




amets bat

(lo eginda egiten diren horietakoa)

bide bat da

errealitate bat da

esnaroko errealitateaz gain

atzera begiratu eta bizitza

amets baten moduan gogoratzen dugu

ez zehatzago

ez argiago

ez errealago

jolas berean gabiltza

bizitzan

eta orduan zergatik ez ginen ba

guzti hau pintatzen  hasiko

zergatik ez batu

eta bide bat sortu
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Anbotopeko lagun bik gure zentzua sortu eta eman diogu 
inguratzen gaituen bizitza izeneko koktel haundi honi.

Pintatu egiten dugu. Edo orain honela agertzen da, 
aurpegi honekin, gure argia. Baina, pintura bera, guretzat 
gutxienekoa da. Gure lehengaia bizitza da. Sormena, 
ametsak, maitasuna, lurra eta argia. Eta pinturarekin 
errimatzen badu, ba aurrera.

Eta aurrera aurrera… hemen gaude, eta jarraitzeko prest. 
Bide bat zabaldu dugu (“soilik biderik ez badago bidaiatuko 
duzu”). Eta, bide batetik, bitik bat bilakatu gara.

Gure pauso 
bakoitzak urrats 
bikoitza marrazten 
du. Bideak ereiten 
ditugu. Eskerrik 
asko, hasiera berri.
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Gotzon
Garaizabal Pildain

1968, Anboto

Margoztu,

argazkiak egin, 
komunikatu.

Olatu bat, geldi badago, 
ez da olatu bat.

Sortu eta sortu. 
Edalontzia hustu eta 
hustu, eta gero eta 
beteago topatzen dut.

Peru
Magdalena Arriaga

1980, Pagobakarra

Margoztu, idatzi, abestu. 
Beti dana askoz hobeto.

Pertsonaia bat sortu nuen, 
jolas baten moduan.

Orain ez dakit bera eta nire 
artean ezberdintzen.

Zein dago ispiluaren zein 
aldetan?

Ba al da ispilurik?
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bidebat

08 - 49  orr.
egitera gatoz

50 / 75   orr.
mahats bilketa eta artea
2d-vino

104 /161  orr.
suan sustraitutako sorkuntza
sutik

162 /181  orr.
gabiltzaten bideak
Jon Benito bidelagun

76 / 95  orr.gure arbaso artistikoa
kiribil

182 / 202  orr.
dabiltzagun bide hauek
Gari bidelagun

96 / 103  orr.Zelaiatik sagarrondora
sagarbide

204 / 207  orr.
ur gainean bitza
Amuriza
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2d1 erakusketa

Gotzon Garaizabal eta Peru Magdalena, edo Peru 
Magdalena eta Gotzon Garaizabal, Durangaldeko sortzaile 
bi dira. Jaioturtea ezberdina izan arren, espiritualki kintoak 
direla aldarrikatu ohi dute. Eta afinitate energetiko horrek 
bultzatu zituen lagun biak, behingoz, elkarrekin proiektu 
berri bat hastera.

Proiektu berri honetarako lehen hazia urte batzuk lehenago 
ezarri zen. Lagunek ala bizitzako karanbolek hala eskatuta, 
hainbat ekitaldi eta poesia emanalditan hasi ziren bat-
bateko pintura performanceak eskaintzen. Honek, bien 
arteko sentsibilitateak findu zituen, eta baita bien artean 
ibiliko zituzten bide posibleen haziak erein ere.

2011. urtean, artista bien sorkuntza eta proiektuen 
artikulaziorako gune izango zen tailer edo lokal baten 
bila hasi ziren, Anbotopetik larregi urrundu barik beti 
ere. Eta, patuak, Muntsaratzeko Beketxe baserrira eroan 
zituen. Hura izan zen 2d1 proiektuaren hasiera, hazia, 
errundako lehen ar-hutsa.

Bertan margotu zituzten lehen koadroak, Beketxeko 
korta izandako espazioan, pintatu bitartean bisitan 
sartzen zitzaizkien zaldi eta lagunen artean. Lengoaia 
aldetik, margolan abstraktu eta basatiak izan ziren, 
kolore bizikoak gehientsuenetan, eta inguruko motibazio 
inplizituz beteak. 

2012ko ekainaren 29an Abadiñoko di-da branding 
lokalean inauguratutako erakusketa.
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Magdalena 
eta Garaizabal, 
Beketxeko kortan, 
ekinaldi betean.

Zaldiak. Bat, bi 
eta hiru.

Bizitzan sekula ez 
da kolorerik falta.

Arte adituak 
2d1erakusketaren 
inaugurazioan.

Energetikoki hain berezia zen eremu hartan aritu ziren, 
harik eta ezetasunak beraien margolan batzuk “eraldatu”, 
hotzak ia bertan akabatu, eta kokalekua aldatzea erabaki 
zuten arte. 2012ko hasiera zen. Haize berriak zetozen 
bide berri honetan, eta haize hauek Abadiño-Zelaietara 
bultzatu zituzten.

Bigarren garai honetan, gutxinaka, 2d1 proiektuaren 
ondarea gorpuzten joan zen. Lengoaia expresionis-
tagoetara mudatu ziren margolanak, eta Katza 
musikariarekin elkarlana lotu zuten, zeinak eta oraindik 
berean dirauen.

Gotzonek eta Peruk etapa berri baten beharra somatzen 
zuten beraiengan. Bide bati ekin zioten 2d1-ekin, eta 
orain bideak pausu berri bat eskatzen zien. Honela 
bada, ordura arte sorturiko lanen erakusketa bat egitea 
deliberatu zuten.

Ekainaren 29an inauguratu zuten erakusketa, hain justu 
bien urtegunen artean. 2d1 proiektuaren lehen urteko 
ibilbidearen atzera begirako baten moduan planteatu 
zuten. Ez zen erakusketa kontzeptual bat izan. Ez 
zen etapa labur baten inguruko erakusketa bat izan. 
Elkarlanaren lehen urteko sorkuntza abaroa islatu gura 
izan zuten bertan.

Gertatu ohi da margolariak oso bakarlariak izaten direla. 
Ego puztudunak behin baino gehiagotan. Norberaren 
artearen, karreraren eta izenaren aldeko defentsa 
etengabean. Magdalena eta Garaizabalena bestelako 
sorkuntza bide bat da. Bien artean margotzen dute dena. 
Sekula ez dute argitzen zein koadro egin duen nork. Eta 
ez zaie norberaren ikuspuntua nagusitzea interesatzen. 
Era honetan, emaitzera heldu orduko konbinazioak eta 
lengoaia artistikoak esponentzialki biderkatzen dira. 
Bat gehi bat ez dira bi. Iaia infinitu dira bat gehi bat. 
Eta bidegurutzeko infinitu horri begira sortzen dute 
Anbotopeko artista bi hauek.

