailearen
eskutik. Datu-basean sartzeko eta editatzeko erraztasuna
izaten da. Programatzaileekin lotura du, eta erabiltzailearekin
lotura berezia sor dezake, bakoitzaren beharretara
egokituz. Hau guztia teknologikoki modu independentean
egiteko aukera ematen du, izaera humanista eta erabilera
inteligentea erabili gabe.
ALDIRI: Esan daiteke zure izaera erabat internazional
eta europarra dela, Lodz-en jaioa zara, baina Londresen,
Parisen bai eta Valentzian ere bizi eta lan egiten online
tresna bat edukitzea zuretzat oso baliotsua izango da.
Bai egia da, nire lantegiak eta bizitokiak Europan barreiatuak
dira eta 4 hizkuntza darabilzkit. Benetan gustatzen zait
Europa amets librea. Toki bakoitzeko izaerak ere nigan
influentzia du. Londreseko izaera protestante eta apaindura
gutxikoak eta beste toki batzuetako izaera katoliko joriak bat
egiten dute nigan. Hiru hilabete egiten ditut toki bakoitzean
eta reset bat egitea oso ondo datorkit. Argi dago, Netcells,
cloud pribatu eta partikularra erreminta oso baliotsua da.
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