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Ainara Elgoibar artistak AEBko Orlandoko hainbat parke
tematikotan eginiko bisiten kronika bat dakarkigu

Orain dela urte bete, hiru lagunekin Orlandora (Florida,
AEB) joan nintzen oporretan. Orlandori buruz ez daukat
zer esanik, ez bainuen ezagutu. Baina Disneyworld, Universal
Studios, Weeki Wachee eta Holyland Experience-ri buruz pentsamendu apal batzuk idazteamerezi duelakoan nago.
Disneyword Orlandon dago. Danon ezaguna da Mickey Mouse
Disneyworlden bizi dela, baina Orlandon bizi den ez dago hain
argi, nonbait Orlandoko eta haren gainean eraikitzen diren
parke tematikoen lurren artean zentimetro pare bat hiru
zentimetroko distantzia egongo balitz bezala, bata bestearen
gainean, aire tarte txiki horretan flotatzen.
Parke bakoitzak bere geografia asmatu du, mugimenduaren
bitartez irakurtzeko diseinatua izan den hirigintza mota berezi
bat erabiliz; eszenografia bilakatzen da hirigintza eta bertan
topa daitezkeen saguak, txakurrak, sirenak, astronautak,
apostoluak eta bisitariak, antzoki horren aktore. Bisitariak ez
dira inoiz gelditzen. Leku batetik bestera doaz oinez, trenez
edo itsasontziz, ordenan, beraien mugimenduek sekuentziak eta montaketak eraikitzen dituztela. Eraikuntzak ez dira
bizitzeko, egoteko, bertatik pasatu eta espazioaren narrazioa
irakurtzeko baino ez dute balio.
Zein da istorioa? Hitzez baino, irudien bitartez kontatutako
film eta animazioen moldaketak dira gehienbat, hirien forman eraikitzen diren kontuak. Fikzio baten errealitatearen
barne egotearen sentsazioa lortzeko, parkearen arkitektura eta
garraio-diseinua eguneroko bizitzako ordenamendu-logiketatik ezin daiteke asko urrundu. Pertsonaiak, objektuak eta
eraikinak ez dira guztiz berri inoiz izango, ñabarduren mugen
artean mugituko dira, sinesgarritasuna baita irizpiderik garrantzitsuena. Disneyworldeko Magic Kingdoma dendaz beteriko
kale nagusi batek zeharkatzen du. Kale horren erdian hiriko
plaza nagusia dago, Walt Disneyk Mickey Mouse eskutik
daroan brontzezko eskultura batek apaindua. Plaza pasatu
eta kale nagusitik jarraituz gero gaztelu magikora heltzen da.
Gaztelua zeharkatzen duen korridoreko alboetan neskatilak
printzesa bilakatzen dituen ile-apaindegia dago.