Honen erakusle izan zen 2d1 erakusketa. Honen 
erakusle dira gerora egin dituzten bestelako ekinbide eta 
proiektuak. Eta ez dugu dudarik gerora ere honela bide 
honetatik jarraituko dutela anaia bitxi bi hauek.
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DAMASO

Akrilikoak mihise gainean · 144x137
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ZIRANKAK “ametsetan”

Transferra eta akrilikoak oihal 
eta mihise gainean

49x59
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MARGOLARI LOKARTUA1

Akrilikoa eta plastikoa egur gainean

147x83
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MARGOLARI LOKARTUA2

Akrilikoa eta plastikoa egur gainean

124x97



14

ZALDIA

Akrilikoak eta tenpera egurraren gainean

70x50
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BABEL

Akrilikoak mihise gainean

144x137
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ETIKETAK

Kuntur tree Taldearen musika (Pendrive) + Txakolina + etiketa personalizatuak
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UNIBERTSOA

Teknika desberdinak paper gainean · 105x124
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HORGAGO ARDOA

Tinteak, ardoa eta tenpera paper gainean

21x30
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BOBBY

Lanerako materialak

47x47
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“Ametsak oso presente izaten ditugu. Bai gutako bakoitzak, eta bai gu bion 
baturatik sortutako ente paranormal honek ere.

Kontatu egiten dizkiogu ametsak elkarri. Esnatu eta grabatu, edo idatzi, eta 
batek besteari bidali. 2d1-i ametsak egotzi, asmatu, eginarazi.

Bestalde, alderdi onirikoa eta surrealismoa beti daude oso presente gugan 
eta gure lanetan.

Honela erabaki genuen, edo erabaki zen gugan, gure amets batzuk islatuko 
zituen sorta hau burutzea. LAU ALDEKO AMETSAK. Non eta, boxeoan legez, 
ametsak hamabi soken ring batean konbinatzen diren, borrokan ala dantzan 
dabiltzan zehatz-mehatz esan ezinik”.

__Peru Garaizabal

LAU ALDEKO AMETSAK
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LAU ALDEKO AMETSAK

Teknika mistoa

61x60
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LAU ALDEKO AMETSAK

Teknika mistoa

61x60
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LAU ALDEKO AMETSAK

Teknika mistoa

61x60
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LAU ALDEKO AMETSAK

Teknika mistoa

61x60
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ESKUBIDEA

Akrilikoa eta plastikoa 
mihise gainean

78x118
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NIEN

Esmalte eta akrilikoak mihise gainean

146x114
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HB REVISITED

Esmalte eta akrilikoak mihise gainean

118x78
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ARGIA ETA ILUNA

Akrilikoa eta plastikoa mihise gainean

96x99
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HARRIAK

Izarren hautsa hutsaren gainean

56x45
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DENBORA

Akrilikoa, esmaltea eta plastikoa mihise gainean

78x118
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EZ DIRA ORAINDIK JAIO

Akrilikoa eta plastikoa mihise gainean

118x78
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ZIKIROAK

plastika mihise gainean

20x30
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TXALAPARTA

Akrilikoak, tinteak eta argizaria zakuaren gainean  88x100
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ELORRIOKOAK

Akrilikoa desfasea eta 
argizaria mihise gainean

29x29
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BATZARRA

Akrilikoak egur gainean

123x44
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AUTORRETRATOAK

Akrilikoak, esmalteak eta argizaria mihise gainean

110x137
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AUTORRETRATOA

Akrilikoa eta argizaria 
kartoi gainean

86x203



38

MOAI

Mistoa, euskarri gororrean

70x98
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YANMI

Akrilikoak, transferra eta bestelakoak oihal gainean

49x59
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BAT BI HIRU LAU BOST

“Bizitzan, sorkuntzan (ala beste edozertan, ziurrenik), 
gauzak era batean gertatzen direla uste izaten dugu. 
Denok dakigu uste hori ustela izaten dela sarri askotan. 
Baina nahita erabiltzen dugu uste hori, geure buruaren 
eta inguratzen gaituenaren artean ipintzeko. Babes baten 
moduan. Armadura baten moduan.

Beno, esan gura dudana da sortzeko orduan gauzak 
ez direla guk uste bezala gertatzen sarri askotan. 
Artelanaren bidea ez da beti “pultsioa->planteamentua- 
>materiala”. Batzutan “materialak” bultzatzen gaitu, eta 

horrek sortzen du pultsioa.

Kasu honetan, adibidez, lagun zoro batek hainbat 
bastidore oparitu zizkigun. Eta bastidore horiekin zer 
egin pentsatzen genbiltzala sortu ziren koadro hauek. 
Eurak bakarrik. Bastidoreekin etorri balira bezala. Eta ez 
gugandik”.

Gotzon Magdalena
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KATZA

Akrilikoak oihal gainean

49x59
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MADARIKATUA

Akrilikoak eta tranferra oihal 
gainean

49x59

ZENTZUNAK

Teknika mistoak serigrafia pantaila 
gainean

49x59
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ARRAKALAK

Mistoa, serigrafia pantaila 
gainean

49x59

BERTSOLARIA

Mistoa

49x59
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LO

Akrilikoak eta argizaria mihise gainean

118x78 zm
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AZALA

Kartoia eta tintea egur gainean

120x81 zm
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Anbotopeko malda edo gure umetokia?

Lainoen eta behelainoen artean dago gure artea, argitan 
eta ilunpean, sustarrek hegan egitea lortu zuten eta geroztik 
gorantz goaz. Dena ote jolas?

Oihana eta Jon Benitoaz.

UMETOKIA
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UMETOKIA

Akrilikoa, lurra 
eta tranferra tela 

gainean.

140x160 zm
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BI HOTS

Akrilikoa, esmaltea eta argizaria mihise gainean

118x78
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ardo2d

“Ardo2d” (euskeraz), edo “2d-vino” (gazteleraz), 2012ko 
urriaren 5, 6 eta 7an izandako arte eta mahats-bilketa 
jardunaldi batzuk izan ziren. Jardunaldiok, 2d1 proiektu 
artistikoaren eta Lezako DiVino ardotegiaren elkarlanetik 
sortu ziren, eta 2d1ek ardoarekin duen erlazio patologiko 
eta patulogikoaren erakusgarri izan ziren. 

Hiru egun hauetan, Gotzon Magdalena eta Peru 
Garaizabalek, hainbat artelan sortu zituzten, Lezan bertan 

eta proiektu honetarako beren-beregi:

-Mahastietan bertan, goizeko lehen ordutik, mahatsa 
biltzen ari zirenen artean margoturiko hamaika koadro. 
Bertako lurra, mahatsa, kolorea eta eguzkia erabili ziren 
artelanok gauzatzeko. 

