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Espazio huts baten barruan dagoen gorputz orok tentsio
bat sortzen du leku horrekiko; izan ere, arkitekturaren
inguratze-espazioak gorputzaren gutxieneko materialtasuna
itzultzen digu. Gorputzaren eta espazioaren arteko
immanentzia-printzipioak ezaugarritzen ditu Itziar Okariz
eta Sergio Pregoren arteak. Baliabideen aprobetxamendutik
abiatuta, obra soil eta irmo bat sortzen dute, sinpletasunaren
bidez konplexu izatea lortzen duena. Beren obren
bereizgarri dira hustutako forma eta irudiak, urratze- eta
erresistentzia-nahia dutenak, Susan Sontag-ek «estilo
erradikal» izenez definitu zituenak. Sonteg-en Estética del
silencio (1967) saiakeran, autoreak idatzi zuen gardentasuna
zela bere garaiko artearen ohiko ezaugarrietako bat:
«“hutsik” dagoen zerbaiti begiratzen diogunean, ez diogu
ikusteari uzten, ez du esan nahi ez dugunik ezer ikusten…
nahiz eta gure itxaropenen mamuak besterik ez izan.
Betetasuna hautemateko, beharrezkoa da inguratzen
gaituen hutsuneari adi egotea, zentzumenak zoli edukita;
aldiz, hutsunea hautemateko, mukuru dauden munduko
beste gune batzuk atzeman behar dira»1. Alabaina, egungo
munduan, informazioz eta irudiz betetakoan, materiala
ez den gorputz-gabetutako irudia nagusi den honetan,
gardentasuna amets hutsa da. Horregatik, irudikapenari
estalkia kentzeak materialtasunera itzultzea esan nahi du,
gertuko horretara itzultzea.
Erakusketa honetako ekintza eta trazu nagusia espazioa ireki
eta zabaltzean datza, eta hori «okupatzearen» bidez egiten
da, hain zuzen kontrakoa lortzeko: espazioa desokupatu
edo hustea. Perforatzea zerbait partzialki zulatzea da —
zerbait hori gauza, irudi zein espazio bat izan daiteke—,

eta zeharkatzearekin batera bere egoera aldatu egiten da,
hasieran zegoena antzeman badaiteke ere. Sergio Prego
eta Itziar Okarizen erakusketaren proposamena perforazio
bat da —zentzu metaforiko eta literalean—, zeina akzioen,
soinuaren, irudiaren, eskulturaren eta arkitekturaren bidez
egiten den. Izan ere, ez al da artearen zeregina benetakoa
den horretan zulo bat egitea, espazio eta denboran irekigune
bat sortzea, bertan ez zegoena arakatzeko?
Gure gizarte teknifikatuko gorputzaren egoerari kontrapuntu
eginez, ekintza artistikoek agerian uzten dute arkitekturaren,
urbanismoaren eta kode arauemaileen diziplinarako joera,
gizakiaren jokabidean eragiten duena. 60ko hamarkadako
arteak agerian utzi zuen subjektibitatearen, sexualitatearen
eta ingurukoaren arteko lotura; horiek botereak —edota
biobotereak, baldin eta haragiari eragiten badio— eraikitzen
ditu, gero eta nabarmenago. Arte kontzeptualean, dantzan
eta performance-an emandako prozesu minimalistak izan
ziren —hedatuak eta desmaterializatuak— errepresentazioerregimena hautemangarri egin zutenak. Arte horiek gauzen
lengoaia eta gorpuztasuna nabarmendu zuten, gorputza
eta bere zentzumenen arteko konexio berrian. «Garuna
gihar bat» den lekuan. Problematika horiek Judson Dance
Theater-eko dantzarekin lotu zituzten Lucy R. Lippard eta
Lea Vergine bezalako autoreek. Lippard-ek adierazi zuenez,
lengoaia minimalista ez zegoen eduki figuratiboz hustuta,
ezta ondorio erotikoz hustuta ere.
