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Ibai Etxezarragak (1985) eta Beñat Guarrotxenak (1986) Tximini Kolektiboa sortu
zuten beren Karrera Amaierako Proiektutik abiatuta. Haien borondatea testuinguru
industriala eta horrek paisaian izan ditzakeen eraginak ikertu eta ezagutaraztea da.
Fikzioa gustuko dute, atzera barik aurrera
begiratzen laguntzen duen heinean. Kea
film laburra egin zuten 2012an, eta tximini.
com helbidea da haien fabrika propioa.

Mezu iradokitzaile bat eremu industrial abandonatu batean. Zerk
indartzen du zer, lekuak mezua ala mezuak lekua?

Ez da inon egitura semantikorik gabeko lekurik existitzen, eta
ezinezkoa da errealitate semantikorik eraikitzea irudimenik
gabe. Horrela, esku-hartze hauen indarra ikuslearen garunean
dago bakarrik, materialtasunetik eta mezutik haratago, begirada bakoitzak eraikitako lekuak garrantzia hartuz. Fabrika
hutsak milaka mezuk inguratzen dituzte jada. Guk bat gehiago
gehitzen dugu. Desberdina. Irudimenak lan egin dezan, bakteria berria gehitzen dugu jada existitzen den habitat batean, eta
hitzak eta espazioak irudimenean bat egiten duteneko unean
daude guretzat interesgarriak diren ebokazioak, irudiak, hausnarketak… Azken finean, biziraupenerako espazio berriak.
Arkitektura industrialari balio handia ematen diozue, baina «ondare» kontzeptua alboratu egiten duzue aldi berean. Ondareak
atzera begira jartzen gaituelako, agian, eta irudimenak, berriz,
aurrera?

Ondarea kalifikazio-egoera bat baino ez da. Lehenaldiko elementuen artean aukeraketa hutsa eta, aukeratutako elementuak berak,
bakarrik, nekez eraiki dezake interpretazio bat, espazio bat, paisaia
bat. Horretan irudimena gailentzen da alde handiz. Bera da

lehenaldiko geruzak gaurko hiriarekin lotzen dituen tresna eta,
harreman horri eutsiz, biharko hiriko aukerak sor ditzakeena.
Iraganari begiratzea beharrezkoa da. Batez ere geroa imajinatzeko.
Orduan, zer egin eta, modan dagoen esamoldea baimentzen badidazue, nola eman balio erantsia arkitektura industrial zaharkituari?

Fabrikatik paisaiara bidaia egitea proposatzen dugu guk. Hau
da, elementu industrialetik espazio industrialera. Errealitatearen hiper-patrimonializaziorako joerak objektuaren balioa
nabarmendu du kontserbazioaren eta museoratzearen bitartez. Gure ustez, ordea, objektutik haratago, paisaian sortzen
diren harreman-esanahi-lotura egituretan aurki dezakegu balio
«erantsi» hori. Perspektiba honetatik, hiriaren nortasunaren eta
ondarearen kontzeptuaren berritzea ekarriko luketen esanahiharremanak eraiki ditzakegu, paisaia industriala hiri-dinamizatzaile bihurtuz eta horrela, elementu zaharkituarentzako
biziraupenerako habitat berri bat sortuz.
Azalaren egilea

Zuen KAPetan (karrera-amaierako proiektuetan) garatu
duzuen gaia izaki, nola lortu dinamizazio edo habitat berri
hori zehazki? Proposatzen al duzue estrategiarik toki zehatz
batean?

KAPa ulerkera hau garatzeko abiapuntua izan da. Nahiz
eta hasiera batean birgaitze industriala KAParen aurrebaldintza nagusitzat hartu genuen, hari ekiterakoan ondarearen, birgaitzearen edo hiriak bere historiarekin izan
behar dituen harremanen inguruko hainbat galdera sortu
zitzaizkigun. Zalantzok birgaitze industrialaren aldeko edo
kontrako eszenategirako testuingurua «hutsetik» eraikitzera
eraman gintuzten, emaitza praktikoari eutsiko liokeen
diskurtso teorikoa sortuz. Horrela, toki zehatz baterako
estrategiaz galdetzen diguzunean, estrategia ulerkeran bertan datzala esan dezakegu. Hau da, emaitza fisiko konkretu
batera eramango gaituen proiektutik haratago, paisaia industrialari irtenbide posible bat emango liokeen ulerkera da
garatu duguna eta hor gure KAParen emaitza fisikoak tokia
izan ahalko luke beste hainbat emaitzak bezala, habitatak
emaitza fisikoa gailentzen duelako.
Ulerkera horren edo horien inguruko pistarik ematerik bai?

Bilboko metropoliko azpiegitura industrialak aldaketa
nabarmena jaso du eta jarduera horrek sortutako paisaia gehiegitan ageri da beste garai bateko mamu nostalgikoa balitz
bezala. Hiriak, ordea, «oraina» bizi du eta ez du memoriarik.
Paisaia industriala Bilboko errealitatearen parte da. Bai, hor
dago egon zelako. Baina «gaur» existitzeko beharrezkoa da
egotea delako. Horregatik uste dugu Bilbo metropolitarreko
paisaia industrialarentzako eszenategi berri bat eraiki behar
dela. Hiriarekin batera aurrerantz mugitzeko. Beharrizan
horren aitzinean, arteak, arkitekturak eta hirigintzak erronka
polita dutela uste dugu.
Gure ustez, gakoa gaurko hiria atzoko hiriko geruzen
enfasitik eraikitzean aurki dezakegu. Espazio, arkitektura eta
paisaia industrialarekin esperimentatu eta horren eta hiriaren
(hiritarren) arteko esanahi-harremanak berregin. Azken
finean, erabili eta erabilarazi, denborarekin hiriarekin batera
existitzeko.
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