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Bistan da: garraio publikoa erabil-
tzea da hautu ekologikoena. Baina 
nondik zatozen, litekeena da ha-

lako aukerarik ez izan eta autoa hartu 
behar izatea. Hala bada, lasai. Lehen-
go bost orduetan behintzat, doakoa da 
eraikinaren azpiko aparkalekua. Ez pen-
tsa kultur politika eskuzabal baten on-
dorioa denik. Soreazu antzokia eta orain 
Dinamoa esaten dioten sormen gunea 
diren eraikinak hutsik egon dira hainbat 
urtez; eta ordainpekoa zenean, ez omen 
zuen inork parkinga erabiltzen. Berdin 
dio. Kontua horixe baita: kotxez bazoaz 
ere izango duzula non utzi.

Demagun baietz, autoz 
ailegatu zarela bertara; 
behin bere lekuan utzita, 
asmatu duzula lurra-
zalerantz egiten du-
ten eskaileren artean 
aproposena hartzen. 
Hiruki moduko pla-
za batean aurkituko 
duzu zure burua: ez-
kerrean, Soreasu an-
tzokia: eta pare parean, 
antzokia bezalaxe beiraz 
eta hormigoiz eginda, beste 
sarrera bat duen eraikin bat. Ho-
rixe da Dinamoa sormen gunea.

topalekua, kafeareN bueltaN
Txartel magnetiko bat behar da ate na-
gusia gurutatzeko; edo bestela, txartela 
baduen inoren laguntza. Oztopo hori 
gaindituz gero, sarrera topatuko duzu 
lehenik. Lehen begi kolpean, badu mo-
dako youth hostel bateko harreraren 
tankera: garbia, minimalista eta ondo 

hautatutako altzariz jantzia. Baina hau 
ez da hotel bat. Ez da –soilik– egoteko 
lekua, egitekoa baizik. Hau lanerako 
espazioa da. Baita topagunea ere. Hala 
deitzen diote sartu eta eskubira eginda 
dagoen gela zabalari. Edonork erabil de-
zakeen eremu bakarra da. Irakurtzeko, 
kafe bat hartzeko, lan-egiteko… Aurkez-
penak, eskolak eta emanaldiak egiten 
dira bertan; liburutegi txiki bat dago; eta 
edozein topagunek behar duen gisan, 
badu kafe makina eta mikro-uhin labea 
ere. Gauza jakina da ideia asko eremu 
informaletan pizten direla.

eremuak dizipliNaka 
baNatuta

Dinamoa ondo ezagu-
tzeko,  eskaileretan 
gora egin behar duzu. 
Bertan antzematen 
da, egiazki, zer eta 
zertarako den; eta 
nola dagoen antola-
tua. Arte-diziplinak 

lau multzotan banatu 
eta eremu bana eskaini 

diete. Hitzaren eremua da 
gora iristerakoan muturren 

parean geratzen zaizuna. Bi gela 
ditu, bat zabalagoa, bi mahai handiren 
bueltan eskolak edo bilerak egiteko ba-
lio duena; eta beste bat, txikiagoa, kon-
zentrazioz lan egiteko aukera eskain-
tzen duena. Hitzaren Eskola izenekoa 
da, gaur egun, bertan martxan dagoen 
proiektu nagusia. Hitza hainbat ikuspe-
gitatik landu duten sei profesional ari 
dira, astez aste, euren jakintza hamasei 
ikaslerekin konpartitzen. 
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Azpeitiko 
Udalak herriko kultur 

mugimenduari baliabideak 
eta erabakimena eman 
dizkio. Horri esker da 

posible, besteak beste, hau 
bezalako espazio bat

Baliabideak ematea da  
eragiteko modurik onena

Kultur kudeaketa. 
Bitartekaritza. sormen 
guneak. Ideia faktoriak. hitz 
potoloak dira, hiriburutzak eta 
gisako pandemiak zabaldu 
direnetik gure hiztegiaren 
parte bihurtu zaizkigunak. 
Baina bada hitz horiei guztiei 
bestelako esanahia emateko 
ahaleginean ari den proiektu 
bat; espazio bat. Dinamoa 
du izena. hasi berri du bere 
bidea, baina ez da bide 
luzeago bateko hurrengo 
pausoa besterik. anbizio 
handikoa eta nazionala 
bezainbeste da irekia eta 
gertukoa. ez dago Bilbon, 
ez Donostian, ez Iruñean. 
azpeititik ari dira hainbat 
alorretako artistei lanerako 
behar duten hori eskaintzen. 

diNamoa sormeN guNea

   laNDer arretXea bereZiartua   

   DaNi blaNCo
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Eskaileretatik eskubira egiten baduzu 
bigarren eremuan –irudiarenean– bar-
neratuko zara.

