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Entre la multitud, observando el arresto 
Gema intxausti (Gernika-lumo, 1966) 
artistak pasa den otsailean Gasteizko 
artium museoan inauguratu zuen 
erakusketaren izenburua da. titulu 
hori alfred hitchcock-ek bere 
pelikula batean egiten duen kameo 
baten deskribapenetik dator, bere 
filmografia oparoan egin zituen mota 
horretako agerpen ugarietako bat; 
izan ere, intxaustik zinegile honen 
ehunka kameo ditu zerrendatuta hitz 
larriz eta kolore gorriz marraztutako 
paper zurietan. 

artiumekoa da Gema intxaustiri 
museo batean eskaintzen zaion 
bakarkako lehen erakusketa. berarekin 
errepasatu dugu 1990eko hamarkadan 
hasi zuen ibilbide artistikoa, pasolini, 
hitchcock, Janeth Frame edo 
silvia plath bezalako erreferenteak 
bidelagun hartuta eta fotomatoietan 
ateratako argazkiak, zeloekin egindako 
eskulturak eta aipuz beteriko 
marrazkiak areto hauetako hormak eta 
zokoak estaltzen dituztelarik. 

Kafetegi batetan imajinatzen 
zaitut, papera eta lapitza eskuan 
dituzula eta zure proiektuetako 
bati hasiera ematen. Horrela izaten 
al da? 
Bai, izan liteke, uste dut noizbait aipa-
tu izan dudala The Runner’s Cut (2012) 
obra adibidez horrela hasten dela. 
Kasu honetan nire buruan jada exis-
titzen zen proiektua eta banindoan 
pentsatzen eta birpentsatzen zer zuen 
soberan eta zer zen falta zitzaiona. Eta 
hori guztia kafetegi batean edo bes-
te batean egiten nuen, izan ere, obra 
honekin hasi nintzen garaian ez neu-
kan estudiorik. Uste dut baldin-
tza honek –estudioa ez iza-
teak– behartzen zaituela 
beste modu batez lan 
egiten, kanpoalde-
rago, estudio batek 
eman diezazukee-
netik kanpora, eta 
baldintza honek 
proiektuak gara-
tzeko bestelako 
modu batera era-
man nau. 

Alde horretatik, 
pasealdiek eta 
eguneroko gauzen gaineko 
behaketek balio dizute sortzen 
hasteko.  
Egia esanda bai. Nik uste kalean beha-
tzeko joera aktibo hori oso presente 
izan dudala betidanik. Agian orain, eta 
denborarekin, nire obrarekiko age-
rikoagoa bilakatu den ezaugarria da. 
Egia da toki batean nagoenean begira-

tu egiten dudala, behatu egiten dut eta 
hori guztia ez dut bakarrik esperien-
tziaren, sentimenen edo pentsamen-
duen bitartez egiten, baizik eta distan-
tzia batetik begiratzen, beste pertsona 
baten lekuan egongo banintz bezala, ia 
lekuko bat banintz bezala. Oso Hitch-
cockiarra da esaten ari naizena, ezta? 

urtetan estudiorik gabe egon zara. 
Esan liteke garai batean fotomatoia 
bilakatu zenuela inprobisatutako 
estudio. 
Nolabait esatearren bai. Lehen foto-
matoia Bilboko Abando tren geltokian 

egin nuen 2000. urtean, toki 
publiko batean, Bilboko 

erdigunean. Ondoren 
Londresen proiektua 

berreskuratu nuen 
e t a  g a u z a  b e r a 
egin: toki publi-
ko bat erabili ak-
zio hau egiteko. 
Beranduago ere 
o b ra  h a u  e r re -

ku p e ra t u  n u e n , 
izan ere, lau toki 

ezberdinetan egin 
diren piezak dira, Bil-

bon, Madrilen, Londresen 
eta Berlinen. Gainera, oso toki 

enblematikoetan ateratakoak dira, 
esaterako Madrilgo Atocha tren gelto-
kian atentatuen ondoren eta Berlingo 
Checkpoint-ean 2016. urtean. 

beraz, lehenagoko obrak 
errekuperatzea atsegin duzu, agian 
amaitu gabe utzi zenituen lanak.

“Ez diot beldurrik 
ezezagunari”

GEMA InTxAusTI, ARTIsTA

Guretzat ez dago 
ordutegirik, eta ez dago 

urtarorik, ez dago biharkorik. 
Ez gaude etxean inork noiz 

deituko zain, ekoizten 
jarraitzen dugu eta aukera 

dagoenean pieza 
aurkezten da”
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Bai, zalantzarik gabe. Behin Eva Lootz 
artistari egin zioten elkarrizketa batean 
komentatzen zuen berak proiektuak pen-
tsatzen eta gauzak bukatzen egiten zuela 
lana. Noizean behin, begirada atzera bota 
eta inoiz bukatzeko astirik izan ez zituen 
lanak hartu eta errekuperatzen zituela. 
Eva Lootz garai hartan asko gustatzen 
zitzaidan artista zen eta oso identifika-
tuta sentitzen naiz beraren lan egiteko 
moduarekin. 