Hainbat arauren menpe daude subjektu gisa definitzen
gaituzten lengoaia eta zeinu-ekoizpena, eta Itziar Okarizek,
bere obra ezaugarritzen duten ekintzen bidez, arau
horiek zalantzan jartzen ditu. Ikuspuntu ideologiko eta

1 Sontag, S. (1997): Estilos radicales, Taurus, Madril, 23. or.
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1. irudia ~ Sergio Prego, What Would Vito Think?, 2019, maketa, gauzatu gabeko proiektua, 36 x 84 x 74 cm.
Egilea ~ Claudio Franzini.

sozial feminista batetik gerturatzen da espazio pribatu
eta publikora, zeina harremanetan dagoen bere arteondarearekin. Hasierako bi lan —garezur soilduan munduko
mapa ageri den autorretratua edo bigarren azaltzat
hartutako gorputz-protesiak— queer imajinarioaren
adierazle sinesgarriak ziren, egun eztabaidaezinak iruditzen
zaizkigunak. Ondorengo ekintzek —Mear en espacios
públicos o privados (2000-2004) eta Trepar edificios
(2003-2007)— espazio urbanoa eta bertako arauak
adosteko modu berri bat proposatu zuten, ideologia eta
generoa bereiztetik abiatuta. Antzezte-faktorea lotuta dago
identitateak sortzearekin: horren adibide dira bere ahots,
presentzia eta ahozko zein idatzizko testuaren bitartez
egindako «ekintzak», «ekitaldiak» edo «gertaerak».
Veneziako biurtekoaren pabiloirako, artistak ahopeko
elkarrizketak eta aurrez aurrekoak izan zituen hainbat artefigura eta objekturekin. Objektu bizigabeen aurrez aurre
jarrita, horiei arima, arnasa eta subjektibitatea ematen die.
Estua, subjektiboa eta azaltzen zaila den harreman baten
ondorio dira —objektuekin dituen elkarrizketa eta aurrez
aurreko luzeen— edukiak; erronka jotzen dio zentzuari,
eta intrahistoriari laguntzeaz gain, pertsonalki eta intimoki
arte-objektuekin ditugun harremanak ere errazten dituzte
edukiek. Museoetako espazio publikoetan gauzatzen dira
ekintzok: hitzak mikrofono bidez erregistratzen dira,
eta irudiak eskuko telefono batekin zein audio eta soinu
grabagailu xumeekin; barne-elkarrizketaz gain, grabatzeko
momentuan gertatutako egoerak ere sartzen dira. Baina
irudiek eta testuek ez dute esplizituki gertatutakoa jasotzen;
horrek dokumentazioaren eta adierazpenaren gaineko
hausnarketa planteatzen du. Ezkutuan utzitako horretan —
ikusi eta entzuten ez denean— oinarritzen den zatikatutako
narrazio baten modukoa da ekintza. Barne-elkarrizketa
edo bakarrizketa horrek badu errezotik: hitzezkoak eta
ez-hitzezkoak (lengoaiaren ordenatik harago dagoenak),
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hemen eta orain bat egiten dute; orainaldi erabatekoa.
Gestalt terapiak orainaldi hori ulertzen laguntzen du,
gorputzaren eta bere osotasun holistikoaren jakitun
izateko. Bruce Nauman-ek hainbat elkarrizketatan adierazi
zuen, bere artearen oinarrien jatorriaz galdetuta, Gestalt
terapia eta lengoaiaren filosogia izan dituela inspirazio-iturri.
Halaber, Okarizentzat ere gorputza (lengoaia gisa hartuta)
da sorkuntza-materiala; hitzetatik harago doan gorputzlengoaiaren berezko zati dira Gestalt-a, yoga, arnasketa,
gorputzarekin egindako ariketak eta ahotsa.
Ekintza horietan guztietan, eta baita Respiración
oceánica (2018-gaur egun) lanean ere, irudia eta soinua
bereizita grabatzen eta aurkezten dira, horregatik une
oro informazioaren zati bat galtzen da: soinurik edo
irudirik gabeko atalak izango dira, eta informaziohutsuneak interpretatze-garaian beteko dira. Subjektuaren
eta gorputzaren presentziaren arteko sinkroniaren
desplazamendua sakondu egiten du soinuaren, irudiaren eta
testuaren arteko bereizketak, lengoaiaren subjektuaren eta
horren irudirik ezaren arteko banaketak. Artistaren ahotsa
edo arnasketa entzuten da soinu-instalazioetan, zeinen bidez
akzioa berraktibatzen baita. Erakusketako espazio publikoa
eta bisitariak soinu eta erresonantzia bilakatzen dira.