Bitan dago banatua: eremu garbia ba-
tetik, irudi digitalarekin lotua eta Azpei-
tiko Argazki Elkarteak erabiltzen duena; 
eta eremu zikina bestetik, hormak eta 
eskuak zikintzeko aukera ematen duten 
diziplina horiei guztiei eskainia. Txakur 
Gorria kolektiboak gidatu duen Badiru-
di ikastaroa egin da bertan. Prest dute 
hurrengoa ere: Labana eta orbana. Se-
rigrafia eta silografia gisako teknikekin 
esperimentatuko dute laster, konfina-
mendua eta alarma egoera amaitzen ba-
dira behintzat.

gorputza eta izerdia
Irudiaren eremutik atzera egin, eta ko-
rridorearen amaieraraino jota iristen da 
gorputzaren eremura. Dinamoko espa-
ziorik zabalena da, egurrezko oholtza 
beltzak eta beirazko horma gardenak 
edertzen dutena. Orain artean, gorputza-
ren eremua da Dinamoan izerdi eta la-
gun gehien pilatu duena. Arte eszenikoak 
lantzen dira bertan; antzerkia batik bat. 
Haurrentzako antzerki tailerra egiten 
da bertan, eta bada Amancay Gaztaña-
ga aktorea gidari duen helduen taldea 
ere. Horrez gain, Soreasu antzokiarekin 
elkarlanean, Azpeitian egonaldia egiten 
duten antzerki konpainiek erabiltzen 
dute. Azken urtean han eta hemen ohol-
tzaratu diren hainbat obra ondu dira he-
men, areto zabal honetan.

Aktoreek besteko izerdia botatzen du 
zenbait musikarik ere; baina oraingoz, 
Dinamoan ez dago haientzat pentsatuta-
ko espaziorik. Soinuaren eremua izango 
denak badu bere txokoa, ondo gordeta, 
baina ez dago prest oraindik. Dinamoa 
bizirik dago, pixkanaka ari dira osatu, 
aldatu eta garatzen. Den-dena presta-
tu arte itxaron baino, nahiago izan dute 
daukaten hori zabaldu eta dinamoa mar-
txan jarri: zer piztuko duen…

edukioNtzia baiNo geHiago 
Kontatutakoa da, gutxi-asko, Dinamoan 
bisita azkar bat eginez gero topa daite-
keena. Baina hezurdurak ez du mamiaz 
nahikoa esaten. Sakonago arakatzeko, 
proiektu hau martxan jarri dutenekin 
dago hitz egin beharra. Aitor Bengoetxea 
Ondarru eta Xabier Gantzarain Gantza 
dira aproposenak horretarako. Zientoka 
ordu eskaini dizkiote hormigoizko hor-
mak bizitzaz janzteko lanari.

Azpimarratu beharrekoa zera da: 
proiektu bat aurkeztuz gero, edonork 

erabil dezakeela Dinamoa. Zabalik da-
goela, proposamen bat egin, eta behar 
den eremu hori baliatzen hasteko. Hori 
da bertako erabiltzaile izateko bide bat; 
bestea, bertan eskaintzen diren ikasta-
ro jarraituetan izen ematea. Oraingoz, 
behintzat. Sormen egonaldi ordaindue-
tarako deialdiak egiteko aukera ere ari 
dira aztertzen. Hori guztia, hauspotu edo 
probokatzeko. Hori baita, Bengoetxea-
ren hitzetan, Dinamoaren egiteko bat: 
“Gauzak etorri egiten direla esaten da, 
baina ez da beti horrela. Probokatu ere 
egin behar da: deialdiak egin, espazio 
bat eskaini, jendea harremanetan jarri”. 

