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du, erakusketa honetarako kaleratu den katalogoan, Alkai¬
nen pinturak entzun egin behar direla. Eritzi bat da, eta
okerragoak ere entzun izan ditugu askotan. Alkainen joan
den udako lana erresonantzia kaxatzat hartu zuen Quejidok
eta hala honen lan sorta musika tresnek osoturiko orkestra
konposiziotzat, hainbeste pieza txikitan zatituak. Egia da
Alkainen pintura disadiratsua dela askotan baina entzun
baino gehiago nabaritu egin ohi da. Indarra du eta kemena
sarri, eta kolore bizek eta konposizio urduritsuek bizitasun
nabaria eman ohi diote konposizio orokorrari. Zaila da,
noski, maila beretsua mantentzea lan guztietan eta esan
beharra dago, batzuetan, gora-beherak erakusten dituela.
Nire ustez, «Paisaje-Triptikoa» eta «Flores» deituriko lanak
lekuz kanpo daude eta ikuslearen eritzi orokorra zertxobait
desbideratzen dute.

Askok ez badakite ere Arteleku, beste gauza gehiagoren
artean, bada arte erakuslekua. Eta hala, noizean behin, arte
erakusketa interesgarriak ikusteko aukera izan dezake arte
zaletuak eta interesa duenak. Gogoratu bestela duela
zenbait hilabete erakusgai izan zen «Un placer» deituriko
erakusketa interesgarri hura ( e t a bide batez esan dezadan
orain bertan ikusgai dagoela Madrileko Arte Ederretako
Zirkuloan).
Aipa dezakegun azkenekoa Alkain eta Arribas pintoreek
eta Sarasua eskultoreak eskainitakoa da. Nahiz eta lehe¬
nengo aldiz erakusten dituzten beren lanak elkarrekin, esan
beharra dago aspaldi samarretik ezagunak direla hiruok
Artelekun, bai bertan eskaintzen diren tailerretan parte
hartu izan dutelako, edo baita beren tailer propioa izan
dutelako bertan lana egin ahal izateko.

Xabier Arribas-ek tamaina haundiagoko lanak eskaini
ditu oraingoan. Badirudi koadroen egiturarekin dagoela
biziki kezkatua eta, berak aurkezpenean zioen bezala,
koadroak, komunikatu ahal izateko gauza den egituraren
jabe izan behar duela. Eta egitura horren garrantziak izena¬
ren balioa ezeztatzen duela. Pundu honetara iritsiz, esan
beharra dago Arribasen lanak ez dutela izenbururik erakus¬
ten.

laz Manolo Quejido pintoreak lan tailer bat zabaldu zuen
hemen uda partean eta amaieran erakusketa bat eskaini
zuen bere ikasleekin batera («Pintura» deituriko tailererakusketa. Hontaz gehiago jakin nahi duenak ikus beza
ZEHAR-18 aldizkaria). Quejidoren ikasleen artean Javier
Alkain eta Xabier Arribas zeuden partaide. Eta Josu Sarasua
bera ere, esan bezala, aspalditik dabil Arteleku inguruan,
1989an Angel Bados eta Sergi Aguilar-en tailerrean hartu
baitzuen parte eta baita 1991ean, berriro ere, Angel Badosen beste batean.

Eta honetan ere Arribas eta beste bi erakuskideen
eritziak ez datoz bat, nola ez datozen bat euren obren estiloa
eta lanerako erabiltzen duten eskua eta teknika.

Alkain, Arribas eta Sarasuak eskaini duten erakusketa
hau ikusi orduko konturatzen da ikuslea oso lan ezberdin
eta estilo arras diferente batzuen aurrean dagoela. Alde
batetik akats edo hutsune izan daitekeena - zeren posible
baita batek baino gehiagok bere buruari galdetzea nolaz
edota zergatik aukeratu dituzten, nolaz edota zergatik hi¬
ruok jarri dituzten elkarrekin zer ikusi gehiegirik ez badute bihur daiteke aldiberean erronka garrantzitsu hiru hauen¬
tzat, hots, saitu beharko baitira ikuslearen aurrean erakus¬
ten baduela nolabaiteko zentzu eta funtserik euren lanak
bata bestearen ondoan jartzeak, badutela gutxienezko
trinkotasun eta bateratasun elkarrekin beren lanak erakus¬
tean, eta gainera, saiatu direla erronka hori hola edo hala
gainditu eta irabazten.

