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Argi zenuen arte ederrak ikasi 
nahi zenituela? 
Batxilergo artistikoaren ondoren 
nahiko argi nuen arte ederrak ikasi-
ko nituela Bilbon. Egia da batxilergo 
artistikoa aukeratzean irakasleek 
nire gurasoekin hitz egin nahi izan 
zutela orokorrean ikasle ona izanda 
agian ez zelako aukera zentzudune-
na. Asko eskertzen dut gurasoek ni-
gan, hartutako erabakiarekiko, izan 
duten konfiantza. 

Nola ikusten duzu Bartzelonatik 
Euskal Herriko arte mundua?
Arte ederrak Bartzelonan amaitu 
nuen, beka bati esker. Ondoren Ikus-
kultura eta hezkuntza izeneko mas-
ter bat egin nuen bertan eta ordu 
ezkero dudan lagun taldearekin 
askotan joaten gara erakusketetara 
eta abar, baina Euskal Herriko arte 
testuinguruaz nahiko deskonekta-
tua nabil. Orokorrean, garai zailak 
dira kulturarentzat, baina aldi be-
rean sortzaileak eta sormena oro-
korrean inoiz baina funtsezkoa-
goak dira gizarte honetan. ARTEA 
maiuskulekin, artearen merkatua 
eta horrelakoak ez zaizkit ardura. 

Beste sortzaileekin batera proiektu 
desberdinetan parte hartzea atsegin 
dut, eta sormena orokorrean edo-
zein motatako egitasmotan lantzea.

Balio du collageak gaur egungo 
munduaz aritzeko?
Collageak edozertaz hitz egiteko 
balio dezakeela esango nuke. Azke-
nean, beste edozein teknika bezala, 
sortzeko modu bat dat. Zer kontatu 
nahi den edo zertaz hitz egin nahi 
den sortzaileak erabakitzen du. Aldi 
berean sortzailearen asmoa ez dago 
ikuslearen iritzi edo ikuspegiaren 
gainetik, nire ustez. Ikusleek irudi 
horien aitzakiarekin beste edozein 
elkarrizketa edo pentsamendu iza-
tea ere oso baliotsua da.

Zer erakusten dute ispilu hutsek?
Nire lehen bakarkako erakusketa 
honen parte diren 50 collage haue-
tan gatazkan dauden gorputzak ikus 
daitezke. Identitatearen inguruan 
hausnartzen ari diren pertsonaiak 
ageri dira. Izaki hautsi eta zatikatu 
hauetan murgiltzen bagara gorputz 
atal desberdinak topa ditzakegu. 
Sarritan gorputz hustu bakoitzean 

Hanburgoko kaleetako hormetan daude ikusgai Julen 
Iztuetaren (Anoeta, Gipuzkoa, 1987) collageak. Azken 
urte eta erdian handik eta hemendik hartutako irudiak 
moztuz osatutako collageek osatzen dute Ispilu hutsak 
bilduma. Gorputz hustuak, zatituak eta berrosatuak dira 
nagusi, identitateari buruzko hausnarketan. Vilanova 
i la Geltrú-n (Bartzelona) bizi da Iztueta egun, jardun 
artistikoarekin diseinatzaile grafiko eta unibertsitateko 
irakasle lanak uztartuz.

“Artea maiuskulekin, 
artearen merkatua eta 
horrelakoak ez zaizkit ardura”

GORPUTZ HAUTSIAK E TA 
BERROSATUAK BILDUZ

Julen Iztueta

  PERU IPARRAGIRRE

ARTEAREN HIZKUNTZAK
“Ispilu hutsak bilduman irudia nagusi 
den arren testua ere beti izan da ga-
rrantzitsua nire sormen prozesuan. 
Testuak ideiak finkatzen laguntzen dit. 
Beste erritmo batean pentsatzen dut 
idaztearekoan eta ikuspegi berri bat 
ematen diot egindakoari. Bideoareakin 
eta audioarekin ere lanean ari naiz az-
kenaldian. Prozesua aberastea beti da 
interesgarria eta guztiz kontrolatzen ez 
dituzun “hizkuntzak” lantzeak prozesu 
guztia kontrolpean ez izatea ahalbi-
detzen du. Kasualitatea eragiten edo 
zoria elikatzen ere saiatzen naiz, han-
dik ustekabeko emaitzak sor daitezen”.
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pertsona bat baino gehiagoren fragmen-
tuak koka daitezke.

