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Artistak arreta jartzen du, modelatu eta moldatu egiten du, gorputzaren eta buruaren1 

mugimendu berezietarako bidea eraikitzeko. Zentzu bila dabilen zalantza batean jartzen du 

arreta. Modelatu egiten du modelatzen duten bitartean. Moldatu egiten da aurreneko saiotik, 

saiatzeko ezinbestekoa baita intimitatea. 

 

Aurkeztutako obrak hartzailea2 isletan mugiarazten du, aurrez susmatutako zerbait igarri 

dezan. Hartzailea aztarna, keinu eta desberdintasunek mugiarazten dute, eta mugimendua 

primarioa da, hartzailea saiatzen baita moldatzen eta moldatua izaten, hura eta obra bereizita 

daudenaren hasierako ilusioak irauten duen bitartean. 

 

Obra berezitasunak lotzen dituen gauza bat da, hizkuntzarik behar ez duen modu 

intersubjektiboa eta, partekatu daitekeenez, hori zorakeria ez denaren adierazpen bizi eta 

alaia. Obrak transmititzen du iradokiz, gogoraraziz; eta, halaber, hartzailea itxuragabetu, 

pitzatu eta haserretu egiten du. Hartzailea topaketa aurreko ordenaren inplikazioen barruan 

dago; zaharkitua dagoen zerbaitek desegituratu egiten du, atzera eginarazi eta beste era 

batera nahasarazten du; eta hor sortzen da aukera. Hartzaileak atzera egiten badu, artistak 

atzera egin duelako da; hartzailea urrundu egiten bada, artistak obra zalantza eginez antolatu 

duelako da. 

 

Hala, eraikitako sentsibilitate hura berez hedatzen da: obrak, orduan, zalantza, desberdintasun 

sentikorra eta esperientzia eragiten ditu. Hartzailea kolaboratzailea ere bada, planteatutako 

zentzua, argitzen den zalantza osatzen3 baitu dauzkan berezitasunekin. 

 

**** 

 

Gertakari artistikoak adierazten duen denbora eraikia da, ohituraren paraleloa. Artistak eta 

hartzaileak eraikitzen dute, obran topo eginda. Obra denbora horretan asimilatzen da, 

denbora hori obran jasoa dagoelako. Ingurua ezegonkortzen duen denbora bat da. Obrak 

denbora bat planteatzeko aukera ematen badu, ohitura gelditzen joaten da; zehatzago esanda: 

ohitura artean mugitzen den hartzailea gelditzeko aukera ematen du. Hartzaileak eta obrak bat 

egiten dutenean, egitura berri bat sortzen da. Egitura eder eta bizi bat, osatzen joaten dena 

hartzailea, subjektua, aldatzen duen heinean. 
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