
Karlos Martinez
2021eko martzoak 5 - maiatzak 7

``Black Patterns´´



Patroi hitzak hainbat adiera ditu, eta hauek dira horietako batzuk: defen-
datzailea, babesle bezala aukeratua, jabea edo nagusia, mirabe batek zer-
bitzatzen duen pertsona, agintzen duen pertsona edo baita zerbait berdin 
kopiatzeko balio duen eredua ere.

Black Patterns izenburuak, bertan erakutsitako obra guztiak zeharkatzen 
dituen prozesuari egiten dio zuzenki erreferentzia. <<Patroigintzatik>> 
sortzen da ekoizpena, planotik lan eginaz, gero bolumenera altxatzeko. 

Ariketa honek obrak marrazkitik proiektatzera eraman ninduen, gero hiru 
dimentsiotako objektu batean hezurmamitzeko; eskulturan. Lehenbizi 
diseinuarekin lan egiten duen eskultorea naiz (eremu horretan dudan for-
makuntzagatik beharbada); ez naiz material zati bat hartu eta haren gai-
nean modelatzen duen artista bezalakoa; ez hasieran behintzat. Gustatzen 
zait pentsamenduak azkenik ideia bat gauzatzera iritsi ahal izateko bidea 
planteatzen dueneko dimentsio hori. Espektatiba honek bere izaera be-
hartzen du, teknikaren eta intuizioaren artean, eta proiektatutako ideiaren 
eta haren eraikitze-fasearen artean sortzen diren erabakiak hartu ahala. 
Materialen aukeraketak metodologia horri jarraitu behar zion, eta haien 
zerrenda mugatu batekin lan egitea erabaki nuen horregatik, materialen 
ezaugarrien alde oso jakin eta zehatzetan zentratuz. Ezaugarri horiek, na-
gusiki malgutasunak, egiteko prozesua baldintzatuko lukete, erotizatzen 
nauten objektu eta arketipoetan topatzen ditudan elementuei aurre eginez, 
nigan espasmo irrazional baten antzeko sentsazioa sortzen dutelarik bi-
zitza seinale bezala, pentsatzeko modu instintibo batera hurbilduz. Berau 
jaio, garatu, transmititu, desagertu, eraldatu eta berragertu egiten da, len-
goaiaren trebeziak eta mitologia garaikideen lur emankorrak lagunduta. 
Aitortu behar dut, prozesuko momentu batzuetan oso frustragarria gertatu 
zitzaidala guzti hau, teknikoki sortzen zidan ezinegonagatik, neure buru-
ari nik hartu beharreko lekua zein zen galdetzeko erronka joz: erlazioaren 
gainean edo azpian, etengabe arreta jarriz nire desiraren eta materialaren 
bizitzaren arteko negoziazioari. Geroago, edo agian lehenago, beltza dago; 
patroi bat, kolore bat, erakusketa zeharkatzen duen pertzepzio monokro-
mo bat.

Hiru taldetan zatitzen da berau, hiru espazioren bidez:

Black Patterns, erakusketaren izenburua izateaz gain, Estudioan dago-
en multzo homonimoari erreferentzia egiten dion izena ere bada. Obra 
hauetan ez nuen buruan jantzi bat egitea, egitura bat eranztea baizik, azala-
ren erorketa ikusiz, Willhelm Lembuck-en figuretan gertatzen den bezala. 
Larruzko piezekin egindako gorputz multzo bat erakusten du instalazioak, 
eta mozketa, brodatu eta zeharkatzen dituzten metalezko kremailera asko-
ren bidez elkartzen dira. Sapaiaren eta zoruaren artean lebitatzen duten 
zutabe modura instalatuta daude eskulturak, piezetako bat hormara era-
mana izan den bitartean, sortzeko baliatu zuen jatorrizko planora itzuliz. 

Galeriako Hallean, material berarekin egindako bi obra multzo antolatu 
dira, zuloa esploratzeko asmoz eginak: ulertzeko zaila den entitatea, geure 
inguruan oso presentea, zirrikituak direlarik gertera kausalak martxan 
jar-tzen dituztenak, gorputz asko elkartzen dituzten zeharkagarriak, eta 
kone-xio berrien sorkuntzan laguntzen dutenak. Nothing Young gomaz 
eraikia dago, “NY” logotipoaren trokelaketa duten piezekin. Lokarriekin 
hainbat aldetatik elkartzerakoan ikonoa deformatu egiten da, jatorrizko 
iruditik urrutiratuz eta beste forma batzuk iradokiz. Aldi berean, espazio 
berean erakusten da Gradiens saila (#1, #2, #3 eta #4). Gomazko lau xafla,                 
euskarritik bereiztera heltzen ez diren mozketen bidez eraldatuak, haieta-
tik zintzilik. Begiratzera bakarrik ez, ikusia izatera ere gonbidatzen duten 
irekierak dira. Haietako batzuk bernizez lakatuak izan dira, erritmo bat 
markatuz.

Amaitzeko, lan bat burutu da ad hoc galeriako teilatu laurako. Nire desi-
ra baino handiagoa zen zerbait burutu nahi izan nuen horrekin, asebe-
tetzeko zaila izango zen espektatiba bat, neure burua haren prozesua bir-              
planteatzera behartuz. Olan zurizko tapaki bat sortu nuen, argi-zuloetako 
bat estaltzeko. Kanpoaldean jarrita egoterakoan, euriak, argiak eta hau-             
tsak haren gainazalari eragiten diote, bere kolorea eraldatuz eta kontrako        
kolorera gerturatuz. Lan honetan erlazio zuzena dago gorputzarekin, es-
pazioarekin eta begiradarekin, eta hori dela eta, instalatu ondoren lekuan 
bertan argazki sail bat egitea erabaki nuen, giza figura eta arkitektura kon-
trajarriz, eta oraingo honetan Alvin Baltrop argazkilariaren obra erabiliz 
patroi modura.
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BLACK PATTERNS (Zutabeak), 2021. Arkume-larrua eta metalezko kremailerak. Neurri aldakorrak.
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Ikuspegi orokorra



BLACK PATTERNS (Pareta), 2021. 
Behi-larrua eta metalezko kremailerak.
197 x 100 cm.





T.G. (Azotea saila), 2021. Zuri-beltzeko argazkia, ultra smooth papera. 90 x 60 cm. bakoitza





T.G. (Azotea saila), 2021. 
Zuri-beltzeko argazkia, ultra smooth papera. 
90 x 60 cm. bakoitza



Ikuspegi orokorra



NOTHING YOUNG #2, 2021. 
3mm-ko lodierako gomazko xafla (SBR) + Nylonezko fibra. Ur bidezko mozketa. 

Kotoizko lokarria, metalezko terminalak.
168 x 100 x 21 cm.
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NOTHING YOUNG #1, 2021. 
3mm-ko lodierako gomazko xafla (SBR) + Nylonezko fibra. Ur bidezko mozketa. 
Kotoizko lokarria, metalezko terminalak.
155 x 98 x 19 cm.
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GRADIENS (#1, #2, #3, #4), 2021. 2mm-ko lodierako gomazko xafla (SBR) + Nylonezko fibra. Ur bidezko mozketa. Laka gardena. Altzairu ilundua. 160 x 100 cm. bakoitza
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NOTHING YOUNG #3, 2021. 3mm-ko lodierako gomazko xafla (SBR) + Nylonezko 
fibra. Ur bidezko mozketa. Kotoizko lokarria, metalezko terminalak. 
198 x 78 x 19 cm.
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