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JON
MACARENO
Artista bilbotarrak
ez daki artea zer den,
baina badaki zertarako
balio duen
-- 4-5. orrialdeak --

GOZATEGI:
20 URTEKO
IBILBIDE OPAROA
Taldeak disko berriarekin
ospatuko du urtemuga
-- 7. orrialdea --
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artea

Egungo
mundu
ukiezina
deskubritzen
Psikologian eta Arte Ederretan lizentziatua,
EHUko Eskultura Departamentuan Tesia
egiten ari da une honetan Jon Macareno.
Diziplina anitzeko artista bilbotarraren
bizitza eta lana gertutik ezagutu ditugu
Cortes kaleko bere tailerrean

ANE UNDURRAGA

AA

RTEA zer den definitzea zaila da. Jon
Macarenok ez daki zer den, baina badaki zertarako balio duen. Eta berari salbatzeko balio diola esaten du, arterik
gabe ez lukeelako jakingo zer egin. Artea ez du
uste tresna bat denik, baizik eta fenomeno bat.
Izan ere, artea ez du artistak asmatu, ezta gizakiak ere. “Artea hor dago eta berari esker subjektu gisa eraikitzen naizenez, praktika artistikoa kontzientziari lotuta dago”, azaltzen du. Eta
ikustezina den fenomeno horretan, esparru askotan eta elkarren artean desberdinak direnetan
kokatzen du bere burua. Diziplina anitzeko artista eta eklektikoa da Jon Macareno.

Eskultura egiten du, baita akuarela, serigrafia
eta argazkia ere. Lan-esparru zabala da berea.
“Ez zait zerbaitekin edo lan-ildo zehatz batekin
identifikatzea gustatzen”, azaltzen du. Eta estiloei dagokienez, mundu figuratibotik hasi eta
abstraktutasuneraino heltzen da. Bere lana ez
du korronte artistiko zehatz batek definitzen eta,
horregatik, “artista” etiketa orokorra jartzen
dio bere buruari. “El arte por el arte filosofiarekin identifikatzen naiz eta Jorge Oteizak zioen
bezala: borrokatu eta ez pentsatu, sortu eta ez
pentsatu ideiarekin”. Artista oriotarraren hitzak eta hark markatutakoa oso presente du Jon
Macarenok bere eguneroko artista jardunean.
Eta pentsatu gabe borrokatu, sortu eta tailerrean
lan egin, hori guztia egiten du.

nerabezarora jotzen baitu iturriak bilatzera. Horrez gain, musikatik eta naturatik ere edaten du. Eta inspirazio iturriak
bilatzen etengabe dabilela kontatzen du, bera
eta zeinahi artista. “Inkontzientea gelditu
gabe dabil lanean eta gutxien espero duzunean ideia berri bat datorkizu, lan berri baterako edo eginda dagoenari aldaketa egiteko”, gehitzen du. Beraz, edonoiz, edonon eta edozein egoeratan sortzen dira ideiak artistaren burmuinean.
Artista bilbotarra artea benetan ekoizten orain
urtebete hasi zen arren, artea egiten betidanik
dabil, berak dioen bezala “artea eta artearen sistema” ez direlako gauza bera. “Artearen sistema
osatzen duten galerietan eta ferietan parte hartzen urtebete nabil, baina artea egiten urte asko”.
Beste artista batzuekin hiru urtez espazioa
konpartitzen egon ostean, une honetan tailer propioa du. Hala ere, artistekin etengabe ari da interakzioan, hori baita sektorea bultzatzeko gakoa.
Eta bide beretik hitz egin du esanez gaur egun
autogestioa eta autopromozioa ere artisten lana
direla. “Arte munduan, orain arte, aktore bakoitzaren lanak banatuta egon dira: artistak sortu
egiten du, komisarioa erakusketak antolatzeaz
eta sektorea dinamizatzeaz arduratzen da eta erakundeek bekak ematen dituzte”. Baina jada funtzionamendu honek ez duela balio dio, gizarte
paradigma aldatu delako.
ARTEA BETI DA BERA Artistak gaur egun aktibo

GIZARTE PARADIGMAREN ALDAKETA Artista gazte
honen lanetan Pressing Catcheko pertsonaiak
eta toreroak agertzen dira sarri, haurtzarora eta

egon behar du. Ikertu egin behar da, hitzaldiak
eskaini, esparru desberdinetako artistekin harremana eduki behar da, etorkizun hurbileko lan-

