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Azaleko irudia
ATARIA
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IRITZIA

I dazle bat orrialde zuri baten aurrean bezala,

ispiluaren aurrean biluzi naiz gaur. Ispiluak is-

latzen duen irudia psikologiaren legeen men-

de dago, lege fisikoen mende baino gehiago;

geruza hotz horren gainean zizelkatutako zu

horren balorazioa ezinbestean lotuta dago zure pen-

tsamendua gidatzen dituen emozioekin.

Eta hala ere, hor dago, irudi hori naiz ni. Ispilu honek

nire irudia bere oroimenean grabatu du, iluntasunak

edo nire ausentziak bakarrik ezabatuko luke. Borge-

sek maisutasunez idazten zuen kristal barnera-ezina-

ren aurrean sentitzen zuen izuaz.

Nire bularrean lehen amodio hark, ahanzten ez de-

nak, ukiezina zirudienak, utzitako orbaina ikus dezaket.

Nire ezpainen ertzetik sortzen diren zimurrak ikus

ditzaket (dirudienez, peribukalak deitzen dira eta azi-

do hialuroniko deritzon batek ezabatzen ditu), lehen

aldien gozamenez eratuak: lehen musua, lehen kon-

tzertua (eta lehen mozkorra), lehen bidaia bizkar-zo-

rroa sorbaldan, unibertsitateko lehen eguna...

Nire sabelean amatasunaren ildaskak ikus ditzaket.

Seme-alabak jaio aurretik laztantzen dituzun eta zu-

gan presente jarraitzen duten ildaskak, nahiz eta

seme-alabengan ildaska berriak sortuko diren bizitza

ematen jarraitzeko.

Eskuetan erroitzak ikus ditzaket lanpostu, proiektu,

erronka eta errekonozimendu horren bila lanean era-

gindakoak.

Eta marka, orbain, ildaska eta erroitza horiek guz-

tiek definitzen naute. Guztiek marrazten dute nire

gorputza eta nire izaera, oroitzapen guzti-guztiak

dira, nahiz eta gutxi bete (21 gramo besterik ez), nire

arima osatzen dutenak.

Zergatik hainbeste ahalegin haiek ezkutatu, mozo-

rrotu eta erbesteratzeko? Kintsugia japoniar jatorriko

ehunka urteko teknika bat da. Urrezko hautsarekin na-

hastutako erretxinazko bernizarekin hautsitako zera-

mikazko piezen konponketan datza. Pitzadurak ez

dira kamuflatzen, nabarmendu egiten dira. Ispiluan

begiratzen diot neure buruari, eta pitxer japoniarra

bezala ikusten dut nire gorputza urrez blai, harroke-

riarik gabe baina engainurik gabe.

Egin diezagun identitate errealari apologia, ez inpo-

satuari, ez digitalari. Maita gaitezen garen bezala eta

era horretan garen bezala agertuko gara besteen au-

rrean. Gure esperientzia guztiek, min ematen dutenek

eta aberasten gaituztenek, guztiek, damurik gabe,

arrangurarik gabe, bizia eman digute, eta bizitza, Iza-

rok uda honetan kantatu digun bezala «es un maravi-

lloso, espléndido recuerdo del pasado», baita etorki-

zunez betetako aukera ere, abesten dut nik.

BEATRIZ RUBIO
PERALES

IRAKASLEA

Ispilua eta kintsugia

Ispiluan begiratzen diot
neure buruari, eta pitxer 
japoniarra bezala ikusten
dut nire gorputza urrez
blai, harrokeriarik gabe
baina engainurik gabe 
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BARRUKO
MUNDUARI
BEGIRADA  

Iosu Lasa legazpiarrak 
Tolosako 3 tabernan du 
jarria koadro erakusketa,
eta hilaren 19a bitartean
egongo dira lanak ikusgai;
gaixotasun mentala du
Lasak, eta bere errealitatea
gizarteari erakustea du 
helburu
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Eneritz Maiz Etxarri

T olosako 3 tabernan erakusketa berezia

ikus daiteke egunotan. Hilaren 19a bitar-

tean egongo dira Iosu Lasa legazpiarra-

ren koadroak ikusgai, eta erosteko auke-

ra ere badago. Iosu Lasak osasun mentala du. Ez da

lehen aldia erakusketa jartzen duela, eta Lasak bere

barne mundua artelanen bidez ezagutzera gonbida-

tzen du. 

Txiki-txikitatik datorkio marrazketarako zaletasu-

na, eta bere ikasketak horretara bideratu izan ditu.

Marrazkia bere bizitzaren parte da, eta oso gazteta-

tik garatu du berarentzat zaletasun bat baino zerbait

gehiago den marrazketa. «Nire grina da», dio.

Haurra zenean eta eskolara joaten zenean ipuinak

idazten zituela, antzerki lanetan parte hartzen zuela

eta poesia errezitatzen zuela kontatu du: «Nik gogo-

ratzen dudanetik, beti lagundu izan dit nire poema-

koadernoak. Gero pintatzen eta marrazten hasi nin-

tzen, eta ordutik nire lanak prestatzen eta hobetzen

ikasi dut».

Debako Arte Eskolan hasi zuen Lasak bere arte

prestakuntza, eta, ondoren, pintura ikasketak egin

zituen Bilbon, eta horrez gain, Beasainen, Jokin Te-

lleria artista «maitearekin» ere egin izan duela lan

kontatu du.

«Marrazteak betetzen nau, eta,

neurri batean, menderatzen dudan

zerbait da. Izugarri gustatzen zaiz-

kit lortzen ari naizen emaitzak, eta

pozez betetzen nau», dio Iosu La-

sak artistak. 

Bolaluma bat eskuan, beti tinta

beltzez marrazten du. Ez du inoiz

kolorerik erabiltzen, eta egunero bi

ordu eskaintzen dizkio bere grinari.

«Gauzak egiten dituzu, egun bat

bestearekin nahasten duzu, aldake-

tak egiten dituzu...», erantsi du.

Tolosako 3 tabernan ikusgai dagoen obra 40 pie-

zaz osatuta dago, eta, bere ohiko estiloari jarraituz,

barne errealitate bat adierazten du. 

Iosu Lasa Aita Mennik Beasainen duen Errehabili-

tazio Psikosozialeko Zentrora joaten da egunero

duela zenbait urtetatik. Beasaingo zentro hau auzo-

komunitate batean dago, eta osasun mentalaren ar-

loan lan terapeutikoa egiten dute 2008az geroztik.     

Populazioaren ehuneko handi batek bezala, «Iosuk

gaixotasun mentala du aspalditik, eta horrek ez dio

galarazten eguneroko bizitza normalizatua egitea,

baldin eta kanpoko laguntza batzuk baditu», adiera-

zi dute Aita Mennitik.

«Herritarrek ez dituzte ezagutzen mota horretako

osasun-arazoak, eta, gainera, estigma soziala eta ko-

lektibo horrek dituen aurreiritzi negatiboak direla

eta, oso zaila da Iosu bezalako pertsonen eguneroko

bizitza», azpimarratu dute zentrotik.

Zientziak aurrerapauso handiak eman dituela esan

dute, eta tratamendu mediko, psikiatriko, psikologi-

ko eta sozialetan egin den aurrerapenari esker, «gaur

egun, baliabide ugari eskaintzen ditugu, Iosu eta

bere familietako pertsonei, gaixotasun somatikoak

dituzten gainerako pertsonen antzeko bizi-kalitatea

lortzen laguntzeko».

Oraindik bide luzea dutela egi-

teko zehaztu dute zentrotik, bai-

na, «egun batetik bestera, gaixo-

tasunak tratatzeko benetako

berdintasunera hurbiltzen ari

gara, gaixotasunen jatorria be-

reizi gabe, eta buru-arloan muga

duten pertsonak baztertu

gabe».

Zeregin horretan dihardute Gi-

puzkoako osasun eta gizarte eta

osasun arloko erakundeek. Aita

Menni Errehabilitazio Psikoso-

«Marrazteak bete-
tzen nau, eta, neurri
batean, menderatzen
dudan zerbait da.
Izugarri gustatzen
zaizkit lortzen ari
naizen emaitzak, eta
pozez betetzen nau»
IOSU LASA
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zialerako Beasaingo Zentroa Aita Menni euskal osa-

sun-erakundearena da, eta hainbat zentro ditu EAEn

banatuta. Zentro horiek buru-eritasuna duten per-

tsonei, garuneko kalteak dituzten pertsonei, adi-

men-urritasuna duten pertsonei eta adineko pertso-

nei laguntzen diete.

