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Lekua eta argia
Iker Perez Goiri

Harri bat zutitu eta besteengandik bereizi, lurralde bat izendatuz eta zeinua
eginez: “Espazio zabal batean harri bat bertikalean jartzeak lehenengo ekintza
eskultorikotzat hartu daiteke”, diosku William Tuckerrek.1 Harri bertikal
hura, berorren presentziagatik, ikusmen sakratu bat da, kontzientzia baten
isla. Harrespilak eta iruinarriak, dolmenak eta estelak, antzinateko egoitzak
dira, ego(i)-hitz, parlamentuak: harri-materiari emandako ikus-gai izaera,
eraikitako materia horri begi emateko altxatuak. Gertaera estetiko bat da,
materia donesten eta bizitzaz dohaintzen duen ekintza baten ondorio.
Paisaia egiten da harrian, mitoaren maila guztiak biltzen dituen lurraldea,
fisikoa zein espirituala, materiaren orografia eta tolesdura hauetan leku eginez,
eta irudia sortuz.2 Beraz, irudi ororen eraikuntza harri hauen zutitzearen
bezalakoa da, kontzientziaren ekintza bat. Lehenbiziko geografiaren
haragitzea eta horregatik haren matrizea. Iturburuan dauden garaiekin lotzen
duen atalasea: “Estatua-harri horretan lehenbiziko formak daude, lehenbiziko
hitzak, lehenbiziko logosa”.3
Jorge Oteizak, Aita Donostiaren omenean, Agiñan eraikitako estelak
paisaiaren memoria hauxe hartu eta bertara egiten du. Jasotako harrespil
honetan ematen da eskultoreak bilatzen zuen maila goreneko komunikazioa,
non dena lehenengo aldiz gertatzen den, ikusmenera agertuz: “Harriaren
zirkulu sakonak argi-ontzi baten antzera funtzionatzen du, ontzi baten antzera,
eguzki-zikloa xurgatzen eta islatzen duen argizuloa bat da, (…) argiak hustu
eta bete egiten du harriren gorputza (….) argizko arnasketa suerte batean.
(…) harria argi eta lurrezko iturburu bat da, lur oroimenduna: paisaia”.4
Izan ere, irudia, eraikitako harrian bezala, argitzapenaren lekua baita,
argia ernaltzen den lekua, eta bertan formek argitan hartzen dute arnas. Jan
Vermeer: barnealdeetan airea argiz bete eta espazioan hedatuz, gorabeherak eta
itzalguneak agerrarazten ditu. William Turner eta Claude Monet: motiboak
argi bihurtzen dira, pintzelkada eta zantzuetan, kolore-bibrazio multzoa diren
argi-aztarnek jaiotzara eramaten baitituzte formak.
Erraietara heltzen den argia, eta bertan haragiarekin bat egiten duena. María
Paz Jimenez: egitura geologikoak eta izate-organismoak, isilak baina aktiboak,
tektonikoak. Erresonantzia-gorputz batean gauzatzen den materia eta oihalgainazaletan, bizitza geologikoan bezala, leku egiten duten tolesdurak,
argia bertan hedatzen eta eraldatzen delarik, nodulu organikoetan ebazten
den energia trinkotua. Kobazuloetako tolesduretan biltzen diren indarrak:
bertan agertzen ziren animalien figurak eta forma geometrikoak, arrokaren
potentzietatik erauziak eta zuzien argipean taupada eta mugimendua hartzen
zutenak.
Antzinako garaietan augurak zeruko gangaren espazioan, makilaz
lagundurik, templum bat marrazten zuen, zantzuen agerpenerako markoa.
Leku horretan egin beharko ziren presente komunitatearentzako mundua
osatuko eta kokatuko zuten zeinuak. Templumak mundu hura eratu egiten
du, “mundu bat ireki eta aldi berean lurraren gain ezarri”, zioen Martin

Heideggerrek tenplu greziarraren inguruan.5 Marraztutako eremuak aparteko
lekua mugatzen du, antzinako greziarrek Temenos (τέμενος) deitu zutena.
Horrela bataiatu zuen Gregory J. Markopoulos zinegileak Lyssaraian
prestatutako proiekzio-gunea. Bertan mito zaharren lekuarekin bat egiten
dute Eniaios filmaren irudiek, Ulermenera hurbiltzeko santutegi bat eratuz.6
Munduaren sorkuntzarako lekua, zentzuaren etorrerarako axis mundi
baten erakuntza: “unibertsoa xedatzen den puntua edo erdigunea da”, dio Jose
Ángel Valentek.7 Ardatz nagusia, orientazio puntua, eta beraz, espazio baten
sagaratzea, kosmogonia baten sorrera.8 Australiako aborigenek egindako
paisaia-pinturak zirkuluak eta marrak antolatzen dituzten irudi konplexuak
dira, aldi berean ezaugarri geografikoak eta mitikoak bateratzen dituztenak.