-Arabar Errioxako sei bodega esanguratsurentzat eginiko 
etiketa edo artelan bilgarriak. Arabarte, Artadi, Laredo, 

2012ko irailean eta 2014ko urtarrilean Arabar Errioxako 
Lezan eginiko jardunaldi artistikoak, mahats-bilketa eta 
upategiak artearekin konbinatuz.



51

Jardunaldietako 
kartela.

Galeretan, lanean.

Barruak hustu 
barruak bete.

Jackson Pollock 
artelanekin 
simbiosi betean.

Luis Cañas, Ostatu eta Valserrano upategiek, bakoitzak 

15 botila eskaini zituen. Upategi bakoitzari bisita egin eta 

bakoitzaren filosofia eta giroa barneratuz, bakoitzarekin 

15 aleko artelan serie esklusiboa sortu zuten. 90 guztira

-Hirugarren egunean, DiVino ardotegian bertan, 

dimentsio handiko hiru koadro sortu zituzten, herriko 

eta upategietako ikuslegoen aurrean, musika eta girotze 

bikain batean. 

Honetaz gain, erakusketa batzeko egunean bertan, guztia 

borobildu eta ospatzeko, Mikel Garaizabal enologo eta 

summelier handiak gidaturiko kata berezi bat burutu zen, 

parte hartu zuen upategi bakoitzak oraindik merkaturatu 

gabeko ardo berezi bat ekarriz. 

Aipatutako artelan guzti hauek hurrengo orrialdeetako 

argazkietan daude ikusgai. Eta, bestalde, orduko 

esentzia eta giro energetikoa artistikoki ezin baino 

hobeto islatu dituen Pello Salaberriaren bideolana dago 

gure webgunean ikusgai (www.2d1.eu).

Ikusgai ez dagoena, baina eta aipatu gura duguna, 

bertan sortutako atmosfera berezia da. Sorkuntza garden 

eta leherkariz betetako hiru egun izan ziren, bertako 

bizilagunekin elkarbanatuak, umorez eta maitasunez.

Eragin artistikoak, ohi bezala, askotarikoak eta anitzak 

kontsidera daitezke. Eragin energetikoak, agerian 

dauden lurra, eguzkia eta mahatsa izan ziren, beti ere 

bertako gizalagun patsadatsu eta jakitunez lagundurik. 

Eragindako bideak, ordea, zenbaezinak dira. Hamaika 

mila hari zati geratu ziren eskegita, bizitzaren oihalak 

batek daki nongo beste hari batzuekin lotuko dituenak, 

oraindik imajina ere egin ezin daitezkeen patu ederrak 

sortzeko. 
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85% Tempranillo y 15% Graciano. Madurado en bodega

TEMPRANILLO Y GRACIANO · 2007

BODEGAS AMAREN UPATEGIA  ·  VILLABUENA (ARABAR ERRIOXA)

“Angeles de Amaren” deitzen zen Luis Cañas upategikoek 
proiektu honetarako hautatutako ardoa. Kontuari bueltak 
ematen, konturatu ginen 15 letra zituela izenak, botila 
kopuruaren moduan. Beraz, eta tipografia sendo eta 
futurista batekin, botilla bakoitzarentzat letra bat egin 
genuen. 

Bestalde, lurra eta mahastia bereziki zaintzen dituen 
upategia izanik, eta upategiko jabearen amaren izena 
Angeles... emaitza nahitaezkoa zen: Ama lurra, ardo 
gama zabalaren kolore guztiak (zurietatik hasi eta urteko 
ardoetara), dena letretan itsatsirik.

Lurra akrilikoak eta tinteak mihise gainean
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100% Tempranillo · Trasnocho

TEMPRANILLO
MACERACIÓN CARBÓNICA ·  2011

BODEGAS ARABARTE UPATEGIA · VILLABUENA (ARABAR ERRIOXA)

Eskuek batzen dituzte mahatsak. Eskuek landu eta ardo 
bihurtuarazi. Eta eskuak heltzen du ardo kopa, azkenik. 
Argi geneukan eskuekin zerbait egin behar genuela. 

Arabarterentzat sorturiko serie hau, upategian bertan 
lan egiten duen Jean Pierren eskuetan dago oinarritua. 
Esanguratsuak iruditu zitzaizkigun, eta argazkiak egin 
genizkion. Ondoren, beirarentzat bereziki hautatutako 
esmalte batekin oinarrizko forma koloretsuak margotu 
ditugu botiletan, eta ondoren ziluetan mozturiko eskuak 
itsatsi. Ardoa eta kolorea, denon esku.

Zuri eta beltzezko argazkia eta beirarako margoa.
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VIÑAS DE GAIN

100% Tempranillo
TEMPRANILLO · 2011

BODEGAS ARTADI UPATEGIA ·  LA GUARDIA (ARABAR ERRIOXA)

Serie fresko eta ausarta, kasu honetan action painting 
betean sortu genituen artelanok. Beirarako bereziki 
hautatutako esmaltea isuri genuen zuzenean botila 
hauetan (dripping), kolore eta tantaketa konbinazio 
ezberdinak sortuz. Agerikoa da emaitzaren orijinaltasuna. 
Gorriti milurteko maisuarekin lotzen gaituen maitasuna 
eta miresmena bezala. 

Esmaltea eta akrilikoak
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S E Ñ O R I O D E

80% Tempranillo, 10% Graciano, 10% Mazuelo 
RESERVA · 2005

BODEGAS LAREDO UPATEGIA · LEZA (ARABAR ERRIOXA)

Udazken betean joan ginen Lezara. Urtaro horretan ohi 
bezala hostoak jausten hasiak ziren. Batu, hautatu eta 
tratatu egin genituen. Munduko etiketarik natural eta 
ederrenak iruditu zitzaizkigun. Eta, are gehiago, hosto 
horietan aurpegiak ikusten hasi ginen. Ondoren, kolore 
euri jasa bat izan zen gure inguruan, eta hosto guztiak 
pintatuak agertu ziren. Bakoitzak bere botila hautatu 
zuen, eta hor daude orain, besarkatuta, itsasoa topatu 
duen euriaren gisan.

Mahatsondoko hostoak, akrilikoak,  tinta eta danetarikoak
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100% Tempranillo
TEMPRANILLO · 2006

BODEGAS OSTATU UPATEGIA · SAMANIEGO (ARABAR ERRIOXA)

Historia luzedun upategia da Ostatu, sustraiak familian 
bertan dituena, eta adarretariko bat bizileku zaigun 
Elorriora heltzen zaiona. Egungo jabeen aitak, behinola, 
ardoa botilaratu eta R5 auto batean banatzeari ekin 
zion. Milaka kilometro egin zituen, etiketok oinarri duten 
errepidean zehar, eta upategia gaur egun bilakatu dena 
izatera eraman zuen. 

Artelanotan upategiaren eraikin zatiak ageri dira, transfer 
metodoaz bertara eramanak. Urteko Ostatu ardoaren 
koloreak bestetik, eta zikloaren zirkuloa irudikatzen duen 
eguzkiaren bidaia. Gure bidaiaren sinbolo. 

