Aldiri, 2018, II, 34, 15-17, ISSN 1889-7185

34. zenbakia / Bestelako arkitektoak

ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Esku eta orpoak osabaren baratzean
Lurzorua, gorputza eta Gordon Matta-Clark

Laburpena

Abstract

Osabaren baratzean eta haren gomutan
gorpuzten da gorputzaren eta lurzoruaren
arteko harremana, Gordon Matta-Clarken
lanean presente dagoena, eta inguratzen
gaituen eta zapaltzen dugun lurzoruaz,
hurkoaz mintzatzeko beharra asetzen
laguntzen du.

The relationship between the body and
the land that materialises in my uncle’s
vegetable garden and my memories of
it and takes an important role in Gordon
Matta-Clark’s work, satisfies the need to
talk about what surrounds us and the land
we tread on.
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Esku eta orpoak. Esku hartzeko orduan, ekintzaren
gordintasunean arreta jarriz, gorputza presente dago, esku
zein orpoak gorputzaren azken luzapenak izaki, haren
eta inguruaren bitartekari nagusiak dira. Bien eragineremua desberdina den arren (eskuak helduleku batetik
bestera lekualdatzen diren bitartean orpoak heldulekurik
beharrezkoenari, (lur)zoruari, tinko atxikitzen zaizkio), maiz
teilakatzen dira, halabeharraren gainetik, elkarren beharra
aitortzen dute. Esku eta orpoei, horiek tarteko, inguruaren
eta lurzoruaren (lurrazal zein lur azpi) nolakotasunaz
diharduten norbanakoen esperientzia eta bizipenak gehitu
behar zaizkie, gorputzak tolesten dituenak.
Arkitekturari falta lekiokeen hezur-haragitasuna lurzorutik
abiatzen den gorputzak, esku eta orpo, beteko luke.
Interesgarria litzateke, Gordon Matta-Clarken gainean egin
diren irakurketa formalista, ideologikoez haratago, bere
kasuan, bereizezinak diren gorputzaren eta lurzoruaren
begirada lurtar, fenomenikoa, beste artista batzuen lan
eta osabaren baratzeko esperientziarekin babestuta,
arkitekturara ekartzea. Matta-Clarken atzean, bizi den
ingurura eta zapaltzen duen lurzorura gerturatzeko era bat
dago; sekula eraikinik eraiki ez zuen arkitektoaren irudiak,
portaera bital hori jantzi eta arkitekto ororen baitan,
gorputz-izaera, izaera gizatiarretik haratago, irudikatzen
laguntzen du.
Lurrazalean edo lur azpian egiten den esku-hartze orok
harreman bat ezartzen du ekintza hori posible egiten duen
beste horrekin, inguruarekin, hurkoarekin. Harreman
parekidea, zeinean elkarren beharra aitortzen duten inguru
edo lurzoruak (euskarriak) eta lurreratu edo txertatu berriak