Mota honetako zentroen helburu nagusia, Gipuz-

koan zehar banatutako beste zentro soziosanitario

batzuen antzera, «buru-asaldurak dituzten pertso-

nek komunitatean eguneroko bizitza normalizatua

garatu ahal izatea da, eta gainerako herritarrek be-

zala, aktiboki eta modu integratzailean parte hartu

ahal izatea», diote Aita Mennikoek. 

Helburu hori lortu ahal izateko, zentro soziosanita-

rioek diziplina arteko talde terapeutiko bat dute, psi-

kologiako, gizarte-laneko, terapia okupazionaleko

eta gizarte-integrazioko profesio-

nalekin. Guzti horiek, osasun-sare

espezializatuarekin koordinatuta

lan egiten dute, eta banakako erre-

habilitazio planak diseinatzen di-

tuzte. «Gizabanakoen gaitasunak

indartzeko, eta pertsona bakoitzak

eskatzen duen kanpoko laguntza

eskaintzeko eta bideratzeko, eta

ahalik eta bizi-kalitate egokiena

lortzeko». Pertsona bakoitzean oi-

narrituta egiten dute lana.

Hala ere, azpimarratu dute, «hel-

buru hori lortzeko ezinbestekoa da

interesdunak berak errehabilitazio prozesuan parte

hartzea». Horrez gain, beharrezkoa du gizabanako

bakoitzak bere ezaugarri pertsonalak

ezagutzea –gaitasunak eta mugak– eta, laguntza-

taldeen laguntzarekin, bizitzan

lortu nahi dituen helburuak ezar-

tzea: «Pertsona bakoitzak bere

bizi-proiektuan zer lortu nahi

duen entzunda, eta kontuan har-

tuta bakarrik, osasuneko profe-

sionalek lagundu eta orientatu

ahal izango dute kasu bakoitze-

an».

Beasaingo Zentroko psikolo-

goa da Agus Tena tolosarra:

«Gertatzen zaienaz hitz egitea

garrantzitsua da, osasun menta-

lari buruz hitz egiten dugunean

ASTEKO GAIA 

«Harrotasunez bete-
tzen nau, nik bezala,
eguneroko bizitzan
sufritzen duten, eta
laguntza gutxiago
duten beste 
pertsona batzuei la-
gundu ahal izateak»
IOSU LASA
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denok ditugu zalantzak». Gai honi naturaltasunez

eta beldurrik edo aurreiritzirik gabe heldu behar

zaiola azpimarratu du Tenak. «Denok entzun ditugu

eskizofrenia, nahasmendu bipolarra, depresioa, an-

tsietatea..., uste dut nahaste handia dagoela gizarte-

an. Batzuetan konnotazio negatiboarekin erabiltzen

diren terminoak dira», argitu du psikologoak. «Psiko-

patologia terminoaren etimologia ‘buruaren sufri-

mendua’ da, eta, beraz, ulertu behar da gaixotasun

horien atzean beti daudela sufritzen duten pertso-

nak, biografia batekin eta izen-abizenekin».

Lasak, «etsipen» eta «tristura pixka batekin» esan

du, «bada gutaz fio ez den jendea. Arraroak garela

uste dute, ez garela errealitatean bizi, ez eta erreali-

tatetik kanpo ere; baina gu mundu osoko errealitate-

an bizi gara, eta gainera bakoitzaren errealitatean»,

azaltzen du. «Jende atsegina dago, baina beste ba-

tzuk arazo hori duzula jakitean, saihestu egiten zai-

tuzte edo ekiditen ahalegintzen dira, eta ez dizute

kasurik egiten», gaineratu du.

Marraztetik erakusketara

Iosu Lasak herritarrak Tolosako 3 tabernan jarri duen

erakusketa ikustera animatzen ditu, eta «eskerrak»

eman nahi dizkio, beste behin ere, 3 tabernako Patxi

Egilazi, eman dion laguntzagatik; «oso jatorrak dira

eta asko laguntzen didate», erantsi du.

Ikusgai dauden lanak salgai daude, eta dagoeneko

batzuk saldu ere egin ditu. «Norbaitek barne-mundu

horren zati txiki bat erosi nahi badu ere. Iosuk mundu

hori ezagutzera gonbidatzen gaitu», azpimarratu

dute zentrotik.

Jendea harritu egiten dela koadroak ikusten adie-

razi dute Aita Menni zentrotik: «Tratuan eta irudika-

ASTEKO GAIA 

IRAGARKI LABURRAK

Zure iragarki laburra argitaratzeko 
Deitu 943 65 56 95 zenbakira, idatzi ataria@ataria.eus helbidera edo pasa ATARIA-ko bulegotik. 

Iragaki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.
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ASTEKO GAIA

tutako pertsonaietan arretaz begi-

ratu ondoren, ikuslearen arreta

erakarri, eta mundu oniriko batera

eramaten gaituzte, mezu inplizi-

tuak askatzeko asmamena areago-

tuz». Eta Lasaren lanak arretaz be-

giratuz gero, «nekez lortzen dugu

gu ados jartzea Iosuren benetako

asmoekin, begirada bakoitzak, adi-

men bakoitzak, eta, azken batean,

pertsona bakoitzak sentsazio des-

berdinak hautematen baititu».

Aurretik esan moduan, koadroak erosi egin dai-

tezke eta bildutako dirua, «etorkizuneko lanak fi-

nantzatzeko erabiliko da oso-osorik, eta, hala, La-

saren benetako pasioari euste-

ko», nabarmendu dute Lasaren

zentrotik. Hala ere, diru guztia-

ren %20 Aita Mennik Liberian

(Afrika) garatzen duen We Are

Like You proiektuari emango

diote, buru-eritasuna edo adi-

men-urritasuna duten emaku-

meentzako osasun instalazio

egokiak sortzeko eta manten-

tzeko.

«Harrotasunez betetzen nau,

nik bezala, eguneroko bizitzan sufritzen duten, eta

laguntza gutxiago duten beste pertsona batzuei

lagundu ahal izateak», dio Lasak.

«Denok entzun 
ditugu eskizofrenia,
nahasmendu 
bipolarra, depresioa,
antsietatea..., uste
dut nahaste handia
dagoela gizartean»
AGUS TENA

Juan Joxe Amiano
Mendizabal 

Altzoko Udaleko zinegotzi ohia

Zuk Altzoko herriaren alde egindako lana eskertu nahi
dizu Altzoko Udalak.Zuk egin zenuen bidea jatorra zen, eus-

kaltzalea eta herrikoia.
Mila esker Juan Joxe.

Altzoko 
Udalak

ALTZO, 2021eko irailaren 10ean
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Guretzako gunea.
Jatorri anitzeko 

emakumeen bilgune

G uretzako jatorri anitzeko emakumeak bil-

tzen garen gune bat da, elkarrengandik

ikastea helburu duena.

Bizi esperientziak partekatuz, kezkatzen gaituzten

gaiei buruz hitz eginez eta jakintzak partekatuz, el-

karrengandik ikastea da gure asmoa. Tolosaldeko

hainbat herritan osatzen dugu taldea, eta berehala

hasiko gara lehen saioak egiten.

Norentzat da?

Emakume orok parte har dezake. Jatorri askotako

emakumeak biltzen gara, elkarren artean ezagutu

asmoz. Besteen esperientziak entzuteko eta elka-

rrengandik ikasteko gogoa baino ez da izan behar. 

Zer egiten dugu saioetan?

Gure zalantzak, kezkak, ikuspuntuak eta esperien-

tziak partekatzeaz gain, elkar laguntzen dugu, peli-

kulak ikusten ditugu, tea hartzen dugu edota txan-

goren bat edo beste egiten dugu.

Zeren inguran hitz egiten da?

Saio bakoitzean gai bat edo gehiago finkatzen ditu-

gu. Adibidez: emakumeon eskubideak, zaintza la-

nak, jatorrizko herriko bizimodua, oraingo herrian

integrazioa nolakoa den, baliabide sozialen ezagu-

tza…

Ez dut inor ezagutzen.

Emakume berriak ezagutzea, elkarren arteko kon-

fiantzazko giroa sortzea eta herriaren parte izatea

ere bada gure helburua. Gerora, bada saioetatik

kanpo ere elkartzen denik!

ANOETA. 15:00-17:00. Udaletxean.

Hileko 4. ostiraletan.

• Irailak 24, urriak 29, azaroak 26 eta abenduak 17.

VILLABONA. 17:00-19:00. 

Mintzola, Subijana etxean.

