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“Interpretazioak oso anitzak dira”
NOAUA! Nolakoa izan da bizi-
lagunekiko hartuemana? 
Irantzu Lekue. Oso anitza. Le-
hen hormak margotzen hasi 
nintzenean askok oso itxura 
ona hartu zioten interben–
tzioari. Beste batzuk berriz, 
zuriz margotuta nahiago zu-
tela adierazi zidaten. Tira, 
kalean interbentzio bat egi-

ten duzun aldiro, era asko-
tako iritziak entzun ohi dira.

Dagoeneko ohituta egongo 
zara, ezta?
Bai. Interpretazioak ere oso ez-
berdinak eta oso anitzak izan 
dira. Batzuei itsasoa etorri zaie 
burura, beste batzuei zerua, 
beste batzuei abiadura... Baina 

oso giro ona egon da. Eta bizi-
lagunak ere oso pozik daudela 
uste dut.

Usurbilgo Udalaren moduko 
enkarguak ohikoak al dira?
Normalean partehartzai-
leak izaten dira enkarguak. 
Jendeak diseinuan hartzen 
du parte eta ondoren arike-

ta modukoak egiten ditugu, 
konposizio lanak adostu edo 
koloreen gama erabakitzeko. 
Margotze-lanean aritzeko 
aukera ere izaten da. 

Usurbilgo enkargua akaso 
interesgarriagoa da niretzat, 
nik landutako ideia bat gara-
tu ahal izan dudalako. Artista 
bezala aberasgarriagoa zait.

NOAUA! Nola definituko 
zenuke Kale Nagusia eta Aska-
tasuna plazaren arteko pasabi-
dean egin duzun margolana?
Irantzu Lekue. Interbentzio 
artistiko bat da. Ez da mural 
bat, horma asko baizik. Hor-
mak, zutabeak, pasabidea... 
Eta nondik begiratzen duzun, 
ikusten dena ezberdina da.

Nola izan da prozedura? 
Udala nirekin harremanetan ja-
rri zenean, argazkiak bidali ziz–
kidaten, neurriak... Dena den, 
diseinu lanari ekin baino lehen 
hona etortzea erabaki nuen. 
Espazioa bertatik bertara eza-
gutu nahi nuen. Eta behin 
hemen, ezberdin ikusi nuen 
dena. Oso iluna zen tokia. Zu-
metaren txoriak ikusi nituen 
pasabidean zintzilik eta horrek 
ere inpresioa egin zidan. 

Eta diseinuari dagokionez, 
libre aritzeko aukera izan al 
duzu?
Udaletxetik lan koloretsu bat 
nahi zutela adierazi zidaten. 
Koloretsua eta abstraktua. 
Katalunian horma-irudi bat 
egitetik nentorren eta gauza 
figuratiboak egiteaz apur bat 
nekatuta nengoen. Udalaren 
ideia gustura hartu nuen, zer-
bait abstraktua egiteko propo-
samena erakargarria egiten zi–
tzaidalako. Behin hori jakinda, 

“Udaletxetik lan koloretsu bat nahi zutela adierazi zidaten. Koloretsua eta 
abstraktua”. Pasabidean bertan lanean zela atenditu gintuen.  

hiru diseinu ezberdin aurkeztu 
nituen udaletxean. Bizilagune-
kin harremanetan jarri eta hiru 
diseinuak erakutsi zizkieten bi-
zilagunei. Eurek aukeratutakoa 
da landu dudana.

Beraz, bizilagunen aukera da 
burutu duzuna.
Bai. Baten batek esan dit, orain 

gehiago gustatzen zaiola. Di-
seinuan agertzen zena baino 
politago geratu dela. Askotan 
gertatzen da. Argazki-muntaia 
batean modu batean ikusten 
da baina behin margolana egi-
ten hasi eta ezberdina izaten 
da emaitza. Gainera, kasu ho-
netan, nondik ikusten duzun, 
aldatu egiten da irudia. 

Etxe hauek Zumetaren ukitua 
dute. Margolari handi baten 
ondoan margotzea ez da erra-
za izango. Presio modukoa sen-
titu al duzu?  
Pitin bat, bai. Usoa Zumetare-
kin lan egin nuen uda aurre-
tik eta bere tailerrean egonda 
nago. Hala ere, nire lana ezin 

da Jose Luis Zumetaren lana-
rekin parekatu. Gainera, nire 
interbentzio artistikoa beste 
material batzuekin egina dago. 
Dena den, Zumetak erabilitako 
koloreak eta formak hartu ditut 
abiapuntu.

Beraz, badu jarraikortasun bat?
Bai, ideia hori da. Margolana 
abstraktua da. Interpretazioa 
beraz, libre da. Bakoitzak 
modu ezberdinean ulertuko 
du. Motiboari dagokionez, nik 
lore baten barrukaldea irudika-
tu nahi izan dut eta hor dago 
Zumetaren txoriekiko lotura. 