prozesua eta ez emaitza
Dinamoaren jardunean bada funtsezkoa 
den ideia bat: emaitzari beharrean, balioa 
prozesuari ematea. Zaintza eta baliabi-
deak eskaintzen dituzte sormen prozesua 
garatzeko, emaitza zehatza zein izango 
den edo zenbateko oihartzuna izango 
duen gehiegi neurtu gabe. Artisten aza-
lean jarrita, hala esan du Gantzarainek:  
“Badakigu, lanean ari zarenean, ez dagoe-
la beti begi kolpe batean ikus daitekeen 
emaitza ukigarri bat. Baina egin duzun 
lan horrek, bide horrek, emango du zer-
bait noizbait. Beste zerbait ekarriko du”. 
Horrek ez du esan nahi Dinamoan gara-
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tzen diren proiektuek beren lana zabal-
tzeko moduak bilatzen ez dituztenik; bai-
na ez  derrigor emanaldi edo erakusketa 
baten bidez. “Bitartekaritza, hitzaldiak, 
tailerrak… modu asko dago hemen egiten 
dena herritarrei iristarazteko. Batzuetan, 
harreman berri bat sortzea da ekarpenik 
handiena”.

sortu aditza pluraleaN 
jokatzeN da
Lau eremutan –bat bidean badago ere– 
banatzen da Dinamoa, lanerako lehen-
gaiaren arabera. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, eremu bakoitzak bere bidea modu 
independientean egin behar duenik. “Ere-
muak behar genituen, baina permea-
bleak, besteekin nahasteko modukoak. 
Ondokoari begira ere gauza asko ikasten 
dira, eta idea berriak sortu. Horregatik 
da garrantzitsua eremu informalagoak 
ere izatea”. Sormena kolektiboan ulertzen 
dutela dio Gantzarainek: “Oso zabaldua 
dago bakardadean sortzen duen artista 
jenioaren ideia hori. Baina funtsean, sor-
tzen dena beti da kolektiboa: besterekin 
ikasten duzu, besteengandik jaso, eta bes-
teen begiradak eraginda eman. Komunita-
tean egiten da lan hemen, eta joan-etorri 
horretan ontzen da norberaren lana”.

NazioNala, euskaraz eta 
azpeititik
“Nazionala izateko Donostiatik egin behar 
da? Bilbotik? Azpeitian gaude, baina gu-
retzat proiektu nazionala da hau”. Hala 
esan du Bengoetxeak galdetu diogunean 
Dinamoak nori edo nora begira egiten 
duen lan. Ez dute uste afera gatazkatsua 

denik: leku askotako sortzaileak hurbildu 
dira Dinamora, baina gehien-gehienak 
eskualdekoak dira. Eta gainera, emanal-
di irekien bidez, edo bertan egiten duten 
harreman sarearen bidez, bertako kultur 
mugimendua elikatzen dute. “Azpeiti-
tik Euskal Herri osora nahi dugu 
eraman; eta alderantziz, Eus-
kal Herri osotik Azpeitira 
ekarri. Hartu-emanerako 
espazioa da hau, baita 
zentzu horretan ere”.

Hiriburuetan dau-
den kultur sorkuntza-
rako eremuekin alde-
ratuta, bada lerro pare 
bat merezi dituen beste 
bereizgarri bat: Dinamoan 
euskara hutsean aritzen dira. 
Bai proiektuak eta formakuntza 
saioak euskaraz direlako; baita komuni-
kazioa –kanpora begirakoa zein barne-
koa– euskaraz delako ere. Erabaki politi-
koa dela diote, baina halaber, naturalizatu 
nahi dutena, etengabe azpimarratu edo 
justifikatzeko premiarik gabe.

egiteko modu bateN 
azkeN fruitua
Orain Dinamoa esaten dioten espazioa 
2008an eraiki zuten kultur taldeentzako 
bulegoak bertan jartzeko. Krisi ekono-
mikoak harrapatu zuen, eta beste hain-
beste bezala, bertan behera geratu zen 
proiektua. Hutsik egon da Dinamoa ize-
narekin zabaldu duten arte. Baina zerga-
tik dago halako ekimen bat udal eraikin 
batean? Zergatik ez co-working espazio 
bat? Edo etxebizitzak? Zergatik erabaki 

dute Azpeitian kultura sortzaileek dituz-
ten premiei erreparatzea? Kasualitatea 
izan zitekeen, baina ez da. Jende askoren 
lana dago atzean; eta ibilbide luzea.

