


Tetrapack 2018. Amárica aretoa.

Erakusketa. 2018ko martxoaren 23tik maiatzaren 3ra arte.

Inaugurazioa martxoaren 22an, 20:00etan. Amárica aretoa. Topagunea artistekin.

Erakusketaren parte hartzaileak: Mikel Arranz, Irene Santiago, Mikel Romero, Adriana Fariñas & Ibai

Cobo.

Tetrapack,  Gazte  Klik-Klak  argazki  eta  bideo  digitalaren  lehiaketaren  emaitza  da.  Sormena  artistikoren
sustapena  izan  nahi  du  eta,  alde  berean,  sortzaile  berriei  aukera  eman  nahi  die  erakusketa  guneak
erabiltzeko bere lanak ikusgai izateko. Sormen gazteari saria eman nahi zaio baina, ordain ekonomikorik ez
dago. Gazte Klik Klak-en saritutakoen lana zabaltzeko asmoz, prestakuntza prozesu batean oinarritutako
proiektu berri baten partaidea izatea nahi   dugu. Horrek irabazleentzat esan nahi du taldeko erakusketako
parte  hartzaileak  izatea bere lanak  agerian  jartzeko,  horretarako  argazkilaritza  bideo  sorkuntza  eta  arte
plastikoen adituen tutoretza eta laguntza izango dute.

Erakusketa  hau  Vitoria-Gasteizko  Udalaren  Gazteria  Zerbitzuak  eta  Arabako  Foru  Aldundiaren  Euskara,
Kultura eta Kirol Sailak antolatu dute. Tetrapack-eko bederatzigarren edizio honetan lanak aurkezten dituzten
artistek hauek dira: Mikel Arranz, Irene Santiago, Mikel Romero, Adriana Fariñas & Ibai Cobo. Gazte Klik Klak
2017ko  edizioaren  irabazleak  dira.  Edizio  horretan  Nortasunak  lelopean  aurkeztu  ziren  eta  gazteen
konplizitatea bilatu genuen anitz eta ezberdinak diren nortasun horiek agerian jartzeko eta partekatzeko.

Gazte Klik-Klak 2017 eta Tetrapack 2018ko edizioak Nerea Lekuona artista gasteiztarrak komisariatu ditu,
ZAS Kultur elkartearen izenean. Aurten berrikuntza izango dugu gure lehiaketan: komisario elkartua. Lan hori
2011ko Tetrapackeko egile batek, Jon Gorospek, egingo du. Komisarioarekin batera lepoz lepo lan egitea
izango da bere betekizuna, bere lan ibilbide luzeari beste arlo bat gehituz.

Informazio gehiago.

juventudtl2@vitoria-gasteiz.org

945161990

Imanol Pradells

Gazteria Zerbitzua

Vitoria Gasteizko Udalaren Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila.

mailto:juventudtl2@vitoria-gasteiz.org


Hidden truth.

Mikel Romero.

Mikel  Romeroren lanak (Hidden truth, Egia ezkutua) bikoiztasun bati buruz zuzenean hitz egiten du. Eta
bikoiztasun hori gertatzen da subjektuaren bere buruaren nortasuna zuzen ez dagoenean, nortasuna eratzen
edo eraldatzen denean. 

Arrazoi horrengatik bere subjektuak bere isla dira, belaunaldi gaztearen berekoak, munduan egoteko izaera
bera dutenak. 

Sorta horretan, Romerok bere lagunei bi eratan egin dizkie erretratuak. Tratamendu ezberdina ere eman
dizkie – zuri- beltzean edo kolorez-, bi eratakoak izatea posiblea dela agerian uzteko. Batak bestea erraz
eklipsatu  dezake.  Baina  gainezartzeaz  gain,  gure  gureen  gizaki  porotsuak  gara.  Kanpotik  proiektatzen
dugunak oso bidaia laburra du, lehenengo geruzatik egiten badugu.

Ideia hori aurrera eramatea collage erabiltzea statement da berez. Gertaera hori agerian utzi, nola egileak
kontzientea den eta parte hartu duen horretan. Eskuz egindako “moztu eta itsatsi” ideia horrek artista han
bertan lanean dagoela adierazi du. Bakoitzak bere burua heztea work in progress bat izan da beti.



Pāpiliōnēs.

Irene Santiago.

