
Aldiri. Arkitektura eta abar

14

Kultura Garaikide baten aztarnak proiektuak «fake» 
antropologiko edo arkeologiko baten moduan funtzionatzen 
du, aurrerapen teknologikoaren eraginaren inguruko 
gogoeta baten bidez. Komunikazioaren garapenak eta 
jakintzaren etengabeko bilakaerak gizartearen inguruko 
eferbeszentzia bat eragin du, egunerokotasuna deuseztatu 
eta momentuan guztia historia bilakatuz. Gogoeta horri 
jarraituz, Kultura garaikide baten aztarnak erakusketan 
aurkezten diren artelanetan fabrikazio digitalarekin lotzen 
diren prozesuak egurra, brontzea, artilea eta argizaria 
bezalako material tradizionalekin elkartzen dira, oraina 
historia eta memoriarekin nahastu eta gaur egun bizi dugun 
garai honen inguruko gogoeta azaleratuz.

Proiektuaren gakoa prozesu eta material horien 
harremanean ardazten da, horren bidez sortzen den artelan 
multzoa bi esparrutan banatzen delarik, geometria, fabrikazio 
digitala eta material tradizionalak nahastuz. Alde batetik, 
2 dimentsiotan sortutako artelanak biltzen dira, Lightbean 
programa informatikoak Interneten egindako bilaketa 
ezberdinen miaketen bidez sortzen dituen geometrietan 
oinarritzen direnak. Oinarrizko geometria horiek eta haien 
garapen bidimentsionalak ikur eta sinbolo ezberdinak 
eragiten dituzte, ondoren laserraren bidez artile gainean 
grabatzen direnak. Artile gaineko grabaketa horrek artelan 
ezberdinak sortzen ditu, besteak beste, erakusketako 
kasuan 24 artile-feltroz osatutako murala edo hiru piezak 
osatzen duten triptikoa. 

3 dimentsiotan garatzen diren eskulturak, berriz, eremu 
digitalean diseinatzen dira, Interneteko datuen estrukturek 
sortutako irudi edo azalerak 3D diseinu-programen bitartez 

oinarrizko geometriak eraldatzeko baliatzen direlarik. 
Ezaugarritzat simetria eta geometria duten oinarrizko formen 
eraikuntza da prozesu horren emaitza, fabrikazio digitalaren 
barruan kokatzen diren prozesuen bitartez materializatzen 
direnak. Horrela, diseinutik prototiporako pausoa ematen da, 
3D inprimatzaile, laser mozketa edo fresatzailearen bitartez. 
3D inprimatzaileak erabiliz eraikitako piezak zuzenean ABS 
edo PLA materialetan sortzen dira; tamaina handiagoko 
prototipoak sortzeko, berriz, laser mozketa erabiltzen da, 
aurretik 123Make moduko programen bitartez objektu 
tridimentsionalak bidimentsionalki estrukturatu, zatitu 
eta fisikoki berriz eraikiz, kasu hauetan egurrean. Behin 
pieza horien prototipoak sortuta, egurrean edo plastikoan, 
material tradizionalerako ibilbidea egiten da, eskulturen 
barruan prozesu tradizionalagoak direnak erabiliz. Horrela, 
3D inprimatzaileetatik sortutako plastikozko objektuak 
zuzenean brontzean galdatzen dira; prototipo handiagoen 
kasuan, berriz, haien moldeak atera eta beste material 
batzuen bitartez berreraikitzen dira, besteak beste, argizaria, 
brontzea edo zeramika.

Erakusketan aurkezten diren «Objektu arkeologikoen» 
oinarria ez da, ezta gutxiagorik ere, ezer fisikoa ez 
existentziala, nahiz eta horren zergati eta ondorio batzuk 
kontutan hartzen diren. Historiaren zero gradua edo antzeko 
zerbait ere ez da lortu nahi. Ostera, oinarri ideologiko (zer) 
eta teknologiko (nola) indartsu bat duten gizarteen jokaera 
garaikide batzuk materializatzean datza, jada bizi dugun eta 
historikoa den oraina bereiziz. Testuinguru horrek funtsezko 
galdera bat egitera garamatza (zeinak beste funtsezko 
galdera bat eragiten duen) itxuraz aldez aurretikoak diren 
estruktura horiek hasiera batera eramateko orduan: ba al 
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zen gure aurretik tresna horiek egiteko erabili diren teknika 
hauek ezagutu eta erabiltzen zituen beste kulturarik? Hori 
ontzat emanik, hemen aparteko zibilizazio hori gogoratzen al 
da? Eta horrela bada, zertarako balio zuten objektu horiek? 
Eta ezertarako balio ez badute, zein ordezkatzen dute, zer 
sinbolizatzen dute? Komunitate bat, gizabanako bat?

Kontua da, bat edo beste izan erantzuna, egungoa den 
guztia iraganera daraman narratiba bisual bat sortzen dela, 
jakintzaren oinarri sinboliko baten moduan imajinario 
ikonikoa aberastuz, nahiz eta oraindik ez garen espekulazio 
hutsetik igaro. Memoria bilakatzen diren piezak dira, baina 
historiaren benetako agenteak direnen zalantza argitzen 
ez dutenak; gizabanako bakarraren jarrerak diren ala talde 

batenak, edo bien artean ezartzen diren harremanak 
diren, edo gainera bestelako harreman-faktoreak ematen 
diren (kultura, materia eta teknologiaren artekoak 
adibidez). Galdeketarekin jarraitzera bultzatzen gaituzte 
eta nolabaiteko maisutasun tekniko eta estetikoaren bidez 
gauzen azken esentziaren inguruko gogoeta plazaratzen da. 
Hau da, artea aurkitzen den tartean kokatzen da beraz.

***

Irudia ~ Titulurik gabe (Hondakinak I) / Brontzea / 16 x 20 x 20 cm / 2016.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Titulurik gabe (Hondakinak II) / Brontzea / 17 x 15 x 20 cm / 2017.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Titulurik gabe (triptikoa) / Laser bidezko grabatua artile gainean / 54 x 41 cm bakoitzak / 2017.
Iturria ~ Egilea.
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Irudia ~ Titulurik gabe (fosilak) / Laser bidezko grabatua harri gainean / 2016
Iturria ~ Egilea

Irudia ~ Titulurik gabe / Argizaria / 20 x 20 x 20 cm / 2016
Iturria ~ Egilea

Irudia ~ Titulurik gabe / Argazkia / 21,5 x 16 cm / 2016.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Titulurik gabe / Laser bidezko grabatua  zementu-kola gainean / 50 x 35 
cm / 2016.
Iturria ~ Egilea.

Irudia ~ Titulurik gabe (Eraikuntza II) / Zeramika / 28 x 60 x 27 cm / 2017.
Iturria ~ Egilea.
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