Kronika: 5/8 eskalako hirigintza

Umeen neurrira egindakoak dirudite elementu guztiek, nahiz
eta helduentzat ere tamaina aproposa eduki. Eraikin guztiak
perspektiba behartua erabiliz diseinatu dira; beheko solairuek
eskala naturala dute, lehen solairuek bost zortzirenekoa (5/8)
eta hirugarrenek bat birenekoa (1/2). Hori dela-eta, eraikin
guztiek diren baino askoz altuagoak dirudite. Tranpa horiek
bisitari ibiltarien perspertibatik ezin dira nabarmendu. Baina
oinezkoak ez dira inoiz goiko solairuetara igoko beraien
trafikoa erregulatzen duen planaren arabera. Solairu horietan
bulegoak eta aldagelak ezkutatzen dira, eta mitoek diote
Disneyko lurpeak langileek erabiltzen dituzten tunelez beterik
daudela.
Universal Studiosen dagoen Hogsmeade deritzon Harry Potter
pertsonaiari eskainitako hiriraino oinez heldu daiteke. Hiri
horretan elurra ari du beti, tenperatura hogeita hamabost
gradukoa bada ere. Oinez heltzen dira bisitariak leku urrun
horretara, trenen eta erratz hegalarien mugimenduak imitatzen dituzten egitura mugikorretan igotzeko. Oporraldian,
normalean, autoz edo beste garraio mota batez bidaiatzen
da, gero bisitatzen den leku horretan oinez bueltatxo bat
emateko. Hogsmeadera, aldiz, oinez heldu behar da hainbat
garraiobideren bitartez eta azal-azaletik lekua ezagutzeko
aukera besterik ez dute.
Holyland Experiencek topagune bibliko anitzetan kokatzen du
bere geografia. Autoen aparkalekua Noéren itsasontzian zihoazen animaliez beterik dago, Ararat mendian egongo balira
bezala. Jesusen azken afaria hogei minuturik behin ospatzen
da Jerusalemen egon behar den eta zementuz eraikiriko mendi baten barruan dagoen tenplu antzeko batean. Temple Plaza
izena duen antzezleku arranditsu batean Bibliako zenbait
pasarte antzezten dira. Parkeko maparen arabera, merkataritza-gunearen izena duen eraikin zuri eta urre kolorekoa Jerusalemeko erdigune erlijiosoa da. «Plaza» horretatik oso gertu,
Jesusek berak arratsaldero bataiatzen ditu baptista bilakatu
nahi diren bisitariak parkeko «plaza publikoan», berrogei
dolarreko sarrera ordaindu duten bisitari liluratuen aurrean.
Hiru aktore ezberdinek Jesus bakar baten papera antzezten
dute, lanpeturik, leku-hiri batetik bestera.
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Irudietan, Orlandoko Disneyworld, Ariel sirenatxoa eskuetan duen neskatxoa WeekiWachee-n, Weeki-Wachee parkeko urazpiko antzokia eta Holyland Experience-ko
Jesus mozorrotutako aktorea. Egilea: Ainara Elgoibar

Weeki Wachee Springseko sirenek bestalde beren nortasuna
gordetzen dute. Weeki Wachee herri txikia da. Sirenak han
bizi dira, haien auzotarrek badakite sirenak direla. Lur
gainean daudenean bernak dituzte, baina Weeki Wacheeko
iturburuko uretan arrain-isats ederrak dituzte ordea.
Egunero birritan haien arteko batek parke honetako urpeko antzeztokian «Sirenatxoarena» jotzen du. Guk ikusi
genuen sesioan Mermaid Alicek Arielerena jotzen zuen,
sirena batek beste sirena baten papera antzeztuz. Weeki
Wachee parkea Weeki Wacheen dago. Ez da beste kokapen
baten fantasia. Agian urpe guztietan bizi dira sirenak
baina urpeko antzeztoki horretan baino ez dira ikusgai,
bernekin uretatik kanpo, arrain-isatsekin antzezlekuak
ematen duen urpeko ikuspuntutik. Parke honetan itsas
azala da leku eta trantsiziorik garrantzitsuena.
Parke tematikoetan hirigintzak ez du herri edo hiririk
eraikitzen, espazio guztiak zeharkatu baino ez dira egiten.
Parke bakoitzak bere istorioak kontatzen ditu mugimenduak sorturiko narrazioaren bitartez. Istorioak berak
dira parke bakoitzean biztanle, beraien fisikotasunaren
bitartez parkearen egiturari loturik bizi dira. Bisitariek
bisitan zehar bideokamera batez beren joan-etorri zehatz horiek dokumentatuko balituzte, guk egin genuen
moduan, parke bakoitzaren barnean eta parkez parke,
filmen moldaketak diren ibilbide narratibo horiek harrapatuko lituzkete; eta horrez gain, leku eta ibilbide
bakoitzaren diseinuek narrazioei ezartzen dizkieten mugak gainditzeko gai izango lirateke, bideo bilakatzean,
irudien arteko lotura berriak sorraraziz.
Hortaz, Ariel sirenatxoak Disneyworldetik alde egin ahalko
zuen bisitan joandako neskatila baten eskuetan, panpin
gisa, bere ingurugiro naturalera joateko, hain zuzen ere
Weeki-Wachee deritzon sirenen parkean dagoen urpeko
antzokira. Eta agian, antzoki den inguru natural horretan
behera sakon igeri eginez gero, Holyland Experienceko
iturri sakraturaino helduko litzateke, Jesukristok bataiatzeko. Nork daki, Ariel baptista bilakatu liteke Jerusalemen, Orlandotik milimetro batzuetara.
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