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Artikulu honek aztertzen ditu Les Insoumuses eta Vidéa 
bideo feministen kolektiboek 1975ean eginiko hiru lan: 
“La Marche de Femmes à Hendaye”, “Manifestation à 
Hendaye” eta “Les Mères Espagnoles”. Horietan ikus 
dezakegu dugu nola inplikatu ziren Parisko bideo fe-
ministako kolektibo horiek euskal aktibismo politikoan 
erregimen frankistak 1975ean gauzatutako azken he-
riotza zigorren ondoren. Bideo zinta horien genealogiak 
arakatzen ditugu, baita kolektibo aktibista horienak ere. 
Horretarako, lehenik, arreta jartzen dugu talde feminis-
ten, antifaxisten eta antiinperialisten arteko harreman 
korapilatsuetan. Ondoren, lan hauek aztertzen ditugu 
muga bideografikoak gurutzatzen dituzten jardunbideen 
adibide gisa,  eta geldialdi bat egiten dugu mugen eta 
enkoadraketen arteko harremanean. Aurpegien analisi 
baten bidez, ikus dezakegu nola bideo hauek garatzen du-
ten erresistentzia politika eta estetika bat, eta aztertzen 
dugu nola, azkenean, amatasunaren ikuspegi alternatibo 
eta politizatu bat eskaintzen duten, zintetan elkarrizketa-
tzen diren amen amatasun ikuspegia jasoz eta indartuz. 
Azkenik, artikuluak dio elkartasuna birpentsatzeko auke-
ra ematen digutela autoekoitzitako bideoaktibismo femi-
nistako adibide hauek, aktibismo kolektibora hurbiltzeko 
modua ematen duten genealogien forma alternatiboak 
eskaintzen dituztelako, eta jasotzen dituztelako bai bideo 
genealogiak (zine aktibistaren beste modu batzuekin du-
ten harreman konplexuarekin) bai genealogia feministak 
(“hirurogeiko urte luzeen” testuinguruan mugimendu 
antifaxistekin eta ezkertiarrekin dituzten eta sarri kon-
plexuak diren harremanekin).   
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SARRERA
1975eko urriaren 5ean, Franco hil baino bi 

hilabete lehenago, kolektibo feminista eta 
antifaxistetako milaka emakume Hendaia-
ra inguratu ziren autobusez, Frantzia osotik 
etorrita, emakumeen martxa batean herrian 
zehar abiatzeko Frantziaren eta Espainiaren 
arteko mugaraino. Zortzi egun lehenago, irai-
laren 27an, bost gizon hilak zituen Francoren 
erregimenak -Juan Paredes Manot «Txiki», 
Ángel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón 
García Sanz eta Humberto Baena, lehenbizi-
ko biak Euskadi Ta Askatasunakoak eta azken 
hirurak FRAPekoak (Frente Revolucionario 
Antifascista y Patriota)-, nazioartearen gai-
tzespen zabalaren artean. Gizon horien eta 
haien exekuzio basatien historia errepre-
sio frankistaren unerik esanguratsuenetako 
baten gisan dokumentatu da, eta herriaren 
gogoan ere halaxe gorde da.1 Ez da hain eza-
guna, ordea, hildakoei babesa agertu zieten 
emakumeen historia. Artikulu honek erakutsi 
nahi du zer-nolako engaiamendua izan zuten 
gertakari horiekin Parisen kokatutako bi bi-
deo-kolektibo feministak, Les Insoumuses-
-ek (La Marche des femmes à Hendaye eta Les 
Mères espagnoles) eta Vidéa-k (Manifestation à 
Hendaye – 5 octobre 1975). 

Artikuluaren lehen zatiak bi kolektibo ho-
rien ingurumarian aztarrika egiten du, talde 
horiek eta kideko beste bideo-kolektibo ba-
tzuek jorratutako aktibismo politiko inter-
nazionalista antiinperialistan kokatuz. Ge-
nealogien markoa erabiltzen dugu aztertzeko 
nola aliatu ziren zintetan parte hartu zuten 
feministak beste borroka batzuekin, euskal 
genealogia feministei buruzko azkenaldiko 
lanak islatuz,2 bai eta bideogintza militantea-
ren «genealogia»ri buruzko lanak ere (ez hain 
berriak).3 Ondoren, zehazkiago, bi bideo pie-
zen estetikaz jardungo dugu, aurrena galde-
tuz nola hurbiltzen diren Les Insoumuses eta 
Vidéa Hendaiako protestaren filmaketara; bi-
garrenik, mugaren eta muga-zeharkatzearen 
garrantzia jorratuz Les Insoumuses-en zinte-
tan; hirugarrenik, aurpegiez eta aurpegitasu-
naz eztabaidatuz, Les Mères espagnoles filmari 
bereziki erreferentzia eginez; eta, azkenik, 
amaren eta amatasunaren gaira itzuliko gara, 
Les Insoumuses-en bi zinten politika eta es-
tetika arakatzeko prisma gisa. Elkartasu-
naren politika deritzonari dagozkion tentsio 
produktiboak, konplexutasunak eta gatazkak 
kontuan izaten dituen ikuspegi bat aldezten 
dugu, Eva Forest-en From a Spanish Jail libu-
ruari jarraituz (ikusiko dugunez, frantses fe-
ministak euskal kausaren alde engaiatzeko 
testu bultzagileetako bat izan zen). Orobat 
aldezten dugu finkotasunari eta ebazpideari 
aurre egiten dien bideo-aktibismoaren politi-
ka bat. Foucalt-ek Discipline and Punish liburu 
eragin handikoan, zeina exekuzioen urte be-
rean argitaratu baitzen frantsesez, zera dio: 
«diziplinaren lehen xedeetako bat finkatzea 
da; teknika anti-nomada bat da».4 Gure us-
tez, bideo horiek gorputzak aztertzen dituzte 
diziplina errepresibo mota jakin bati – faxis-
moari– aurre egiten ari zaizkiola erresisten-
tziaren adierazpena termino formaletan isla-
tu nahi duten molde batzuetan.

1 Ikus Joseba Zulaika, Basque Violence: Metaphor and Sacra-
ment. (Reno eta Las Vegas: University of Nevada Press, 
1988); Javier Sánchez Erauskin, Txiki-Otaegi. El viento y 
las raíces (Donostia: Hordago, 1978). Beste adibide batzuk 
abesti hauetan aurki daitezke: Luis Eduardo Aute-ren «Al 
Alba» (1975), Imanol Lartzabalen «El pueblo no olvidará» 
(1976) eta The Kelly Family-ren «Txiki» (1981).

2 Edurne Epelde Pagola, Miren Aranguren Etxarte, Iratxe Reto-
laza Gutierrez (ed.) Gure Genealogia Feministak. Euskal He-
rriko Mugimendu Feministaren kronika bat (Andoain: Emagin 
Elkartea, 2015).

3  Paul Ryan, «Cybernetic Guerilla Warfare», Radical Softwa-
re, 1. lib., 3. zk., 1971, 39.

4  Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Pri-
son itz. Alan Sheridan (Londres: Penguin 2020 [1975]), 218.
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5 Paul Roussopoulos ez da ageri bideoko kredituetan, baina 
sarritan Les Insoumuses-en proiektuak filmatzeko eta edi-
tatzeko prozesuetan nahasita egon ohi zen, eta Les Mères 
espagnolesen kasuan María Victoria filmatu zuen Hoyo de 
Manzanares-en. Ikus Martine Storti, Je Suis une Femme, 
Pourquoi pas vous? 1974-1979 Quand Je rancontais le mou-
vement des femmes dans Libération (Paris: Michel de Maule, 
2010), 52-56. Simone de Beauvoir Ikus-entzunezko Zentro-
rako eginiko lehenbiziko bideo-zerrendan (1981), Les Mères 
espagnoles honela ageri da: Espagne, Un, Les Muses-en eta 
Vidéo Out-en koprodukzio gisa, baina orduz geroztik Les In-
soumuses-en bideo gisa katalogatu izan da.

LEHEN ATALA: BIDEO-GENEALOGIAK

BIDEO-AKTIBISMO FEMINISTA 
FRANTZIAN

Biek, Manifestation à Hendaye eta La Marche 
des femmes à Hendaye filmek, Hendaiako pro-
testa dokumentatzen dute, egunari hastetik 
beretik jarraituz, protestarako prestalane-
tatik, Frantzia osotik iritsitako autobusen 
etorreratik hasita, martxan barrena, martxa 
mugara iritsi arte, non La Marche des femmes 
à Hendaye aldi batez inguruka baitabil muga-
tik bertatik egindako fotograma izoztu batean 
amaitu arte. Vidéa-k eta Les Insoumuses-ek 
metrajea partekatzen dute bi zintetan barre-
na, baina bakoitzak bere erara editatzen du. 
Vidéa-k lehen pertsonako narrazio bat es-
kaintzen du, off-ahots batek pluraleko lehen 
pertsonan kontatzen duela zer tentsio ageri 
diren martxan Parisetik bertaratutako fe-
minista horien ikuspegitik; zintak saiakera-
-kutsua hartzen du, ondorioztatuz ikuspegi 
antifaxistak lausotu zuela martxaren bulkada 
feminista. La Marche des femmes à Hendaye la-
nak metraje bera erabiltzen du hain polemikoa 
ez den narrazio bat aurkezteko, off-ahotsik 
gabe. Les Insoumuses-en zinezko helburua 
da muga zeharkatzea amak elkarrizketatze-
ko; beraz, zinta itxura batean nabarmenago 
lerrokatuta dago ikuspegi antifaxista femi-
nista batekin. Les Mères espagnoles lanak hil-
dako gizonen ahaide femeninoen lekukotzak 
biltzen ditu, Espainian euskal militanteei egi-
niko elkarrizketa klandestinoak ere erantsiz. 
Frantses albistegietatik hartutako metrajea 
baliatzen du, telebistatik zuzenean filmatuz, 
besteak beste, Europan barrena hilketen aur-
ka izandako manifestazioen irudiak, eta Paul 
Roussopoulos-ek filmaturiko sekuentzia bat 
eransten du, Unión Militar Democrática (1974-
1976) bizi laburreko militar-erakundeko kide 
erbesteratuek Parisen 1975eko urriaren 13an 
emandako prentsaurreko batena.5 Horrekin 
batera prentsa falangistako zenbait egunka-

ri-ebakinen irudiak jasotzen ditu zintak. La 
Marche des femmes à Hendaye eta Manifestation 
à Hendaye filmen helburu nagusia Espainia 
frankistan bizi direnen aldeko elkartasun-
-mugimenduaren une jakin bat dokumenta-
tzea da; aldiz, Les Mères espagnolesek testuin-
gurua lantzen du garai hartan Espainian zer 
gertatzen ari zen arakatuz, egoera politikoak 
ukitzen zituenen ikuspegitik.

