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Abstract
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Debako Santa Maria elizaren kalostra txundigarriak udaro
egiten dio lekua arte garaikideari bere baitan. 2019an, uztail
eta abuztu tartean, txoko magiko horrek berezko duen giroa
areagotzeko asmoz sortutako «Magalean» erakusketari
egin zion harrera. Urak zizelkatutako kostalde zehatz
hartako baldintzak oinarritzat hartuta, kalostrarako bereziki
garatutako artelanen funtsak eta espazio orokorraren
antolaketaren zentzua aurkeztuko dira hurrengo lerroetan,
site specific eta jite performatiboa hizpide hartuta.
Horrela, 1971 n Richard Serra eskultore ospetsuak Avalanche
aldizkarian site specific, hau da, lekuarekin berebiziko
harremana duten eskulturen ezaugarrien gainean egindako
deskribapena hartzen da abiapuntutzat: «Leku bati lotutako
artelanaren eskala, dimentsioak eta kokapena bere norako
lekuaren topografiak ezartzen ditu —hiri-eremu, paisaia
nahiz esparru arkitektoniko bat izan—. Artelanak lekuaren
parte izatera pasatzen dira eta haren antolaketa aldatzen
dute ikuspuntu bai kontzeptualetik bai pertzeptualetik.
Nire lanek inoiz ez dute leku bat apaintzen, ilustratzen edo
erreproduzitzen. Leku zehatz baterako egindako artelanaren
berezitasuna zera da, kokapen jakin baterako proiektatuta
dutela, haren mende daudela eta bereizi ezin daitezkeenak.
Eskultura bateko piezen eskala, dimentsioak eta kokapena
testuinguru jakin bateko ingurumen-baldintza espezifikoak
aztertzearen ondorio dira. Leku jakin baten prestaketaazterketak haren ezaugarri formalak ez ezik, ezaugarri sozial
eta politikoak ere kontuan hartzen ditu. Lekuarekin lotutako
lanek iritzi bat adierazten dute beti haren testuinguru politiko
eta sozial orokorrari buruz. Eskulturaren eta lekuaren arteko
erlazioan oinarrituta, erreferentzia kritikoa egiten diote
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bertako kokapenaren ingurune eta edukiari. Pertzepzioaren
eta portaeraren ber-orientazioak lekua hautemateko
moduaren azterketa kritikoa behar du. Leku bati lotutako
lanek, ororen gainetik, ingurunearekin elkarrizketa eragiten
dute» (Maderuelo 2008: 225).
Bestalde, performatibitate kontzeptu hedatuaren jatorriari
jarraituz (Fisher-Lichte 2014: 48) —to perform aditz
ingelesa—, ekintzan oinarritzen den eta horren bitartez
errealitatean eragina izateko asmoa duen artelanaz ari gara.
Aurreko adierazpena kontuan harturik, erakusketaren
prestaketa-azterketan hausnartutako jatorrizko baldintza
orokorrak aurkeztuko dira artikulu honen lehenengo atalean,
tartean ingurunearen ezaugarri topografiko, arkitektoniko,
sozial eta historikoak azaleratuz. Bigarrenean, aurrekoan
errotuta, arkitekturaren berezko balioetan oinarritutako
sorkuntza-egituraketa eta analisia eskainiko da.
Urak historia(aurretik) zizelkatzen
Mundu-mailan telesail famatuenen agertoki gisa nahiz zientziaeremuan santutegi geologiko garrantzitsu lez, Mutriku-DebaZumaia itsaslabarra aktualitatearen lehenengo planoan ageri
izan da berrikitan. Pasadizo bat baino ez, itsasalde ikusgarria
osatzen duten flysch horretako arrokentzat, lurraren
historiaren azken 60 milioi urteen lekuko diren heinean.
Halako tarteak ezartzen duen denbora-eskala aintzat
hartuta, Ekain edo Praileaitz historiaurreko haitzuloetako
gure arbasoak ere heldu berriak baino ez lirateke izango.
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41. zenbakia / Ura gara

1.irudia ~ IruUharri-antolakuntza zirkularra
Egilea ~ Alex Turrillas.
2.irudia ~ Baratzazarretik harriak garraiatzen.
Egilea ~ Igor Formáriz Iglesias.