Irene Santiago argazkilariak  Pāpiliōnēs (lat. tximeletak) argazki sorta aurkezten du, zein erretratu zuzenen
taxonomia baita. Düseldorf-eko eskola (Becher, Höfer,  Ruff,  etab.) lekukoa hartzen du, oraingo honetan,
modeloen gaurkotasuna gehituz. 

Bi elementu klabek Santiagoren lanera hurbiltzen laguntzen dute: 

Alde batetik erretratatutakoen keinu fina. Arintasun horrek izaera poetika du eta arte garaikidearen paperera
bidaltzen gaitu. Zera horrek ez dago azalean, erakusleen interpretazioan baizik, atzean dagoen horretan.

Beste alde batetik, subjektuekin aurrez aurre jartzen gaitu eta Irene,egilea desagertu egiten da. Eszenaratzen
duenak  – modu autodiegetikoan-  erretratatutakoen eta  ikusleen  artean  dialogoa lortzen  du.  Elkarrizketa
aurrez aurrekoa da, non begiradek hertz moteletan lan egiten duten gure barnean. Horri guztiari gehitzen
badiogu aurkezpena talde katalogatuan egina dagoela,  eragindako bibrazioak  aretoa atera eta  gero ere
lagundu egingo gaitu.



Teramorfoak.

Mikel Arranz.

Mikel Arranzek Teramorfoak lana aurkezten du. Izena grekotik dator τέρας (miragarria, munstroa) eta μορφή
(itxura) esan nahi du.

Lan  honetarako,  trans  kolektiboaren  pertsonak  erretratatu  ditu,  beraien  argazkien  zatiekin  gizaki
desitxuratuak, munstro itxurakoak, sortzeko, collage teknikaren bidez. Berak halaxe adierazten digu:

“Nahitaezkoa  zen  ezagutzen  ditudan  pertsonei  edo  proiektu  honi  esker  ezagutu  ditudanei  argazkiak

ateratzea. Hori guzti hori bi beharren emaitza da: alde batetik, kontaktu sare bat osatzea eta, beste aldetik,
gai honen eredu / lan plastikoen faltan eragitea.

Gure gizartean, kapitalismo zisheteropatriarkal kapazitista zurian oinarritua, estereotipo horretan sartzen ez
diren  pertsonek  tratu  txarrak  jasaten  dituzte.  Horregatik  munstro  kontzeptua  neureganatzen  dut  trans
kolektiboa erakusteko.  Izan ere,  kolektibo anitz horrek  talka egiten du gure gizartearen kontra,  ez baita
inposatutako estereotipoan sartzen.  Batez ere gorputzagatik  bihurtzen da hain kolektibo diskriminatu eta
ikusezin.

Opresio  horrek  aniztasuna  esploratzeko  gogoa  eragiten  du  nigan,  gorputzaz/nortasunaz  osatutako
anormaltasun hori esploratzeko gogoa. Hau da, nork bere gorputzarekin duen tolerantzia zenbatekoa den
ikusi, egoera berean dagoen jende gehiago ezagutu eta laguntza pertsonala eskuratzeko gogoa, egunero
pairatzen dugun zisnormatibitatetik eta transfobiatik kanpo.”



Petrolio.

Ibai Cobo eta Adriana Fariñas

Ibai Cobok eta Adriana Fariñasek osatzen duten bikote sortzaileak zuri-beltzean egindako argazki sorta
poesiaz, sentimenduaz eta emozioz beterik aurkezten du.

Argazki  sorta  honetan  gazteek  bere  burua  biluzten  dute,  barneko  sentimenduak  azalduz:  larritasuna,

malenkonia, ziurgabetasuna, zapalkuntza, antsietatea… begi-bistan ikusi ezin ditzagun sentimenduak eta
emozioak bakardadean agertzen dira, inork begiratzen ez duenean. Lana barne-barneko hainbat erretratu
multzotan osatuta dago.

Nola azaldu hain ikusezin eta hain nabaria den kontu hori? Nola erakutsi barnekoa, goitik behera zabaldu
gabe? Irudietan hainbat egoera erakusten dizkigute, pertsona ezberdinak, leku ezberdinak, baina guztietan
emozio izugarri bat dago. Irudiek ikusleak dardarazi nahi dituzte, eta bide batez, haien isla izan. Topagune
intimoa gizakiaren eta bere beldurren artean.