Hiru zintak egiteko gailu bera erabili zen: 
Sony Portapak bideo-aparatu eramangarria, 
kamera txiki bat eta sorbaldatik uhal bate-
kin zintzilik eraman zitekeen hazbete erdiko 
magnetofoi bat zeuzkana. Portapak 1968an 
merkaturatu zen Frantzian, eta bideo-ko-
lektibo militanteek berehala eskuratu zuten 
ikus-entzunezko adierazpide molde berrien 
bila, zinema-industria nagusitik kanpo eta 
telebistarekiko aurkaritzan. Bideo-aktibistek 
(Carole Roussopoulos ezbairik gabe horietatik 
emankorrena izan zen, eta kolektibo bat baino 
gehiago sortu zituen, besteak beste, Vidéo Out 
eta Les Insoumuses) lanabes iraultzailetzat 
jo zuten Portapak, emantzipazio politikorako 
bidea ematen zuelakoan. Vidéo Out-ek kolek-
tibo aktibisten sail ikusgarri bat filmatu zuen: 
Palestina Askatzeko Erakundea, Pantera Bel-
tzak, lesbianen eta gayen mugimenduak, hala 
nola Ekintza Iraultzailerako Homosexual 
Frontea, Emakumeen Askapen Mugimendua, 
eta langile-borroka asko (Jeune Afrique egun-
kariko greba eta Lip erloju-fabrikaren okupa-
zioa, esaterako).6

Vidéo Out-ek dokumentatu ez ezik kausa 
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aktibisten sail handi batean parte aktiboa 
ere izan zuen, Portapak modu berritzailean 
erabiliz, esaterako, prostitutek Saint-Nizier 
eliza okupatu zutenean Lyonen, 1975 aldera, 
eliza okupatuko hormen kanpoaldean tele-
bistako monitoreak txertatuz, prostitutek 
oinezkoei beren eskari politikoak jakinaraz 
ziezazkieten, eta, era berean, entzuteko gel-
ditzen zen jendea filmatuz eta filmeratuz.7 
1974an, emakumeei bideo-ekipoak erabil-
tzen irakasteko Roussopoulos-en tailerreta-
ko batean, Delphine Seyrig eta Ioana Wieder 
ezagutu zituen, eta denek batera Les Insou-
muses kolektiboa osatu zuten. Bideo-kolek-
tibo feminista asko bezala autoirudikape-
nerako gogotik sortu zen taldea.8 Vidéa ere, 
emakumeek soilik osaturiko lehenbiziko bi-
deo-taldea, urte hartan sortu zen, Anne-Ma-
rie Faure, Catherine Lahourcade, Syn Guérin 
eta Isabelle Fraisse kide zituela, Musidora 
Frantziako lehenbiziko emakumeen zine-
maldiaren arrastoan, eta orobat auzi femi-
nisten sorta zabal bati buruzko zintak egin 
zituen, hala nola prostituzioari, homosexua-
litateari eta Nazio Batuek izendaturiko Ema-
kumeen Nazioarteko Urteari buruzkoak.9 

Norbera eta norberaren komunitatea do-
kumentatzeko premiak hartaraturik, kamera 
besterik gabe hartzea, emakumeen filmake-
tarako sarbidea sarri mugatzen zuten gora-
behera estetiko edo formalak ezagutu gabe 
edo haietaz axola izan gabe, eta hori berehala 
egitea beti eskuz esku zihoan komunitatea-
ren heziketarekiko engaiamenduarekin eta 
eztabaida piztearekin. 

Bideoa, beraz, bitarteko aparta zen kontuan 
izanik beraren «gogoeta»rako berezko joe-
ra,10 istantean erreproduzitzeko aukera, soinu 
sinkronizatua eta ekipo (erlatiboki) minimoa. 
Ezaugarri horietako batzuek lo-fi bereizga-
rri bat ere eransten zuten, eta askotan irudi 
antiestetiko bat, zeina Les Insoumuses-ek,11 
Vidéo Out-ek, Vidéa-k12 eta Frantzia aldeko an-
tzeko talde batzuek filmaketaren estetikatzat 
eta politikatzat jotzen zuten hori bistaratzeko 
eta errefusatzeko baliatzen baitzuten (batik 
bat autore-tradiziokoa eta telebistakoa), maiz 
albistegietako sekuentziak erantsiz eta (inpli-
zituki nahiz esplizituki) kritikatuz. 

Bideo-aktibismoko kolektiboek beren bi-
deogile-rola askotan lekukotza emateko er-
lazio-eskema baten bitartez ulertzen zuten,13 

10  Yvonne Spielmann, Video: The Reflexive Medium (Cambridge, 
Mass. MIT Press, 2005).

11 «Les Muses s'amusent», Wieder-ek, Seyrig-ek, Claude Le-
fèvre-Jourde-k, Monique Duriez-ek eta Josée Constatin-ek 
osaturiko kolektiboaren jatorrizko izena, Oulipo-ko Raymond 
Queneau-ren poema batetik hartua da («Muses et lézards») 
(autoreek Wieder-i eginiko elkarrizketa, 2019ko uztailaren 
10ean). Geroago, Paul Roussopoulos-ek taldearen izena gaiz-
ki ahoskatu zuenean, «les Insoumuses», Roussopoulos-ek, 
Seyrig-ek eta Wieder-ek segituan hartu zuten izen berria, 
insoumisesekin hitz-jokoa eginez. Ikus Nataša Petrešin-Ba-
chelez eta Giovanna Zapperi (ed.), Defiant Muses, 17.  

12  Videoren etimologia (ʼikusten dut ,̓ latinez) Vidéaren parodia 
feministarako jomuga bihurtu zen: «ikusten dut» forma feme-
ninoan.

13  Ikus Roger Hallas, Reframing Bodies: AIDS, Bearing Witness 
and the Queer Moving Image (Durham, N.C.: Duke University 
Press, 2009), eta Ed Webb-Ingall, «The technologies and prac-
tices of 1970s video in the UK» in Other Cinemas, Sue Clayton 
eta Laura Mulvey (ed.), (Londres: Bloomsbury, 2017), 123-139.

6 Ikus Vidéo Out, Munich (1972), L’enterrement de Mahmoud 
Al Hamchari (1973), Lip zikloa (1973-76), Le F.H.A.R. (1971), 
Y’a qu’à pas baiser (1971-73), Grève à Jeune Afrique (1972).

7 Petrešin-Bachelez eta Zapperi, «Defiant Muses: an Introduc-
tion», in Petrešin-Bachelez eta Zapperi (ed.), Defiant Muses: 
Delphine Seyrig and the Feminist Video Collectives in France 
in the 1970s and 1980s (Madril: Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofia, 2019), 37.

8   Ikus Stéphanie Jeanjean, «Disobedient Video in France in the 
1970s: Video by Women's Collectives» in Afterall, 27, 2011; 
Ros Murray, «Raised Fists: Politics, Technology and Embodi-
ment in 1970s French Video Collectives» in Camera Obscura, 
91. lib., 31, 1, 2016, edo Hélène Fleckinger, «Une Caméra à 
soi» in Hélène Fleckinger (ed.), Carole Roussopoulos: Caméra 
militante, Luttes de libération des années 1970 (Geneva: Mé-
tis Presses, 2010).