J o s u SARASUA
" M - 4 " . Parafina eta nylona. Neurri aldakorrak

Javier Alkainek dio pentsamendua ez dela nahikoa
koadroak pintatzerakoan, ekintza ere behar beharrezkoa
dela. Ekintza horren bitartez sortuko direla galderak uste
baitu berak. Jakina, ekintza hori eta galdera horiek mila
eratakoak izan daitezke. Eta hala, Manolo Quejidok adierazi
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Arribasek uste du fede ekintza bat dela artea, pinturaren
edo eskulturaren balioa eta eraginkortasuna zalantzan jar¬
tzen deneko garai eta egun hauetan. Eritzi hori, ikuslea alde
edo aurka azaldu ere, gutxienekoa da. Gutxienekoa da balio
baldin badio pisuzko eta tajuzko pintura moeta bat burutze¬
ko. Batzuetan ikusten zaio pisu eta taju hori, eta baita sarri
obra bakoitzaren azpian datzan erreflesio mordoa ere.
Koloreak ahulak, tristeak dira askotan. Bizitasun motele¬
koak, bestetan motelkeria horrek galtzera darama eta
sinpletasunaren putzuan, hau bai sakona!, erortzeko arris¬
ku guztiaz. Dena dela, aitortu behar dut honako lan hau
askozaz gehiago gustatu zaidala eta beteago utzi nauela
joan den udan egindako saio hartan baino.
(Gerta liteke halere, ez baitakit seguru, honako lan hauek
lehenago eginikoak izatea).
Josu Sarasuaren lanak eskultura sailean sartuko ditugu
eta beraz hauxe izango da besteen obretatik gehien alden¬
duko dena.
Sarasuak «Metamorfosia» izenpean erakutsi ditu bere
oraingo lanak. Itxuraldaketa kontzeptua aspalditik landua
izan da arte munduan, edozein arte arloan eta betidanik.
Beraz, kontzeptu hori modu askotara ulertu daiteke eta
Sarasuak kataloagoan ezarritako testua kontzeptu hori
ulertzeko modu bat dateke, beste askoren artean, eta agian
ez dio laguntza haundirik eskaintzen bere lan propioari, ezta
argitasun gehiegirik ematen ere.
Dena dela, garbi dago berak maite duela hutsala den
edozer eta bere lanek garbiki erakusten dutela, beren
erroetan, hutsalkeriarako joera hori.
Sarasuaren ustetan gaur egungo artean eta artearen
inguruan gogaitasuna da nagusi eta horregatik saiatzen da
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bera halako harridura berezi eta bitxia sortarazten ikuslea¬
rengan. Horretarako eta helburu hori erabat lortzearren,
gustatzen zaio berak lanerako erabiltzen dituen gauzei
erabilpen berri bat ematea. Gauza eta materiale hutsalak
berbaloratzen saiatzen da. Eta hala, ez da harritzekoa bere
obretan parafina, haria, kortxoa, zilar papera, erretzeko
papera, burdinaria..., erabili duela ikustea.
Oso kezkaturik agertzen zaigu Sarasua jendearen eritzia¬
rekin, eta horrexegatik, hain zuzen, arduratzen da bera
jendeak espero ez duena egiten, edota, alderantziz, jen¬
deak espero duena ez egiten.
Saiatzen da baita ere, erakusketa bisitatzen duen ikus¬
leari ahalik eta informazio gehien eskaintzen, modu horre¬
tan ikusleak uste duenaren eta benetan denaren artean
aldaketak bilatuz eta sortuz. Hori da behintzat berak es¬
plikatzen duena, berak lortu nahi lukeena.
Amaitzeko aitortu behar, berak ikuslearengan piztu nahi
duen harridura ukitu hori lortzen duela eskultura nimiño eta
hutsal hauen bitartez buruturiko instalazio honetan. Eta
batzuentzat gehiegi izango ez den arren, bada zerbait eta ez
dago batere gaizki halako eragina lortzea gaur egungo
edozein ikusle aspertu eta abailduriko baten aurrean.

Entre los jóvenes artistas que trabajan o han
pasado por Arteleku están Alkain, Arribas y Sarasua.
Con estilos y modos de crear muy diferentes han
expuesto, quizá para no coincidir nunca más, conjuntamente en la sala de exposiciones de Arteleku
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