Akrilikoak, mahats zukua, transferra eta danetarikoak 
mihise gainean
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95% Viura y 5% Malvasia. Fermentado en barrica
BLANCO BARRICA · 2011

BODEGAS VALSERRANO UPATEGIA · VILLABUENA (ARABAR ERRIOXA)

Valserrano upategira heldu ginelarik, Juan Pablo jabeak 

beraien etxeko ardo zuri zoragarri bat atera zigun. 

Upategiaren historia kontatu zigun, beraien sustrai eta 

nondik norakoak, eta hamaiketako glorioso bat eskaini 

zigun. Artista, ordea, librea da, eta guk horman zetzan 

argazki bati erreparatu genion. Bere birraitona omen zen. 

Hortik, beraz, birraitona sortzailearen eta egungo 

jabearen irudiak erabiliz, bertako mahatsa eta mahastiak 

gehituz,  ardo zuriaren freskotasuna irudikatzen dituzten 

artelanak sortu genituen, kolore bizitan.

Argazki-lana eta akuarela
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100% Tempranillo · 12 meses en barrica
CRIANZA · 2010

BODEGAS FRIAS DEL VAL UPATEGIA · ESKUERNAGA (ARABAR ERRIOXA)

Gabriel goiaingeruak egin zigun enkargua: “Flako 
anaiarentzat omenaldi bat izatea gurako nuke” ... “Bere 
inguruneari, famili eta laguneri, eta bodegari estuki loturiko 
gizon bat da Flako, lotura horiek zaindu eta estimatzen 
dituena”. Honela, bada, kartoi gogorren gainean eginiko 
serie kromatiko hauek egin genituen, akuarelaz, eta 
ondoren botilari sokaz lotu genizkion, Flakoren loturak 
adierazi asmoz. Maitasun keinu bat, hurbileko lotura 
lurtiarrez batua. Geu ere, Flakoren moduan, oso lotuak 
egon gara beti ardoaren galaxiara. 

Akuarelak, akrilikoak eta soka
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98% tempranillo · 8% otras variedades
CRIANZA · 2010

BODEGAS BAUZA UPATEGIA · ELCIEGO (ARABAR ERRIOXA)

Jesusek begien distiretan darama ardoarekiko odolezko 
hurbiltasuna, Tanis bere aitarengandik gora tiratuta. 
Kasu honetan, bere ardoak gugan piztutako inkontziente 
kolektiboko arketipo guztiekin besarkatu ditugu botilak. 
Ardo urpekaritza, bonbonarik gabe. “Bauza” ederra da 
bizirik egotea, bai.

Margo zuria botila gainean
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100% Tempranillo · 12 meses en barrica de roble americano
EDICIÓN CENTENARIO · 2010

BODEGAS BILBAINAS UPATEGIA · HARO (RIOJA)

Bidaiak, bidaiak, bidaiak. Bizitza bera bidaia baten 

moduan. Sorkuntza bera bidaia baten moduan. Eta ardoa 

bera ere bidaia baten moduan. Kasu honetan ardoaren 

bidaia islatzen da, mahatsetatik hasi, kupeletan jarraitu 

eta edalontzira heldu arte. Tinte natural eta presio bako 

espresioarekin. Bideari eta bidaiari begira, tragoxka bat. 

akuarelak eta akrilikoak kartoi gainean
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Tempranillo · 12 meses en barrica
CRIANZA · 2007

BODEGAS BELLO BERGANZO UPATEGIA · SAMANIEGO (ARABAR ERRIOXA)

BERGANZO upategiko anaiak. Bertara joan ginen, ohi 
bezain bizirik (zaila baita nonbaitera hilik joatea), eta 
Carlosek upategiaren nondik norakoak azaldu zizkigun. 
Aipatzeaz bat eskatu genion Marino aitari dei ziezaiola, 
etorri eta argazki batzuk egiteko. Txiste batzuk kontatu 
eta argazkiak atera genizkion. Eta hemen da bera, 
Marino Bello, Berganzo upategiak bizirik mantentzen 
duen partaida zaharrena (zaila baita hildakoak partaide 
mantentzea). Eta, Marinoren zimurrekin batera, euren 
mahastien zimurrak. Biziz kargaturiko zimur ederrak. 
Norbanakoen istorioek marrazten duten herrien historia. 
Eta maitasuna. Eta gizatasuna. 

Argazki lana
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Vino joven · 11 meses en barrica
PAGO MALARINA · 2011

BODEGAS VALLOBERA UPATEGIA · LA GUARDIA (ARABAR ERRIOXA)

Ardoaren eta poesiaren arteko betiereko zubiaren isla 
bat. Ardoa bezainbat maite dugu poesia, eta begiak ikusi 
gura dituen lotura guztiak ditu erlazio honek, historikoki. 
Tradizio zaharren lekuan gaur egunera hurbildu zen azken 
poeta handietariko bat etorri zitzaigun gogora, zuzen, 
zainetatik: Kavafis. Gure moduko bizizalelaritzailea. 
Eta, bere poema betikotuen artean, ardoaren inguruko 
poetika barnebiltzen duen bat. Honela bada, ardoz eta 
akuarelaz marrazturik, hona hemen bere poema isla 
txikitan banatua botiletan zehar: 

Akuarelak eta inpresio digitala

Nada me retuvo. Me liberé y fui.
Hacia placeres que estaban 
tanto en la realidad como en mi 
ser, 

a través de la noche iluminada.
Y bebí un vino fuerte, como
solo los audaces beben el placer.

FUI
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--------------
VINO JOVEN · 2013

BODEGAS IDIAQUEZ UPATEGIA · BAÑOS DE EBRO (ARABAR ERRIOXA)

Eta... zer sartu dugu hemen? Ba... dena. Unibertsoa. 
Den-dena. Bere materia eta eter guztiarekin. Bere 
pentsamendu eta maitasun guztiekin. Lurrarekikoa. 
Zeruarekikoa. Bien artean den ardoarekikoa. Eta 
kiko guztiekikoa, baita upategiaren izena instintiboki 
k-rekin idaztearekikoa ere. Edalontziek utzitako arrasto 
argitsuak. Lurraren okupazioa. Geure barruan habia 
egiten duten galaxia guztien testigantza dinamikoa. Eta 
existentzia guztia, begirada sentsiblea bada, mahats 
garaun batean ikusi ahal izatearen mistika totala. Gora 
dena. Gora bizitza. Hauetxek gure azken bidaiaren 
arrastoak. Bideak, ordea, beti zabalik, aurrera.