9   Manifestation contre la répression de l’homosexualité : Juin 
1977 (Vidéa, 1977), Huit Mars 1975 (Vidéa, 1975), Kate Mi-
llet parle de la prostitution avec des féministes (Vidéa, 1975).
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filmatzen zituzten gertakarietan parte aktiboa 
izanez. Bideo elektronikoa, zinema militan-
tearen zenbait molderekin batera,14 performa-
tiboa zen, sormenetik parte hartzeko aukera 
jasoz, erretratatutako errealitatea pasiboki 
dokumentatu ordez. Bideo elektronikoak badi-
tu alderdi tekniko batzuk zinematik bereizten 
dutenak. Spielmann-ek idatzi zuen bideoa izan 
dela «lehenbiziko ikus-entzunezko hedabidea 
egiaz, zinema ez bezala, irudiak unitate gisa 
sortu ez dituena eta film-zinta baten mate-
rialitatea ez duena».15 Spielmann-en analisiak 
(bideo elektroniko aurre-digitalari buruzko 
idazki teoriko-kritiko askok bezala) bideo-ar-
tea hobesten du dokumentalaren gainetik, bi-
deoa molda eta manipula daitekeen teknologia 
eta hedabide gisa ulerturik, «osatzen ari den 
piktorikotasun»16 baterako ahalmenaz balia-
turik, zeinak irudia, bera eraldatzean, dagoe-
neko manipulatua dela jotzen baitu. Nam June 
Paik-ek orobat azaltzen du, 1979an Cahiers du 
cinémari emandako elkarrizketa batean, ezen 
bideo-zintetan irudirik ez dagoenez (filme-
tan ez bezala, zeina, Godard-ek, ezagun den 
bezala, Le Petit soldat lanean kalifikatu zue-
nez, «egia 24 aldiz segundoko» baita), ez dago 
«egia»rik bideoan.17 Gogoeta egin nahi dugu 
nola horrelako «eraldakuntzazko iruditeria» 
bat, zeinak «irudiaren forma malgu, ezegon-
kor, finkatugabeak konnotatzen» baititu,18 bi-
deo-dokumental feministaren genealogietan 
balia daitekeen, Les Insoumuses-ek, Vidéa-k 
eta beste kolektibo batzuek ezarri eta egokitu 
bezala, Do It Yourself zinemagintzako prakti-
kak baliatuz, hala nola cinéma vérité (ekipoaren 
apaltasuna, kamera eramangarriak eta soinu 
sinkronizatua, benetakotasunarekiko lotu-
ra inplizitu jakin bat, eta ikuspegi erlazional 
bat),19 zinema inperfektua (prozesuan arre-
ta jarriz, maisutasun tekniko eta artistikoa 
errefusatuz),20 hirugarren zinema (subertsioa, 
kultura iraultzailearekiko eta gerrilla-me-
todoekiko engaiamendua),21 horiek guztiak 
ikuspegi feminista batekin uztarturik irudi-
katzeko, hedatzeko eta jendeari entzuteko. 
Bideo militantearen genealogiako beste osagai 

giltzarri bat da haren ahultasuna praktika mi-
litantea filmatzeko eta, beharbada garrantzi-
tsuagoa dena, artxibatzeko eginkizunari da-
gokionez, orainaldirako pentsatua baitzegoen 
eta ez etorkizunean irauteko. Bideoa praktika 
militantearen beste adierazpide mediatiko ba-
tzuk baino gutxiago aintzat hartu da, batetik 
bideo-irudiaren egongaiztasunagatik, baita 
artxibatze-praktika batzuetan narrasen eta 
askotan diru-baliabiderik gabeen eraginez.22

Librairie des femmesekin, Antoinette Fou-
que-rekin, loturiko emakumeek izan zuten 
batik bat ekimena Hendaiako martxaren 
antolakuntzan. Fouque irudi polemikoa izan 

14  Ikus, adibidez, Paul Douglas Grant-en jarduna zinema militan-
teaz: Cinéma Militant: Political Filmmaking and May 1968 
(Londres eta New York, Wallflower, 2016).

15 Ikus Spielmann, Video, 1.

16 Spielmann, Video, 6.

17 Nam June Paik, Jean-Paul Cassagnac-ek, Jean-Paul Far-
gier-ek eta Sylvia van der Stegen-ek elkarrizketatua, Cahiers 
du cinéma, 299. zk., 1979.

18 Spielmann, Video, 6.

19 Cinéma véritéren berri jakiteko, ikus Séverine Graff, Le Ciné-
ma Vérité: Films et controverses (Rennes: Presses Universi-
taires de Rennes, 2014).

20 Ikus Julio García Espinosa, Julio, «For an Imperfect Cinema», 
itz. Julianne Burton, Jump Cut: A Review of Contemporary Me-
dia 20 (1979, 2005).

21 Ikus Fernando Solanas eta Octavio Getino, «Towards a Third 
Cinema» in Cinéaste, 4. lib., 3. zk., 1970-71ko negua, 1-10.

22 Roussopoulos-ek, Seyrig-ek eta Wieder-ek Simone de Beau-
voir Ikus-entzunezko Zentroa sortu zuten 1982an, eta hantxe 
gorde dira bideo hauek. Zentroaren historiaren berri jakiteko, 
ikus Joëlle Boloch «Le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir: 
Élements pour un début d’histoire…», https://www.centre-si-
mone-de-beauvoir.com/wp-content/uploads/2017/05/His-
toriqueCASdB-Mai2017.pdf (azken kontsulta: 2021/06/24). 
Artikulu honetan aipatzen diren bideo guztiak digitalizatuta 
eta ikusgai daude online (kargu bat ordaindu ondoren: www.
centre-simone-de-beauvoir.com). Euskadiko Filmategiko bi-
deo-bibliotekan ere kontsulta daitezke bideoak.
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zen aktibista feminista askorentzat Fran-
tzian.23 Deialdia Le quotidien des femmes al-
dizkarian agertu zen 1975eko urriaren 2an 
(ikus eranskina), eta martxan parte hartu 
zuten taldeen aniztasunari antzemateko balio 
du: MLFko emakumeekin batera, hilketen aur-
kako sinaduren zerrendan, askotariko taldeak 
daude, besteak beste, batzorde antifrankiste-
tako emakumeak, Comité España Libre, hain-
bat liburu-denda, Londreseko emakumeen-
tzako aterpetxe bateko emakumeak, Txileko 
preso politikoen aldeko babes-taldeak, talde 
marxista-leninistak, FRAPeko emakumeak, 
eta talde marxista-leninistetako eta sindi-
katuetako emakumeak, hala nola CFDTkoak 
(Conféderation Française Démocratique du 
Travail). Lyon-go prostitutek, Vidéo Out-ek 
urte hartan lehenago filmatuak eurak, kristau 
grisa elkartasun-mezu bat bidali zuten Franco 
eskumikatzeko eskatuz. Lip-eko emakumeek 
ere, zeinekin Carole eta Paul Roussopoulos sei 
zinta eginak baitziren 1973tik 1976ra bitartean, 
deialdia sinatu zuten. 

Les Insoumuses-en beste zinta batzuekin 
alderatuz gero, esaterako, SCUM Manifesto-
rekin (1976) -Valerie Solanas-en testu baten 
omenaldia eta haren irakurketa performati-

boa- edo Maso et Miso vont en bateau/Maso and 
Miso Go Boating lanarekin (1976) -telebistako 
barietate-saio bateko parodia-, euskal gaiko 
zinta hauek ez dira aintzat hartu 1970etako 
bideo-kolektiboei buruzko berrikitako lane-
tan.24 Bere garaiko emanaldi ugariek, haatik, 
besterik diote, nahiz eta oso zaila den zinta 
hauen ekoitzi ondoko hilabeteetako banake-
taren, zirkulazioaren eta oihartzunaren lo-
rratzari segitzea. Anne-Marie Duguet-en hi-
tzetan, Les Insoumuses-en zintak «espainiar 
aktibisten batzorde batek hartu zituen bere 
gain, eta bi mila emanaldi inguru eskaini 
zituen martxaren ondoko lau hilabeteetan, 
batik bat lehenbiziko astean».25 Nahiz eta fil-
maketetan parte hartu zutenek eta martxan 
izan zirenek berresten duten berealdiko za-
balkundea izan zutela, inork ez du gogora-
tzen non edo nola erakutsi ziren, edo noren 
aurrean.26 Wieder-ek, kasurako, aipatzen du 
bideoak ia etengabe erakutsi zirela filma-
tu ondoko asteetan. Gogoan du Avignon-en 
proiektatu zela, eta izan zirela, baita ere, 
Hélène Châtelain-ek27 bere bikotekide Ar-
mand Gatti zinegile, poeta eta antzerkilaria-
rekin batera antolatutako proiekzioak. Filmak 
egin eta ia berrogeita lau urtera, ez Wieder-ek 
ez Faure-Fraisse-k gogoratzen zuten non edo 

24 Azkenaldiko adibide aipagarri bat Musas insumisas erakus-
keta dugu, Reina Sofia Museoak 2019ko irailaren 25etik 
2020ko martxoaren 23ra bitartean antolatua, Nataša 
Petrešin-Bachelez eta Giovanna Zapperi komisario zirela. 
Erakusketan, France: Ile d’asile eta Les Insoumuses-en bi 
zintak egon ziren, nahiz eta katalogoan laburki baino ez zi-
ren aipatu, Nicole Fernández Ferrer-i egindako elkarrizketa 
batean: gogoan du Roussopoulos eta Seyrig ikusi zituela 
«Frantziaren eta Espainiaren arteko mugan filmatzen ma-
nifestazio handi batean, zeinean frantses emakumeek bat 
egin baitzuten espainiar emakumeekin euskal aktibisten hi-
lketagatik» Musas insumisas, 195. Wieder-ek gogoan duela 
(autoreek Wieder-i eginiko elkarrizketa, 2019ko uztailaren 
10ean), eta bi bideoetako amaierako kreditu eskuz idatziek 
iradokiko luketenez, Seyrig ez zen izan martxan.

25 Anne-Marie Duguet, Vidéo: La Mémoire au poing (Paris: Ha-
chette, 1981), 56. Duguet-en kontakizunak eta garai hartako 
prentsako materialak Espagne, un izenburuari baizik ez diote 
erreferentzia egiten.