Zein hausnarketa dago proiektuaren 
oinarrian?
Arte Ederretako karreran zehar egin-
dako lehen proiektuetatik, nire identi-
tatearen eraikuntzari buruzko gogoeta 
landu izan dut. Argazkigintzaren bitar-
tez, pinturaren bitartez… Prozesu horre-
tan, genero ikuspegiari eta maskulini-
tateei buruzko irakurketak funtsezkoak 
izan dira. 

Nola eraman identitateen eta 
maskulinitateen inguruko 
diskurtsoak irudira?
Nire lanei begirada orokor bat emanez 
gero nabari da lehen begirada batean 
gizonezko bezala ulertu daitezkeen 
gorputzekin lan egiten dudala. Nire 
esperientzia pertsonalagatik gehiago 
konektatzen dut erretratu hauekin. 
Abiapuntua hau izanda eta beti gorpu-
tzekiko begirada anitz bat mantendu 
nahian hauek zatikatu, nahastu, itsa-
tsi… egiten ditut. Ez dut helburu finko 
batekin sortzen baina badakit gai ho-
nekiko dudan interesak sormena posi-

tiboki kutsatzen duela. Nire lanak zer 
kontatzen duen galdetzen didatenean 
hori datorkit burura.

Hasieratik zenekien bilduma bat 
izango zela?
Bilduma hau azken urte eta erdi honetan 
egindako collagez osatua dago, baina 
denbora honetan irudi askoz gehiago 
sortu ditut. Prozesuan murgilduta hel-
buru finkorik gabe sortzen joan naiz, 
egite soil hori disfrutatuz. Erakusketa 
hau egitea proposatu zidatenean bildu-
ma bat egiteko aukera ezin hobea zela 
iruditu zitzaidan eta benetan oso proze-
su interesgarria izan da. Geldiarazi egin 
nau, egiten aritu naizen guztia aztertu 
ahal izan dut erritmo geldoago batean.

Nolatan suertatu zaizu Hanburgoko 
aukera?
Tarte honetan nire sorkuntzak Insta-
gramen partekatu ditut eta argazkilari 
eta bestelako sortzaile asko ezagutzeko 
aukera eman dit horrek. Hanburgoko 
Galerie 21eko parte den argazkilari ba-
tekin hitz egiten hasi nintzen horrela. 
Hainbat proiektu elkarrekin egin ondo-
ren Art Off Hamburg ekitaldian erakus-

keta bat egiteko proposamena luzatu 
zidan.

Bertan egon zara?
Lau egunez Hanburgon egoteko auke-
ra izan dut eta lanak bertako kaleetan 
zehar ikusi ahal izan ditut. Oso inte-
resgarria izan da estudioan egindako 
irudiak paisaia urbano batean ikustea, 
bestelako irudiz, kartelez eta jendez in-
guratuta. Egun hauetan zehar nola alda-
tzen joan diren ere dokumentatzen aritu 
naiz. Beste hainbat poster itsasteko au-
kera ere eman zidaten eta zeregin hone-
tan genbiltzala galdetzera zetozen hain-
batekin hitz egiteko aukera izan nuen, 
bidaiako momentu aberatsgarrienetako 
bat izan zen. 

Zer duzu orain esku artean? Zeintzuk 
dira zure asmoak aurrera begira? 
Hanburgotik informazio askorekin eta 
sortzen jarraitzeko gogo handiarekin 
itzuli naiz. Galerie 21en egonaldi bat 
egiteko aukera eman didate eta plani-
fikatzen hasi beharra daukat. Horrez 
gain, nire lana Euskal Herrira gertura-
tzeko aukera edukitzea asko gustatuko 
litzaidake. 

"Sortzailearen asmoa ez dago ikuslearen iritzi edo ikuspegiaren gainetik, nire ustez. Ikusleek irudi horien aitzakiarekin beste edozein 
elkarrizketa edo pentsamendu izatea ere oso baliotsua da". 

JEW
G

EN
I RO

PPEL