Lurra, tinteak eta akrilikoak mihise gainean
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EDARI GOXOA

jaunak, hau bai edari goxoa

arimen iratzargarri

egin dezagun azken tragoa

atea itxi aurretik

haserre joan zaizkigu emazteak

beren izenak madarikatzen

azkena egin dezagun mutilak

abisua jo aurretik

mundura sufritzeko ez ginen jaio

ezta gutarrak jagoteko

azkena egin dezagun agudo

infernua gure zai dago
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ARDO NEGARRA

Mahats zukua, tinteak eta akrilikoak 
oihal gainean

49x59

AFRIKA

Akrilikoak, tinta eta arkatza 
oihal gainean

49x59
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JEAN

Mahats zukua, tinteak eta arkatza oihal gainean  ·  49x59
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ORPOA

Lurra eta akrilikoak oihal 
gainean

49x59

HOSTO ARGITSUA

Hostoak, anilinak, lurra tinteak... zer ez 
dauka honek oihal gainean

49x59
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HARRIA

Lurra, akrilikoak tinteak eta plastika oihal gainean   ·  49x59
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RADOUNE

Lurra, mahatsa, tinteak eta argizaria 
oihal gainean

49x59

TOLOÑO

Lurra, mahatsa, tinteak eta akrilikoak 
oihal gainean

49x59
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LUR

Lurra  49x59
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BOTEHUN

Lurra, ardoa, tinteak eta bestelakoak  ·  150x150
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Hau da lehenago aipatutako Ardo2d-ko azken egunean burutu 
zen performancearen krimenaren eszena. 

Parean dago bikote expresibo eta mahats-leherkaria. 

Lurrean, berriz, 100 botila hutsekin eginiko artelan koloretsu 
eta lurtiarra. 

Eguzkia, gure bandera.
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Ardoaren galaxiarekin duen harremanaren baitan, planeta 
berri bat deskubritu dugu: Kiribila.

Mahastia landare igokaria da. Kiribila da igoera hori 
topatzen eta zuzentzen duena. Inguruko egur, zuhaitz edo 
beste landareetan eusten da, gora igotzen jarraitzeko.

Txikia, ausarta, bakartia. Edaten dugun ardoaren arbaso 
artistikoa da kiribila. 

Maiteminduta gauzka bere arteak, eta omenaldi hau 
eskaini gura izan diogu.

Mahastiaren loaldian ohartu gara Kiribilak egin izan 
behar duen bideaz mahats mordoek lekurik egokiena 
eduki zezan eguzkiaren indarra jasotzeko eta bide horri 
begiratu diogu, esploratzaileak bere mapa trazatzen 
duen moduan, bide eta jarrera hori arte obra bat izanik 

2013. Durangoko Ardo Saltsan gastronomia eta 
ardo ferian eta Bilboko Alhondigan neurri handiko 
argazki eta poesia erakusketa.

Kiribil
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Kiribilaren zikloa amaitu denean

Durangoko Azokan egindako erakusketa

jaso eta orraztu dugu, erakusketa garbi 
eta sentsazioduna eskainiz ikusleari.

Teknikoki lan tradizionala izan da: kiribilak 
aukeratu, garbitu, argazki estudioan 
presentatu eta ematen dituen formetan 
murgildu instantea jasoz. Argiztapena 
baldintzak neurtu eta objetibo 
egokiekin egoera marraztu. Inprimaketa 
argazki paper laminatuan egin da eta 
alumininiozko xafletan montatu.

Erakusketarako euskarri beltz baten 
gainean idatzi ziren poesiak eskuz, 
eta disziplina desberdinak uztartzen 
zituen bideoa ere osatu genuen: Irudia, 
mugimendua eta musika. 



kiribilia jaio da
gauetik goizera

ilunetik argira jaio da
bere patuaren bila

nace el zarcillo

el explorador intrépido
en busca de nuevos horizontes
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mahastiaren esploratzailea
kiribila abangoardia da

bere aurkikuntza bakartia
indarleku izango zaio lan-
dare osoari

mahastiaren artista 
beti argizko hutsunearen 
bila

vanguardia del vino

en cada ciclo 
la revolución

sentir en cada curva tuya
la dulce embriaguez 
del vino que te sucederá
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edango dudan ardoak
emango didan buelta
ikusten dut kiribilean

sustrai hegalaria da kiribila
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raíces voladoras
en tierras de luz

ibili ezean hil
kiribil
heure buruaren bila habil 
geure moduan
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en plena búsqueda artística
abrirás el camino
para tu estirpe

tu destino
te trascenderá
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Behin egia esaten hasi eta gelditu ez ginenez, esan 
dezagun beste bat, beste pauso bat bidean: geure 
artean zati handi baten jatorrian ardoa dago. Iturri 
horretatik edaten dugu, eta ez sinbolikoki bakarrik. 
Eta ardoari erreparatzen hasita, mahatsa dago. Eta 
mahatsa mahastian sortzen da, eta mahastiaren 
jatorria kiribilak bilatu eta borrokatzen du, bere 
argiaren bilaketazko hegaldian.

Geure artearen zati handi baten jatorrian, beraz, 
kiribila dago.

Izokinak bezala itzuli gara proiektu honekin egiten 
gaituen eta dugun iturrira. Eta proiektuaren amaieran 
sustraiari berari egin gura izan diogu omen. Elorrioko 
Mendraka baserri eta upategian hartu genituen 
zorioneko lehen kiribil haiek, gerora artelan, argazki, 
bideo eta dantza bilakatuko zirenak; eta omenaldia 
Mendrakari berari itzuli gura izan diogu, egin berri 
dituen txakolin beltzaren etiketa eta irudi bezala.

Honatx, beraz, Kerixeetan txakolin beltzerako 
sortutako etiketak.

“Urak bere itzulbidean” esango luke orain 
moldasmatu berri dugun aspaldiko atsotitzak. Ez 
dadila jolasa eten, mesedez.

Zelako gozamena bizitza.

KERIXETA

TXAKOLINAREN ETIKETA
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Proiektu berri bat. Hasiera berri bat. Eta geure burua 
bertopatzen dugu ekinaldi bakoitzean.

Oraingoan bizitzak sagarrondora eraman gaitu.

Zelaia sagardotegiko jende zoragarriarekin 
elkarlanean, ondoren aurkezten diren lau bilduma 

eta koadroak egin ditugu. Dozena erdiko lau serie, 
bakoitza bere koadro adoptatuarekin familia eginez.

Lurra edaten ikasi dugu. Pintura berbizitzen. Eta 
burbuila berrien artean egin dugu txotx. Gu bi hots.

2017ko urtarrilean Zelaiako 
sagarrondotik bide bat zabaldu genuen, 
irrika, lurra, argia, sormena eta ametsak 
lehengai bihurtuz.