23 Fouque-k Librarie des femmes eta Éditions des femmes argi-
taletxea sortu zituen, eta Psych et Po taldearen sortzaileeta-
koa izan zen. «Feminista» etiketa errefusatu zuen esplizituki. 
Garai hartan Fouque-ri eginiko kritikez gehiago jakiteko, ikus 
Martine Storti-ren artikulua: «Une secte dominée par la pa-
role d’une seule femme», Libérationen argitaratua, 1975eko 
urtarrilaren 8an, In Je Suis une Femme, Pourquoi pas vous?, 
34-36. 1979an, berriro, Fouque-k eta Psych et Po-k polemi-
ka piztu zuten «Mouvement de libération des femmes» legalki 
erregistratzeagatik beren izenean, eta orobat MLF logoa 
marka erregistratu gisa jasotzeagatik. Les Insoumuses funt-
sezkoa izan zen talde horren politikarik eztabaidagarrienetako 
batzuk azaleratzeko. 1977an, kolektiboak Il ne fait pas chaud 
zinta egin zuen, Éditions des femmes-en lan egin edo lanak ar-
gitaratu ondoren Fouque-rekin zerikusirik eduki nahi ez zuten 
emakumeen lekukotasunak jasotzen zituena. Hilabetera, Fou-
que-k auzitara eraman zituen difamazioagatik, eta auzibideak 
bi urte iraun zuen. Ikus Lisa Greenwald, Daughters of 1968: 
Redefining French Feminism and the Women's Liberation Mo-
vement (Lincoln eta Londres: University of Nebraska Press, 
2018), 217-248.
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noiz pantailaratu ziren Euskal Herrian.28 Hala 
eta guztiz ere, genealogien lanketak kasu egin 
behar lioke bideogintzaren eta proiekzioaren 
arteko harreman estuari, zeren bideo-akti-
bisten jatorrizko testuinguruan lana etengabe 
erakusten, banatzen eta eztabaidatzen baitzen 
eremu komunitarioetan, eta horren emaitza 
askotan zinta beraren bertsio diferenteak zi-
ren.

Genealogia aktibistak nahasiak, konple-
xuak eta kontraesanezkoak izan daitezke. Ez 
dituzte beti mugak errespetatzen; inoiz za-
balegiak dira, eta maiz berekin «tentsioak, 
zauriak eta eztandak» dakartzate.29 Halaxe 
ageri da Parisetik martxara etorritako fe-
ministen erantzunetan (Wieder, Fernández-
-Ferrer eta Faure-Fraisse). Martxari berari 
buruzko guztien oroitzapenak zeharkatzen 
dituzten harietako bat «tentsioa» da,  nahiz 
horrek kontrastea egin lezakeen Les Insou-
muses-en zinta ikusirik hauteman gene-
zakeen ikuspegi utopikoagoarekin, alegia, 
askotariko emakume taldeak elkartu zirela 
kausa komun baten alde borrokatzeko zapal-
kuntza faxista patriarkalaren aurrean. Les 
Insoumuses-en esku-hartzeak maiz era ba-
teko eta besteko kolektibo, talde politiko eta 
aktibisten arteko elkartasunaren ahalbide 
utopikoak nabarmentzen ditu; La Marche des 
femmes à Hendaye lanean, bereziki, tentsioak 
sotilki ageri dira, baina martxako metrajea 
editatzean halakorik hanpatu gabe. Haiek 
presentziaren, ikusgaitasunaren eta erla-
zionalitatearen politika bat bilatzen dute; 
bideo-irudia bera mugaren politikan -eta 
haren aurkako erresistentzian- blaitzen da, 
aktibismo erlazionala berari lotutako egoera 
politikotik distantziarik hartu gabe irudi-
katuz. Vidéa-ren zintak beste bulko bati ja-
rraitzen dio, eta hasieran off-ahotsak halako 
utopia baten promesa dakarren arren («Ezin 
esan nezake zer alde dagoen ildo politiko ba-
teko eta besteko nesken artean»), off-aho-
tsak, zintaren amaieran, tonu goibel batean 
ondorioztatzen du martxa «klase-borrokari 
eginiko opari bat» izan zela besterik gabe.

26 Artikulu honetarako ikerlanaren barruan, bideo hauen za-
balkundeaz gehiago jakiteko asmotan, bideoa egiteko eta 
zabaltzeko lanetan jardun zutenekin elkarrizketak egin 
ditugu. Elkarrizketa hauek, hain justu: Les Insoumuses-ko 
Ioana Wieder, bere Parisko etxean, 2019ko uztailak 10; Ni-
cole Fernández-Ferrer, Simone de Beauvoir Ikus-entzunezko 
Zentroan, 2019ko uztailak 10; Anne-Marie Faure-Fraisse, 
telefonoz, 2019ko uztailak 17; Miren Aranguren, telefonoz, 
2020ko urriak 1; Jokin Apalategi eta Maite Idirin, beren An-
geluko etxean, 2021eko urtarrilak 17. Duguet-ek emandako 
kopuru harrigarriro handiei dagokienez, bai Wieder-en bai 
Fernandez-Ferrer-en ustez oso zehatzak lirateke, Duguet-ek 
bere garaian egindako ikerlan zorrotza dela eta. Gardentasun 
etikoko zenbakia: MRA-18/19-13261.

27 Châtelain aktibista, zinegile eta aktore engaiatua izan zen, eta 
René Lefort-rekin batera Les Prisons Aussi (1975) zuzendu 
zuen, Groupe d’Information sur les Prisons-ek egindako fil-
ma bakarra, baina seguruenik ezagunagoa izango da Chris 
Marker-en La Jetée (1962) filmean amaren papera egitea-
gatik. Ikus Oliver Neveux, «Hélène Châtelain, géographie 
de voyages insensés», Trafic, 96, 2015. Erreproduzitua in 
Contretemps https://www.contretemps.eu/helene-chate-
lain-geographe-de-voyages-insenses/?fbclid=IwAR1QBkj-
FLX7MFFAzRA5XRFqrlut2eaEPgGY0xfwZAVKwj3UE3Fpp-
vlfGzSg, azken kontsulta: 2021-06-24. 

28 Beste une batean, Hegoalde eta Iparralde izendapenak era-
biltzen ditugu euskal probintziak administratiboki banatzen 
dituzten mugen bi aldeetako lurraldeak aipatzeko. Alde ba-
tetik Hegoaldea dago, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba 
biltzen dituena, Euskal Herriaren hegoaldeko zatia, Espainiako 
Estatuaren jurisdikziopean. Bestalde, Iparraldeak Frantziako 
jurisdikziopeko lurraldeak aipatzen ditu: Zuberoa, Nafarroa 
Behera eta Lapurdi. Termino horien erabilerei buruz, ikus Mai-
tane Ostolaza, «Iparralde» in Santiago de Pablo Contreras, 
Jesús María Casquete Badallo, Ludger Mees, José Luís de la 
Granja Sainz (ed.), Diccionario ilustrado de símbolos del nacio-
nalismo vasco (Madrid: Tecnos, 2012), 532-546; Euskal He-
rriko gobernuak argitaratutako Igor Ahedoren ikerketa, Igor 
Ahedo Gurrutxaga, El viaje de la identidad y el nacionalismo 
vasco en Iparralde (1789-2005). Vol. II. (Gasteiz: Eusko Jaur-
laritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2006), edo Santiago 
De Pablo, «El lauburu. Política, cultura e identidad nacional en 
torno a un símbolo del País Vasco» in Memoria y Civilización, 
12, 2009, 109-153.

29 Epelde, Aranguren eta Retolaza (ed.), Gure Genealogia Femi-
nistak, op. cit., 16.  

30 Nicole Fernández Ferrer, autoreek elkarrizketatua, 2019ko 
uztailak 10.
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Feminismoa, antifaxismoa 
eta antiinperialismoa

Konplexua da kolektibo hauen jarduna 
gidatzen duten feminismoaren, antifaxis-
moaren eta antiinperialismoaren arteko ha-
rremana. Bestalde, feminista ziren aldetik, 
Les Insoumuses-ek zein Vidéa-k ulertzen 
zuten haien lanak ezinbestez antiinperia-
lista izan behar zuela, nahiz eta feminista 
askok uste zuten talde politiko maoista edo 
marxista-leninistetatik zetozen militanteek, 
borroka antiinperialista eta antifaxistekin 
engaiatuak eurak, bigarren mailan uzten zi-
tuztela auzi feministak. Duguet-ek, 1981ean 
idatzitako bere kontakizunean, ez zuen bi-
deogintza feministaren barruan kokatu Les 
Insoumuses-en euskal zinta, baizik eta Vidéo 
Out-ek Frantziatik kanpoko «askotariko gu-
txiengoen borroken"31 inguruan egindako 
lanen artean. Vidéo Out-en lan sail batekin 
batera aipatzen du:

...askotariko zintak, palestinarrez (1971), 
New Yorkeko pantera beltzez, Attica-ko 
kartzelako matxinadaz, Aljeriaz, Eldridge 
Cleaver-ekin (komunitate afro-amerikarre-
tan zabaldutako eta CBSk erositako filmak), 
puertoricoarren kolonialismoaren aurka-
ko borrokaz, Francoren krimen faxistez 

(1975eko iraileko exekuzioak).32 

Les Insoumuses-ek eginak badira ere, Vidéo 
Out-en lan antiinperialistaren eragina giltza-
rria da, nabarmenki, bi zintotako ikuspegi po-
litikoa kokatzeko. Carole eta Paul Roussopou-
los-ek geroago dokumental bat egingo zuten, 
Vidéo Out gisa, preso politikoekin eta haiei 
buruz Frantzian, Segoviako kartzelako ihesa-

ren ondotik.33 Lan horren izenburua France: Île 
d'asile izan zen, eta Solidarité Euzkadi eta Co-
mité Askatasuna kolektiboekin batera ekoitzi 
zen (1976), Frantziak lau preso Yeu uhartera 
legez kanpo deportatu zituela salatzeko (hala 
bere asilo-politika urraturik). Egiaz, halako 
bideo-kolektiboen arteko mugak lausoak zi-
ren, neurri batean egiletzari uko egiten ziote-
lako edo behinik behin kontra egiten ziotelako. 
Vidéo Out-en manifestuak adierazten duenez: 
«Vidéo Out-en bitartez eskura daitezkeen zin-
tak -salbuespenak salbu- ez ditu Vidéo Out-ek 
egin, baizik eta proiektu jakin baterako elkar-
tzen diren aldi baterako talde informalek».34 
Wieder oroitzen denez: «dena nahasi egiten 
zen, saltsatu, jakina», baina berak Vidéo Out 
talde ezkertiartzat dauka, eta haren helburua 
«agerira ekartzea eta salatzea» zen; aldiz, Les 
Insoumuses-en ildoa, haren ustez, pixka bat 
aldentzen zen, «feministen lotsagabekeria» 
bereganaturik.35

