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Erakusketa 

Regina José Galindo. Oilo ipurdia 
Iparra aretoa, 2012ko urtarrilaren 27tik maiatzaren 1 arte  

Regina José Galindo, mugarik gabeko gorputz baten solasa 
Sayuri Guzmán 

 

Artea unibertsala da, gure neurona-egitura bereziaren, bizi garen gizartearen eta norberaren esperientziaren arabera 
hautematen dugu. Funtsean gizakiaz ari da eta haren konpondu gabeko arazoez, haren behar, beldur eta zalantzez. Sufritzen 
duen, pozten den, pentsatzen duen eta hunkitua gertatzen den gorputz batez mintzo da, horregatik, Regina José Galindoren 
lanak mugak gainditu eta unibertsal bihurtzen da.   

Hitz bakoitza poesia bihurtzen da – Poesia ikusizko irudi bihurtzen da  
 

La muerte no tiene metáfora 
es simple y clara 
dejás de funcionar  
te quedás tieso en medio del todo 
el reloj 
–mientras– 
sigue caminando  
[Heriotzak ez du metaforarik /sinplea eta garbia da / funtzionatzeari 
utziko diozu / zurrun geratuko zara guztiaren erdian / erlojuak, / 
bitartean, / aurrera jarraituko du.] (Regina José Galindo, poema 
argitaragabea) 

Laurogeita hamarren hamarkadaren bukaeran hasi zen bere jardun artistikoa. Poeta zelarik, bere lehen lanak hitz idatziarekin 
zuten zerikusia. Izenburuek komunikatu egiten dute eta lagun egiten digute, pentsatzera gonbidatzen gaituzte, amets egitera, 
nahastera; El dolor en un pañuelo,1 El cielo llora tanto que debería ser mujer,2 Todos estamos muriendo3 lanetan irudiak 
hitzaren beharra du izateko.  

Ildo berean egin zuen Lo voy a gritar al viento,4 hain zuzen ere gorputzaren eta hitzaren arteko sinbiosia dena, poetaren eta 
ikusizko artistaren artekoa, eta bere lanean etengabekoa egingo den elkartze horren hasiera seinalatzen du, izan ere, hitza 
entzun edo irakurri ezin badugu ere han dago, gertatu zenaren, gure begien aurrean gertatzen denaren eta beste nonbait 
gertatzen ari denaren istorioa kontatuz.  

Poesia errepikaria da, baita heriotzaren edota, zehazkiago, indarkeriazko heriotzaren aurreko beldur egoeraren gaietan ere. 
Reginaren lanean ideia hori modu konplexuan aurkezten da, hauskortasunaren eta sendotasunaren, boterearen eta 
ahultasunaren, agintearen eta menpekotasunaren, nagusitasunaren eta esanekotasunaren artean mugako egoera bat sortuz. 
Hor dago heriotzaren eta biziaren arteko analogia ere: lanak heriotzaren aurretik edota ondoren dagoen unea erakusten du.    

                                                 
1 El dolor en un pañuelo: zutik dagoen ohe bati loturik dagoela, bere gorputzaren gainean Guatemalan emakumeen aurka egindako bortxaketa eta abusuen albisteak 
proiektatzen dira. Sin pelos en la lengua taldeko erakusketa (PAI), Plaza G&T, Guatemala, 1999. 
2 El cielo llora tanto que debería ser mujer: urez betetako ontzi batean sartu eta gehiago ezin duen arte eusten dio arnasari, atera, arnasa hartu eta berriz murgiltzen da. 
Galería Belia de Vico, Guatemala, 1999.  
3 Todos estamos muriendo: Arnasgailu bat duela, lauki txiki baten barruan dago museo baten kanpoko aldean. Seminario Temas Centrales, Galería Nacional San José, Costa 
Rica, 2000. 
4 Lo voy a gritar al viento: Postako eraikinaren arkutik zintzilikaturik bere poemak irakurtzen ditu. II Festival del Centro Histórico, Arco de Correos, Guatemala, 1999.  
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Compartimiento5 eta Tonel6-en tankerako eskulturek bazter horretara garamatzate. Lehendabizikoak gorputegietan edota hilerri 
batzuetan aurkitu ohi ditugun hilentzako edukiontziak gogorarazten dizkigu, bigarrenak, desagertarazteko asmoz gorpuak jarri 
ohi diren egiturak. Artistak bere gorputzaren neurria ematen du egitura hutsak sortzeko, hala ere, haietan aurkitzen dugun 
ezerezak zerbait esan nahi du, desagertzeaz eta galera horiek gugan eragiten duten horror vacui delakoaz mintzo dira. Hutsak 
forma, falta dena, galdu duguna, bilatzen ari garena nabarmentzen du. 