Hileko 3. astelehenetan.

• Irailak 20, urriak 18, azaroak 15 eta abenduak 13.

IRURA. 10:00-12:00. Kultur etxean.

Hileko azken ostegunak.

• Irailak 30, urriak 28, azaroak 25 eta abenduak 14.

ZIZURKIL. 10:00-12:00. Kultur etxean.

Hileko azken asteazkenak.

• Irailak 29, urriak 27, azaroak 24

eta abenduak 15.

Informazio gehiagorako.

Izen-ematea doakoa da, eta nahi adina

saiotara etor zaitezke:

646 057 080 
migrazioa@tolosaldea.eus
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HERRIAN 
MARRAZTETIK,

ARTEAREN HIRIBURURA 

Josu Artutxa Dorronsoro

B adira euren lanak ezkutuan gordetzea

nahiago izaten duten artistak. Beste as-

kok, ordea, gustuko dute publiko zaba-

lak duen iritziaren berri izatea. Sare so-

zialak erreminta baliagarriak izan ohi dira, lagun be-

rriak egiteko ez ezik, baita era guztietako lanen

hedapenerako ere. Azken urteetan, gainera, eginda-

ko harremanetatik abiatuta, hamaika proiektu berri

sortu izan dira, batez ere, sortzaile askorentzat.

Halako zerbait gertatu zitzaion duela gutxi Julen

Iztueta diseinatzaile grafiko anoetarrari. Instagram

sare soziala baliatzen du berak, sortutako lan ia guz-

tiak bere jarraitzaileekin partekatzeko. Halaber,

munduko toki ezberdinetako argazkilari ugari eza-

Galerie 21 arte-galeriaren eskutik, ‘Art Off Hamburg’ kultur ekitaldien
barnean, abuztuan, Julen Iztueta sortzaile anoetarraren ‘Ispilu hutsak’
bilduma jarri zuten ikusgai Hanburgoko kaleetan. «Gatazkan dauden
pertsonaiak» aurkezten dituzten collage bihurtutako 50 kartel dira.
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gutzeko aukera ere izan du efektu fotografikoak ikur

nagusi dituen sare sozialaren bitartez. «Ezagututako

argazkilari horietako bat Hanburgokoa da, eta Gale-

rie 21 izeneko arte-galerian lan egiten du. Halako ba-

tean, nik Instagramen egindako argitalpen bateko

irudiak ikusi zituela eta, Art Off Hamburg kultur eki-

taldietan parte hartzea proposatu zidan», gogora-

tzen du. «Berehala eman nion baiezkoa».

Artea, musika, dantza eta literatura uztartu eta

sorkuntza ezberdinak kalera ateratzea helburu duen

kultur egitasmoa da Hanburgokoa. Arte-espazio in-

dependenteen elkarteak antolatzen du, eta aurten,

abuztuaren 13tik 21era bitarte luzatu zen. Iztuetak Is-

pilu hutsak izeneko erakusketa jarri zuen ikusgai. Co-

llage teknika erabiliz, 50 diseinu ezberdin osatu zi-

tuen, eta ondoren, kartel bilakatu, Alemaniako hiriko

kaleetan itsatsi ahal izateko. Guztira, 200 kartel eza-

rri ziren hormetan, collage bakoitzetik launa, A2 eta

A1 tamainetan. Ofizialki, erakusketak abuztuaren

21era bitarte irauten bazuen ere, Iztuetaren hainbat

kartelek luzaroan iraun zuten itsatsita, Art Off Ham-

burg ekitaldia iraileko lehen astera bitarte luzatu ze-

lako.

Hanburgotarren feedback-a

Anoetarrak, noski, ez zuen bertan egoteko aukera

galdu nahi izan, eta bere lanek ordurako sei egun ka-

lean itsatsita zeramatzatela heldu zen Hanburgora.

Hala, bertatik bertara izan zuen bere bildumak izan-

dako harreraren berri. «Esperientzia oso aberasga-

rria izan da. Hasieran, bertara joateko aukerarik izan-

go ez nuela pentsatzen nuen. Azken unean, ordea,

nire begiekin ikusi ahal izan nuen erakusketa, eta lau

egun igaro nituen bertan. Heldu nintzenerako, irudi

gehienak ondo mantentzen ziren, baina baziren bes-

telako materialekin nahastutakoak, puskatutakoak

edota ezkutatutakoak. Hori oso interesgarria izan

zen niretzat», aitortu du.

Hanburgon bertan, bere erakusketaren inguruan

gertatutako guztia dokumentatzen saiatu zen. Kul-

tur ekitaldietan parte hartu zuten sortzaile gehiago

ere ezagutu ahal izan dituela adierazi du Iztuetak.

ASTEKO GAIA 
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«Nire erakusketa bertan jartzera animatu ninduen ar-

gazkilaria ere aurrez aurre ikusteko aukera izan dut,

eta hiru egun igaro ditut berarekin. Gau batean, so-

beran geratutako kartel gehiago itsastea proposatu

zidan, eta hala egin genuen. Interesgarria izan zen,

une horretan ondotik igaro eta interesa azaltzen zu-

ten herritarrekin hitz egiteko aukera izan genuelako,

elkarren artean ezagutzak eta iritziak partekatu ahal

izan genituelako. Hala ere, ez nintzen guztiz eroso

sentitu, bonbardaketa moduko bat izan zelako», ai-

tortu du.

Kaleko trataeraren xarma

Iztuetarentzat lehen esperientzia izan da; lehen aldiz

ikusgai jarri ditu bere hainbat lan. Non, eta Hanbur-

goko kaleetan. «Oso interesgarria izan da nire lehen

erakusketa kalean izatea. Ekitaldi honek artea kalera

ateratzea du helburu, baita herritarrek kulturarekiko

duten interesa berreskuratzea ere. Proposamena

jaso nuenean, aukera ezin hobea iruditu zitzaidan

nire lana herritar horiengana gerturatzeko».

Izan ere, horrelako proposamen bat jasotzea, bere

obrak galeria batean aurkezteko aukera izatea baino

interesgarriagoa iruditzen zaiola nabarmendu du Iz-

tuetak. «Galeria batean, adibidez, bertako obrak

ikustera espresuki joaten da publikoa. Gehienetan,

artearekiko benetako interesa izaten dute, eta ikus-

katzen dituzten lan horiekiko ikuspuntu bat izan de-

zakete».

Bestalde, anoetarrak gustuko du kalean dagoen

materialarekiko herritarrok dugun errespetu falta.

«Kalean ez da galerietan izaten den distantziarik, eta

nekez topatuko duzu norbait obra bati luzaroan be-

gira. Askotan, kartelen ondotik igaro eta agian ez

gara ohartu ere egiten hor itsatsita daudela. Hanbur-

gon esaterako, nire kartelen gainean jarrita zeuden

ASTEKO GAIA 
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herritarrak ikusi nituen, eta horrek gertutasuna

transmititu zidan».

Lehen esperientzia modura, oso interesgarria izan

bada ere, halakorik berriz egingo balu, beste modu

batera egingo lukeela esan du. «Batez ere, Hanburgo

bezalako testuinguru batean, gehiago ezagutzen

dudan hiria delako. Kartelekiko kultura handia duen

hiria da, baina berriz halako zerbait egin beharko

banu, kalean dauden kartel horiekin lan egiten saia-

tuko nintzake, eta ez lehendik egindako lanak gero

bertan itsatsiz», nabarmendu du.

Errealitate propioari lotutako irudiak

Arestian esan bezala, collage motatako obrekin osatu-

tako erakusketa da Ispilu hutsak. «Egunerokotasuneko

irudiak hartu, itzuli bat eman eta egunerokotasun ho-

rretara beste modu batera itzultzea bilatu dut. Sor-

tzaile modura dudan ikuspuntua islatu nahi izan dut,

ikusleek gorputz puskatu eta berrosatu horien atzean

zer dagoen ulertu dezaten. Ispilura begira geratzen

garen bakoitzean, ikusten ditugun hutsune horiek iru-

dietara eramaten saiatu naiz», azaldu du. 

Unibertsitateko urteetatik, sorkuntza erabili izan du

Iztuetak bere identitatearen eraikuntzari buruz pen-

tsatu eta aztertzeko, baita horri buruz irakurtzeko ere.