La Marche des femmes à Hendaye filmari 
dagokionez, hain zuzen, nabarmendu beha-
rrekoa da, Vidéa-ren Manifestation à Hendaye 
zintak erakusten duenez, bazirela tentsioak 
parte hartu zuten taldeen artean. Fernandez-
-Ferrer-ek gogoratzen du giroa «oso borro-
kalaria, alaia eta aldi berean astuna [zela]... 
emozio askoren arteko zinezko nahaste bat».36 
Kolektiboen arteko tentsioez dihardu, bereziki 
Frantziako kolektibo feministetatik etorritako 
emakumeen eta han berariaz faxismoaren 
kontra borrokatzeko zeuden Euskal Herriko 
emakumeen «ezker muturreko talde»en37 ar-
teko aldeei erreferentzia eginez. Anne-Marie 
Faure-Fraisse-k ere «tentso»tzat eta «korapi-

33 1976ko apirilaren 5ean, 29 preso politikok ihes egin zuten 
Segoviako espetxetik. Ikus Ángel Amigo, Operación Poncho: 
Las Fugas de Segovia (Donostia: Hordago, 1978), hemen 
moldatua: La Fuga de Segovia (Imanol Uribe, 1981). Uriberen 
filmaren harreraz jakiteko, ikus Carlos Roldán Larreta, «Eus-
kera y cine: una relación conflictiva». Fontes Linguae Vasco-
num: Studia et documenta. 28. urtea, 71. zk., 1996, 163-176.

34 Vidéo Out, «Video» in Video-Info 2, 1973ko urtarrila, hemen 
aipatua: Fleckinger, «Une Caméra à Soi», 31.

31 Duguet, Vidéo, 43.

32 Ibid. Espagne, Un, alegia, Les Mères espagnolesen jatorrizko 
titulua; garai hartan Vidéo Out-ekiko koprodukzio gisa ageri 
da zerrendan. Ikus Joëlle Boloch «Le Centre Audiovisuel Simo-
ne de Beauvoir: Élements pour un début d’histoire…», 3.
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lotsu»tzat jo zuen protesta, gogoratuz bazela 
«zinezko banaketa bat feministen, alde ba-
tean, eta euskaldunen artean, beste aldean».38 
Irudi du euskal militanteen eta feministen 
arteko tentsioaren irudipen horrek zatiketak 
marrazten dituela, aktibismo antifaxistaren 
eta feministaren arteko lotura sendoak gezur-
tatuz, bai eta euskal edo, zabalago, espainiar 
alor antifrankistatik azaleratzen ziren eta ha-
rekin interaktuatzen zuten aktibismo femi-
nistarekikoak (1. ird.). Eva Forest-en From a 
Spanish Jaileko hitzak jasotzen dira, esaterako, 
protestako pankartetan, «Elkartasuna gauza 
handia da»; martxan parte hartzera dei egin 
zuen Le quotidien des femmeseko zenbakian 
ere agertu ziren liburuko pasarteak, eta gaz-
telania-frantses edizio elebidunean argitaratu 
zuen Éditions des femmes-ek 1975ean; beraz, 
martxarako bultzagilea izan zen, feminismo 
tokiko bat eta ikuspegi antifrankista bat ma-
mituz eta sendotuz (Lidia Falcón-en Cartas 
a una idiota española ere argitaratu zuen Édi-
tions des femmes-ek 1975ean). La Marche des 
femmes à Hendayek hasierako irudietan itxu-
raz aurkeztu nahi duen pertzepziotik ere al-
dentzen da euskaldunen eta feministen arteko 
banaketaren kontakizuna. Hala eta guztiz ere, 
elkartasunaren politika, nahiz, Forest-ek ida-
tzi zuenez, berak «egiten gaituen indartsu»,39 
konplexutasunez betea da. Vidéa-ren Manifes-
tation à Hendayeko off-ahotsak gogorarazten 
digu une ustez perfektu hura, emakumeen hi-
riaren promesa, laster xehetu zuela martxan 
nola jokatu adostu ezinak. Bereziki adierazga-
rria da, protestaren arrazoia kontuan izanik, 
Vidéa-ren akabailako off-ahotsak azpima-
rratzen dituen bi prisma kontrajarriak «se-
xua» eta «klasea» izatea, eta ez nazionalis-
moa, antiinperialismoa edo antifaxismoa (2. 
ird.) Horrek iradokitzen du oinarri marxista-
ko klase-borroketan emakumeak historikoki 
(eta gaur egun ere) baztertuagoak egon direla, 
nazio-askapeneko mugimenduetan edo mu-
gimendu antiinperalista edo antifaxistetan 
baino, nahiz eta mugimendu horietako asko 
bat diren, eta horrek beharbada azaleratzen 

du badela sexu- eta klase-borroken arteko 
tentsioak lantzeko joera bat eta ez hainbeste 
sexu-borroken eta antiinperalismoaren edo 
antifaxismoaren artekoak lantzekoa.

Borroka feministen eta nazio-askapeneko 
mugimenduen arteko konparazioak -ez zi-
ren, sortzez, elkartasun-adierazpen hutsak, 
baizik eta, beharbada nagusiki, politika in-
ternazionalista eta antiinperialista zabalago 
baten elementuak- funtsezkoak ziren halere. 
Bestalde, frankismoaren aurkako euskal erre-
sistentzia lotura internazionalista, antiin-
perialisten bidez ere eraikia zen, Aljeriaren 
erreferentzia tartean zela, eta hori bereziki 
interesgarria zitzaien frantses militanteei, 
politika antikolonial eta antiinperialistetatik 
baitzetozen, eta horrenbestez lotura bat sortu 
zen euskaldunen (aljeriarrak beren parekotzat 
baitzeuzkaten) eta auzoan, Frantzian, inde-
pendentzia-borroketan engaiatuak zirenen 
(edo halakoak babesten zituztenen) artean. 
Burgosko prozesua40 inflexio-puntu bat izan 
zen, nazioarteari errepresio frankistaren ba-
sakeria begietara eman baitzion. Gisèle Halimi 
abokatu, aktibista eta idazle feministak gogo-
ratzen du nola Izko de la Iglesia etakideak, bera 
auzitegian ikusirik, zera aldarrikatu zuen: 
«Luzaz bizi bedi Aljeria, Gisèle! Luzaz bizi bedi 
iraultza!».41 Jean-Paul Sartre-k ere, Halimi-
-k auziaz idatzitako liburuko aitzinsolasean, 
parekotasunak marrazten ditu borroka anti-
kolonialen eta euskaldunen egoeraren artean, 
zera esanez: «nazio handiek koloniak dauzka-
te berek beren buruari emandako mugen ba-
rruan».42 Burgosko prozesuak, Sartre-ren esa-

35 Wieder, autoreek elkarrizketatua 2019ko uztailaren 10ean. 

36   Fernandez-Ferrer, autoreek elkarrizketatua 2019ko uztailaren 
10ean. 

37   Ibid. 

38  Faure-Fraisse, autoreek elkarrizketatua 2019ko uztailaren 
17an.

39 Eva Forest, From a Spanish Jail, itz. Rosemary Sheed (Lon-
dres: Penguin, 1975), 17.
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netan, munduari erakusten dio, hedabideetako 
irudikapen nagusiaren kontrara, ez Francoren 
krimenak baizik eta ororen gainetik «batasun 
nazional»aren mitoaren bortxakeria, edo, bes-
tela esanda, «gure hizkuntzaren perfekzioa[-
ren] eta gure kulturaren unibertsalismoa»ren 
bortxakeria.43 Unibertsalismoaren forma men-
deratzaileen kontra tokiko partikulartasuna 
erabiltzearen alde dihardu: «Euskal kulturak 
gaur egun kontrakultura izan behar luke oro-
ren gainetik: espainiar kulturaren suntsitzetik 
etorriko da, botere zentralisten humanismo 
unibertsalaren ukaziotik».44 

Les damnés de la terre obraren eragina ETA-
ren hasierako garaietan ere adierazgarria izan 
zen, Federico Krutwig-ek Vasconian (1963) Fa-
non-en postulatuak Euskal Herriaren askape-
naren testuingurura egokitu ondoren.45 Fran-
tziako intelektual eta aktibistentzat, hala nola 
Sartre-rentzat, de Beauvoir-entzat eta Hali-
mi-rentzat, zeinek euskal iheslari politikoekin 
lan egiten baitzuten, hala nola Jokin Apalate-
girekin eta Maite Idirinekin (Idirin, ikusiko 
dugunez, La Marche des femmes à Hendaye eta 
Manifestation à Hendaye filmetan agertu zen), 
Aljeriaren askapena prisma bat zen haren bi-
dez euskal engaiamendu politikoa ulertzeko.46 
Irudikatzeari dagokionez, bideoa kontrakul-
turaren tresnatzat hartzen da (Sartre-k lehe-
nago iradokitako kontrakulturaren adieran), 
ezagutza molde tokiko eta partikularrak (his-
toria «handi»aren molde unibertsalista edo 
unibertsalki baliagarrien kontrako muturrean) 
transmititzeko gai den neurrian. Konexio ho-
riek guztiek zinta horien osteko genealogia 
konplexuak dakartzate gomutara: maila glo-
baleko borroka antiinperialisten eta emaku-
meen askapen-mugimenduen testuinguruan, 
bideoa gerrilla-gerrarako tresna gisa baliatu-
rik, eta tresna feminista espezifiko gisa, tele-
bistari hertsiki lotua baina halere sarri haren 
aurka erabat.

