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Duela urte batzuk, ezkondu aurretik, Skylight Booksen geunden, Los Angelesen, filosofia saila 
elkarrekin arakatzen. Liburu bat aukeratu nuen ausaz. Henri Bergsonen Materia eta Memoria zen. 
Sinestezina zela esan zenuen, zaila baina sinestezina. Erronka onartuz, eta zu etsi-etsian txunditu 
nahian, liburua erosi eta hasieratik bukaerara irakurri nuen.

Ideia nagusia da giza pertzepzioa mundu materialean gugandik kanpo dagoen zerbaitez osatua 
dela, baita barneko zerbaitez ere, gure iraganeko memoria eta esperientzien nahasketa batez. 
Beraz, pertzepzioa grabatuaren emaitza bezalakoa da, hau da, azken irudia osatzen duten xafla 
eta geruza ugariz egina. Liburua irakurri nuen lehen aldian bizitza aldatu zitzaidan, nolabait, den-
boran zehar bidaiatzen ari naizela esan nahi nuelako. Nire memoriak une bakoitzean hautematen 
dudan guztian proiektatzen dira. Mendi bat ikusteak berekin dakar mendi berezi hori ikustea, 
baina baita ikusi ditudan gainerako mendi guztiak ere, menditasunari buruzko ideia abstraktuekin 
konbinatuta, benetakoak zein irudimenezkoak. Norbaitek esaten duenean “proiektatzen ari zara” 
(zure mobida), erantzun nahi dut, “Bai, ezin dut saihestu”.

Egongelako hormari luzaroan begiratzen badiot, zer gertatzen zaio nire pertzepzioari? COVID 
konfinamenduaren unerik gorenean hasi nintzen honetaz pentsatzen. Une hartan proiektore uga-
riko instalazio batean ari zinen lanean. Berrogeialdian hasi ginen Hanahri (gure alabari) marrazki 
bizidunak ikusten uzten, nahiz eta osasungarriak ziren edo balio artistikoren bat zuten progra-
metara mugatzen saiatu ginen. David El Gnomo jarri zenion, 1980ko hamarkadako Espainiako 
marrazki batzuk, baso hostotsuetan bizi diren gnomoei buruzkoak, nolabait Euskal Herriko gure 
etxe berriko paisaien antza zutenak, baina ezin iritsizkoak zirenak mundu berri honetan, hankaz 
gora eta isolatuta. Bi pertsona filmatu zenituen horma zuri baten aurrean, eta itsasoaren irudiak 
eta David Gnomoaren fotogramak proiektatu zenituen haien gorputzetan. Une hartan, kanpoan 
egon nahi izateko gogoa adierazten zenuen, lurra ukitzekoa, eta zu jaio zinen lurraldera itzultzeko 
paradoxa, etxebizitza azpialokatu baten mugetan zain egoteko.

Nahiz eta zure filmek beti deseraiki duten beren sorkuntza-prozesua, zinema den ilusioen/fan-
tasiaren fabrika agerian jarriz, uste dut Inner Outer Space dela prozesu hau hobeto kontatzen 
duena, eszenatoki moduko bat sortuz, pertsonaiek okupatua, zein filmetan dauden erabakitzen 
ari direla diruditen emakumeak, edo filmak berak erabaki arte orduak pasatzen uzten dutenak; 
proiektagailuaren eta pantailaren arteko tarte batean atxikita daudelarik.

Lehen zatian, filma oraindik hasi ez dela ematen du, egin beharreko beste lan baterako minia-
turazko eredua dirudiena erakutsiz, etengabe egituratzen eta berregituratzen, soinurik gabe. Ez 
dugu isiltasunik entzuten, soinu-bandako giro-soinu gisa, baizik eta erabateko absentziari aurre 
egin behar diogu. Hasi aurretik berotzen ari den orkestra bateko musikarien baliokide bisuala da, 
kakofonia leun bat funtzioa hasi aurretik. Zinema batean, ikusleek galdetu dezakete ea arazorik 
dagoen bozgorailuekin; izan ere, gelako soinua entzuten hasiko ginateke, jendea xuxurlatzen edo 
beren eserlekuetan mugitzen, agian eztul egiten duen norbait, doministiku bat. Ondoren, filmaren 
izenburua eta soinua agertzen direnean, pertsonaiak, zehaztugabetasun-eremu honetako biztan-
leak, modu telepatikoan komunikatzen dira, eta plano-fotograma sorta bat ikusten dute, modu 
ilunean. Fotograma horiek bizia hartzen dute ukitzen dituztenean, irudi finkoaren gelditasunean 
berriro kolapsatzeko. Hau aspertzeko eta zalantzarako espazioa izan liteke, baina baita posibili-
taterako espazioa ere.
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Badakit ez zaizula gustatzen jendeak zure lana diaristikotzat edo autobiografikotzat hartzen due-
nean. Badakit lanaren irakurketa mugatzen duen zerbait dela. Espazio ez hain zorrotza eskatzen 
du, emakumeen identifikaziokoa, formaren aurrean edukia duena (beti dikotomia faltsu bat). Eta, 
egia esan, zure lana hain da misteriotsua eta zeharkakoa, non harrigarria egiten baitzait norbaitek 
horrela interpretatzea. Hori esanda, kontua da nire bizitza zurekin partekatzen dudala, eta hori 
egitean xehetasun batzuez jabetzen naiz, eta horiek nekez bereiz ditzaket obratik.