(eutsia izatera datorrenak). Elkarren mendekotasunean
oinarritzen den harremanak maiz jakintzat dugun baina hain
jakina ez den inguruaz eta lurzoruaz hitz egiteko beharra
sortu eta, bestelako arkitektoen gaiari jarraiki, egungo
arkitekturaren arazoei irtenbidea ematen ahalegindu da.
Zuhaitz galdua lurrazalean
Gordon Matta-Clark sare batean bilduta zuhaitz batetik
zintzilikatzen denean, zuhaitza ikusarazten, ukigarri egiten
du, zuhaitzaz mintzo zaigu. Era berean, zuhaitzeko adar,
fruitu, erraboilen pare jartzen du bere gorputza, horien
artean, beste bat balitz bezala. Eraikin batzuk datozkit
burura, zuhaitz bakanetan arreta jarri dutenak: Alison
eta Peter Smithsonen Wayland Young Pavilion (19591982) eraikina alderik alde zeharkatzen duen ertzeko —
hormari atxikita— korridorean aurrekari gisa altxatzen
den zuhaitza; Herzog eta De Meuronen Plymood
etxea, hegoaldeko fatxadaren okerdura zuhaitza arinki
besarkatzeko; Coderchen Ugalde etxean (1951) magalean
mailakatzen diren terrazetan eta, baita atarian ere, altxatzen
diren zuhaitzak, hasierako marrazkietan zehazki kokatuak;
Tezukaren Fuji haurtzaindegiko eraztunak bai perimetroan
bai hutsunean bere egiten dituen zumar hostoleunak…
Zuhaitz bakanak besarkatzen dituzten eskuekin ezin konta
ahala adibide. Inguruari eskua luzatzea, inguruari sartzen
uztea, tokian txertatzearen truke, baimena eskatzeko edo
esker ona adierazteko modu bat al da? Ingurua, maiz, zutik
dirauten zuhaitzek ordezkatzen dute, inguruaren izenean
jazarri zaien bolumen arrotzari oldartzen zaizkionak.
Aurreko adibideak gutxietsi gabe, beste bat zehatzago
aztertu nahiko nuke, Gordon Matta-Clarken zuhaitzetik
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esekita egun oso bat igarotzeak berekin daraman
parekidetasuna materialki gauzatzen laguntzen duelako.
Tham eta Videgaraden Mirrorcube Suediako baso trinko
batean kokatzen den hotel bateko logela unitatea, 4 x
4 x 4 metroko kuboa —bost logela unitate aurreikusten
dituzte—, arestian labur eta arrapaladan aipatu ditudan
etxolen antzekoa eta garaiera handiko pinu baten
enborrari eutsita dagoena (Márquez eta Poveda, 2017: 90).
Kubo arrotz horrek zuhaitzean txertatzean egiten duen
kirrinka, neurri batean, findu egiten da kuboa estaltzen
duen ispiluarekin: bertan inguruko pinuak islatzen direnean
eraikina inguruarekin batera ezabatzen, basoan galtzen baita.
Ikusezinera gerturatzen den ispiluaren erabilerak ez du
halabeharrez material ikusiak baino hobeto egokitu behar.
Ispilua leuna bezain arrotza da. Ispilua islatzen duenaz mintzo
da, islatzen duena ikusgai egiten du. Paul Viriliok (Virilio,
2014: 39) Bunker Archeology liburuan kostalde atlantikoko
hondartzetan hondarturiko hormigoi armatuzko bunkerren
ertz leunak, borobilduak aipatzen ditu etsaien jomuga
lausotze aldera, inguruko arroken pare baleude bezala.
Lur azpian
Lurzorua lurra estaltzen duen geruza da eta hura
ebakitzeak lurra harrotzea, hauspotzea dakar, tratamendu,
estaldura ugari dituen oskola pitzatu eta duen sakoneraz
jabetzea. Lurzorua halabeharrez gure zolei atxikitzen zaie,
ispiluari parean duena atxikitzen zaion bezala. Halabeharrak,
ordea, ez du azpian zein parean dagoena jakintzat ematea
zilegitzen. Halabeharra eta jakina zorionez ez baitira gauza
bera. Begi-bistakoa da lurzoruan zuloa egite hutsak lurraren
lekualdaketa bat eragiten duela eta horren emaitza direla
hutsunea eta tontorra. Tontorrean belarra ereitea baina ez
da halabehar hutsa, ezta zuloan gereziondo bat landatzea
ere. Gordon Matta-Clarkek Green Streeteko 112. zenbakiko
soto batean, Cherry Treerekin, eraikinaren zimenduek
ezabatutako espazioetara iritsi nahi zuen eta, eraikina,
jasaten zituen konpresio- eta konfinamendu-indarretatik
askatu (Corveira, 2000: 38).
Descending Steps for Batanen kasuan, Parisko Yvon Lambert
galeriako erdisotoan kokatzen da eta zuloa egiteko
testuingurua berriki zendutako anaiak girotzen du. Izan ere,
lur azpira bere anaiaren bila abiatutako bidaia erakusketak
iraun bitartean luzatu zen. Darío Corveirak (Corveira,
2000: 166) dioen bezala, Gordon Matta-Clarkek abiatutako
bidaia bideraezin bezain atzeraezinak anaiarekin berriro
elkartzean eta heriotzarekin berarekin hartzen du zentzua.
Bietan lur azpira, eraikinaren zimenduetara jaisteko beharra
erakusten dago. Anaiari eskainitako esku-hartzeari buruz
Corveirak dioena orokortuz (Corveira, 2000: 166), esan
genezake bi zuloak haren neurrira eta haren beharretara
egokitzen direla, bietan bere eskuez baliatzen baita pala
hartu eta bere eskura dituen baliabideekin, bere gorputzari
posible zaion sakonera batera iristeko, orpoak lurrean
bermatzen dituela une oro. Zulo bat egiteko orduan lurzoru
batetik bestera salto egiteko momentua, lurra atera eta
sakonera handitu ahala besoek goia jotzeak erabakitzen
du. Zuhaitza zuzen haz dadin atxikitzen zaion zutabea edo
ispilua besteaz mintzo nola, hala egiten dute zuloak eta
zuloan sartu den gorputzak.
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Splittingen, Gordon Matta-Clarkek New Jerseyko aldirietako
AEBko etxebizitza familiabakar ohiko batean esku hartzen
du eta zurezko xaflekin eraikitako bi solairuko etxebizitza
utzi bat bitan zatitu. G.H. Hovagimyanek Gordon MattaClark (oroitzapen bat) (Donoso, 2015: 44) testuan oso
labur eta argi azaltzen du etxea bitan banatzeko gakoa
eta prozesua. Gakoan jarri nahi dut arreta; gakoan datza
etxearen hormigoi armatuzko zimenduen deskribapena eta
Gordonen esku-hartzea: 20 cm x 20 cm x 45 cm-ko blokeek
osatzen duten 125 zentimetro baino altuera handiagoko
zimenduetan Gordonek etxearen atzealdean ilara bloke bat
kendu eta gainerako guztiak erdirarte ahopildu zituen. Behin
lurzoruan, zimenduetan esku hartuta zerra batekin eraikina
bitan zatitu zuen eta, azkenik, jasogailu bidez behin-behinean
eutsita zegoen etxea atzerantz irauli.
Gordon Matta-Clarken garaikide ziren zeresan handiko
Walter de Maria eta Chris Burden artistak. Lurzoruari
neurria jartzeko eragiketa beraren bi mutur gisa aurkez
genitzake Walter de Mariaren Earth Roomak (1968-1977)
eta Chris Burdenen I promise to work hard to provide for my
family. Chris Burden, Honest Work (1979) lanak. Lehenengoak
—lanaren hiru aldaeretan— lurraren nolakotasunaz
dihardu, trinkotasunaz, pisuaz, belztasunaz, hezetasunaz,
gordintasunaz, oro har; bigarrenean, izenburuari men eginez,
jardunak berak eta jarduna abiatzen duen gorputzak pisu
handiagoa hartzen dute.
New Yorkeko Wooster Streeteko 141. zenbakian —azken
aldaera, hiruren artean ikusgai dagoen bakarra— 335
m2 hedatzen den lur-masa trinkoak metro erdi inguruko
sakonera eta 127.300 kilo pisatzen du, Dia Art Foundationeko
web orritik hartutako informazioaren arabera.
Chris Burdenen I promise to work hard to provide for my
family. Chris Burden, Honest Work (1979) esku-hartzeari
buruzko informazio gutxi dago, argazki bat Chris Burden
zelai batean zanga bat irekitzen azaltzen dena, belaunetara
iristen zaion zangan sartuta, bi eskuekin eusten duen palak
lurzoruari erauzi dion zatia alde batean dagoen eskorgara
botatzen, lekualdatzen duela. Beste aldean une batzuetan
seguruenik erabili duen pikotxa bat ageri da. Bere jardunean
dago gakoa, zelaia ebaki eta azpiko lurra astintzeko jardun
soilean.
Gomuta hitsaren sugarra eta osabaren baratzea
Lurzoruaren eta gorputzaren arteko bi esperientzia
daudela esan nezake: tokian tokiko eta unean uneko
esperientzia, betiereko esperientzia gisa aukez nezakeena
eta esperientziaren gomuta, lehenaldiko gertaera, irudien
eguneratze, galbahe etengabea.
Leku, gauza jakin batek sor ditzakeen sentipen-bulkadak
metatzen eta iragazten doaz gorputzean, eta betiereko
esperientziaren eraikuntzan parte hartzen dute.
Esperientziaren gomuta iruditegi oparo bat da, haurtzarotik
barnean daramaguna eta etengabe eguneratzen dena.
Iruditegia bizipen eta sentimenduen lekuko garbia diren
leku, pertsona, gauzen anabasa da. Peter Zumthorrek
(Zumthor, 2014) Arkitektura Pentsatu liburuan haurtzaroko
egoera, irudi, leku jakin batzuek bere egunerokotasuna nola
osatzen jarraitu izan duten azaltzen du eta nola definizio
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Irudia ~ Osabaren baratzeko lur-eremuak.
Egilea ~ Imanol Esperesate Azpiazu.