«Genero ikuspuntuak eta maskulinitateari buruzko ira-

kurketak oso garrantzitsuak izan dira niretzat. Horre-

gatik, gorputz horiekiko obsesioaren eta identitatea-

ren edo sortze horren inguruan, hausnarketa hau egin

nahi izan dut. Aipatutako pentsamendu horrekin sor-

tzen ibiltzen naiz, eta ondorioz, sortzen ditudan lan ia

guztietan islatzen dira nire identitatearen eraikuntzari

buruzko pentsamenduak. Helburua ez da nire lanetan

niri buruz hitz egitea. Nik sortzen dudan hori ez baita

niri buruz, nigandik sortutako zerbait baizik».

ASTEKO GAIA 
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«Arazoei irtenbideak 
bilatzeko erreminta gisa
erabiltzen dut diseinua»
JULEN IZTUETA OLAIZOLA  
SORTZAILEA ETA DISEINATZAILE GRAFIKOA 

Josu Artutxa Dorronsoro

B atxilergo artistikoko ikasketak Beasai-

nen egin ondoren, Bilbon hasi eta Bar-

tzelonan amaitu zituen Arte Ederren

unibertsitate ikasketak Julen Iztueta

Olaizola (Anoeta, 1987) sortzaileak. Gaur egun, Vila-

nova i la Geltrun (Katalunia) bizi da, eta estudio txiki

batean lan egiten du diseinatzaile modura. Une ho-

netan, collage teknikan trebatzeko erabiltzen du

duen denbora librea.

Nola gogoratzen dituzu unibertsitateko urte haiek?

Estatu mailako beka bati esker –Seneca– joan nin-

tzen Bartzelonara, eta ikasketen azken urtea egin

nuen bertan. Beranduago master bat egin nuen, arte

hezkuntza eta kultura bisualari buruzkoa. Esperien-

tzia oso aberasgarria izan zen. Ikasketei esker, hiri

handiagoetara bizitzera joan eta lagun berriak egite-

ko aukera izan nuen. Gogo handia nuen, eta ikaraga-

rri areagotu zitzaidan lehendik nuen ezagutza apu-

rra.

Argi zenuen diseinatzaile grafiko izan nahi zenue-

la?

Ez. Arte ederretako ikasketetako tituluak ez zuen

bide bat edo beste zehazten. Diseinuaren inguruko

ikasgai asko nituen, baita pintura, argazkilaritza edo-

ta hezkuntzari lotutakoak ere. Hortaz, ahalik eta

gauza gehien probatzea erabaki nuen. 

Betidanik izan duzu gustukoa diseinua, edo nera-

bezaroan esperimentatu zenuen zerbait izan zen?

Ez nuen oso garbi zer nuen gustuko. Esperientzia

lortzea zen helburu nagusiena; gero, hainbat tekni-

katan aritzeak sormenerako nuen ezagutza eta abe-

rastasuna areagotu zizkidala ohartu nintzen. 

Gogoan duzu egin zenuen lehen lana edo zirribo-

rroa?

Haurra nintzenetik beti sortzen, marrazten eta mar-

gotzen aritu izan naiz; gerora ere, hala jarraitu dut,

maiztasun handiagoarekin. Hala ere, ez dut gogoan

zein izan zen fundamentuz egin nuen lehen lana.

Autonomo modura lan egiteaz gain, irakaslea zara

TecnoCampus (Pompeu Fabra) unibertsitatean.

Hezkuntzarako plataformak diseinatzen dituen enpre-

sa batean ari naiz lanean. Duela hiru urte, tipografiaren

inguruko masterclass bat egiteko aukera eskaini zida-

ten unibertsitatean, eta horrela suertatu zen, urtebete

Hiriburu bateko bizimoduak eta testuinguruak erakarrita, Bilbora eta
Bartzelonara joan zen ikasketak burutzera. Beti aritu izan da sortzen,
baina bereziki, azken urte eta erdian gozatu du, irakasle modura lan
egin bitartean, collage teknikan aurkitu baitu arnasa eta erosotasuna

ASTEKO GAIA 
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beranduago, ikasgai hori osorik irakasteko aukera. Ge-

roztik, lan horretan dihardut unibertsitatean.

Azken urte eta erdian bereziki irudiak sortzen aritu

zarela irakurri dut. Nolako urte eta erdia izan da?

Irakasle modura lanean aritzeaz gain, betidanik aritu

izan naiz ilustrazioak egiten, paraleloki. Ez da pande-

miaren ondorioetako bat izan. Halako batean, nahi-

gabe edo, collage-ak egitera igaro nintzen, mundu

horretan murgilduz. Bat-batean suertatu zen, eta az-

ken urte eta erdian izan da hain justu, baina nik ideia

hau buruan nenbilkien, lehendik ere, beti gorde izan

ditudalako aldizkariak.

Zer dela eta collage-a?

Nahiko ipurterrea naiz. Beti ibiltzen naiz gauza be-

rriak probatzen, eta beraz, inoiz ez dut batere garbi

izaten zein motatako diseinuak egin nahi ditudan,

ezta zein teknika landu nahi dudan ere. Hala ere, ilus-

trazio berriak egiteko inspirazio iturri bat behar nue-

lako ekin nion collage-ari. Aldizkarietako orriak

hausten eta gauza berriak sortzen hasi nintzen, eta

pixkanaka, lortzen nituen emaitzak oso interesga-

rriak zirela ohartu nintzen. Badirudi, asmatu dudala.

Oso eroso sentitzen naiz teknika honekin, eta oso

interesgarria iruditzen zait, batez ere, irudiz erabat

inguratuta bizi garen testuinguru honetan. Albisteak

edo bestelako testuak irakurtzen ditugunean, norbe-

rak bere erara ulertzen ditu; nik ere antzeko lana egi-

ten dut. Inguratzen gaituzten irudiak hartu eta ira-

kurketa propioa egiten dut. Ondorioz, nire barnean

sortzen diren nahasketa berriak izaten dira obren

emaitzak.

Nolakoa izaten da zure sormen prozesua? Nola ari-

tzen zara lanean?

Aldizkari asko erosten ditut, eta ia egunero, horiek

hausten eta aztertzen aritzen naiz. Gorputz motak,

posturak, koloreak… Behin hautsi eta aztertu ondo-

ren, puska guztiak nahasten ditut, gorputz berriak

sortu arte. Ezberdinak izan daitezen saiatzen naiz,

lortutako emaitzak aberasgarriagoak izateko.

Giles Lipovetzky, Joan Fontcuberta edo Guy De-

borden idatziak uztartzen dituzula diozu. Zertan

laguntzen dizute haien lanek?

Fontcubertak post-argazkilaritzaren inguruan egi-

ten dituen hausnarketak eta dituen iritziak oso inte-

resgarriak iruditzen zaizkit, gaur egungo kultura bi-

sualean gertatzen den guztiaz jabetzeko. Maskulini-

tatearen inguruan eta genero ikuspegiaren inguruan

hausnarketa ezberdinak egiteko ere balio izaten dit.

Masterra egin nuenetik, irakurketa horiek egitea gus-

tuko izan dut, horrek kutsatzen baitu nire sormena,

nik kontatu nahi dudana aberasten duelako. Hala ere,

nire lanetan influentzia horiek agertu ez daitezen

saiatzen naiz.
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Bestelako egileen collage-ak ere beti dira interes-

garriak. Instagram bitartez argazkilariekin hitz egi-

teko aukera izaten dudanez, nigana heltzen diren

egile ezberdinen lanak aztertzen saiatzen naiz, eta

oso gustuko dut sortzaile ezberdinekin iritziak tru-

katzea.

Baduzu beste erakusketa bat muntatzeko ideia be-

rririk buruan?

Hanburgoko proiektuak gauza asko mugitu ditu ni-

gan, eta beraz, badut nire lanak Euskal Herriro gertu-

ratzeko gogoa. Bestetik, Hanburgon egon nintzene-

an, hiru hilabeteko egonaldi bat egiteko proposame-

na jaso nuen, eta laster itzuliko naiz bertara.

Zein ezaugarri behar ditu diseinatzaile grafiko ba-

tek?

Arazoak aztertzeko tresna da diseinua. Askotan,

arazoei irtenbideak bilatzeko erreminta gisa era-

biltzen dut, eta horretarako teknika ezberdinak

erabili daitezke. Hala ere, esfortzu handia eska-

tzen du, arazoa nondik datorren aztertzeko edota

nork duen aztertzeko; beraz, enpatia lantzea oso

garrantzitsua da. Diseinuarekin, arazo horri irten-

bide bat aurkituko diogu, baina arazo hori uler-

tzen denbora eta tresna onak erabiltzea ezinbes-

tekoa da, emango diogun irtenbide hori onena

izan dadin. 

