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Korridore Konplexuen Institutuan sartzeko hiru modu

Erakusketa honetako areto nagusian dagoen tramankulura hurbiltzeko, Ibai Etxeza-
rragak, Ainhoa Bilbaok eta José Buesok 2021eko maiatzaren 4an antolatutako bilera 
batean egindako oharrak erantsi ditugu. Sortu zuen motibazioa azaltzeko Charo 
Garaigortak eraiki aurretik izan zuen amets bat sartu genuen; testu labur bat da, eta 
beldurrak, lapurretak, txibatoak eta hegazkin ikusezinak dituen “kultu nerabe” bati 
buruz hitz egiten du. Erdiko eskulturaren eta horman ikusten ditugun piezen arteko 
harreman guztia hondamendi honetatik igarotzen da.

Charo.
“Berriro txikia izango naizenerako etxea txikitan marraztu nuen etxea da. Altzari 
guztiak lapurtu zituzten. Parke bat egin genuen hegazkin ikusezinen hondakinekin, 
hegazkin espioien hondakinekin. Parkea onartezina zen, detektaezina zelako. Nire 
etxea ere etxe espioia da. Nik espiatu egiten dut, batzuetan etorkizuna gogoratzen 
dudala uste dut, haurren antsietatea da etxe horretara itzultzeko urruntasuna izatea. 
Nahi dut. Baina ez dut erori nahi. Hegazkinen altzairua izan zen nire gurtza nerabea. 
Nire etxeak fuselaje-hormak eta espioi-hormak ditu. Nik gauzak kontatzen dizkiet 
horma horiei. Gero haiek besteei kontatzen dizkiete eta denek gaizki begiratzen 
didate “.

Ibai.
Zure eskultura hondamenetik gertuago dago orain eraikiko litzatekeen zerbaitetik 
baino, pieza hau porrot bat delako eta probezia bat delako. Erabilerarik ez duen bi-
tartean, erabilgarritasunik ez duen bitartean, bere arkitekturak arkitekturaren kont-
zeptua disolbatzen du, eta urteen poderioz gerran sartzeko geratuko zaion gauza 
bakarra hondamendia da. Korridore Konplexuen Institutua erabilera bahitzen duen 
tresna bat da, eta kolapsora eramaten gaitu, irudi eta begiraden karga ukiezin eta ga-
rrantzitsuarekin. Eta hor bizirauteko espazio bat aurkituko dugu: arkitektura hiltzen 
doan bitartean, atzeranzko barne-bidaia bat gertatzen da denboran. Hemen, orai-
naldiko ariketa bat baino gehiago, etorkizun eta iragan urruneko ariketa bat dago.

Ainhoa.
Niretzat zure aparatua Jainkoa da, makina bat, unitatea, baina zatituta dago. Badi-
rudi mundu bat dagoela, bere negatiboa, eta existitzen dena. Baina natura horiek, 
existitzen ez dena eta bai, begirada bakar batek zeharkatzen ditu. Ezin duzu kont-
zientean bizi, ikusi nahi ez duzuna kontuan hartu gabe. Izan ere, berdin dio, ikusi 
nahi ez duzunak bere kabuz (edo zeinuz) dabilen unitate bat osatzen jarraitzen du. 
Hemen garrantzitsuena lehergailu hau justifikatzen duen galdera bilatzea da. Berak 
sortzen duen galdera.

Jose.
Zure objektuak ez dio kode bati erantzuten, hainbat gurutzatu baizik; elkarren ar-
tean bateragarriak izan ez daitezkeenak, baina hemen bilduta daudenak. Mahai bat 
konbultsionatu egiten da, eta bat-batean hankak fusionatu egiten dira organikoa 
bihurtuko balitz bezala, animalia bihurtuko balitz bezala. Gogoratu estazio espazial 
bat. Mahai mutanteak espazio estazioarekin duen gurutzaketa honetatik, interes-
garria da nola desegiten, elkarren ondoan jartzen eta nahasten diren generoak: bi-
sualak, geometrikoak. Genero arkitektonikoaren eta genero eskultorikoaren arteko 
ezberdintasuna zalantzan jartzen da hemen. Objektu transgenero eta transgenikoa 
da. Piezak bere buruaren promesa dirudi. Une batzuetan sortuko den zerbaiten 
DNA ikusten ari zarela uste duzu. Amaitu gabeko zerbaiten DNA, ekintzan.

Esteban Torres


