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Erakusketa 

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

Oophaga Pumilioren1 errebeldia (poetikoa). Regina José Galindori buruzko zenbait ohar 
erdi metaforiko 
Omar Pascual Castillo. CAAM zuzendaria 

 

Animalien bizitzan, giza hirigileen sistema zibiko-sozialetik kanpo dagoen besteren –itxuraz behintzat– bizitza hartan, dena 
hobeto antolatuta dago. 

Itxurak alde bat utzirik –berriro diot–, naturan bizitzaren oreka erreakzio moldakor multzo baten eran adierazten da, eta 
agintzen duena espezie bakoitzak, habitat natural bakoitzean, bizirik irautearen aldi baterako ideala da; eta alderantziz.   

Horrela, «indartsuenaren lege» garatugabea ez da beti izaten irabazlea edota ezartzen dena, eta ahulenek ezin konta ahala 
amarru «natural» erabili izan dute garaituak ez izateko (hots: irentsiak ez izateko). 

XX. mendearen bukaerako eta XXI.aren hasierako gizakia nahastuz joan den gizarte igarokor, gorabeheratsu eta aldakor 
honetan, gero eta gehiago desorekaz eta bidegabekeriaz betea, herritarrek eta arrazoi existentzial bat eta/edo bestea dela eta –
sexualitatea, geopolitika, gizarte maila, talde etniko-erlijiosoak eta boterearen eragiketa hierarkikoetatik baztertutako talde 
soziokulturalak– kaltetutako gizataldeek; bizitzea egokitu zaigun gizarte satsutu, bidegabe eta eskizoide honetan, gizarte 
estatusaren zorupeko gutxiengo hauek gero eta gehiago nabarmentzen dira mikropolitikatik abiatuta jarrera disidente, 
errebelde, aldakor, askatzaile eta utopista duen entitate berezitzaile gisa.    

Artea –eta are gehiago azken berrogeita hamar urteetan Amerikako testuinguruan ekoitzi dena– gizarte errebeldia 
emantzipatzaile horren adierazpenen «oihartzuna» hobekien jaso duen tresna hedatzailea da.2  

Bada, puntu honetara iritsita, gure iritziarekin inor gaitzitzeko beldurrik gabe esan genezake Regina José Galindo 
guatemalarraren lan poliedriko, multimedia eta ugaria egungo artetik bultza daitekeen eraginkortasun horren adibide bikaina 
dela, artistari bizitzea egokitu zaion kontestuko gizarte arazoetan elkarrizketa sortzeko lanabes gisa. Kontserbatismo 
atzerakoieneko kritiko estremista batzuek Reginaren lana proposamen «oportunista»-tzat jo ahal izango luketen arren –«latino-
amerikarraren» mainstream delakoarekin bat, teatralizatuegia eta gaur egungo emakume guatemalar batengandik espero den 
gizarte kritika dosi zehatzarekin; esperientzia artistikoaren materiagabetzeko eta bere solas kritikoa –«sozializatuz»– muturrera 
eramateko egungo prozesuen koordenatu erradikalen barruan sailkatzearen sinplifikatze alderdikoi horretan erortzea erraza 
litzatekeen arren, erraztasun hori gainean eramanda ere, Regina José Galindoren lanak ihes egiten dio bere lan sortzailearen 
eskematizazio murriztaile orori, hain zuzen ere «egungo amerikar artearen joera politizatzaile» horretatik bereizten duena, bere 
poetikak bizi esperientziarekiko duen leialtasuna delako.    

Hau da, joera horretako artista askok nahiago badute ere «besteaz» Artearen erretorikatik abiatuta mintzatu, Regina bere 
buruaz mintzo da, edota erretorika egiten du eta/edo gogoeta egiten du –batez ere–, eta bere bidez, bestea eta/edo 
bestetasuna bere artean islatzen dira.  
                                                 
1 Espezie urlehortarra, arrunki «igel pozoitsu gorria» esaten zaiona, jatorriz Costa Ricakoa, baina batzuetan Erdialdeko Amerikako beste oihan tropikal batzuetan ere akurkitzen 
da. Oso tamaina txikiko espezimena da (1,7 eta 2,4 cm bitartekoa), baina aldi berean oso pozoitsua. Aberetxo honek R. J. Galindo artistaren lanaren eta nortasunaren hiru 
ezaugarri antzeratzen dituela iruditzen zait –metaforikoki, jakina–, hura ere tamainaz txikia, ederra eta «gorria» baita (eskuindarrek horrela esaten diote erdeinuz ideologikoki 
ezker erradikalenaren kutsua aurkitzen dion guztiari, mundu komunista-boltxebike desagertuaren gorria gogora ekarriz).  
2 Azken hamarraldietako amerikar arteari buruzko ohar honi ondokoak gaineratu beharko litzaizkioke: C.A.D.A. taldea (lanean jarraitzen dute oraindik Juan Castillok eta Lotty 
Rosenfeldek), Txileko Gonzalo Díaz eta Alfredo Jaar, Uruguaiko Luis Camnitzer, Kolonbiako Rosemberg Sandoval, Óscar Muñoz eta Carolina Caicedo, SEMEFO taldea 
(zeinetatik gerora Teresa Margolles bereizi baita), Mexikoko Pablo Helguera, Damián Ortega eta Artemio, eta baita Francis Alÿs eta Santiago Sierra, «adopziozko mexikarrak», 
Peruko Milagros de la Torre eta Fernando Bryce, Argentinako Fabián Marcaccio, eta Boliviako Mujeres Trabajando taldea, zerrenda luze batean batzuk baizik ez aipatzearren. 
Eta guztiek eutsiko liokete gure topografia artistiko garaikidearen –Foucaulten ondoko– diagnostiko horri. Pentsalari batzuek –besteak beste Nelly Richardek, Néstor García 
Canclinik eta Gerardo Mosquerak– «erresistentziazko posmodernismoa» esan dioten gure artearen sintoma bat. 
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Judy Chicago, Marina Abramovic, Ana Mendieta, María Teresa Hincapié artisten ondare (edo arrakala) epistemologikoaren 
jarraitzaile garbia, haien alde performatzaile, gorpuzkoi eta sexudunean, eta bere belaunalditik hurbilago dauden beste artista 
batzuen –Tania Bruguera edota Teresa Margolles– gordintasunetik hurbilago, badirudi Reginak haur mirari baten arima 
garbiarekin eta lehen desamodioak irainduta sentitzen den nerabearen errespetugabekeria suminkorrarekin heltzen diola sortze 
prozesuari.  

Eta agian osagai haragizko, emoziozko, ez-arrazional horrek salbatzen du historizismo eskolastiko ortodoxoaren hatzaparretan 
erortzetik.  

Badirudi bere izaera poetizatzaileak Oophaga Pumilio, txit ederraren –igeltxo gorri «kaltegabea», bere mirrintasun ez-deusean 
ukitu hutsarekin bere etsai fidakorrenaren gorputz abusatzaile ezgaia atzera botatzen duena– pozoi toxiko-berrerosle berberaz 
hornitzen duela. 

Bere itxura ñimiño eta mendrea gorabehera bere baitan bere mendekuaren handitasuna ezkutatzen dela gogoraraziko baligu 
bezala.  

Mendeku berreroslea, Reginaren kasuan, gero eta gehiago baliarazten ari dena.  