Bi talde edo eragile aipatu behar dira 
ulertzeko. Lehena, Azpeitiko Kultur 

Mahaia. 2006an hasi zen mar-
txan, herriko kultur eragile 

gehienak batzen zituen 
batzar gisa. Pixkanaka, 
eta pausoz pauso, gai 
izan dira udalarekin 
harremanak izan, eta 
proposamenak egi-
nez, kultur politiketan 

zeresana izateko. Kul-
turaz kooperatiba da bi-

garrena: Azpeitiko Kultur 
Mahaiak sortu zuen 2011n,  

herriko kultur baliabideen ku-
deaketan jarrera aktiboagoa izan ahal 
izateko. Udalarekin elkarlanean, Kultur 
Mahaiak eta Kulturaz kooperatibak ku-
deatzen dute Dinamoa. Baina ez Dinamoa 
bakarrik. 2011z geroztik, herriko plazan 
dagoen San Agustin kulturgunea eurek 
kudeatzen dute; eta baita Dinamoari pe-
ga-pega eginda dagoen Soreasu Antzokia 
ere, 2014tik. 

Azpeitiko Udalak ere badu bere meri-
tua. Kultur Mahaiak herritarren zati handi 
bat ordezkatzen du, eta Udalak ezinbes-
tean aitortu behar izan dio zilegitasuna. 
Baina gaur gaurkoz, eta hainbat urteko 
martxaren ondoren, zer pentsatua ema-
tekoa da Azpeitiko  Udalaren kultur po-
litikaren funtsa: kultur mugimenduari 
tresnak eta erabakimena ematen dizkio, 
udal baliabideak kudeatzeko. Elementu 

Artearen 
merkatuak emaitza 

jartzen du erdigunean eta 
indibidualtasuna inposatzen 

du. Horren aurrean 
babeslekua izan daiteke 

Dinamoa
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horiek guztiek eta hamalau urteko bideak 
ondu dute Dinamoa sortzeko behar zen 
ekosistema. “Egiteko modu baten azken 
fruitua da. Azkena, oraingoz”.

epeltasuN pittiN bat
Bengoetxeak eta Gantzarainek orduak 
pasa ditzakete Dinamoaz solasean. Ia 
prozesu osoa ezagutu dute, ideiaren so-
rreratik gaur eguneraino; bere aldake-
ta, beheraldi, zalantza, poz eta guzti. Di-
namoa baloratu behar dutenak ez dira 
haiek, ordea. Hasitako bidea epaitzeko 
lagin aproposena espazioa erabili duten 
artisten testigantza da. Azken finean, ho-
rretarako sortu da Dinamoa: haien lan 
prozesua errazteko.

Horman Poster kolektiboa da espa-
zioa erabili duen lehen taldeetako bat.  
Antigone edo ezetzaren beharra izeneko 
lan eszenikoaren entseguak egin dituzte, 
gorputzaren eremua probestuta. Bi ego-
nalditan banatuta, bost astez aritu dira 
bertan. Matxalen De Pedro kolektiboko 
kideak dioenez, haien gisako lanak egi-
teko baliabide bereziak behar dira: es-
zenatoki profesionalen tamaina bereko 
eremuak, argiztapena lantzeko aukera, 
aldagela eta dutxak gertu… Dinamoak 
hori guztia eskaini die, eta bertan egin 
dituzte lanaren bi fase garrantzitsuenak: 
hasiera eta bukaera.