Natura irudikatu nahi izan 
duzu.
Aproposa iruditzen zait gaia. 
Etxe azpitik doan pasabide bat 
da. Gu lurretik sortzen gara eta 
eraikinak ere lurretik sortzen 
dira. Margolanaren bitartez, 
lurrean bizi diren loreak irudi-
katu nahi izan ditut. Xomorro 
batzuk ere sartu nahi ditut, 
modu kamuflatuan bada ere.
 
Ez da horma-irudi bat. Eta pers-
pektiba ezberdinak ditu. Mar-
golana orekatzeko lanak izan 
al dituzu? 
Prozesua mentalki neketsua 
izan da. Ikuspegi guztiak har-
tu behar izan ditut kontuan, 
kolore denak ondo egokitu 
zitezen.

IRANTZU LEKUE

“Hiru diseinu 
ezberdin aurkeztu nituen 
udaletxean. Bizilagunek 

aukeratutakoa da 
margotu dudana”

Irantzu Lekue: “Zumetaren txorien koloreak 
eta formak hartu ditut abiapuntu”
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NOAUA! Duela urte batzuk, po-
lemika baten erdian ikusi ze-
nuen zure burua. Margolan bat 
egin zenuen Gasteizko eraikin 
huts batean eta jabeak (Ku-
txabankek, zehatzago esanda) 
zure kontra egin zuen. 
Irantzu Leike. Abandonatuta 
zegoen orduan. Dirutza bat 
gastatu zuten hura konpon–
tzen. Kultur eraikin izateko 
berritu bazuten ere, itxita 
segitzen zuen. Rangoli edo 
mandala moduko bat egin 
nuen eraikinaren aurrekal-
dean. Pigmentu organikoak 
ziren eta berehala joan zen. 
Kritika moduan egin nuen.

Nola bizi izan zenuen garai 
hura?
Urduritasunarekin, baina uste 
dut ongi atera zela azkenean. 
Margolana efimeroa zen, han-
dik gutxira ezabatu zen eta ez 
nuen kalterik eragin. Atzera 
egin behar izan zuten eta sa-
laketa kendu egin zuten. Dena 
den, oihartzuna izan zuen eta, 
oker ez banago, laster erabile-
ra emango zaio eraikinari. Arte 
grafikoaren institutua jarri be-
har omen dute bertan. 

Artibismoa
Arteak ez du zertan kontenpla-
tiboa edo dekoratiboa izan. 
Alderantziz. Deseroso ere izan 
beharko luke, ezta?
Bai, artibismo bezala defini–
tzen dut. Artearen bitartez 
mugimendu bat sorraraztea, 
edo sorrarazten saiatzea gu-
txienik.

Lan errebindikatiboak
Duela urte batzuk #6000zpt 
instalazioa egin zenuen Gas-
teizen eta horrek ere zeresana 
eman zuen. Garai hartan Maro-
to zen alkate.
Denbora luze batez atzerrian 
izan nintzen eta bueltan lan 

“Artearen bitartez mugimendu bat sorrarazi 
nahi nuke, edo saiatu behintzat”

“Ikuspegi guztiak hartu behar izan ditut kontuan, kolore denak ondo egokitu zitezen”, Irantzu Lekuek aitortu digunez.

errebindikatiboak egiten hasi 
nintzen. Une horretan Maroto 
zen Gasteizko alkate. Bere poli-
tika arrazista zen. Gora Gasteiz 
plataformarekin batera, zapata 
pilo bat batu genituen. Zapata 
denekin instalazio bat egin ge-
nuen Plaza Berrian eta Andra 
Mari Zuriaren plazan. Forma 
organikoak osatu genituen eta 
amaieran gezi bat irudikatu ge-
nuen, Udalari seinalatzen. 

Oso ondo atera zen, lan ko-
lektiboa izan zen eta jendearen 
kontzientzian eragin zuela e–
sango nuke.

IRANTZU LEKUE

Javier Maroto alkate zen 
garaian #6000zpt 

instalazioa egin zuen 
Gasteizen. “Lan 

kolektiboa izan zen eta 
jendearen kontzientzian 

eragin zuela esango nuke”

Beterri Buruntza eskualdeak 
sustatutako ‘Guztion Es-
kualdea’ programaren bidez 
berritu dute Kale Nagusiko 
pasabidea. Udalak aditzera 
eman duenez, margolana-
rekin batera “zorua berritu 
da eta argiztatze berria jarri 

da sabaian”. Egungo zolaren 
gainean metakrilatozko zola-
dura iragazgaitz bat ipini da. 
“Honek mantentze lanak egi-
tea erraztuko die udal langi-
leei”. Bestetik, “argiztatze be-
rriak gauez bertatik erosoago 
pasatzea ahalbidetuko du”.

Argiztapen berria du pasabideak. Lehen oso iluna zen. Argazkia: Udala.

Margotzeaz gain, pasabidea argiztatu 
eta lurreko zoladura berritu da