Lan hauetan Reginak Fernando Savater-en7 antzera gogoeta egiten du, alde batetik heriotzaren kontzientziak ontzen laguntzen 
digute, bestetik, ziurtasunik ezak gizatiartu egiten gaitu eta hilkor izatearen sentipena berpizten du, dena galtzeko beldurra. 
Badakigu hil egingo garela eta horretan datza bizitza, baina, noiz, non, nola? 

Gorputza-gizartea-lana  

Hedabideen etengabeko bonbardaketa jasan ohi dugu, eta hor heriotza kontsumogai ugaria da, horri gizarte eta arraza 
desberdintasunak, genero indarkeria, Estatu krimenak, pertsonen desagertze sistematikoak, gizakiaren urkoarekiko esplotazioa, 
botere harremanak agerian uzten diren egoerak… gehitzen zaizkie.  

Gizarteak inposatutako rolak onartu egin ditugu, America’s Family Prison8 lanak gizarte talde batek beste batekiko duen boterea 
agerian uzten duten eraikin horiek ditu aipagai. Looting9 lanean artistaren gorputza gizartearen erreferente bihurtzen da 
txanponaren aurpegi batetik bestera igarotzeko: alde batetik zapalduak, gabetuak, eta bestetik, aginduak ematen dituena, 
arpilatzailea.  

Marabunta10 lanean –indarkeria basatiaren sinboloa, gabetzearena, ez ondasunena bakarrik, baita inguratzen gaituen 
guztiarena ere– talde indarkeriak dena suntsitzen eta errausten du, hala ere, bizia begiratu egiten da, kaosaren eta beldurraren 
erdian. Antzeko egoera islatzen du Caparazón11 lanak, talde bat joka ari den bitartean, gorputza lasai dago, babesturik, 
egonean. Lan horietarako artistak beste pertsona batzuk erabili ohi ditu, borondatezkoak esan ohi die berak.  

Ikusleak osatzen du artelana  

Performanceez ari garenean, denboraren eta espazioaren, eta elementu horiekiko elkartrukea duen gorputz baten erabileraren 
premisetan oinarrituz egiten dugu; ikusleak oso gutxitan parte hartzen du bere aurrean gertatzen ari den horretan.  

Hala ere, Reginak ikusle parte-hartzaile bat, barnean sartuko den ikusle bat nahi du, eta horrek harridura sortzen du, ikusi 
baino ez ukitzeko ideiarekin hezi baikaituzte, eta artelan bat inbaditzeko berritasun eta konpromisoak zalantzan uzten du bat 
baino gehiago, egoera deserosoa da. Hain zuzen ere, Oilo ipurdia izeneko erakusketa honetan ikusgai dagoen lanak ikuslearen 
parte-hartzea eskatzen du.   

«Oilo ipuirdi» honetan, artista honen beste batzuetan bezala, errealitatearen beste irakurketa bat egiteko gonbidapena luzatzen 
zaio ikusleari eta, ondorioz, ikusle huts izateari uztekoa. Horretarako emozioetara, sentipenetara eta oroitzapenetara jotzeaz 
gainera, arrazoiari eta adimenduari ere hel egiten die.   

