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Laurie Andersonen kanta bati izenburua ematen dion formula ia-matematikoa da Let X = X, eta haren aldaera bat da Dejar X poder Ser X (X Izan ahal 
izaten Utzi X). Eskema simetriko horren atzean ezkutatzen den ideia, gauzei eskubide formal eta materiala aitortzearena da. Hau da, X-rekiko konfron-
tazioaren eta emaitzaren arteko distantzia laburtzekoa, edo are hobe, guztiz ixtekoa.

Formula itzultzea eta ekuazioaren sinpletasunari poder ser (ahal izan) gehitzea, haren zentzuan berean anbiguotasun izpi bat sartzearen modukoa izan 
zen. Bat-batean, neurri batean fedea eta borondatea ere behar ditu simetria horrek aurrera ateratzeko. Materialak material eta formak forma badira ere, 
objektuek aldi berean funtzio bat baino gehiago bete dezaketenaren aukera zabaltzen du Dejar X poder Ser X-k. Eskultura eta doktrinamendurako tresna 
aldi berean. Edo espazio piktoriko bihurtutako panelak. Hau da, alde bati eta gero besteari buruz hitz egitea.

Hiru obra multzo daude DXPSX-n. Erdigunean, aretoko bi hormari helduta dagoen eskultura bat. Eje Bilbao x Seis Cuerpos izenburua duen eskultura 
honek espazioa bitan zatitzen duen ardatz papera betetzen du, eta bere inguruan antolatzen dira bai gainontzeko obrak, eta baita geure mugimendua 
ere. Fisikoki eragiten digu bolumenak, eta haren dimentsio material eta historikoak. Ez da txantxa, Eje Bilbao x Seis Cuerpos-ek sei gorputz lotu ahal 
izango lituzke, X besterik gabe X izan dadin utziko bagenu. Oihalezko 5 lan berriko multzo bat ere badago. Oihal hauek egiteko prozedura filmen edizio-
aren oso antzekoa da: metrajearen ekoizpena, mozketa, edizioa eta sekuentzien muntaia. Material-diagrama modura uler daitezkeen obra hauek, lixibak 
erasandako eremu batzuen eta bere horretan utzitako beste batzuen artean eraikitzen dira; argiak zeluloide gainean finkatzeko behar duen prozesuaren 
antzekoa, alegia.

Azkenik, orain arte aipatutako guzti horren interpretaziorako aukerak zabaltzen dituen 8 collagezko sail bat dugu. Erakusketa bat beste erakusketa ba-
ten barruan 8 eszenatan, edo alderantziz.
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Diagramas materiales#1, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 277 x 91 cm.



Diagramas materiales#2, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 277 x 88 cm.

Diagramas materiales#3, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 290 x 130 cm.
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Diagramas materiales#5, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 212 x 370 cm.



Eje Bilbao x Seis Cuerpos, 2020
Egurra, altzairu galvanizatua. Neurri aldakorrak. (xehetasuna)
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Egurra, altzairu galvanizatua. Neurri aldakorrak. (xehetasuna)
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Diagramas materiales#4, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 154 x 325 cm.
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DXPSX#7, DXPSX#5, DXPSX#3, DXPSX#4, 2019/2020
Fotokopiez egindako collagea. 42 x 59,6 cm.



DXPSX#2, DXPSX#6, DXPSX#8, DXPSX#9, 2019/2020
Fotokopiez egindako collagea. 42 x 59,6 cm.
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Diagramas materiales#6, 2020
Lixibaz tratatutako denima, poliesterra. 240 x 217 cm.
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