Egin duzun azken obra?

El Pais egunkariaren Semanal aldizkarian, Sa-

muel gazteari gertatutakoaren inguruan, zen-

baki berezi bat egin zuten, eta bertan ager-

tzen ziren argazkiekin osatu ditudan collage-

ak. 

Collage gustukoena?

Damien Blottiereren lanak oso gustuko ditut.

Anoeta, Hanburgo edo Bartzelona?

Ez nuke jakingo aukeratzen, eta beraz, ez

nuke bat aukeratuko.

Zure erakusketa bat jartzeko lekuren bat?

Anoetako kaleetan.

Liburu bat?

Aurten erosi dudan Collage de mujeres, Re-

beka Elizegirena. Emakumezko sortzaileen

lanak erakusten ditu eta oso interesgarria da.

Sortzaile izan ez bazina...

Ez nintzateke existituko.

MOTZEAN
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IRITZIA

20

L asai egon, iritzi artikulu honek ez dizu ezkon-

tzear zaudela lagunek egiten dizuten festa ho-

rien inguruan hitz egingo... Nahiago nuke ba nik

despedidamota horietaz hitz egin.

Zer moduz joan da zure uda? Ondo espero dut! Nire ka-

suan ez da oso oparoa izan. Hilabete konplikatuak izan

dira eta sentimenduak pil-pilean izan ditut ia une oro. Ne-

gar asko egin dut uda honetan. Negar gehiegi.

Uda mugitua izan dut bai baina ez niri gustatuko litzaidakeen mugimenduare-

kin: nire oso gertuko bi pertsona galdu ditut azken bi hilabeteetan eta horrek ze-

haro aldrebestu ditu nire planak eta nire eguneroko alaitasuna. Denbora gehiago

pasa dut hileta-elizkizun edo beilatokietan, taberna edo festa batean baino.

Hori gutxi balitz, datorren astean, erronka profesional berri bati ekingo diot

(oso gogotsu!) eta hortaz, azken hiru urteetan nire lankide izan direnak agurtze-

ko momentua ere iritsi da. Azken aste hauetan, mugikorrean gordeta ditudan ar-

gazki eta bideoak errepasatzen nabil. Zenbat momentu on pasa ditugun elkarre-

kin, zenbat barre, zenbat kafe tontakeriez hitz egiten genuen bitartean… izugarri

botako ditut faltan.

Ai ze zaila den despeditzea! Ze zaila den maite dituzun lagun, familia eta lanki-

deez agurtzea. Beti esan izan ohi da, ez gaituztela despedida edo agurretarako

prestatzen. Nik oso gaizki pasatzen dut. Negar malko ugari botatzen ditut nor-

baitez agurtzen naizenean, eta zer esanik ez, azken agurra baldin bada.

Azken batean, oroitzapenei eustea baino ez zaigu geratzen despedidak modu

errazago batean digeritu ahal izateko. Eskerrak whatsapp audio eta mezuei, es-

kerrak egiten ditugun argazki eta bideo guztiei… Hilabete hauetan asko lagundu

didate dolua, beste era batera eramateko.

2021ari geratzen zaizkion lau hilabete hauei nitaz ahazteko eskatuko nieke. Ez

dut beste agurrik edo albiste txarrik jaso nahi. Kolpe dezente daramatzat azke-

naldian eta bolada batez lasai egotea ere tokatzen zait.

Hau ez da ATARIAko nire despedida (hori espero dut behintzat!). Etorriko dira

gehiago. Bitartean, zaindu zaitezte eta gozatu zuen ingurukoez.

ALEX PADILLA 
KALEZALE 

AMORRATUA

Despedidak

Azken batean,
oroitzapenei
eustea baino ez
zaigu geratzen
despedidak
modu errazago
batean 
‘digeritu’ 
ahal izateko
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N ereak hondar-

tzarako plana

egin du. Toalla

pausatu orduko

aldameneko bikotearen elka-

rrizketa ozen samarrak inba-

ditu dio lasaitasuna. Tonu

gartsu eta hizketa moldeak

ez du zalantza handirik uz-

ten. Gazteak, ez dituzte hogeita bost izango. Da-

torren ikasturteari buruz ari dira. Bata zalantzati

mintzo da, egin nahi duen masterra garestiegia

nonbait, eta gustukoa izango duen jakiterik ez…

Hobe agian beste baterako uztea. Besteak orduan

Au Pair ume zaintzailearen aukera aipatu dio, in-

gelesa ikastearekin batera atzerrian egoteko au-

kera ez litzateke txarra. «No sé, no sé», kidearen

erantzuna. Isilunea. Aholku emaileak orduan bere

asmoak arrapaladan bota dizkio, halako harrota-

sun ondo disimulatu batez. Marketin kurtso bat

egingo duela ingelesez, C1 maila (ez, ez euskara-

koa) nota onaz gainditu baitu eta gaitasun nahi-

koa izango duelakoan... eta gainera horrek curri-

culumean zer ondo emango dion. Orain ez, baina

kasik hurrengo urtean frantsesari helduko diola.

Badoaz uretara.

Nereak ezin izan du irribarre txikia saihestu. Go-

goan du unibertsitateko karrera amaitu ostean sen-

titu zuen  bertigoa. Lanerako jauzia ez zitzaion hain

erraza egin, eta denbora intermitente hori lauzpa-

bost ikastaro egiteko aprobetxatu zuen, ditxosozko

curriculuma puzteko. Proiektuak zituen, hau egingo

dut eta beste hura; atzerrira ere joatekotan egon

zen, baina lan aukera ustel batek hegoak ebaki ziz-

kion. Bizitzaren herenera helduta, ez ditu esandako

erdiak bete. Zirkunstantziek beste norabide bat

hartzera behartu zuten, eta damutzen ez den arren,

oraindik geratu zaio egin gabekoaren pena.

Nereak argi du aurreko bikoteak berak baino

ikasketa maila altuagoa izango duela, halakoa da

lehiakortasuna gizartean. Horregatik gustura

esango zizkien pare bat kontu. Hartzeko laaaaa-

sai, ahal dela esperimentatzeko eta probatzeko,

munduko denbora guztia dutela aurretik, faktu-

rak ere ordainduko dituztela geroago ere. Eta

ezarritako helburu guztiak betetzen ez badituzte

ere, ez dela ezer pasatzen, ez daitezela sentitu

ezdeus edo frakasatu. Bizitzak jirabira asko di-

tuela, eta batzuetan komeni dela eraman zaitzan

uztea.

Haize brisa ederra sartu da. Oso polito geratu

zaio esan gabeko aholku sorta. Enegarrenez

ohartu da besteentzat dituela beretzat nahi lituz-

keen hitzak.

OLATZ 
PEÑAGARIKANO 

Esan gabekoak

Haize brisa ederra sartu da. Oso polito geratu zaio esan gabeko 
aholku sorta. Enegarrenez ohartu da besteentzat dituela 

beretzat nahi lituzkeen hitzak.
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22

Meloi zopa

AINTZANE 
ARTOLA 

U dako fruta bat baliatuta egingo dugu

gaurko errezeta. Oraindik bero egunak

geratzen zaizkigula pentsa dezagun, ja-

rraian errezeta fresko bat. 

Askok meloia urdaiazpikoarekin jango genuen noiz

edo noiz; honakoa beraz errezeta horren bariante bat

dela esan genezake. Zopa moduan hartuko dugu eta

fresko-freskoa, salmorejoa edo gazpatxoaren antzera.

Lehenik eta behin, meloia prestatuko dugu, azala

kenduko diogu. Haziak ere kenduko dizkiogu. Esan

beharra dago, meloia helduta baldin badago, harik

eta hobeto, gero irabigailutik pasa beharko dugu eta. Jarraian beraz, irabiagailutik pasako dugu gure meloia,

irabiatuak egiteko baso handi horietako tresnaren bat baldin badugu lana erraztuko digu, edota sukaldeko ro-

bota. Beste aukera bat da, bol handi batean jartzea eta ondoren, eskuzko irabiagailua pasatzea. Erabat likidoa

bihurtu arte, eraginez ariko gara.

Zopa bihurturik dugunean, gure meloiari esne-gaina gehituko diogu. Eta berriro ere irabiatuko dugu, ez

gehiegi; ez baitugu esne-gaina loditzea nahi, nahastea da lortu nahi duguna. Gure nahasketari, gatza eta azu-

krea botako dizkiogu, neurri berdinean. Eta gustukoa baldin badugu, pipermin beltza ere gehituko genioke

pauso honetan. Gure zopa prest egongo litzateke honenbestez. Garrantzitsua da hotza hartzea, horretarako

ordu pare batez hozkailuan utziko genuke.