40 1970eko abenduan ETAko 16 kideri eginiko epaiketa da. 
Epaiak sei heriotza-zigor eman zituen, baina gerora kartze-
la-zigorrez ordeztu ziren nazioarteko presio handiagatik. 
Gehiago jakiteko prozesuak Francoren erregimenari buruzko 
frantses iritzi publikoan eta Frantziaren eta Espainiaren 
arteko harremanetan izaniko eraginaz, ikus Álvaro Fleites 
Marcos, «La represión interna y sus consecuencias sobre las 
relaciones externas de la España del segundo franquismo: un 
acercamiento al Proceso de Burgos y su impacto sobre las 
relaciones hispano-francesas, 1970-1971» in Jara Cuadrado 
(ed.), Las Huellas del Franquismo: pasado y presente (Grana-
da, Comares, 2019), 519-536, edo Eva Léger, «El Proceso de 
Burgos en la prensa regional francesa» in HAOL, 24, 2011ko 
negua, 61-63. Gisèle Halimi-ren Le Procès de Burgos (Paris: 
Gallimard, 1971) epaiketei buruzko azterlanik sakonena da 
oraindik ere.

41  Gisèle Halimi, Le Procès de Burgos, 16. Halimi Djamila Bou-
pacha aljeriar aktibistaren aholkulari izan zen, eta Djamila 
Boupacha (1962) liburua argitaratu zuen, Simone de Beau-
voir-en aitzinsolasarekin. Halimi militante feminista eta anti-
inperialista ezagunena izan zen Frantziako, Euskal Herriko eta 
Aljeriako gaietan jardun zutenen artetik. Sartre in Halimi Le 
Procès de Burgos, xi.

42  Sartre in Halimi Le Procès de Burgos, xi.

43  Ibid.

44  Ibid.

45 Baldin eta, Kristin Ross-ek dioenez, Sartre-k Fanon-en Les 
damnés de la terre «hirugarren mundismoaren manifestu 
nagusietako bat bada Frantzian», Le Procès de Burgoserako 
idatzi zuen aitzinsolasa irakurtzen gomendatzen dugu harekin 
estu lotua baitago. Bestela esanda, garai hartan Euskal He-
rriaren askapena politika hirugarren mundista antiinperialista 
globalarekin interkonektatua ikusten zen. Sartre-ren aitzin-
solasaz Ross-ek idatzitakoen berri jakiteko, ikus May '68 and 
its Afterlives (Chicago: University of Chicago Press, 2002), 
162.

46  Apalategi eta Halimi lagun minak ziren, eta Apalategik go-
goratu du, guk egindako elkarrizketa batean, berak, Idirinek 
eta Halimi-k euskal politika jorratzen zutela, xehe-xehe, Ha-
limi-ren Parisko etxean. Bere burua eskaini zuen haiei Jean-
Paul Sartre aurkezteko. Jean-Luc Godard-en Parisko etxean 
ere izan zela gogoratu du; Apalategiren esanetan, Godard-ek 
dokumental bat egin asmo zuen Euskal Herriko egoera poli-
tikoaz. Elkarrizketa autoreekin, 2021eko urtarrilaren 17an.
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BIGARREN ATALA: ESTETIKA 
ETA BIDEO-POLITIKA

Nola filmatu protesta bat

Genealogiak testuinguruari ez ezik for-
mari ere lotuta daude. La Marche des femmes 
à Hendaye eta Manifestation à Hendaye zintek 
galdera bat dakarte bideo-aktibismoaren for-
mei buruzko ikerketetan berria ez dena: nola 
filmatu protesta bat? Unearen urgentziak 
eragin zuen Hendaiako protesta, Francoren 
erregimenaren exekuzioei berehala eran-
tzuteko asmoz. Ekipamendua eramangarria 
izateak modua eman zien kolektibo hauei se-
gituan bidaiatzeko eta urgentzia horrekin eta 
horretatik filmatzeko, eta, bideo-aktibisten 
lanarekin gertatu ohi den bezala, perspekti-
ba gorpuztu baten distantziatik filmatzeko 
modua eman zien. Gorputza ez da besterik 
gabe kamerari eusten dion tripode bat; aitzi-
tik, emakumeen ondoan eta haiekin batera 
martxatzen du. Keinu horrek, bulko horrek, 
bideogileek aurrez sekula pentsatu edo saiatu 
gabea bera, hurbiltasunezko angelutik erre-
tratatzen du protesta, lehen plano eta plano 
ertainak izanik martxako plano nagusiak. Zer 
gertatzen da protesta bat ia osoki hurbilta-
sun-keinu horietatik grabatzen bada? Baiezta 
genezake subjektu mobilizatuak irudikatze-
ko ohiko moldeak eraldatzen dituela horrek. 
Establezimentuko angelu altu edo zabaleko 
planoek, protesta baten egiazko heina era-
kusteko eskuarki erabiliek, eskala berreste-
ko joera izaten dute, eta gorputz-masa bat 
erretratatzekoa. Irudikapen inpertsonalaren 
logika horrek oihartzun egiten du Ross-en 
«paraxutismo»aren analisian. Ross-entzat, 
paraxutistaren ikuspegiak Aljeriako gerrako 
paraxutisten jokamoldea dakar gogora; bai-
na gisa berean bide bat da azaleko ikuspegia 
aztertzeko zeinetik sindikalista, kazetari edo 
soziologo jakin batzuk engaiatu baitziren bo-
rrokekin 1968az geroztiko aldian. Ross-ek 

jokamolde hori maoisten établissementaren 
praktikarekin kontrastean jartzen du: 68 os-
teko Frantzian, militante maoistek egonaldi 
luzeak egiten zituzten langileen artean bo-
rrokaren testuingurua barrutik osoki ulertze-
ko, eta ez kanpoko ikuspegi batetik.47 Europan 
zehar exekuzioen aurka izandako protesten 
zinema-albistegien zatiek, Les Mères espag-
nolesen erakutsiek, establezimenduko angelu 
altua erabiltzen dute, Roussopoulos-ek eta 
Wieder-ek emakumeen martxa filmatzeko 
ibilitako moduarekin kontrastean (3. ird.). Es-
tablezimenduko planoa, albistegietan hain-
bestetan erabilia, maoisten establezimen-
duaren zentzuaren kontrakoa da, ikuspegi 
horizontala dakarrelako, eta ez bertikala. Les 
Insoumuses eta Vidéa ez zeuden inondik ere 
establezituak, eta martxa bera gertakari pun-
tual bat izan zen, eta ez industriako gatazka 
luze bat; hala eta guztiz ere, borrokarekiko 
haien engaiamenduak badauzka établisse-
mentari dagozkion ezaugarri batzuk, batik bat 
Les Insoumuses-en kasuan. Hildako gizonen 
ameki elkartzeko muga zeharkatu beharrak, 
esaterako, azaleratzen du badela Hendaiako 
martxatik (gertakari isolatutik) harago egite-
ko asmoa. Formalki, Les Insoumuses-en zin-
tetan eta Vidéa-renean, paraxutistaren ikus-
pegi bertikala, goitik begiratzen duena, erabili 
ordez, plano ertainak eta lehen planoak era-
biltzen dira, protagonisten eta haiek darabil-
tzaten objektuen ondoan egotearen sentipena 
nabarmentzeko. 

Georges Didi-Huberman-ek ere arakatzen 
du distantziaren auzia, koadratzearen politi-
ka eta etika lantzean. Nazien sarraski-espa-
rruez ari dela, zera galdetzen du:

Nor ausartuko zen giza altueran eta giza dis-
tantzian begiratzen sarraski-esparru bati ange-
lu zabaleko plano batean, dena bistan legokeen 
plano batean. Zaintza-dorre batean zerbitzuan 
zeuden SSek bakarrik lor zezaketen halako ere-
mu-sakonera, hain zuzen, ezer gizatiarrik ikustea 

eragozten duen altuera batetik.48

47 Ikus Ross, May 68 and Its Afterlives, 112-113.
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Angelu zabaleko planoa, baina baita angelu 
altukoa, SSekin lotzen ditu Didi-Huberman-
-ek; OASekin eta frantses armadarekin Alje-
riako gerran, Ross-ek; eta inplizituki tarteka 
ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française) telebista-kate estatalarekin, Rous-
sopoulos-ek eta Wieder-ek, zeinetik askotan 
metrajea hartzen baitute (Les Mères espag-
nolesen, esaterako). Horrekin kontrastatzen 
duen giza perspektiba ez dator bakarrik koa-
dratzearen etika landu batetik, baizik eta bai-
ta DIY moldearen ezinbesteko beharrizane-
tatik, zeinean batek giza altueratik filmatzen 
edo grabatzen baitu protestaren barrutik. 
Hendaiako martxaren xehetasunak azpima-
rratzen dituen bideo-keinu sorta bat darabilte 
Les Insoumuses-ek eta Vidéa-k: autobusen 
iritsiera kamerari zuzenean hitz egiten dio-
ten parte-hartzaileen lehen planoak (4. ird.) 
pankarten prestaketa (5. ird.), puxiken puztea 
(6. ird.), protestan abesteko kantuen errepi-
ka. Prestalan horiei xeheki erreparatuta eta 
protestarien eta pankarten lehen planoak eta 
plano ertainak erabilita azaleratzen da elkar-
tasunaren politika eta estetika bat, haiekin, 
haien artean, haien ondoan egotearen senti-
pena. Horizontaltasunaren eta «barrutik fil-
matzea»ren49 estetika politizatua ez da baka-
rrik bideo militante edo feministaren kontua, 
eta alderdi askotan bat dator zinema militan-
tearen praktikarekin: esaterako, japoniar do-
kumental-egile Shinsuke Ogawa-k, The Battle 
Front for the Liberation of Japan – Summer in 

Sanrizuka lanaz egindako adierazpen batzue-
tan, filmaketako bi printzipio nagusi identifi-
katu zituen (berak 16 mm-an lan egiten zuen): 
«kamera borrokan ari ziren laborarien aldean 
paratu behar zen», eta «ez ginen inoiz saia-
tuko kamera ezkutatzen edo teleobjektiborik 
erabiltzen […]. Gure kamera beti egon behar 
lukeen tokian egongo zen, alegia, laborarien 
borrokaren muinean».50 Nahiz eta bideoak 
eskainitako funtzio batzuek bera zinematik 
bereizten duten -esaterako, berehalako play-
backerako aukera-, keinuak filmatzeari dago-
kionez, formatu askotako zinema-kolektibo 
politizatuek arakatutako tekniketako asko 
baliatu eta islatu zituzten Les Insoumuses-ek 
eta Vidéa-k: aipagarriena, hemen, distan-
tziazko perspektiba bati uko egitea.