Erakusketan ikus daitekeen bezala, 
fotomatoien lana 2016an bukatu 
zenuen, proiektua hasi eta hamasei 
urte geroago.
Bai. Berlinen, gainera, fotomatoi ugari 
dago oraindik ere, tiratan eta zuri bel-
tzean inprimatzen duten horietakoak. 
Erakusketan ikus daitekeen bezala, Ber-
linen egiten dudana da Bilbon hasi nuen 
seriea bukatzea. Eta erretratu batekin bu-
katzen dut, izan ere, serie honetako lehen 
fotomatoiak erretratua ukatu egiten zuen, 
lepotik beherako argazki batekin.  

Zure ibilbide eskultorikoa garbitzeko 
zapiak eta zeloak material nagusi gisa 
erabiltzen hasten duzu. Eskultura 
hauek jada nahiko ikoniko bilakatu 
dira hemengo testuinguru artistikoan, 
baina garai hartan nolako harrera 
izan zuten? 
Zapiekin lehen pieza Angel Badosek Ar-
telekun eman zuen tailerraren ondoren 
egin nuen, 1989ko udan. Nire ingurukoek 
izan zuten erreakzioei buruz, egia esan, ez 
dakit erantzuten… Garai hartan ez nekien 
pieza horrek zer ibilbide izango zuen, eta 
testuingurua ere kontuan izan behar da: 
Ana Laura Alaez, Miren Arenzana eta Al-
berto Peral artistak lanean ari ziren es-
kultura egiten, belaunaldi berekoak gara. 
Gutariko bakoitzak perspektiba ezberdin 
batetik lantzen zuen eskultura, aurreko 
urteetako eskulturak zekarren metal eta 
materialen erabilera alde batera utziz. 
Garai hartan, gogoan daukat nazioarteko 
artisten erakusketak ikusten genituela. 
Bilboko Arte Ederren Museoan, esatera-
ko, eskultore britaniarren edo alemania-
rren lanak, eta hauek ere inspiratzaileak 
izaten ziren. Uste dut faktore askoren 
gehiketa izan zela, nik orduan ez nuen 
kontzientziarik, ez nuen esaten “90eko 
hamarkadako artista naiz”, ez nintzelako, 
distantziak eta denborak ematen dute 
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horrelako hausnarketak egiteko aukera. 
Nik ez nuen epe ertain-luzera pentsatzen, 
momentuan egiten nuena egiten nuen eta 
puntu. Orain egia da urte dezente pasa 
direla eta beste begirada batekin ikusten 
dela garai hartan gertatutakoa. 

Eta zeloa material eskultoriko gisa 
erabiltzeko erabaki hori, nolatan 
bururatu zitzaizun?
Zeloaren historia oso sinplea eta emo-
zionala da. 1990-91 urte bitartean egin 
nituen marrazki batzuetatik abiatzen 
da, Bilboko Andreu lentzeria 
dendan erakutsi nituenak. 
Garaiko emakume artistak 
gonbidatzen gintuzten 
bertan gure lanak erakus-
tera eta nik hara marraz-
ki batzuk eraman nituen, 
horien artean zeloarekin 
egindako batzuk. Eta zer-
gatik zeloa? Ba Angel Ba-
dosek, tailer horretan, liburu 
bana oparitu zigun parte hartu 
genuen artista guztioi eta liburu hori 
arkatzez azpimarratuta egon ordez, ze-
loarekin azpimarratuta zegoen. Eta nik 
ezin nuen zeloa besterik ikusi, batzuetan 
ezin nuen testua irakurri, zeloa bakarrik 
ikusten nuelako eta bere testuinguru-
tik at zeloak hartzen zuen formak, emo-
zionalitate hark txunditu egin ninduen. 
Ekintza sinple hori, jarrera hori, asko gus-
tatu zitzaidan.  

Badakigu lehiaketa eta beka uga-
ritara aurkeztu eta ezetza jaso duzun 
“ez” horiek guztiak gordeta dituzu-
la karpeta batean, baina 2018an Gure 

Artea saria jaso zenuen, Euskal He-
rrian ematen den arte alorreko sari 
garrantzitsuena. Espero al zenuen? 
Ez, ez nuen espero, eta are gutxiago nire 
adinean ibilbide artistikoaren saria ja-
sotzea. Ibilbide artistikoari baino, per-
tseberantziaren sari gisa hartu nuen nik. 
Edozein artistak jakin badaki nolako zai-
la den epe ertain-luzera artean lanean 
jarraitzea. Zailena ez da hastea, jarraitzea 
baizik, bizitza are eta konplikatuagoa bi-
lakatzen denean, eta zure gain hainbat 

erantzukizun dituzunean. 