Ukitu berezia urdaiazpikoarekin emango diogu. Urdaiazpikoak bere horretan gozotasuna emango dio, ohitu-

ta baikaude urdaiazpikoa gordinik jatera. Baina kasu honetan, kurruskari moduan prestatuko dugu. Horretara-

ko, platera batean sukaldeko mahai-zapi zurgagailua jarri, eta gaine-

an urdaiazpiko xerrak zabalduko ditugu, eta gainean berriro ere pa-

pera jarriko diogu. Mikrouhin labean sartuko dugu, minutu pare

batez, gehienez. Paperak urdaiazpikoak askatutako koipea xurgatu-

ko du. Honela xaflak kurruskari moduan geratuko zaizkigu.

Geratzen zaigun bakarra aurkezpena litzateke. Bakoitzarentzat bol

bat prestatuko genuke, zoparekin. Eta gainean, urdaiazpiko kurrus-

karia gehituko genioke, zatitxoetan. Honela gure zopak puntu gazi

hori hartuko luke.

OSAGAIAK

- Meloia (erdia).
- Esne-gaina (150 ml).
- Gatza (koilarakadatxo erdia).
- Azukrea (koilarakadatxo erdia).
- Pipermin beltza.
- Urdaiazpikoa (Lau xerra).
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Beti gelditzen dira galderak tintontzian:
galderarik sakonenak,
erantzunik sakonenak,
jaurtitzen ez diren harriak,
jaiotzen ez diren pertsonak,
edo ezpainetan lorerik gabe gelditzen direnak,
hitz egiten ikasten ez duten hezurrak,
isiltzera iristen ez diren isiltasunak,
poemarik edo konstelaziorik gabeko bizitzak.
Beti dago zerbait erdibidean gelditzen dena,
ahanzten den bitartean gogoratu beharreko zerbait,
eskura iritsi ez ziren keinuak,
loratu ez zen bataio-musua,
amildegian behera galdu zen egia hura.
Ez iezaiozu erremediorik jarri nahi galdutakoari:
inoiz esango ez duzun horretan datzate
bizitzaren gauza ederren guztiak.

OLERKIA

23

Beti gelditzen dira
galderak tintontzianKARLOS LINAZASORO

POETA
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AGENDA

AGENDA

ZIZURKIL
MELOREN ASTEBURU KULTURALA

16:00. Trial bizikleta zirkuitua
gaztetxoentzat, Danenako pasea-
lekuan. 
18:00. Irene Caminos eta Jabier
Alonsoren bizikleta erakustaldia,
Danenako pasealekuan. 
19:30. Skabidean taldearen kon-
tzertua, Joxe Arregi plazan. 
Gonbidapenak eskuragarri
egongo dira udal bulegoetan.

LARUNBATA
IRAILAK 11

AMEZKETA
BISITA GIDATUA

18:00. Argi ezkutuaren bila izen-
pean, herritarra den Agurtzane
Garmendiak egingo du bisita gi-
datua. San Bartolome elizaren
atzeko aparkalekua da bisitarien
topagune eta abiapuntua, eta
obretan egon den eta udalak guz-
tiz berritu duen Ierabizkar errotan
amaituko dute bisita. Aldez aurre-
tik erreserba egitea ezinbestekoa
izango da. 657 370 156 telefono

zenbakira deituz edo WhatsApp
mezua bidalita. Ohiko sarrera hiru
eurokoa izango da, eta murriztua
den kasuan, 1,5 euro ordaindu be-
harko da. Lau urtetik beherako
haurrentzat doan izango da. Eta
gehienez ere 20 pertsonako tal-
deak osatuko dituzte.

ANOETA
BISITA GIDATUA

10:00. Basagainera bisita gidatua.
Izen-ematea kultura@anoeta.eus
edo liburutegian. 10:00etan pla-
zan edo 10:45ean, Basagainen.

BEDAIO
AZKEN MUGA

11:00. III. Aralarko Artzain Gazta
Txapelketa. 
11:30. Ibilbide antzeztua. Suak ha-
rrotuz (Arribeko Udala). 
12:00. Herri kirolak: Amezketa –
Araitzeko bailara.Aizkolariak Iker
Vicente/Ibai Zoroa eta La-
rrañaga/Txomin Amundarain.
16:30. Bertso saioa. Julio Soto,
Maddalen Arzallus, Anjel Maria
Peñagarikano, Andoni Egaña eta
Oihana Iguaran. Gai jartzailea:
Imanol Artola felix. Zaraten.

OSTIRALA
IRAILAK 10                     

ALTZO
KONTZERTUA

19:00. Alaitz Artolaren kontzer-
tua, Altzo Azpiko elizan. Gonbi-
dapenak Altzoko ostatuan
eskuratu daitezke.

IRURA
DANTZA IKUSKIZUNA

20:00. Kimua Dantza Kolekti-
boak genero-ikuspegiaren ingu-
ruko lanketa, originala bezain
berritzailea den dantza ikuskizun
eta mediazio parte-hartzailez
osatutako kale ikuskizuna eskai-
niko du: GenEroa. Gonbidapena
beharrezkoa da. San Migel pla-
zan.

TOLOSA
ELKARRETARATZEA

18:30. Sultana Haya bizirik! leloa-
rekin elkarretaratzea Tolosaldea
Sahararekin elkarteak deituta,
Trianguloan.
KULTURA PLAZARA

20:00. Neomak taldearen kon-
tzertua, zezen plazan. Sarrerak
Kulturaplazara.eus webgunean
eskuratu daitezke dagoeneko.
KONTZERTUA

22:30. Viva Belgrado Kordobako
taldearen kontzertua, Bonbere-
nean. Sarrerak dagoeneko agor-
tuta daude (8 euro).
OHE ELASTIKOAK

10:00-20:00. Ohe elastikoak
izango dira Trianguloa plazan.
Fitxa bat (euro bat), hiru fitxa (bi
euro) eta zortzi fitxa (bost euro).
Astelehen goizak doan izango dira
herritar guztientzat. Gonbidape-
nak orduka emango dira, eta
Bibe.me plataforman eskuratu ahal
izango dira. Pertsona bakoitzak
gehienez hiru gonbidapen hartu
ahal izango du ordu bakoitzeko.
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AGENDA

ELDUAIN
ZIRKOA

18:00. Zirku antzerkia: Baldin
bada. Argazki estudio ibiltaria
(herritarrei erretratuak).

TOLOSA
ZINEA

19:00. Nora pelikula eskainiko
dute, Leidorren. Bonutik kanpo.
KULTURA PLAZARA

20:00. Limoiak udan 2021 birako
Izaroren kontzertua. Sarrerak 
Kulturaplazara.eus webgunean
eskuratu daitezke dagoeneko.
Zezen plazan.

ZIZURKIL
MELOREN ASTEBURU KULTURALA

11:00-13:00. Marrazki eta argazki
lehiaketen erakusketa. 
13:00. Marrazki eta argazki lehia-
keten sari-banaketa. 
13:00. Patata tortila lehiaketa.
Izena eman beharko da udal bule-
goetan, irailaren 10a baino lehen.
16:30. Bingo musikatua, Joxe
Arregi plazan. 
19:00. Gazte kaleko antzerki-dan-
tza ikuskizuna (Hika teatroa eta

Oinkari dantza taldea), Pedro
Maria Otaño ikastetxean. 
Gonbidapenak eskuragarri egongo
dira udal bulegoetan.

IGANDEA
IRAILAK 12

AMEZKETA
BISITA GIDATUA

12:00. Argi ezkutuaren bila izen-
pean bisita gidatua. San Bartolome
elizaren atzeko aparkalekua da bi-
sitarien topagune eta abiapuntua. 

ELDUAIN
KONTZERTUA

17:00. Et Incarnatus taldearen kon-
tzertua, Sales baserriko belardian.
Musikari gonbidatuak: Iñaki Die-
guez, Gorka Benitez, Leturia. Egu-
raldi txarra bada elizan, aforo
mugatuarekin eta gonbidapenekin.

GAZTELU
DANTZA IKUSKIZUNA

19:00. Gazteluko Kultura Batzor-
deak antolatuta, GenEroa dantza
ikuskizuna, Kimua dantza kolekti-
boak eskainita. Bertara joateko

beharrezkoa izango da izena
ematea: 600 08 03 70.