Mugak
La Marche des femmes à Hendaye eta Les Mè-

res espagnoles gertakari beraren jarraipena 
izan litezke, bi ekitalditan filmatuta balego 
bezala: beltzerako itzaltze baten funtzioa be-
tetzen du mugak, bi piezak osatzen dituzten 
irudien eta testigantzen segidan. Eten egiten 
du, bi zinten artean tarte bat utzita, baina bai-
ta jarraitutasun-zantzuak eskainiz ere. Les 
Insoumuses-entzat bost antifrankista horien 
exekuzioaren testuinguruari heltzeko mol-
dea estetikoki desberdina da bi zintetan: Les 
Mères espagnolesek albistegietako metrajea 
du erantsia (maiz kamera batekin telebistara 
zuzenean apuntatuz grabatua bideoan, DIY 
eta ikus-entzunezko kultura menderatzailea 
aurkez aurke jarriaz), off-ahotsezko narrazio 
labur batzuk, eta, nabarmenki, testigantzen 
metrajerako kamera finko bat (eskuz ibilia 
halere) eta «giza» distantzia beretik egin-
dako plano bat. Muga zeharkatzeak taktika 
aldatzea dakar, grabatzeko hainbat zailta-
sun dituen egoera batera pasatzea, gehiene-
tan klandestinitatean filmatu beharra.51 La 
Marche des femmes à Hendaye eta Manifestation 
à Hendaye zintek kanpoaldea dute gertaleku; 
Les Insoumuses-ek Les Mères espagnoleserako 

48 Didi-Huberman, Sortir du noir (Paris: Minuit, 2015), 28-29. 

49 Fleckinger, “Une caméra à soi,”, 42. 

50 Shinsuke Ogawa, «Statement on The Battle Front for the Libe-
ration of Japan – Summer in Sanrizuka», itz. Guilia Galvan, in 
Of Sea and Soil: The Cinema of Tsuchimoto Noriaki and Ogawa 
Shinsuke (Brusela: Sabzian, Courtisane and CINEMATEK, 
2019), 20. Shinsuke Ogawa-ri eta Ogawa Pro-ri (CINEMATEK 
Brusela, 2019ko apirilak 1 - maiatzak 5) eta Noriaki Tsuchimo-
to-ri (Courtisane Festival Gante, 2019ko apirilak 3-7) eskaini-
tako zikloaren karietara bildutakoa eta argitaratutakoa.
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filmaturiko metrajeak barrualdea du gertale-
ku bakar (telebistatik grabaturiko metrajeak 
bakarrik erretratatzen du kanpoa). Mugak, 
beraz, aldaketa sotil bat eragiten du erregis-
tro estetikoan, grabaketan nahiz metrajearen 
edizioan bistaratzen dena.

Chandra Mohanty-k, Feminism Without Bor-
ders liburuko sarreran, «mugak irudikatzen 
dituen arrakala, gatazka, diferentziak, bel-
durrak eta kontentzioa» nabarmentzen ditu.52 
Ez dago, ondorioztatzen du, mugarik gabe-
ko feminismorik. Muga-ikasketa feministek 
tentsioei, gatazkei eta espazio horien arteko 
halabeharrezko pasatzeei erreparatzen die-
te (espazio hain espezifiko eta arriskutsuak 
batzuentzat, eta aldi berean lausoak eta indar 
afektiboz beteak). Eta Gloria Anzaldúak idatzi 
duenez: «mugaldea toki lauso zehaztugabe 
bat da, zedarritze ez-natural baten kondar 
emozionalak sortua».53 Hendaiako martxan 
ziren emakumeak, protesta-mugimendu guz-
tietan bezala, era guztietako muga eta zeda-
rriak (mugaren beraren presentzia errealak 
larriagotuak) haztatzen ari ziren.

Hendaia, eta Frantzia aldeko Euskal Herri 
osoa, lurralde elastiko hauskor bat zen, non 
une politikoko tentsioetako askok bat egiten 
baitzuten. Francoren errepresiotik ihes egiten 
zuten askok muga zeharkatzen zuten bestal-
deko herri eta hirietan (Hendaian, Baionan, 
Hazparnen…) aterbea bilatzeko. Garai hartako 
adierazpidea, eta iritzia, erabilita: Iparraldeak 

atzeguardiarena egiten zuen. Euskal militante 
askok hantxe amaitzen zuten, linboan, irten-
bide klandestinoren baten esperoan edo haien 
gaineko erabaki judizialak bertan behera utzi 
edo iraungiko ziren aiduru. Ataka gaitzean 
zeuden bizi horietatik harreman egonkor 
sendoak sortu ziren tokian-tokian, iheslariak 
integratu egiten baitziren bizileku zituzten 
udalerrietako kultura- eta gizarte-jarduere-
tan. Bestalde, Iparraldeko mugimendu aber-
tzalea tokiko elementu politiko eta kulturalek 
osatzen zuten, testuinguru politikoari aldez 
edo moldez lotutako jendeen koaleszentzia 
etengabean funtsaturiko ahalbideen kons-
telazio batean. Muga, kasu horretan, ez zen 
besterik gabe banalerro bat ihesbidea ahal-
bidetzen zuena, ezpada lurralde jariakor bat 
non, lehengo ezagunekin topo eginda edo 
besterik gabe erbestearen esperientzia par-
tekatuaren bitartez, bateko eta besteko talde 
antifrankista, feminista eta ezkertiarretako 
jendea elkarganatzen baitzen. Alde horreta-
tik, protestariek La Marche des femmes à Hen-
daye eta Manifestation à Hendaye filmetan hel-
muga duten CRS (Compagnies Républicaines 
de Sécurité, segurtasun-indarrak) ekintzaile 
antifrankista batzuentzat muga administra-
tiboa baino zerbait gehiago zen, lurralde poli-
tiko eta kultural beraren luzapentzat hartuta. 
Miren Arangurenek, esaterako, dio eskualde 
horrek lurralde-esfera baten funtzioa bete-
tzen zuela Hegoaldeko aktibistak, errepresio 
frankistatik ihesi Iparraldera joandakoak, 
Iparraldekoekin elkartzen zituena. Ildo ho-
rretatik, Iparraldea mugaren alde bietako 
feministentzat topaleku bilakatu zen, non 
abortuak egiten baitziren eta abortu klandes-
tinoak praktikatzeko baliabideak partekatzen 
baitziren, eta non Francoren mende nekez 
lor zitezkeen liburuak, hala nola Simone de 
Beauvoirren lanak, eskura baitzeuzkaten.54  

Roussopoulos eta Wieder «turista» bihur-
tzeko beren ekintza performatiboari esker, 
zeren denbora hartan Espainian biziki ongi 
etorria baitzen atzerriko bisitari klase hori, 
guztien agerian ezkutatu ahal izan ziren bi-

51 Storti-k gogoan du guardia zibil batek filmatzeari uzteko es-
katu ziola Paul Roussopoulos-i Hoyo de Manzanares-en exe-
kuzioen biharamunean. Storti, Je suis une femme, pourquoi 
pas vous?, 56.

52 Chandra Talpade Mohanty, Feminism Without Borders: Deco-
lonizing Theory, Practicing Solidarity (Durham eta Londres: 
Duke University Press, 2003), 2.