Arte merkatuak emaitzarekiko obesioa 
eta artistaren indibidualtasuna inposa-
tzen dituela dio, eta beharrezkoak direla 
inertzia horiei aurre egingo dieten babes-
lekuak. Ez du uste Dinamoa, bere horre-
tan, logika horrekin hausteko gai izango 
denik; baina bai norabide egokian egiten 

duela tira. “Eskaini diguten hurbiltasuna 
eta malgutasuna garrantzitsuak dira, hi-
per-instituzionalizazio garaiotan, epelta-
sun pittin bat sentitzeko”.

musikak aurkitu du bere 
zirrikutua
Soinuaren eremua izango dena ez dago 
martxan oraindik. Musikariek ez dute 
haientzat egokitutako leku edo balia-
biderik. Eta hala ere, soinua eta irudia 
uztartzen dituen zuzenekoa Dinamoan 
prestatzeko modua aurkitu dute Tes-
turako kideek. Ander Mujika, Felix Buff 
eta Johannes Buff arduratzen dira soi-
nuaz; eta Maialen Belaustegik osatzen 
du irudia, proiektoreak lagunduta. Beste 
disziplina batzuetarako diseinatutako 
eremuak erabili badituzte ere, oso ba-
liagarria izan zaiela dio Mujikak: “De-
rrigorrezkoa genuen sormen egonaldi 
intentsibo bat egitea, gure bizi eta lan 
egoerak ez duelako ahalbidetzen bes-
te modu batera lan egitea. Dinamoa oso 
aproposa izan da horretarako”.

Ezohiko esperientzia izan da Elgoibar-
ko musikariarentzat: batetik, ez dagoela-
ko ohituta modu horretan lan egitera, are 
gutxiago paraleloan beste lan batzuetan 
ari diren artistekin eremua konpartituz; 
eta, bestetik, kudeatzaileek errespetuz eta 
gertutasunez tratatu dituztelako. “Pena 
da, baina normalean ez da horrela izaten”.

eremu bat NorberareNa
Dinamoa erabiltzen ari da Nerea Loiola 
idazlea ere. Ez, ordea, proiektu bat aur-
keztu duelako, Hitzaren Eskolan izen 
eman zuelako baizik. Itxialdiak eten duen 

arte, astean bitan jaso ditu eskolak ber-
tan: asteazkenero eta larunbatero. Hila-
betero irakasle desberdin batek gidatuta, 
hitzaren ertz askotarikoetan ari dira ara-
katzen. Formatua oso erakargarria egin 
zitzaiolako eman zuen izena Loiolak, bai-
na baita eskuartean proiektu literario bat 
zuelako ere. Ez da damutzen: “Idazlearen 
bakardadeak zama handia har dezake 
une batzuetan, eta ezinbestekoa da per-
tsona sare bat izatea, antzeko kezkak eta 
bizipenak izango dituena”. Komunitate 
bateko kide sentitzen lagundu diola dio. 
Dinamoaz galdetuta aldiz, eremu segu-
rua dela azpimarratu du. “Hala da, bai 
sortzaile gisa, baita emakume bezala ere. 
Aske sentitzen naiz bertan, epairik jasoko 
ez dudanaren lasaitasunarekin”. Ezinbes-
teko abiapuntua da hori. 

tokiaN tokikoa
Ez Dinamoak bakarrik; Azpeitian Kultur 
Mahaia sortu zenetik hona egin duten bi-
deak makina bat eragileren interesa piz-
tu du. Herri askotako ordezkariak etorri 
zaizkie bisitan, eta haiek ere, dozenaka 
hitzaldi eskaini dituzte han eta hemen. Ez 
dute uste, ostera, Azpeitiko eredua bere 
horretan esportatzeko modukoa denik. 
“Hemen halaxe atera da, herri honek eta 
bertako kulturgileek dituzten ezauga-
rriengatik; baina kultur politikak tokian 
tokikoa behar du izan”. Asko jota, egiteko 
modua ei da beste leku batzuetara era-
man daitekeena: kultur mugimendua el-
kartu eta baliabide publikoak kudeatze-
ko eskubidea aldarrikatzea. “Baina hori 
modu askotara egin daiteke, ez derrigor 
guk egin dugun bezala”. 

Kultur mahaiaren erronken ar-
tean dago artistei ikusgarritasuna 
ematea. Dinamoaren azpi-proiek-
tu bat arduratzen da horretaz: 
Dapa. sarerako ikus-entzunezko 
saioa da, ale bakoitzean sortzaile 
(edo talde) baten lanaren berri 
ematen duena. Bigarren denbo-
raldia hasi berri dute. Ibrahima 
Balde eta amets arzallus Ma-
drilen nola elkartzen diren jaso 
dute, Miñan liburua idazteko biek 
egin duten bidea kontatuz.

Ikusgarria