Sagarbide
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Txot irekiera egunerako zuzeneko margolana

Artelanak kupeletan argiztatuta

sigi-saga
sagar
argiaren fruitu
suaren gar

sigi-saga 
sagar
suaren bila
sunbillan zehar

sigi-saga 
sagar
zenbat zoro han
sagarsoroan

batzen zaitugu
neguz goizero 

otzaran hotz zara 
kupelan bero

gugan sartuta
sumendi ero

beroak elurra
urtzen du gero

eskutan hartu
eta bertan urtu

urtuan gurtu
txotxaren edanez
sorgin bihurtu

dena erregai
dena sugar
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Gure basoak gure arbasoek 
betetzen dituzte.

Behin haiek landutako 
sustraietan loratzen zaizkigu 
gaur fruituak. Etenik gabeko 
kate eder hontan zuri-beltza 
kolore egin zaigu.

Esker betean etzaten gara, 
gure zelaian.

Naturak egiten gaitu. 
Are gehiago, natura gara. 
Eder eta izu, sendo eta 
fin, lurpeko adarretatik 
sustrai hegalarietara, sagar 
bakoitzean ematen digu 
lurrak bere burua. Eta guk, 
sagar hoiekin, sagardoa 
egiten dugu. Zeuk lurra 
edateko.

GURE 
ZELAIAK

Esmaltea, biniloa eta 
papera

LUR- 
SAGARRRAK

Sagarsoroko lurra eta 
sagastia+mixtoa
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Handia txikian eta txikia 
handian ikusteko joera 
honegatik izango da, baina 
txotx-ak sortzen dituen 
burmuiletan planetak eta 
galakziak agertzen zaizkigu. 
Txinpartak eguzki, planetak 
tanta.

Dantza betean egin eta 
desegiten da bizitza.

Kupela betetzen den bezela 
betetzen gara gu, elkarrekiko 
elkarrizketan, bata 
bestearengan hutsunetuz, 
liburutegi zaharrak dira gure 
jendearen memoriak. eta 
zura gure harridura.

HAu da gure eskultura, gure 
eskuen tura, lur eta adar, zur 
eta sagar.

PLANETANTAK

Esmaltea, biniloa 
eta papera

ZUR

Zura, paperak 
akuarelak eta 
poesia.
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GURE 
ZELAIAK

Danetarikoak

30x115 zm

PLANETANTAK

Tinteak eta 
akrilikoak mihise 
gainean

30x115 zm
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LUR- 
SAGARRAK

Sagarsoroko 
lurra eta 
sagastia + 
mistoa

30x115 zm

ZUR

Zura, paperea, 
akuarelak eta 
poesia

30x115 zm
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SAGARRONDOA HEGAN

Tinteak eta akrilikoak mihise gainean

150x115 zm
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Suan sustraitutako sorkuntza.

2013ko solztizioan egindako lana, non pintura, eskultura, 
gastronomia, argazkigintza eta poesia uztartu ditugu.

Etxebarri erretegian erakutsitako lana.

Sutik

Birjaiotza bat behar genuen. Zikloa berriro berribiliaraziko 

zigun hasiera berri bat. Teknikaren, merkatuaren eta 

gehiegizko arrazionalizazioaren eranzte bat. Sustraiera 

jo eta argi berri batekin itzuli. Eta sutara jo dugu. Sutatik 

edan. Gogoa zutik. Sutik sortu.

Mugarik gabeko hilabete bat eman dugu Anbotopean. 

Sua egin. Berari begira egon. Margoztu. Begiratu. 

Ondoan lo egin. Egurrak erre eta eskulturak egin. Pintatu. 

Idatzi. Su gehiago egin. Txalaparta jo. Dantza. Margoztu. 

Suari begiratu. Gure argiaren sustraietan arakatu. 
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Anbotoko zizek hegan egiten irakatsi digute

Etxebarritik lokalera, lokaletik mendira. menditik errekara...

“hemen su horren bueltan

dantzan gabiltza”

Amets Arzallus

Hotz egiten duenean edo ilun dagoenean, sutara 
hurbiltzen da gizakia. Bero eta argitara hurbiltzen da. 
Gizakia da suaren jabe den izaki bakarra. Suak bizitzako 
oinarrizko gaiak dakarzkio norbanakoari. Bizitza, 
heriotza, pasioa, argia, ametsa, desioa… Suak egiten 
du taldea. Komunitatea suaren inguruan batu eta sortzen 
da. komunean ditugun loturak elkarbanatzen ditugu 
sutondoan. Suaren inguruan egiten dugu dantza, urtaroen 
ongietorri bezala, ospakizun bezala. Gizakia biziarazten 
du eguzkiak. Sua eguzki txiki bat da gizakiarentzat. 

Enbor arte-an
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Pintura 

Suaren estetika milurtekoan barneratu ondoren, geure 
sorkuntzondoak eskaintzen dituen fruituekin margotu 
ditugu hainbat formatutako artelanak.

Suaren argiaren eraginak sorturiko begirada-bidexkak 
jarraitu ditugu. Argia, funtsean, errekuntza prozesu bat 
baita. 

Berotara hurbildu eta geure barreneko muga oro urtu 
dituen sorkuntzaro batean murgildu gara. Geure fluxu- 
esentzia likidoa da, eta kromatikoki adierazi gura izan 
dugu. Errautsen arintasunez aideratu zaizkigun artelan 
biziak. 

Eskultura 

Eskultura, eskuen tura. Esku eraz eginiko tura. Eta eskuak 
sua egiten eta maneiatzen duen eran, suarekin landutako 

eskulturak sortu ditugu. Egurrekin eta harriekin, oinarrian. 
Gorputzak besarkatu dituzten koloreekin, azalean. Eta 
geure begiak borobildu dituzten formekin, begiradan. 

Honetaz gain, eskulturek sortutako itzalak 
berrinterpretatuko ditugu. Hitzalak izango dira, hitzez 
ondutako itzalak. Eta eskulturotako elementuen memoria 
genetikoa poetikoki adieraztea izango dute helburu. 

Gastronomia 

Beroa da sua. Argia da sua. Baina eta, nola ez, gure 
jatekoak berotzeko eta prestatzeko bitartekoa da sua. 

Eta, zer diren gauzak, Anbotopean dago munduko 
txingarrik onena. Hari honetatik tiraka sortu da Axpeko 
Etxebarri jatetxearekin elkarlana. Bertatik jaso dugu suak 
zaporean sortzen duen transformazio desiragarri hori.  

Bertako su txingar eta jakiekin margoztu ditugu zenbait 
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Ander soinua 
bereganatzen

Landako akelarrea 
prestatzen

Bittor Arginzoniz 
suaren artista

Interpretatu eta gero, 
lanak jarraituz.

koadro. Eta jatetxean bertan erakutsiko dira emaitzok, 
eguzkiaren ziklo laburdurarekin batera. Bete eta 
hustu, asebete eta  asehustu. Bizitzaren eta artearen 
hartuemana. 

Argazkiak eta poemak

Iluna luzea da argirik ez dakusanarentzat. Gaua luzea da 
surik bakoarentzat.