Askoz gerturago jota, itsasoak sortu eta moldatutako giza
komunitatea dugu Deba herriaren finkatzean, urak duen
eragina bere sorkuntzatik aurkitu baitezakegu. Berez,Alfonso
XI. erregeak emandako Hiri Gutunari jarraituz, nabigazioaren
eta merkataritzaren behar hazkorrei aurre egiteko sortu
zen 1343 an, Itziarko biztanleek eskatuta. Hortaz, interes
ekonomikoak bultzatu zuen onura handiak ekarriko zituen
Kantauri itsasoko portu garrantzitsuenetakoa bihurtuko
zenaren jaiotza. Merkataritza aldetik, artile gaztelaua
nabarmendu zen urteetan zehar salmentan eta zerealak zein
oihalak inportazioan. Arrantza-jardueran bere, baleen bila
marinel ugari Ternuara zihoazen garai haietan.
Egungo Debako plaza zaharrean apaindurik gabeko
babeserako dorre edota gotorleku soil baten itxurako
jainkotegia aurkitzen dugu. Behin barneratuta, barruan ondare
babestua den gipuzkoar gotikoaren eredu nabarmenak —
eliza bere osotasunean— ustekabean harrapatzen gaitu.
Itsasoari lotutako hazkunde ekonomikoaren gorabeheren
berri ematen digute katedral tamainako elizaren kalostraren
etenaldiez jositako eraikuntza-prozesuaren zantzuek.
Gipuzkoako Ondare Historiko- Artistikoaren argitalpenak
azpimarratzen duen bezala, kalostraren kokapenak
berak zenbait baldintzatara egokitu behar izan zuen:
elizaren alboko horman ehorzketa-kaperak sortutako
irtenune amaitu berria, ondoko labarra eta Iturkalea izan
zituen kokapenaren mugarri. Nabe nagusiaren paralelo
jartzea eragotzi zuena ez zen, baina, kalostra Erdi Arotik
tradizionalki zeruko paradisuaren irudikatze idealizatuak
eskatzen zuen konposizioa saihesteko traba izan. Zentzu
horretan, kalostrak jainkotasunaren ideiarekin harremanetan
izandako zenbait barne-hizpide gordetzen ditu: kanpoko eta
barneko laukien arteko erlazioak urrezko proportzioan
(1,618 koefizientea) eta 100 oin gaztelauko galerien barneko
luzera, kasu. Paradoxikoki, urak jaiotzera eman zuena urak
ere desegiten ari da, batez bere labarreko luerauzketak
hezetasuna iragazten delarik.