Partikular a partikular izeneko zure pieza berrian, adibidez, 16 mm-ko filmen materiala saltzen 
zuen merkatari batekin duzun korrespondentziaren zatiak agertzen dira, gogoratzen dudanez oso 
astuna izan zena. Ez ditut xehetasun guztiak oroitzen, badakit proiektorez eta bestelako materia-
lez betetako furgoneta batean zetorrela. Entzun gabe eta zure denboran pentsatu gabe hitz egiten 
zuena, modu paternalistan, gazte despistatua bazina bezala. Salneurriak adostu arren, ziria sartu 
nahi zizun, gauza hautsi pare bat saldu zizkizun, eta kexatu egin zen konpontzeko eskatu zenio-
nean, gero ordainagiriak gaizki egin zituen behin baino gehiagotan.

Funtsean, lardaskeria bat izan zen, gero txukundu behar izan zenuena, eta, gainera, ordaindu 
egin behar izan zenion! Leku publikoetan filmatzen ari zarenean enbarazu egiten dizuten gizon 
horien antzekoa ote den galdetzen diot neure buruari, lanean ari zaren bitartean lana eteteko eta 
kamerei edo zinemari buruzko gauzak azaltzeko eskubidea dutela sentitzen duten gizon horien 
antzekoa ote den, edo bai ala bai jakin behar duzula uste duten beste edozeri buruzko gauzak 
azaltzeko eskubidea ote duten, hori zure filmaketaren erdian. Zer deritzozu? “Partikular a particu-
lar”k argi uzten du, baina ez bihurrikeria formalik gabe. Hitzak letra barrokoan brodaturiko patroi 
zatiez osatuta daude, amonaren gabonetako postal bat edo bahiketa baten gutun kriminal bat 
gogora ekarriz. Mendekua da, kadentzia eztian emana, horrelako gizon batek lan txikiagotzat har 
dezakeena, emakume-lantzat. Puntu batzuetan hasten den brodatze-lana dago, zuzenean pape-
rean brodaturiko marra urdin eta gorri txikiekin. Keinu horrek zure filmetan oso bereizgarria den 
emozio bat astintzen du: zure eskuaren presentzia eta orain zerbait gertatzen ari delako sentsazio 
ernegagarria, prozesua une honetan gure begien aurrean hedatzen ari delako sentsazioa.

Halaber, ordena sinboliko matxista batek historikoki fribolotzat jotzen dituen lanen potent-
zial subertsiboa aitortzen du brodatuak: etxeko artisautza, egunerokoak, fantasiak, ipuinak eta 
emakumeen desioa. Chris Kraussen lana dakarkit gogora, hari egiten baitiozu omenaldia piezaren 
barruan, baita artista eta idazle subertsiboen zerrenda luzea ere, non kritikak, memoriek eta espe-
rimentazio formal ausart elkarlotu batek disekzio edo analisi hotz bat eragozten duten.

Kazetari gizon batek bere obra ulertezinaz galdetu zion Gertrude Steini behin. Berak erantzun 
zuen: “Begira, ulertezina izatea ez da dirudiena. Ulermena deitzen duzuna, hitz egitera ohituta 
zauden hizkuntza batean hitz egin dezakezun zerbait da, beste hitz batzuetan jartzera ohituta 
zaudena. Ulermena gozamena da. Gozatzen baduzu, ulertu duzu.

Beti gozatu dut zure lanaz, beraz, nolabait beti ulertu dudala uste dut, baina hau da lehen aldia 
hitzetan jarri behar izan dudana. Normalean, zure lana deskribatu beharrean, beti esaten diot 
jendeari bere kabuz ikusi behar duela. Baina ezin duzu ezer esan? Badira feministak edo ez-na-
rratiboak bezalako hitz garrantzitsu batzuk, baina ez dute sentsazioa antzematen. Uste dut esango 
nukeela zure lana irudi bikainen etenaldi etengabea dela, nolabait aspergarria eta etsigarria ez 
izatea lortzen duena eta, aldiz, oso-oso atsegingarria eta emozioz betea dagoena. Gure arreta 
puntu batean kokatzera behartu beharrean, zure lanak behatzeko ekintza moteltzen du prozesu 
delikatu eta eder gisa aitortu ahal izateko, orainaldian zein iraganean gertatzen den zerbait, bar-
neko eta kanpoko espazio batean.
Maitasunez,
Ren
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