Hona galdera, zer egin behar da ikuslearengan kezka sortzeko?, ez da nahikoa lana benetakoa izatea, eta ikusten ari den une 
berean gertatzen aritzea. Harengan kezka sortzeko mekanismo sofistikatuagoak erabili behar dira, eta orduan bairatzea, azken 
xehetasuneraino zaindutako irudia, benetako objektuen erabilera sistematikoa datoz lehen lerrora. Gorputz baten pasibotasuna, 
gorputz hori erreferente bihurtzeko eta lehen pasibo zegoen ikuslea esku-hartzera bultzatzeko eraiki den espazioan bildua. Hain 

                                                 
5 Compartimiento, altzairu herdoilgaitzezko eskultura, gorpuentzako 9 gordailu eta barruko 9 erretilu dituena, artistaren neurrira eginak. 2,10 m (luze), 1,66 (sakon) eta 1,38 
(garai). C-erretilua 1.50 m x 50 cm. Muestra cuerpo de trabajo, ExCéntrico, Guatemala, 2011. 
6 Tonel, altzairu herdoilgaitzezko eskultura artistaren neurrira egina; 75 cm x 45 (diametroa). Muestra cuerpo de trabajo, ExCéntrico, Guatemala, 2011. 
7 Fernando Fernández-Savater Martín (1947), espainiar filosofo eta idazlea. Saiakeraren eta egunkariko artikuluen esparruan gailendu da. 2008an Planeta saria jaso zuen 
Hermandad de la buena suerte nobelagatik. 
8 America’s Family Prison. Gelaxka bat, T Don Huttoren familia gelaxkak eredu harturik egina, erakusketa aretoaren barruan egoteko egokia. 24 orduz egon zen bertan bere 
haurrarekin eta senarrarekin. ArtPace-k dirulaguntza eman eta ekoitzitako lana, San Antonio Texas, AEB, 2008.  
9 Looting. Guatemalan, dentista batek 8 urrezko ale, araztasun handienekoak, txertatu zizkion haginetan. Berlinen sendagile aleman batek atera zizkion haginetatik. Haus der 
Kulturen der Welt-ek eskatu eta ekoitzia, Alemania, 2010.  
10 Marabunta. 17 mekanikari kontratatu ziren artista barruan zegoen bitartean ibilgailu bat eraisteko, ezer gelditu ez zen arte, Centro Cultural de España, Santo Domingo, 
Dominicar Errepublika, 2011. 
11 Caparazón. Artistaren gorputza domo blindatu baten barruan, talde batek domoa kolpekatzen du beren armak txikitu arte. Corpus. Arte in azione. MADRE, Museo D’Arte 
Contemporanea Donna Regina, Napoli, Italia, 2010. 
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zuzen ere, Reconocimiento de un cuerpo,12 Móvil13 eta Alud lanetan ikusleari parte hartzea planteatzen zaio, baina gainera 
ekintzan sarrarazten zaio, eta hark, nola edo hala, artelana osatzen, deskubritzen, miatzen, hedatzen eta garbitzen du, eta joko 
horretan bere gizartea, ezagun galdua ezagutzen du, eta guztiak eta bere burua. Ideia, beraz, ez da emozioak berregitea, eta 
ideia horiei arrazoi eta eduki dosiak gaineratzea, baizik eta zerbaiten deskubrimenduari lotutako emozioak, errealitatearen eta 
gizartearen alderdiren baten arrazoizko ulermena.  
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12 Reconocimiento de un cuerpo. Gorputz erabat anestesiatua anda baten gainean, maindire zuri batek estalita. Ikusleek maindirea jaso behar zuten gorpua ezagutzeko. Centro 
Cultural de España, Córdoba, Argentina, 2008. 
13 Móvil. Drogak iparralderantz doaz. Armak hegorantz. Gorputz biziak iparraldera doaz, hegoaldera hilik datoz. Artistaren gorputza hilotzak garraiatzeko orga baten barruan 
zegoela, ikusleek nahi zuten norabidetarantz mugitzen zuten orga. MUAC-ek (Museo Universitario de Arte Contemporáneo) agindu eta ekoitzia, Mexiko Hiria, D. F., Mexiko, 
2010.  

http://www.reginajosegalindo.com/