Duela hamar urtetik hona, Sergio Pregok mintz
pneumatikoak erabili ditu plastikotasun-printzipioen analisi
formaletik abiatuta, eta horrela materiala ekoizteko modu
berriak ezarri ditu. Formalki egiten du lan, eskulturaren
mugetan, aldi baterako eraikuntza desmuntagarriekin
gehienetan, oinarrizko bolumen geometrikoekin eta ezohiko
materialekin. Dimentsio handiko pieza horiek —espazioan
dauden olerkien antzekoak, arnasten ari direnak—
arkitekturarekin lotuta dagoen eskulturaren izaera
aztertzen dute, eta zalantzan jartzen dute materialtasuna.
Izan ere, material malgu eta arinez egindakoak izanik, bi
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kasutan soilik dute forma: egoera jakin batzuetan, edota
objektua osatzen duen materialean ekintza jarraitu bat
egitean. Piezak moldekatzen dituen erreminta bihurtzen
da airea. Baita ura, zementua edo erretxina sintetikoa ere.
Piezen izaera arin eta moldagarria dela-eta, eraldatzegaitasuna edo -itxura ematen dute mintzek. Ikerketa hori
lotuta dago garai jakin bateko arkitektura pneumatikoaren
ikuspegiarekin, eta «utopikoak» izenez ezagutzen diren
sortzaile batzuekin —Ant Farm, Frei Otto, Event-Structure
Research Group, José Miguel de Prada-Poole, Utopie
taldea–; itxaropentsu begiratzen die artistak. Puzgarri hauen
elementuek erakusketa-espazioarekin elkar eragiten dute,
modu sintaktiko eta egiturazko batean. Oro har zabalduta
dagoen materialtasun-kontzeptuari kritika egiten diote,
zeina birpentsatu beharra dagoen egungo jasangarritasuneredura egokitzeko.
Eskulturaren materialtasunarekin batera forma dago:
batzuetan, organikoa; besteetan, geometrikoa. Esaterako,
erakusketa honetako tetraedroek Toni Smith-en oinarrizko
egiturak gogorarazten dituzte, edota beste utopista baten
—Buckminster Fuller-en— eraikuntza- eta geometriaoinarriak. Formari buruzko ikerketa hori konplexuago
bihurtzen dute hainbat marrazkik, espezie botaniko zein
naturalenak, gorputz-organoenak eta zirrikituetako forma
biologiko eta sexualenak. Marrazki sotil horiek marran eta
haren mugetan jartzen dute arreta: bolumena eta hutsunea,
irekia eta itxia, barrualdea eta kanpoaldea; marrazkietakoak
mintz pneumatikoekin parekatzen ditu, horiek ere
barrualdea eta kanpoaldea zedarritzen baitituzte. Marrazkia
eta eskultura dialektikoki batuta daude. Hala, marrazkiak
hastapen-funtzioa du, formaren aldaketa eta ahalmena
iradokitzen ditu: AutoCAD-eko krokis teknikoak; landare,
heste eta organoen akuarelen lapitzezko marrazkiak.
Marrazkiak laguntzen du forma bera zein organikotasuneta plastikotasun-printzipioak birdefinitzen.
Itziar Okarizek eta Sergio Pregok gorputzaren funtzio
alternatiboak azpimarratzen dituzte. Bien baturaren
bidez —izendatzeko hurrenkera kontuan hartu gabe, eta
antzekotasunekin batera aldeak ere izanik—, zabala den eta
izaera menderaezin, esperimental eta askea duen artearen
esperientziaren inguruak marraztu nahi dira. Sontag-ek
iradokitako «soinuak zulatutako denbora-tartea» bizi nahi
dugu, hemen eta orain; arrotzak izanagatik, lekura egokitzen
ari diren forma, soinu eta gorputzek zeharkatutako
espazioan.
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