Artistak jarraitzen al du 
menpe egoten sariek, 

lehiaketek edota 
bekek ematen duten 
legitimazio-sistema 
horretatik? 
Zure mundu emozio-

nal eta ekonomikoarekin 
zure burua nola adminis-

tratzen duzun, horren ara-
berakoa da; hau da, pertsona 

batek asteburua kanpoan igarotzea 
aukera dezake eta zuk berriz, dirua pa-
pera erostera bideratzen duzu. Guretzat 
ez dago ordutegirik, eta ez dago urtaro-
rik, ez dago biharkorik. Ez gaude etxean 
inork noiz deituko zain, ekoizten jarrai-
tzen dugu eta aukera dagoenean pieza 
aurkezten da. 

Eta zein da zure buruari artista 
bezala inposatzen diozun errutina?
Izan badut errutina bat. Proiektu bat egin 
behar dudanean lan asko egiten dut, ho-
rretan jartzen naiz buru-belarri, badaki-

dalako ondoren guztia okertu daitekeela. 
Horregatik hasieratik oso indartsu has-
ten naiz lanean eta, nahiz eta ez ari ob-
jektu fisiko bat egiten, ez dago lan egiten 
ez dudan egunik; baina uste dut hau ar-
tista guztiok konpartitzen dugun ezauga-
rria dela. Begirada beti dago hor, lanean, 
pentsamenduari forma ematen, sortzen. 
Urteak egon zaitezke ezer ekoitzi gabe, 
baina lanera bueltatzen zarenean ez duzu 
azken lana utzi zenuen bezala hartuko, 
intelektualki beste toki batean zaudela-
ko. Prozesua eskuzkoa baino gehiago da 
intelektuala. 

Erakusketa honetan batez ere 
marrazkiak daude, testuz lagundutako 
marrazkiak, aipuekin, esaldi 
ezberdinekin. Zeri eta nori buruz 
hitz egiten diguzu marrazki-testu 
hauetan? 
Gogoan dut hitz egiteko eta argudiatzeko 
zailtasuna nuela gazteagoa nintzenean. 
Ez zen ezer esateko ez nuelako, hitzak 
jartzeko zailtasuna nuelako baizik. Eta 
niretzat garrantzitsua zen, izan ere, nik 
hitz egiten ez banuen besteek niregatik 
hitz egiten zuten; eta orduan esaten zuten 
nire piezak hauskortasunari, biologiari 
eta naturari buruzkoak zirela, eta hori ez 
zen inondik inora horrela. Besteek hitz 
egitea ondo iruditzen zait, gertatzen dena 
da nire diskurtsoa ere falta zela. Horrega-
tik galdu behar nuen ahozkotasunari nion 
beldur hori. Eta keinu txikiekin hasi nin-
tzen, hasieran poliki, han-hemenka nire 
obretan testu laburrak sartuz; eta pixka-
naka testua agertuz doa, presentzia han-
diagoarekin. Eta ahozkotasuna presentea-
go bihurtuz doa erakusketa honetan ikus 
daitekeen bezala. Kontrara, eskulturak 
presentzia galtzen du. 

Esan dezakegu ahozkotasuna dela 
erakusketa honen muina. 
Erakusketako komisarioek, Beatriz 
Herráez eta Xabier Arakistainek ahoz-
kotasunaren kontzeptua proposatu zu-
ten erakusketa honen erdigune bezala 
eta ni ados nintzen. Uste dut kontzep-
tu horrek oso ondo laburbiltzen dituela 
bertan aurki daitezkeen obra guztiak. 
Unframed Jane pieza adibidez, zirkoa 
eta Hitchcocken kameoena, The Corner 
Speech pieza, Pasoliniren aurkako kerei-
len obra, baita Who do you think you are? 
ere, migrazioari eta honek errealitate so-
zial, politiko eta ekonomikoarekin duen 
harremanaren gainean hitz egiten duen 
pieza… Guztiek dute narratibitate hori 
amankomunean. 
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Bizi ditugun 
krisi-garai hauetan 

