Prentsa-oharra

Aitor Ortiz. GAUDÍ. Inpresio intimoak
Aitor Ortiz argazkilariak Gaudíren formei buruzko bere ikuspegi intimoena aurkezten
digu

Donostia, 2019ko azaroaren 14a. Aitor Ortizen argazkigintza finak Gaudiren

arkitekturaren 120 xehetasun sotiletan barrena paseo zoragarria egiteko aukera
emango digu Kutxa Kultur Artegunea Aretoan.

Aitor Ortiz (Bilbo, 1971)
1995. urteaz geroztik arkitekturaren argazkilaritza landu du, dokumentuaz harago
joanda. Errepresentazio fotografikoari lotutako alderdi errealaren disoluzioa eta
transmutazio faktoreaz baliatuta, Aitor Ortizek espazioarekin, arkitekturarekin eta
objektuarekin egiten du lan, eta bertatik abiatuta, hainbat inkognita bisual eta
kognitibo planteatzen dizkigu.
Haren lana modu indibidualean jarri izan da ikusgai Nafarroako Unibertsitateko
Museoan (Iruñea, 2018), Le Centquatren (Paris, 2015), Canal de Isabel II-n (Madril,
2013) eta FOTOGRAFISKA. The Swedish Museum of Photography-n (Stockholm,
2011). Haren lanak ikusgai daude museo hauetan: Sofia Erregina Arte Zentroaren
Museo Nazionala (MNCARS), Masaveu Bilduma, Guggenheim Bilbao Museoa eta La
Caixa Fundazioko Arte Garaikideren Bilduma.
Erakusketa
Aitor Ortiz estu loturik dago arkitekturari; bere argazki ia guztietan arreta-gunea era
guztietako eta askotariko angelutatik behaturiko eraikin eta eraikuntza-egituretan jarri
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izan du; baita gaia, arkitektura izanik ere, ezagutzea ezinezkoa den argazkietan ere.
Beraren argazkiak, hala ere, ez dira irudi dokumentalak, eta ez daude arkitekturaren
aintzarik handienerako asmatuta ere. Aitzitik, horien benetako interesa, egileak berak
jatorrizko erreferenteen «irudikapenaren eta interpretazioaren arteko dilema» gisa
zehaztu duen horretan datza.
Serie paraleloetan lan eginez, egintza fotografikoa osatzen duten elementuen artean
—oso maila ezberdinetan— ezartzen diren jarraitutasunik ezen edo sendotasunik
ezen miaketa sistematikoa egin du Aitor Ortizek, edo, bere hitzetan esanda, «irudien
edukiaren, erreproduzitzen diren euskarrien ezaugarri fisikoen eta erakusketagunean daukaten kokapenaren» artean, edo baita «leku fotografiatuen, irudiaren
manipulatze-prozesuan esku hartzen duten mekanismoen eta ikuslearen
pertzepzioaren» artean ere.
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Arkitektonikoaren barruan, Aitor Ortizek kidetasun berezia izan du Ingeniaritzarekiko.
Gogoko izan du industria-eraikinen erabilgarritasun funtzionala, baita ekipamendu
publikoen zerbitzura dauden egitura ahaltsuak ere (portuak, aireportuak, trengeltokiak, ur-biltegiak...), hau da, obra soilak, apaingarririk gabeak eta garbitasun
formal zorrotzekoak. Horiek guztiek —giza presentziarik gabe, baina halako
gainbehera material baten ziurtasunarekin abandonuagatik, edo hiriaren larruazala
aldatzen ari dela ikusten ari denaren sentsazioarekin— eragin zuten errealitate bat
behatzeko moduan, bere bizitzaren zati handi batean Bilbo postindustriala izan
delarik errealitate hori.
Tratamendu digitalaren bidez, argazkiek «hemen eta orain» kontzeptuekin duten
lotura apurtzen dute, eta irudizko espazioen irudikapen bilakatzen dira. Irudizko
espazio horiek arte modernoak maite dituen funts linguistikoetan oinarrituta daude,
errepikapenean, adibidez. Hala, erabat neutralizatuta dagoela agerikoa dena
erregistratu edo kopiatzeko funtzioa, argazkiari eman ohi zaiona, Ortizek irudiak
sortzen ditu, Moholy Nagyren bidetik: hiztegi propio bateko lexema bilakatutako
elementu bisualen konbinazio linguistikoak egiten ditu. Hiztegi hori oinarrizko forma
arkitektonikoz osatuta dago (funtzio arkitektonikoan modularitate printzipioa jada
txertatuta duten zutarriak, zutabeak, atalak), eta forma horiek espazio bat
agerrarazten dute, baina zehaztasunez izendatu edo definitzera iritsi gabe.
Elementu apaingarriek, diseinu-filigranek edo apaindura apetatsuek orain arte ez
dute interesik izan Aitor Ortizentzat. Bere erara, argazkigintzaren minimalista bat izan
da eta da, eta egitura errepikakorrak nahiz makinekin egindako gainazalen akabera
zakarrak atsegin ditu.
Antoni Gaudíren arkitekturari buruzko proiektu honetan, irudi lezake espazio
arkitektonikoaren jeinu izan zen eta aldi berean joritasun sortzailea xehetasunen
diseinura emana maisuki erabiltzen zuen diseinatzaile batengana zuzendu duela
Aitor Ortizek bere begirada, eta bata zein bestea izan zirela arrazoiak Ortizek bere
arreta arkitektura hartan jartzeko, oso-oso bestelakoa ordura arte arreta xurgatu izan
zionaren aldean.
Hala ere, Gaudíren arkitektura-lana fotografiatzean, Aitor Ortizek ez dio izan zena eta
dena izateari uzten, jakin baitu arkitekto katalanarengan, bere forma eta
kromatismoekin liluratzen gaituen ikusgarriaren paraleloa den Gaudírengan, beste
Gaudí bat aurkitzen, aurrekoa baino txikiagoa ez dena, eta izan badena, nahiz eta ez
den zehaztasunez behatua izan, Gaudí sotilago eta finagoa, Gaudí ia
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hautemanezina, ia ezkutukoa, bere irudimen kulunkariaren alegiazko sorkuntzen
artean oharkabean igarotzen dena. Aitor Ortizen kamerak begi argitzaile gisa
funtzionatzen du, agerian dagoelarik, hala ere, ikusezin jarraitzen duena narrazioaberastasunez gainezka dagoen kontakizun batengatik hunkitu eta akituriko
begiradarentzat ikusezin dagoena.