LIZARTZA
IKUSKIZUNA

18:30. Koldo Arakistain Irazusta
zarauztarrak eta Irati Gonzalez
Jaimerena irundarrak osatzen
duten Berdinki zirku garaikide
konpainia. Mikra ikuskizuna.

TOLOSA
ZINEA

16:00. Spirit: Indomable haurren-
tzako pelikula, Leidorren.
19:00. Nora pelikula eskainiko
dute, Leidorren. Bonutik kanpo.

ZIZURKIL
MELOREN ASTEBURU KULTURALA

12:45. Bukalai dantza taldearen
emanaldia, Joxe Arregi plazan.
17:30. Tonbola ikuskizuna (Hika
teatroa), P.M. Otaño ikastetxean. 
19:30. Ez da kasualitatea bertso-
saio musikatua, Joxe Arregi plazan. 
21:00. Bokata afaria, Joxe Arregi
plazan. Izena eman beharko da,
kuadrillaka, udal bulegoetan, irai-
laren 10a baino lehen.

ASTELEHENA
IRAILAK 13

ALEGIA
BILERA

18:00. Kultura batzordeak ikastur-
teko lehen bilera egingo du. He-
rriko kultur eskaintzari bultzada
emateko. Kultur etxean.

TOLOSA
ODOLA EMATEA

16:30. Gipuzkoako Odol Emaileak
deituta, odol emateak egingo dira
Tolosan. Odola eman nahi duenak,
hitzordua hartu behar du astele-
hen goizean 08:30-14:00 bitar-
tean. 
ZINEA

19:00. Nora pelikula eskainiko
dute, Leidorren. Bonutik kanpo.
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ERREPORTAJEA

BEDERATZI EGUN,
ETA EHUNKA FILM 
Gaur zortzi abiatuko da 69. Donostia Zinemaldia eta asteazkenetik
programazioa ikusgai dago www.sansebastianfestival.com helbidean.
Aukeraketa egiterakoan zine zaleek non begiratu dezaketen azaldu
dute zine jaialdia gertutik ezagutzen duten Irene Larrazak eta Alain
Rekondok; gauza berriak ikusteko irrika izatea jo dute giltzarritzat.

Jon Miranda

N orberak diseinatu behar du bere Zine-

maldia.». Irene Larraza Etxepare Euskal

Institutuko zuzendariaren hitzak dira.

Ikuspegi ezberdinetatik ezagutzen du

Donostiako zinema jaialdia, kazetari lanak egin izan

ditu bertan eta komunikazio alorrean jardun izan du

aurkezpenak eta solasaldiak gidatzen. Gaur egun,

Etxepareko zuzendari gisa, Zinemaldiaren adminis-

trazio kontseiluan hartzen du parte. Ardura batean

edo bestean egon, Larraza tolosarrak ez dio inoiz utzi

filmak ikusteari: «Niretzat hitzordu garrantzitsua da,

ezohiko toki bat egiten diot zinemari. Iruditzen zait

arreta pixka bat jarriz gero, benetan oso gauza inte-

resgarriak ikus daitezkeela Zinemaldian, urtean zehar

aurkitzen hain errazak ez direnak».

Alboko sailetan murgiltzea eta gauza berriak des-

kubritzea du gogoko Etxepare Euskal Institutuko bu-

ruak. «Askotan asmatuko duzu eta beste batzuetan

ezustekoak hartuko dituzu, baina ikasi beti egiten

duzu». Sail Ofizialetik apartekoak aukeratzen ditu La-

rrazak, baina Alain Rekondo TOLOSALDEKO ATARIAko

zine adituak, jartzen du arreta urrezko maskorra ira-

bazteko lehian: «Garai batean epaimahai gazteko

kide izateko aukera izan nuen, eta orduan bai, Sail Ofi-

zialekoak eta beste pelikula asko ikusteko aukera iza-

ten nuen egunero. Orain, saiatzen naiz Sail Ofizialeko

pare baten filma ikusten. Kursaalen giroa berezia iza-

ten da eta ikustaldi horietako askotan zuzendari eta

aktoreek hartzen dute parte. Solasaldi horiek jarrai-

tzea ere gustatzen zait». 

Aurten Fernando Leon de Aranoaren El buen pa-

trón eta Manuel Martin Cuencaren La hija estreinatu-

ko dira Sail Ofizialean eta Rekondok bi horiek ikuste-

ko ahalegina egingo du. Larraza gogoz dago sail ho-

rretan lehiatuko den Maixabel filma ikusteko. Iciar

Bollainek zuzendutako lana Maixabel Lasaren bizipe-

netan dago oinarrituta. 2000. urtean ETAko talde ba-

tek haren senar Juan Mari Jauregi Gipuzkoako gober-

nadore zibila izandakoa hil zuen Tolosako Fronton ka-

fetegian. Besteak beste, Tolosako Casino elkartean,

Plaza Zaharrean, Trianguloa plazan edota San Fran-

tzisko pasealekuan filmatu zituzten pelikularen iru-

dietako batzuk joan den udaberrian.

Rekondok eta Larrazak, biek aipatu dute Perlak

saila. Beste zinema jaialdietan sariak irabazi izan di-

tuzten filmak botatzen dituzte bertan. «Berme bat

da, badakizu bertan ikusiko duzun pelikulak izango

duela zerbait interesgarria», esan du zine adituak. Ju-

lia Ducournau zuzendariaren Titane filma ikusteko

gogoa du Rekondok aurten: «Bere lehen pelikula

asko gustatu zitzaidan eta bigarrengo honek Canne-

sen saria irabazi du, pelikula berritzailea da eta arris-

kua hartu omen du zuzendariak». 

Wes Andersonen The French Dispatch eta Zabalte-
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gin eskainiko duten Gaspar Noeren Vortex ere go-

mendatu ditu Rekondok. Zuzendari berriak sailean

ere sartu-irtena egiteko asmoa du: «Gustuko dut ur-

tean sail honetako pare bat filma ikustea. Normalean

zuzendaria aurrez ez ezagutzeak arriskua hartzea

dakar, baina hori ere badu Zinemaldiak. Batzuetan

asmatu egiten da eta besteetan ez. Hori bai, bestela

ikusiko ez genituzkeen gauzak ikusteko aukera ema-

ten digu jaialdiak eta hori ere polita da». 

Kimuak programari saria

Zinemaldian ikusgai izaten diren filmetako gutxi iris-

ten dira gero zine areto komertzialetara. Dena den,

Larrazak Tolosaldean dugun luxu bati buruz hitz egin

du, Tolosako Zine Klubaz: «Sail ezberdinetatik pasa-

tzen diren film interesgarriak berreskuratzen dituzte

urtean zehar. Nik Zinemaldiaren jarraipen gisa uler-

tzen dut zine klubekoa». 

Euskal Herrian ekoitzitako hamazazpi lan emango

ditu aurten Donostiako Zinemaldiak. Zinemira sailak

hamabi lan jasoko ditu; horietatik zazpi, estreinaldi

erabatekoak. «Euskal ekoizpenak pantaila handian

ikusteko aukera urria izaten da eta horretarako aukera

ematen du Zinemirak», esan du Larrazak. Rekondori

Iker Elorrietaren El radioaficionado filmak eman dio

arreta eta bere zerrendan apuntatu du. «Batzuetan si-

nopsiak dioena irakurrita gidatzen naiz, beste ezagu-

Jose Luis R
ebordinos aurtengo kartela aurkezten. D
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tzarik ez dudalako eta kasu honetan deigarria iruditu

zait Elorrietarena». 

Aurten Zinemaldiaren antolatzaileek jakinarazi

dute, Kimuak programari emango diotela Zinemira

saria. 1998an sortu zen programa, eta euskal film la-

burrak Espainian eta nazioartean sustatzea, zabaltzea

eta banatzea du helburu. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi-

ko Filmategiak eta Etxepare Institutuak bultzatzen

dute Kimuak. «Hasierako asmoa film laburrak bultza-

tzea eta horien ekoizpena xaxatzea zen. Baina gaur

egun programa gisa sendotu da eta nazioarteko jaial-

dietan gure zinema erakusteko erabiltzen dugu. Mun-

du osoko ehun jaialdi baino gehiagotan erakusten da

eta zabalkunde horretan, jakina, laguntzen du Etxe-

parek. Uste dut gaur egun film luzeetan ikusten ditu-

gun zuzendari eta talde teknikoak film laburrak egiten

hasi zirela eta eskola inportantea izan dela haientzat

Kimuak. Ezinbesteko leiho bat izan da gure zinema-

gintzarako», esan du Larrazak.