badirudi duintasuna 
irabazi beharreko 

balioa dela”
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Zirko itxura duen eskultura baten 
gainean gaude eserita orain. Azaldu 
iezaguzu. 
Pieza honek Unframed Jane du izenburua, 
Janeth Frame idazlearen izena osatzen du-
ten hitzekin jolas bat. Pieza honek hainbat 
etapa izan ditu, erreferentzien eta geruza 
ezberdinen batuketa da. Proiektua duela 
urte asko hasi zen, Alfred Hitchcocken ka-
meoekin pieza bat egin nahi nuela pentsa-
tu nuenean. Lehen bertsioa 2000-2001. 
urtean egin nuen. Urteak igaro ahala, eta 
dagoeneko testuetan eta ahozkotasunean 
arreta gehiago jarrita, berriro agertzen 
dira. Truffautek Hitchcocki buruz esaten 
duenaren arabera, hau bere pelikuletan 
erruaz eta legeak jazarritako gizon erru-
gabeaz ari da. Eta niretzat hori hain zen 
egunerokoa... Hau da, errua, errugabe-
tasuna eta legearen arteko gorabeherak 
gaur bizi ditugun krisi-garai hauetan, non 
badirudien duintasuna irabazi beharreko 
balioa dela. Horretan oinarrituta eta ideia 
honi bueltaka, Tabakalerak 2016an egin-
dako gonbidapenarekin zirku hau erai-
ki eta pieza konplexuagoa bilakatu zen.  

Eta honekin esan liteke berriz ere es-
kulturara bueltatzen zarela
Bai, fotomatoien proiektuarekin urteak 
eman ondoren eta marrazkietan gehia-
go zentratuta, berriro ere eskultura egin 
nuen zirku honekin. Baina nire buruan 
ez dago eskultura egiteko nahia, eszeno-
grafia bat egitekoa baizik. Eta jakin gabe 
zergatik, jakin banekien eszenografia ho-
rrek zirku bat izan behar zuela. Hortik au-
rrera, lanean hasi eta dena elkartzen hasi 
zen, gorputza hartzen eta pieza geruzaka 
osatzen, aurreko beste pieza batzuei ere 
keinuak egiten.

eszenografia honetarako gidoi bat ere 
idatzi zenuen.
Bai, horrela bide ematen diot ekintza per-
formatiboari, proiektu honen beste ge-
ruza bat gehiago. Amaia Urra eta Leire 
Olaran artisten laguntza izan nuen be-
rau egiteko eta Bilboko La Taller galerian 
aurkeztu zen. Esan daiteke metamorfosi 
pieza bat dela. Marrazki bilakatzen den 
ideia, gero eszenografia bilakatzen dena 
eta ondoren akzioa eta antzeztua izateko 
gidoi formako lan elementua.
       
nolakoa izan zen norbaitek zuk idatzi-
tako gidoia interpretatzen ikustea? 
Batzuek performance deitu izan diote, 
baina niretzat laburmetraia da. Graba-
tuta daukat, eta egunen batean uste dut 
editatu eta muntatu egingo dudala. Pix-

ka bat sufritzen duzu, esperientzia be-
rria zen niretzat, baina gustatu zitzaidan.  

Erakusketa honetan dauden 
marrazkietara bueltatuz, dozenaka 
marrazki-testu daudela 
ikusten dugu, badirudi 
marrazki-paisaia batean 
murgiltzen ari garela. 
imajinatzen dut lan 
asko dagoela honen 
atzetik.  
Kalkatzea besterik ez 
da. Lana pentsatzea da, 
bestea lan mekanikoa 
besterik ez da, ia ez dau-
kat pentsatu beharrik. Ma-
rrazki asko dago, bai, baina 
ez dira independenteak, ehun-
ka kalko dira, lau aldiz errepikatuak 
eta ingelesez eta gaztelaniaz idatziak. 
Kasu honetan, Truffauten liburutik eta 
Interneteko informaziotik hartutakoak. 

Fabrikakoa bezalakoa da, seriean egin-
dako lana. 

bukatzeko, bidaiaren ideia ere oso 
presente dago zure obran ariketa 

bezala, adibidez, zure aita 
idahora artzain joan zeneko 

argazkia abiapuntu bezala 
hartzen duzun lanean.  

Hurbileko eta urruneko 
ingurunearekin ditu-
gun harremanak asko 
interesatzen zaizkit , 
beti gustatu izan zait. 
Bidaiaren gaia beti inte-

resatu izan zait, inguru 
hurbiletik kanpo gertatzen 

zen guztia abentura zoraga-
rria iruditzen zaidalako. Ni ez 

naiz errutinazko pertsona, ase arte 
errepikatzen naizen arren, ez dut nire in-
gurutik ateratzeko beldurrik, eta bestea-
ri, ezezagunari ere ez diot beldurrik. 

Edozein artistak badaki 
zein zaila den epe 

ertain-luzera artean 
lanean jarraitzea. 

Zailena ez da hastea, 
jarraitzea baizik”