—ez erabateko baina bai gidalerro— bilakatzera iristen
diren. Zumthorrek ate bat marraztu behar duenero bere
izebaren lorategira sartzeko atea etorriko zaio gogora,
bere helduleku, ateratako kirrinka eta danbatekoarekin,
«ondorengoak» sortzen jarraitzeko.
Haurtzarora, osabaren baratzera itzuliz, osaba landarehesia txukuntzen, tomate-landareei eusteko banbuzko
egiturak eraikitzen, eskorgarekin aurrera eta atzera, gora
eta behera zebilen bitartean lehengusua eta biok, harrizko
bloke hutsek zedarritzen eta atxikitzen zuten lur-eremuan
kokatzen ginen. Aitzurrak, palak eta arrasteluak ziren gure
lanabesak. Txorrotara lotzen genuen mangeratik irteten
zen urak orubeko lur idorra moldagarriago, plastikoago
eta ilunago bilakatzen zuen eta ubideak irekitzea eta zuloak
egitea errazten.
Osabaren baratzean gorpuztu daitezke orain arte
esandakoak. Osabaren baratzearen halako bat dago
arkitekto ororen baitan, lur, harea-aleen ehunduraz mintzo
dena, belar, kresal-usaina dariona eta noizean behin bederen,
kontatu beharrekoa.
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