Espazioaren antolakuntza
Egoitzaren testuingurua, materialak eta antolakuntza espaziala
ardaztzat harturik diseinatu da Magalean erakusketa. White
cube, artearentzako ohiko edukiontzi isolatu eta konnotatu
gabeko zentzua eta hartzailearen esperientzia alde batera
usteko saiakeran, kalostraren ezaugarriei eutsiz. Horrela,
kalostraren espazioen nolakotasunez lagunduta instalatu dira
piezak: erdialdeko arku gabeko patio karratuan, arkupeko
gangatutako pasaia ojibaletako hormetan eta errematatzeko
guneetan.
Flyschetik jasotako 25-35 kg inguruko 51 uharriz osatutako
antolakuntza zirkularra nagusitzen da aterperik gabeko
patioaren zentroan (1. irudia). Noizbait itsasoak haitzetik
erauzi eta urte luzetan zehar uhinek beren mugimenduen
higaduraren ondoriozko harri biribilduak ditugu. Debarrez
osatutako talde batek garraiatu zituen kalostraraino
Baratzazar deitutako jatorrizko eremutik aldi baterako (2.
irudia) —dagozkion baimenekin, berriz berera bueltatu
zirenak erakusketaren amaieran—. Ekintza horrek, kutxu
performatiboa eransten dio piezari. Interes ekonomikotik
urrunduz, aldi baterako des- kontestualizazio ekintza herrikomunitateak burutua eta bertako biztanleriari zein bisitariei
aldi batez eskainita ingurumen naturalarekiko begirunean eta
auzolanean garrantzia jarriz. Antolakuntza karratuari eraketa
zirkularra gainjarri zaio. Zirkuluak hierarkiak ezabatzen ditu
eta perimetroko puntu guztiek beren artean eta puntu
zentralarekiko distantzia berbera gordetzen dute.
Akaso Oteizak estimatutako cromlech-ak ekar ditzake
burura, beraien barneko espazio transzendentala eta
arkitektura erlijiosoaren berrikuspena dela medio. Oteizaren
esanetan «Estetikoki, espazio hartzaile honek gizona bere
errealitate tenporaletik at jartzen du, espazio erlijiosoa da»
(Oteiza 1959). Baina desberdintasunak argiak dira. Harri
biribilduek —uharriek hain zuzen ere— mugimenduaren, hau
da, denbora formalaren aztarna agerian jartzen dute; zoruari
finkatu gabe diraute bi hilabetez eta espazio arkitektoniko
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eta norberarena ikusteko, trazu bakoitza, ekintzak gidatu
duen inperfekzioz jositako bidea. Inperfekzioa paradisu
perfektuaren barnean.

3.irudia ~ Marrazki bi.
Egilea ~ Iratxe Hernández Simal.

Pasaien erremateen sakonera eta oinazpikoetan erreparatuta,
aldareak jartzeko hormakonka itxurako kaperak desberdindu
daitezke. Gune berezi horietako hormetan, formatu handiko
argazkiak kokatu dira adineko eme eskuen irudiekin hondo
beltzean (4. irudia). Ikuspegia luzatzen dutenak. Irudikatutako
keinuak abiapuntu berezi batetik sortutakoak izan ziren, harri
bitxi batena hain zuzen ere: Praileaitz I haitzuloan aurkitutako
Paleolitoko venusen soslaia iradokitzen duen zintzilikarioa.
Kurbadura leuneko harri beltz zulatu horren siluetak gogora
ekartzen dizkigu Europako zenbait lekutan aurkitutako
gorputz biribileko Paleolitoko venusen ingeradak. Elementu
horren eguneratze sorkuntza prozesuaren emaitza dugu —
haragitu/emakumetu eta otoi egiteko keinua buruz behera
jarriz, hau da, zerura bideratzen dena lurrera zuzenduz—.
Gizonezkoak gailentzen dituen erakundean emearen
presentzia aipagarria
Ondorioa
Magalean erakusketak Debako Santa Maria kalostraren
inguruneko espazio-antolakuntza eta zentzua hartzen ditu
arte-sorkuntzaren ardatz, osotasunaren giro isil eta lasaiari
uko egin beharrean areagotuz, baina kontrapuntuez uztartuz.
Serrak ezarritako site specific eskultura baten eskakizunak
hitzez hitz betetzen ez badira ere —berez, erakusketa
diziplina anitze ko instalazio baten modura uler daiteke eta
marrazkiak nahiz argazkiak, beste zentzu bati eutsiz, espazio
anitzetan izan daitezke instalatuak—, funtsak mantentzen
ditu. Erabilitako materialek, erabilera moduek, parte hartzen
duten eragileek, baita dimentsioek eta xedapenek ere
gunearen berariazko ideiaren eta ekintza-performatibitatera
bideratutako printzipioak betetzen dituzte ingurumen
geografiko, historiko eta sozialarekin elkarrizketa bat sortuz.

4.irudia ~ Eskuak (I)
Egilea ~ Alex Turrillas

///

batean kokatu dira bere zentzu erlijiosoari nolabaiteko
kontrapuntua eraginez. Ezaugarri hauek denborari buruz
hitz egiten digute. Iraunkortasunetik ihes, aldikotasuna,
etengabeko gora eta beherako mugimenduak ekartzen ditu
gogora denbora eza baino areago.
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