Suari begira eman ditugu orduak eta mendeak, gauean 
zehar denborak eta barnebegiradak ematen duten 
elastizitate erabatekoan. Eta desberdin begiratu nahiak, 
begirada izozteko saiakerak, argazki esanguratsu hauek 
utzi dizkigu. 

Beren-beregi kolekzio hontan estreinatzen dugun 
poemagintza solte gura barik moduan itsatsi zaio suaren 
begi klikada izoztu eta beroari. Berbak. Punto. Eta berbak. 
Inkontzientearen eta barne erritmoen isla. Emaitzak.

Eta ondoan datorkizun guzti hau da sasoi emankor honen 
isla. Geure barreneko bultzada eta sustrai indartsuenetan 
arakatu ostean, argi sasoian sorturiko sorkuntzok 
dakartzagu, orain, gaua luzatzen hasten den sasoiotara. 

Oharkabean, lau bide estetiko nagusitan ardaztu zaizkigu 
artelanok.
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mi escalera que entra en el agua
escalera especular al cielo
         pues
la muerte no existe es un cambio de sitio
vivo mi vida y mi muerte en preindeuropeo
vivo mi origen cazador en muro visual

ESCALERA

Akriikoak, plastika eta esmaltea 240x185

Jorge Oteiza
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Suaren txinpartekin batzera etorri zitzaigun ekaitza, 
trumoitsu eta pisutsu. Eta bide artistiko berri bat zabaldu 
zigun, geure barrenean indartsu zetzana. 

TXINPARTAK
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ELMER

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

40x40 
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GOLAIN

Tinteak eta akrilikoak mihise gainean

140x140 zm
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URLAIN

Tinteak eta akrilikoak mihise gainean

140x140 zm
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LAINPE

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

120x80 
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MIST

Tinteak eta akrilikoak mihise gainean

120x80 zm
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TXIN

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

40x40 
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PART

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

40x40 
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LAINPE

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

40x40 
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LARRANOKO MAMUAK EGUZKIARI HARRIKA

Tinteak eta akrilikoak paper gainean

40x40 
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Hau da Sutik proiektuaren bidean 
zabaldutako bideetako bat. Suzko planeta 
biziaren testurak. Lurraren azalaren erliebe 
koloretsua. Beste barruko galaxiaren 
bateko arrasto beroak.

Errautsak, ikatzak eta sugarrak gugan 
sorturiko kolore mundua.

ERRAUTSAK
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ARRASTOA

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak 

50x62 
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1.go GALAXIA  ·  Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak 

70x70 
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2. GALAXIA  ·  Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak 

80X80 
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PRN

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak 

100x70 
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TARTALO

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak 

80x100 
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MARI

Ikatza, lurrak, aglutinatzaileak, akrilikoak eta tinte 
naturalak mihise gainean

60x80 

ATARRABI

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte 
naturalak mihise gainean

50x70 
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FUEGITOS

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte 
naturalak mihise gainean

49x59 

ERDI LO

Ikatza, lurrak, aglutinatzaile eta tinte 
naturalak mihise gainean

60x80 
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PEKOTZAK

Ikatza, errautsa, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak mihise gainean 

Handia 140x40  ·  Txikiak 70x40 
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URANO

Ikatza,  errautsa, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak mihise gainean 

60x80 
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MARTITZ

Ikatza, errautsa, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak mihise gainean

140x60 
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GU

Ikatza, errautsa, lurrak, aglutinatzaile eta tinte naturalak mihise gainean

100x80 
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Arteak, nahitaez, norbere barrura begira jartzen du 
mikroskopio bat. Mikroskopio horrek geure kolore 
guztiak azaleratzen ditu, eta baita inguratzen gaituen 
guztiaren islak. Gure ingurua geure parte baita, eta 
ziztnaredla.

HIPOKOLOREMETRIA
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Hona hemen Anbotopeko sutondoan animaliekin 
maitasuna berregitearen ondorio estetikoak. Sutik 
proiektuak zabalduriko beste bide bat. 

LARREAK
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ARDIAK

Oihalak, akrilikoak eta tinteak zaku gainean  ·  100x88 
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ARDI KUMEAK

Oihalak, akrilikoak eta tinteak zaku gainean 

40x40 
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ARDI KUMEAK

Oihalak, akrilikoak eta tinteak zaku gainean 

40x40 
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“the only people for me 
are the mad ones, the 
ones who are mad to 
live, mad to talk, mad 
to be saved, desirous 
of everything at the 
same time, the ones 
who never yawn or say 
a commonplace thing, 
but burn, burn, burn like 
fabulous yellow roman 
candles exploding like 
spiders across the 
stars.”

Jack Kerouac

“On the road”
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Eta, ezin zen bestela izan, eskultura agertu zen. Tura 
guztietan motel eta isilena. Eskuzko kultura. Sutik 
sortutakoa lau bide-norabideak zarratu zizkiguna. Gure 
odolean igeri dabiltzan kideen laguntzarekin.

ESKULTURAK
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GUDALEA

Egur errea eta akrilikoak

135 cm altueran
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TOTEM GORRIA

Egur errea eta akrilikoak

90 cm altueran
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TOTEM ZURIA

Egur errea eta 
akrilikoak

90 cm altueran
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TOTEM URDINA

Egur errea eta 
akrilikoak

90 cm altueran
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TOTEM HORIA

Egur errea eta 
akrilikoak

90 cm altueran
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AZKONARRA

Egur errea eta akrilikoak

150 cm altueran
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AZKONARRA

Egur errea eta akrilikoak

160 cm altueran
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BEGISU

Egur errea eta akrilikoak

170 cm altueran
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Eta, nola ez, poesiaren musikapean guzti hau islatzen 
eta birsortzen duen argazkigintza maitea. Islatu egiten 
du argazkiak eta gogoratu memoriak? Ez ote dute, 
batak eta besteak, birsortzen?

GAUEKO ARGIAK
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Bidelagunak
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Bideak.  Dabiltzagun eta gabiltzaten bideak. Eta lagunak. Zaizkigun 
eta gatzaizkien lagunak. Batak bestea egin, besteak bata ibili. 

Gure begirada, gure eskua luzatu gura diegu bizitzaren bide hontan 
lagun zaizkigunei. Eta beraien iturrira isuri gure sormenaren energia, 
bakantasun gurari hau, argia eta itzala bereizten dituen leihoa.

Gure lagunak eta lagun zaizkigun bideak dantzarazi elkarrekin. 
Garena irauli ingurura, eta direna iragazi gugandik. Elkartu, 
bidelagunak. 

Guk botatako dadoek egokitu dizkigute bide hauek. Dedikazioz eta ospakizunez 
dabiltzagu bide hauek. Eta, bestela ezin zitekeen eran, lagunak egin ditugu bide 
hauetan. Zintzoki eta sendo. 