‘El arte p
or

el arte’ fi
losofiarek
in identifi
katzen d
a

Macaren
o. OSKAR MA
RT

ÍNEZ

“

Gizarteko sektore
bati artistaren lanak
zentzurik ez duela
iruditzen zaio, artista
horrek ekoizten duena ukiezina delako”

ildo berriak aztertu behar dira… Eta, orohar,
panorama artistikoa elikatu egin behar da, geldirik ez egonda. Berak erakusketa kolektiboak
egiten ditu, bakarkakoak egitea zaila delako.
“Tailerrean lanean dagoen bitartean erakusketa bat eskaintzeko esanez telefonoa jotzen dion
artistaren irudia desagertu egin da”, dio Jon
Macarenok. Eta artistaren lanak erakusketan
jarri ostean piezak saltzen dituen galeristaren
lanak ere ez du funtziorik. “Artean dirua gastatzen duen kolekzionista asko dago eta hori eskertzekoa da, kolekzionistek artistak deskubritzen
joan ahala izena hedatzen eta lana indartzen
laguntzen dutelako”, aitortzen du.
Dudarik gabe, artistaren perfila aldatu egin da
eta XXI. mendeko artista ez da aurreko mendeetako bera. Jon Macarenok begirada pentsakorrez dio: “Ez dakit artea aldatu den. Teknologia, kultura, ohiturak eta bizimodua asko
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artea

BILBO

aldatu dira azken 500 urteetan, baina artea ez”.
Bere aburuz artearen beharra beti da bera:
transzendentzia. Horrenbestez, gaur egun ere
“unibertsoaren eta norberaren ezagutza” dira
artearen bidez deskubritu nahi direnak; jakina,
egungo mundura aplikatutako praktikarekin.
Une honetan, esaterako, krisi sasoian egonik,
“euskarri merkeagoetan egindako artea da
nagusi eta marrazki gehiago ikusten da”, adierazten du. Eta arte topaketa eta azoketan jasotakotik esan dezakeenez, “aire libreko eskulturak geroz eta gutxiago ekoitziko dira”. Horrenbestez, artista aldatu den bezala bere lanaren
erakusleihoa ere aldatu egin da, lana kokatzen
den espazioa, alegia.
TALENTUA BAI, EHUNDURARIK EZ Transformazio
horiekin batera, artisten mekak izan diren Berlin, Londres eta New York ere beste hiri batzuek
ordezkatu dituzte. Milanen, Bilbon edo Glasgowen ere artea sortzen dela gogorarazi du
Macarenok. “Euskadin talentuaren aldeko
apustua egiten da, erakundeak arduratu egiten
dira eta finantzaketa dago”, azpimarratzen du.
Zentzu horretan oso pozik dago Jon Macareno.
Esaterako, Bilboko Alondegian artea gizarteratzeko ahalegin eta lan handia egiten da, edonorentzako baitaude erakusketak zabalik eta
kalitatezko ekintzak antolatzen baitituzte. Baina bada arazo bat: artistak ez daude Bilboko
aktibitatean txertatuta, hots, Bilbo hiriko bizimoduaren zainetan. “Ez dago galerien ehundurarik Bilbon, Madrilen eta hiri handi askotan dagoen bezala”, aldarrikatzen du. Euskadiko artisten talentuan inbertsio handia egiten
den arren, kanpoko galerien eskuetan dago bertokoen lana. Bere kasuan Santanderreko galeria batek ditu bere lanak. “Hemengo galeriek
Oteiza, Chillida, Zumeta, Bermeo eta itsas-paisaiari egiten diote tokia, bezeroaren profila tradizionala delako”.

Euskal artisten outfitek ospea dute hemendik
kanpo eta Espainian izugarri baloratzen da
euren lana. Madrilen eta Bartzelonan sekulako
onespena du artistak, eta puntu batean mitifikatuta dagoela iruditzen zaio Jon Macarenori,
nahiz eta berak horretaz gozatu egiten duen.
“Euskal Herrian egonezin kultural handia egon
da, beharbada komunitateari lotutako pentsamendua dugulako eta hori aldarrikatu egiten
delako”, kontatzen du gogoeta eginez. “Abangoardiari egurra ematen diogu”. Oteizaren
herentzia izan litekeela iruditzen zaio artista
gazte honi. Dena den, gaur egun gizartean artea
ez da beti begi onez ikusten: “gizarteko sektore
bati artistaren lanak zentzurik ez duela iruditzen zaio, artista horrek ekoizten duena ukiezina delako”. Hori horrela da, baina Jon Macarenok argi du bere bizitza egituratzen duen artea
elikatzen jarraitzeko asmoa duela. “Seguruenik
profesionalki artea ez den beste aktibitate batera dedikatu beharko dut, baina artea egiten
jarraituko dut”, dio. Garaiak eskatzen duen
eran,artea beti existituko delako.

ESPIRITU INKONFORMISTA
“Artista bat erosotasunez beteriko
espazio batean kokatzen bada
mentalki eta fisikoki, ez dakit arte
munduan lan egiteko zer behar
duen”. Zonaldeari dagokionez, berdin dio non. San Frantzisko edo Cortes kalea zein Indautxu plaza izan
daiteke. “Galderak erantzuten
saiatzen zaren bitartean, munduari esanahirik bilatzen ez diozun
bitartean eta egunerokotasunean
bizitzeko artea behar duzun bitartean, beti ekoitziko duzu”. Beti. Eta
edonon. Bohemioa zein burgesa, klimak berdin dio. Kontua espirituaren inkonformismoa omen.