Esanahi berezidun lekuak adierazten dira bertan, unibertso sakratu baten
barne, El Grecoren Toledoko paisaietan gertatzen den moduan.
Mark Rothkoren pinturak indar aldakorren materia eta energia eremuetara
zabaltzen dira, etengabeko kolore eta argi jarioetara, mugimendu eta joera
bizien sistema bat antolatuz. Pintura bulkada etengabeko taupadetan sortzen
dela esan daiteke, mihisearen arnasketa sakonetan, energia eta argitasun
fluxuen eraginez. Sectionals izeneko koadroetan aurkitzen du pintorearen
kosmosak bilbeetan eratutako organismoa, gainjarritako planoetan,
zehaztugabeko mugetan banaturik, forma geometrikoak hautsiz, hodeiak
bailitzan. Elementuok harremanetan jartzen dira, konbinazio ezberdinetan
eta errepikapenetan egitura hartuz.
Paperezko planoen gainezarpenen bitartez, Eduardo Chillidaren
Grabitazioak dentsitateen eta mugen arteko harremanetan dute funtsa,
espazioen eta planoen arteko egituraketan. Materialtasun biluziko artisautzapaper geruza hauek lokarri mehe batzuen bidez elkartzen dira, planoen arteko
espazioak landuz, energia eta airea moldatuz. Grabitaterik gabeko formetan
antolaturik, tamaina desberdineko paperetan baoak ireki eta zenbaitetan tinta
beltzeko trazu lodiak zein meheak erabiltzen ditu Chillidak. Argia ere dugu
hemen lehengaietako bat, espazioak sorrarazi eta xaflen artean dirdiratzen
duena.
Zinemaren irudia, Maksim Gorkik itzalen erreinua deitu zuena, proiektore
baten argi modulazioekin agertzen zaigu pantailan. Aire iluna argiztatu
eta formek euren bizitza irudiaren uharrean bizi egiten dute, berriro ere
belztasunean galduz. Argien dardarak eta ikarak, itzalak eta formak, José Val
del Omarren Fuego en Castilla filmean figuren berpizkundearekin ematen
direnak. Amabirjinaren izerkarian zantzuak irudikatzen diren bezala, horrela
pantailaren mihisean aztarnak gauzatzen dira. Marguerite Durasen La
femme du Gange: iraganeko figuren agerpena, mamuen presentzia. Bizipenek
zeharkatutako lekua ere bihurtzen zaigu pantaila, Laida Lertxundik landscape
plus deritzona: esperientziaz blaiturik dauden espazioak, kanpoaldearen eta
barnealdearen arteko mugak gaindituz, Footnotes to a House of Love filmaren
desertuko etxea bezala, barne espazioa kanpoaldeko paisaiara irekiz eta argiari
ere bidea eginez.
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Argiaren misterioa: gauzetan islatu egiten dena, formen bizitzari aire
ematen diona, irudian argidun gorputzak irarritzen dituena. Stan Brakhagek
proposatutako igarkizun askaezina: The riddle of lumen. Beraz, filma argi
organismoa da, hori du lehengaia, eta modu honetan eratzen dira Nathaniel
Dorskyren filmak, argiaren nolakotasunen eta mugimenduen inguruan,
muntaian zehar tasun batetik bestera igarotzen delarik, motiboa askotan ere
ezagutezin bihurtuz. Argiek eta itzalek kosmos bat sortarazten dute pantailan,
horrela John Fordek, Three Godfathers filmean, kapela bat eguzkia estaliz
eta estalgabetuz, edo Hollis Framptonek, Lemon filmean, argia limoi baten
inguruan mugituz, eklipse bat sortaraz dezakete.
Irudiaren lekuak ikusgaitasun berri bat posible egiten du, basoan zabaltzen
den argigune bat, “non irudia egiazkoa den eta pentsamendua eta sentipena
parekatu egiten diren, bata bestearen baitan galtzeko edo biak baliogabetzeko
arriskurik gabe”, adierazi zuen María Zambranok.9 Horrela, zabaltzen
zaigun leku honek irudikapenik ez duen irudia ematen digu, izan ere, “bere
errealitatea eta bere irudipena ez baitira bereizten”.10 Irudia bizitzaren indarren
leku egiten zaigu, indarren ingudea, Antonin Artaudek esan bezala.11 Senaren
eraikuntza, Utsela: “Kontzientzia erlijiosoak ekintza mesedegarria aurkitzen
duen leku oro, zeinetan Jainkoarekin harremanetan edo besteekin harreman
politikoan (edo erlijiosoan) jartzen den”.12 Lekua, argi-gunea izaki, argiaren
erresonantzia tokia da, haren plastika eta presentzia begien bistara ekarriz,
nabari eta gorputz eginez.
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