Sail bakoitzak emango du berea eta norberak osatu

beharreko menurako hasierako plater egokia izan lite-

ke Las huellas de elBulli Culinary Zinema saila inaugu-

ratuko duen filma. Iñigo Ruizekin batera, Jose Larraza

tolosarrak Movistar+ katearentzat zuzendu du doku-

mentala. Hasierakoa dastatuta, nahi adina plater izan-

go da aukeran datorren ostiraletik aurrera Donostiako

Zinemaldian. 
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Irati Saizar Artola

Hiru hamarkada inguru daramatza Edurne Ormaza-

bal Azpiroz (Tolosa, 1963) kazetariak Zinemaldian

aurkezle lanetan. Garai batean irekiera gala ere aur-

kezten zuen, baina azken urteetan Donostia Hiria Pu-

blikoaren Saria eta amaiera gala aurkezten dabil.

Aurten ere, hutsik egin gabe oholtzan izango da.

Ohiko aurpegia da zurea Zinemaldian.

Badira urte mordo bat, bai. Oraindik ere ilusio handiz

hartzen dudan urteroko hitzordu bat da niretzat.

Beti da desberdina, nahiz eta kanpotik horrela ez iru-

ditu. Alde batetik, urte osoan ikusten ez ditudan la-

gun eta lankideekin topatzeko une bat da, eta beste-

tik, urtero badira inkorporazio berriak edo aktore be-

rriak. Urtez urte gauza berri bat da, eta era berean

errepikatzen dena. Oraingoz, ilusio handiz egiten

dudan zerbait da.

Zinemaldia gerturatu ahala deitu egiten dizute aur-

kezle lanak egiteko? Edo gauza jakina da zu izango

zarela?

Zinemaldiako zuzendaria den Jose Luis Rebordino-

sek esan zidan berak kargu horretan jarraitzen zuen

bitartean eta nik nahi banuen behintzat, Zinemaldia

aurkezten jarraituko nuela. Lan horrekin kontatzen

dut egun, eta pozik nago.

Prestatuta zaudete aurtengorako?

Lantaldeak hilabete inguru darama horretan lanean,

buru-belarri. Nik, orain, irekiera egiten ez dudanez,

beranduago inkorporatzen naiz.

Zure lana gidoi bati lotutakoa izaten da?

Bai, hori da. Urte batzuetan neronek idatzi izan dut

gidoia. Aurten, iaz bezala, Harkaitz Cano idazlea

izango dugu luxuzko gidoigile. Buruz ikasi ohi dut gi-

doia; erraztasuna dut horretarako.

Inprobisaziorako ez duzu tarterik, beraz?

Inprobisazioa betiere testua aurretik landu duzune-

an egin dezakegu. Hori aspaldi ikasi nuen. Segurta-

sun handiarekin ateratzen zarenean oholtzara, daki-

zunean gidoia ondo ikasi duzula eta sarrerak eta irte-

erak noiz izango diren ederki dakizunean, hor

ELKARRIZKETA

«Oraindik ere 
ilusio handiz 
hartzen dudan 
urteroko hitzordu
bat da»
EDURNE ORMAZABAL 
KAZETARIA
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badaukazu inprobisaziorako aukera. Baina betiere

aurretik lan eginda.

Zenbateko tartea izaten duzue gidoia ikasteko?

Desberdina da kasu bakoitzean. Donostia Saria as-

koz laburragoa izaten da eta ez da behar hainbeste-

ko aurrerapena. Klausurakoa, aldiz, bi egun lehenago

izaten da. Garai batean, irekiera egin behar izaten

nuenean, gutxienez hiru asteko denbora-tartea es-

katzen nien. Gainera, eguneroko lanekin bateratu

behar izaten da eta beraz, zenbat eta denbora

gehiago izan, errazago.

Sarituak nortzuk diren jakitean, sekretua ondo gor-

detzen duzu?

Lehen, egia da azkeneko prentsaurrekora arte gor-

detzen zirela Donostia Sariak, baina nik uste Jose

Luis Rebordinos zuzendaria denetik denbora gehia-

gorekin iragartzen direla sari horiek. Jakin bai, gidoi-

rik ez izan arren, lehenago jakiten nuen eta sekre-

tuan gorde behar izaten nuen. Gainera, kontratua si-

natzerakoan konfidentzialtasun klausula bat

daukagu.

Nolako Zinemaldia dator aurten?

Zinemaldiaren aurkezpenean Rebordinosek esan

zuen iazko edizioaren eta edizio ‘normal’ baten arte-

koa izango dela. Iaz baino jende gehiago izango da;

izan ere, iaz gonbidatu edota prentsa gutxiago ze-

goen Donostian eta aurten, nik uste, alde horretatik

jende gehiago etorriko dela. Hala ere, zine aretoetan

edukiera ohikoa baino txikiagoa izatera behartuta

gaude, eta zine aretoetatik kanpo festarik eta jairik

ez da egongo.

Alfonbra gorria gurutzatuko duzu zuk ere. Prest

duzu jantzia?

Oraindik ez dut aukeratu. Diseinatzaile donostiar ba-

ten soinekoak dagoeneko ikusi ditut eta gutxi gora-

behera buruan daukat bat, baina gauza gehiago ere

ikusi nahiko nituzke eta aukeratuko dut aurtengoa

ere.

Filmak ikusteko baino alfonbra gorriaren zain jen-

de gehiago egoten da?

Denetarik izaten da. Askotan gertatu izan zait, zure

lana baino soinean daramazun soinekoa deigarria-

goa izatea. Oraindik ere, emakumezkoetan gehiago

gertatzen da gizonezkoetan baino. Baina tira, aukera

polita da bestela inoiz jantziko ez zenituzkeen soine-

ko edo bestelakoak janzteko. Nik behintzat disfruta-

tzen dut.

Nolakoa da Zinemaldia barrutik?

Urduritasuna, lan asko, ordu asko dira. Gauza asko

eta asko gertatzen dira momentu oro eta oso zaila

da ikuspegi oso bat izatea. Garai batean, behin Zine-

maldia amaituta, langile guztien arteko afari bat egi-

ten zen, eta afari horretan ohartzen zinen inoiz ikusi

gabeko langile mordoa zegoela lanean Zinemaldian

zehar, eta ez zenekien zertan ari ziren ere. Atzean

jende asko dago lanean, ez aurpegia ematen dugu-

nok bakarrik.
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro aldakorrarekin jarraituko
dugu. Goizean eta arratsaldeko
lehen orduak arte zeruan hodei
asko agertuko da eta tarteka euri
pixka bat egingo du, bereziki egu-
neko erdiko orduetan. Arratsalde-
an atertu eta ostarteak zabalduko
dira, bereziki azken orduetan. Hai-
zeak goizean iparraldetik joko du,
arratsaldean aldiz ipar-ekialdetik.
Tenperatura jaitsi eta altuenak ez
dira 22-24 gradutik pasako.

LARUNBATA
Giro eguzkitsua bueltan izango
dugu. Goizean goi-hodei fin ba-
tzuk salbu, zeruan urdina nagusi-
tuko da. Arratsaldean bero-hodei
batzuk garatuko dira, baina ez du
ekaitzetara joko eta eguraldi la-
saia izango dugu egun osoz. Hai-
zeak goizean hego-ekialdetik joko
du. Arratsaldean aldiz ipar-ekial-
dera aldatuko da. Tenperatura igo
egingo da eta balio altuenak 25-
26 gradutan errendituko dira.

IGANDEA
Giro ederrarekin jarraituko dugu.
Goizean berriz ere goi-hodei ba-
tzuk ikusiko dira zeruan, baina ez
dute inolako garrantzirik izango.
Arratsaldean bero-hodeiak gara-
tuko dira, baina larunbatean beza-
la ez du ekaitzetara joko eta egu-
raldia lasaia izango da. Haizea
goizean aldakor ibiliko da, hego
puntu batekin. Arratsaldean ipa-
rraldera aldatuko da. Tenperatura
beste pixka bat igoko da, balio al-
tuenak 27-28 gradutan errendituz.

IRAILAK 10, OSTIRALA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu. 
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.

IRAILAK 11, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez. 
Euskal Herria, 3.
943 67 09 15.

IRAILAK 12, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Maria Jose Santamaria. 
Nafarroa etorbidea, 2. 
943 65 46 10.

IRAILAK 13, ASTELEHENA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

FARMAZIAK

EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO
FARMAZIA: TOLOSA. 
LURDES AZPIROZ GALARZA. 
LARRAMENDI, 6. 943 67 51 18.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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