Jon Benitorekin hasi gura izan dugu “Bidelagunak”. Lagun interesgarria, argia, 
emankor eta misteriotsua. Bere sakontasunetan azalpekaritza egiteak kitzikatu 
egiten gintuen. Eta egin dugu, bere ikusmenaren burbuilak arnastu ditugu. Bere 
intuizio abisaletan katramilatu gara, bere uste algatsuak gureetan itsatsi dira, izaki 
koral bat topatu dugu Zarauztar Aiartuaren ainguren pausalekuan. Azala ere bada 
itsaso, urpea bezainbat. Eta, argi-apur hauen zirimolan, errekan gora itzuli gura 
izan ditugu bere begi zehatzak, bere behatz biziak. 

Jon Benito. Ur bildu eta busti.

Jon Benito
Aranberri
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POETA      Oihalak, akrilikoak eta tinteak oihal gainean  ·  44x44
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LEIHOA

Biniloa eta akrilikoa kristal gainean  ·  70x95
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Ispilu bat ere bada leihoa. 
Demagun: nork dauka artea, 

begiraleak ala begiratuak. Eta 
leihoan, sustraira joz gero, 
nor dago kanpoaldean eta 

nor barrualdean. Ba al da 
leihoaren barrualderik. 

Argia eta itzala bereizten diren 
lekua, gu ere ardatz mehe 

eta dantzari hortan gabiltza, 
sorgin. Leiho berriak. Bizitza 

eta mundua ikusteko. Ala 
norbera. Zein dago ispiluaren 

zein aldetan. Barkatu, 
leihoaren zein aldetan. Ba 
al da alderik, ez al gabiltza 

denok argiaren alde.
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ni

ez naiz

Jon Benito
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ARGIA

ARgazkia, transferra 
eta akrilkoak

20x36
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mundue jatorku. itzartu eta argijauzi baten moduen 
jatorku mundue. eta jatorkune, dana, geure 

zentzumenen inbututik sartzen jaku eta orduen 
itzartzen gara. zer eta hitz hartu. bizitzerakuen ez ete 

dogu geure burue hitzen bidez pentsetan.
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ez ete gara ondino esan edo idatzi bako hitz sakukada 
pilo bat. eta norbera ikustie ez ete da norbera osotzen 
daben hitz pilo bat ikustie. ez eta da ispilue hitz pilue. 

ikusten ete dozu zeure burue imajinetan zaittuen hitz pilo 
honen ispilue, bidelagun maittie. 
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Jon Benitorekin hasi genuen “Bidelagunak”. Jonek Garirengana bidali gintuen. Eta Garirengan 
buruz gorako izeberg bero bat topatu dugu, bere azala etengabean mutatzen eta birsortzen 
dakien hidra mitiko bat, presentzia hutsez magnetizatzen duen artista garden bat. 

Bitxia da: nekez izango da iragan loriatsuagodun abeslaririk egungo eszenan, eta nekez 
topatu ahalko da iraganean baino orainari oratuago bizi denik. Ez da malenkonia tantarik 
usaintzen Garirengan. Sofa goxoak desegin, sormenaren bertigora jauzi egin, oraina estutu. 
Errebelde eta aske, aurreiritzi eta artaldeetatik aparte beti. 

Zaldiaren galapa askea elurretan. Kolore jaioberrien eztanda freskoa. Amapolazko egun 
finlandiarra. Neoizko argidun Bilbo mutante hontan aurkezten dugu, plazer handiz, bidelagun 
berri honi eskainitako begirada hau. Zatoz, amets.

Iñaki Igon
Garitaonandia

Guk botatako dadoek egokitu dizkigute bide hauek.
Dedikazioz eta ospakizunez dabiltzagu bide hauek.
Eta, bestela ezin zitekeen eran, lagunak egin ditugu bide hauetan. 
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iraganean egindako lanei begiratzean 
duen  estrainiotasun hori, 

orainean egiten duen artearekiko 
erabateko entrega hori,

bata bestearekiko alderantzizko 
proportzionala,

ausardia hori nahi genuke geure 
begiradarentzat,

amapola bati begiratu eta udaberria 
daramagu gugan.

Garik

SUZKO AMAPOLA

Dantza, plastikoa, afrilikoa eta 
Led argiak xaflanaren gainean

180x90
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NEOIZKO ARGIAK

Serigrafia, akrilikoa eta 
plastikoa xaflanaren 

gainean

44x44
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“sekula ez dut jakin indarrak nola gorde

nola partitu itzultzeko asmoz

itzuli naiz baina ez galdetu

 badagoen guztiz itzultzerik”
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hainbat burudun hidra dantzaria

iragan terribleak burua moztu dizun bakoitzean 

zuk buru berri bi atera dituzu

HIDRA

Biniloa kristal gainean 

70x95
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egun bakoitzarekin natorrelako

egun on mundo

EGUNON MUNDO

Biniloa kristal gainean 

70x95
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Xabier Amurizaren omenezko jardunaldi nazionaletan 
egindako murala

Euskal Herri osoko artista eta lagunek Amurizaren omenez sorturiko 
ikuskizunean hartu genuen parte, eszenografiaren elementu zentrala 
zen horma-irudi beltz erraldoia zuzenean margoztuz.

Amuriza

Komunean falta zaigun ispiluari galdetu genion: “nola 
gaitezke hain garai zori onekoan bizi?”. Arrazoimena 
neurri txikikoa behar dugu izan, ez baitzaigu garunean 
sartzen ahal horren sasoi bizi eta interesgarrian sortu 
izanaren aukera zoroa. Xabier Amuriza artista handiaren 

garaikideak gara. Are gehiago, eskualdekideak gara. 
Are gehiago, lagunak. Etxanotaz Oizpetuaren sormen 
anitz, basati eta gorenaren testigu izanik, bere omenez 
antolatutako jardunaldien bukaerako horma-irudia 
egitera gonbidatu gintuzten. 
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Gernikako bonbardaketaren harira Pablitok 
eginiko koadroaren neurriak hartu genituen 
geure (550x336 zm.). Hortik aurrera, geure 
hasiera izango zen hormazorua beltzitu 
eta hainbat artista eskuahaldun gloriosoek 
Plateruenan eskainitako omenaldian zehar 
margoztu genuen leherketa espresionista 
neolitiko-futurista hau, izarren salda urdinaren 
edalean inspiratutakoa. 

Hona geure oparia, zintzo eta tantakatsu, geure 
herri eta norbanako inkontzientean hainbeste 
orri eder idatzi dituen artistari eskainita. 
Amuarrainak hegan. 

Emaidazue 
freskura 
altueran
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Euskal Herri osoko artista eta 
lagunek Amurizaren omenez 
sorturiko ikuskizunean hartu 
genuen parte, eszenografiaren 
elementu zentrala zen horma-
irudi beltz erraldoia zuzenean 
margoztuz.
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EMAIDAZUE FRESKURA

Plateruenean collagea

550 x 336
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