Komisarioa, Javier González de Durana (Bilbo, 1951)
Madrilgo Complutense Unibertsitateko doktorea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko
Historia Garaikideko irakasle titularra.
Rekalde Aretoko (Bilbo, 1992-2002) zuzendaria izan zen, bai eta ARTIUM Museokoa
(Gasteiz, 2002-2008), TEA Tenerife Espacio de las Artes-ekoa (Santa Cruz
Tenerifekoa, 2008-2011) eta Cristóbal Balenciaga Museokoa ere (Getaria, 20112014).
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Halaber, Bilboko Arte Ederren Museoaren Batzarreko kidea (1984-2001) eta
Guggenheim Bilbao Proiektuaren Partzuergoaren Administrazio Kontseiluko (19921997) kidea izan zen, non erosketa politiken aholkulari gisa jardun baitzuen (19941997). Museologoa eta erakusketen komisarioa da, eta Euskal Herriko artearen
nahiz arkitekturaren arteko harremana ikertu zuen 1875-2019 aldian. 1995. urtean,
berriz, San Fernandoko Arte Ederren Errege Akademiak Korrespontsal Akademiko
izendatu zuen.
Jarduerak
Bisita gidatuak eta tailerrak astero
Ohiko denez, doako bisita gidatuak eskainiko dira igandetan publiko orokorrarentzat
(18:30ean euskaraz eta 19:30ean gaztelaniaz).
Igandero, 17:00etatik 18:30era, familia-tailerrak egingo dira 5 eta 12 urte arteko
haurrentzat eta haien senideentzat.
Aldez aurretik izena emanda aretoan bertan, telefonoz deituta (943251937) edo
honako helbide honetara mezu elektroniko bat bidalita:
hezkuntza_artegunea@kutxakulturartegunea.eus.
GAUDÍ. Inpresio intimoak argitalpenaren aurkezpena.
Azaroaren 21ean, 19:00etan, Ruiz Balerdi aretoan (Tabakalerako 4. solairuan).
Aitor Ortiz argazkilariaren eta Santos Bregaña diseinatzailearen arteko solasaldia.
Sarrera librea, aretoa bete arte.
Bisita gidatua, artista eta komisarioarekin batera
Abenduaren 19an, 19:00etan
Erakusketa bisitatzea, Aitor Ortiz artistaren eta Javier González de Durana
komisarioaren gidaritzapean.
Beharrezkoa da erreserba egitea.
Gabonetako familientzako tailerrak
Abenduaren 26an eta 27an, eta urtarrilaren 2an eta 3an, arratsaldeko 17:00etatik
19:00etara. Beharrezkoa da erreserba egitea.
Iñaki Bergeraren hitzaldia
Arkitektura eta argazkilaritza: begiradarekin habitatu
Urtarrilaren 17an, 19:00etan, Ruiz Balerdi aretoan (Tabakalerako 4. solairuan).
Sarrera librea, aretoa bete arte.
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Musika aretoan
Urtarrilaren 18ko eta 25eko eta otsailaren 1eko larunbatetan, arratsaldeko 18:30tatik
20:00tara, Musikeneko ikasleek (Alaitz Artola, Marta Rama eta Nikolay Krytsov)
Frederic Mompouren abestiak joko dituzte, erakusketa girotzeko.
Sarrera librea, aretoa bete arte.
Monpouren eta haren garaikideak kontzertua
Otsailaren 8an, 19:00etan, Kutxa Kultur Klubean (Tabakalerako 1. solairuan).
Musikeneko ikasleen kontzertua: Alaitz Artola, Marta Rama eta Nikolay Krytsov.
Sarrera librea, aretoa bete arte.
DATU PRAKTIKOAK
Datak eta ordutegiak
Aitor Ortiz. GAUDÍ. Inpresio intimoak erakusketa Kutxa Kultur Artegunean izango da
ikusgai 2019ko azaroaren 15etik 2020ko otsailaren 16ra arte.
Ordutegia: asteartetik igandera 11:30-13:30 eta 17:00-21:00
Sarrera doan
Komisarioa: Javier González de Durana
Ohar garrantzitsua
Prentsa-dossierreko irudi guztiek egile- eta ustiatze-eskubideak dituzte, eta
argitaratuz gero, emandako © informazioa izan beharko dute argazki oinean eta/edo
irudiaren metadatuetan, euskarri digitalean: ©Aitor Ortiz

Sare sozialak
@arteguneakutxa
Kutxa Kultur Artegunea
#AitorOrtiz
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