53 Gloria Anzaldúa, Borderlands / La Frontera: The New Mestiza 
(San Frantzisko: Aunt Lute Books, 2007 [1987], 25.

54 Miren Aranguren, autoreek elkarrizketatua, 2020ko urriak 1.
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deo-ekipo amateurrarekin. Filmen muga-pa-
sako praktikak baliatu zituzten: militanteak 
filmak ezkutuan pasatzen zituzten, ikusleek 
film debekatuak ikusteko muga igarotzen 
zuten eta, kasu honetan bezala, produkzio-
-ekipoak material militanteak klandestinoki 
grabatzera etortzen ziren.55 Oso litekeena da, 
bada, martxako parte-hartzaileen arteko ten-
tsioetan, «elkarrekin ondo lan egiten ez zuten» 
frantses feministen eta euskaldunen artean,56 
arroztasun-sentipenen bat izatea, mugaldea-
ren logika gatazkatsu eta, tarteka, nahasiek 
hain markatua zuten toki batean elkartzen 
ziren hainbat elementu zirela kausa. Jarrera 
politiko eta kulturalen azpian zegoen anizta-
sunari zor zitzaizkion desadostasunak, ikusi 
dugunez, askoz bistakoagoak dira Vidéa-ren 
zintan, non martxako parte-hartzaileen ar-
teko gatazkak lantzen eta eztabaidatzen ageri 
baitira. Hala eta guztiz ere, Casilda Hernáez-en 
agerraldi laburrak (5. ird.) («Kasi» edo «Kasil-
da» izenez ere ezaguna zen militantea filme-
ko irudi batean azaltzen da briu-brau) gogora 

dakarkigu zein garrantzizkoak diren emaku-
me ahaldunduak askapen-mugimenduetan.57 
Euskara martxan presente egoteak eta euskal-
dunen askatasun-eskarietako batzuek («Herri 
armatua inoiz ez da zanpatua» edo «Gora Eus-
kal Herria askatuta»), ondoan ageri diren beste 
lema antifaxista eta feminista batzuekin ba-
tera, garai haren bereizgarri izan zen subjek-
tibotasunen intersekzio horren berri ematen 
dute. Euskal feministen arteko eztabaidetan 
ere toki handia hartzen zuten eskari politiko 
horiek; garai hartan, euskal feminismoa pen-
tsamendu ezkertiar klasikoaren muga-logikaz 
harago egiten hasia zen. Iparraldeko Euskal 
Emazteak Bere Askatasunaren Alde kolekti-
boko feministak lehenak izan ziren teoriza-
tzen zapalkuntza hirukoitzaz eta generoaren, 
klasearen eta kultura-identitatearen arteko 
intersekzioaz.58 Zapalkuntza hirukoitzaren 
kontzeptuak, klase- eta nazio-zapalkuntzak 
nabarmentzen zituzten eztabaida marxisten 
eragina jasotakoa bera, dimentsio berri bat 
erantsi zion ezkerreko euskal feminismo aber-
tzalearen pentsamendu filosofikoaren oina-
rriari.59 Hendaiako protestaldian, kezka horiek 
nabariak ziren emakumeen lema, kanta eta 
keinuetan, bai eta Les Insoumuses-ek Comité 
España Librek deitu eta protestara etorriak zi-
ren espainiar erbesteratuei, espainiar erbeste-
ratuekin ezkondutako frantses emakumeei eta 
Espainiako migratzaile ekonomikoei eginiko 
elkarrizketetan (8. ird.).

Mugan bertan, La Marche des femmes à Hen-
daye zintaren akaberan, distantziatik nabar-
menago harturiko protestaren planoak ikusten 
dira. Filmean ordura arte erabilitako filma-
tze-keinuak angelu zabaleko planoekin eta 
kamera-mugimendu luzeagoekin tartekatzen 
dira. Lehen aldiz filmean, angelu altuko plano 
bat ikusten dugu, zeinean kamerak protes-
taren airetiko ikuspegi bat eskaintzen baitu, 
lehenago baztertutako urrutiagoko hurbilketa 
bat gogoraraziz, baina berehalakoan indarga-
betzen da berriro protestaren begien mailako 
planoekin, eta, berariaz, zintaren amaierako 
fotograma izoztua angelu baxu batean datza, 

55 1968an, Erroman bizi zen Helena Lumbreras zinegile mi-
litanteak Spagna 68 dokumentala filmatu zuen emakume 
preso politikoei batik bat arreta jarriz, lan erreproduktiboa 
aurrealdera ekarriz, nolabait iragarriz Roussopoulos-ek eta 
Wieder-ek nola arreta jarriko zieten ama eta arrebei ikuspegi 
feminista batetik. Ikus Pablo La Parra-Perez, «Workers In-
terrupting the Factory: Helena Lumbreras' Militant Factory 
Films between Italy and Spain (1968-78)», in Christina Ger-
hardt eta Sara Saljoughi, 1968 and Global Cinema (Detroit: 
Wayne State University Press, 2018), 363-384.

56 Faure-Fraisse, autoreek elkarrizketatua, 2019ko uztailak 17.

57 Casilda Hernáez militante ezaguna zen, Zizurkilen (Gipuzkoa) 
jaioa. Nafar ijitoa zuen ama, eta aita ezezaguna. Gaztetatik 
mugimendu anarkistekin identifikatu zen. Greba askotan 
parte hartu zuen; atxilotu eta bi urtez kartzelan egon zen, 
eta milizia anarkistetan parte-hartze aktiboa izan zuen Gerra 
Zibilean. Bizitzako azken urteak Miarritzen eman zituen, non 
errepresio politikotik ihes egindako aktibistei ostatu ematen 
baitzien. Casilda Hernáezez berri gehiago izateko, ikus Luis 
Jiménez de Aberasturi, Casilda Miliciana: Historia de un senti-
miento (Donostia: Txertoa, 2012).

58 Epelde, Aranguren eta Retolaza (ed.), Gure Genealogia Femi-
nistak (op.cit), 54-57.
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zeinak emakume talde bat erakusten baitu «À 
bas la mort!» [Behera heriotza!]60 (9. ird.) dioen 
pankarta bati eusten, muino bateko pareta ba-
ten gainean zutik, angelu altuko planoaren po-
sizio berberean. Angelu altua ere, itxuraz dis-
tantziatik hartua, protestarien erditik hartua 
dela azaleratzen da orain. 

Hala eta guztiz ere, mugara iristeak pers-
pektibaren aldaketa sotil bat dakar, baita 
erregistroarena ere, kameraren plano-al-
daketen eta mugimenduen bidez bistaratua. 
Kamera-mugimendu horietako batek fran-
tses poliziak eratutako giza hesia gainditzen 
du, alegia, ekitaldirako fisikokiko indartu-
tako mugaren ertza (10. ird.). Poliziak lehen 
planoan filmatzen dira (11. ird.), atzetik haien 
aurrez aurre dauden emakume taldeen aur-
pegiak adierazgarriago erakusteko, zeinak, 
ezinbestez, kameratik urrunago baitaude. 
Kamerak, barrura eta kanpora harilkatu 
ahala, mugaren alde batean eta bestean ia 
aldi berean egoteko aukera azaleratzen du, 
mugaren izaera paradoxikoa azpimarratuz: 
hauskorra eta porotsua, batetik, finkoa, ir-
moa eta zeharkaezina, bestetik.

Erresistentziaren aurpegiak
Le quotidien des femmesen agertutako Hen-

daiako protestarako deialdiak inspiratu zi-
tuen, itxura guztien arabera, Roussopoulos 
eta Wieder muga zeharkatzeko amen bila; 
martxan parte hartzeko deialdiarekin bate-
ra, Txikiren eta Otaegiren amen adierazpe-
nak jaso ziren, baita José Luis Sanchez Bra-
voren bikotekide Silvia Carretero-renak ere 
(ikus eranskina). Hiru lekukotasunek eteten 
dute Les Mères espagnoles, Sanchez Bravo-
-ren arreba María Victoriarenetik hasita, 
zeina Hoyo de Manzanares-en (Madril) el-
karrizketatzen baitute, anaia exekutatu eta 
bi ordura (bost minutu filmean) (12. ird.).61 
Filmaren erdialdera, Otaegiren amari egin-
dako elkarrizketa dago, eta zintaren amaie-
ran, Txikiren amarena. Hiru elkarrizketak 
lehen planoan egiten dira, elkarrizketatuen 

buru eta sorbaldek pantaila betetzen dute-
la. María Victoriak elkarrizketatzaileari hitz 
egiten dio, hura planotik kanpo kamera on-
doan dagoela; Otaegiren eta Txikiren amen 
begiradak, aldiz, txandaka mugitzen dira al-
boetara nahiz kamerara zuzenean (ikusleari 
hitz egiteko leiarrari zuzenean begiratzen 
diotelarik). Hiru aurpegi izugarri ahaltsu eta 
liluragarri horien tartean, beste asko ager-
tzen dira, batzuetan ezkutuan, besteetan 
agerian, batzuetan besterik gabe ebokaturik 
haiek falta direla (hildako gizonen aurpegiak 
nabarmenki), besteetan pankartetan ma-

59 Zapalkuntza hirukoitzaren konzeptuaren hedapena gerora 
garatuko zen aldi berean beste leku batzuetan gertatzen ari 
ziren borroka nazional edo kulturaletan; esatera, Katalunian. 
Dakargun hona Maria Mercè Marçal poeta katalanaren esaldi 
ospetsua: "A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres 
voltes rebel". [Menturari hiru dohain zor dizkiot: emazte sortu 
izana, klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. Eta hiru 
bider errebelde izateko urdin uherra]. 

60 Millan Astray faxistak 1936an botatako garrasi zital horretan 
oinarritzen da esaldia erantzun gisa: Hil dadila adimena! Gora 
heriotza! Ikus Carlos Rojas, ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la 
muerte! Salamanca, 1936. (Bartzelona: Planeta, 1995). 

61 Paul Roussopoulos-ek grabatu zuen, hilketen egunean Libé-
rationeko kazetari Martine Storti-rekin batera Hoyo de Man-
zanares-en izan zenean. Ikus Je suis une femme, pourquoi pas 
vous?, 55-56. 

62 Iraultzaren irudirik erreproduzituenak famatu zuen: Alberto 
Korda-k Ché Guevara-ren aurpegiari eginiko irudiak. Korda-ren 
irudiari buruzko iruzkin liluragarri baterako, ikus Libby Saxton, 
No Power without an Image: Icons Between Photography and 
Film (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020). Pare-
kotasun bat baino gehiago, irudi aktibisten genealogia baten 
erakusgarria da: Txiki Korda-ren Ché Guevara-ren argazkia 
zeraman elastiko bat jantzita ageri da hura hil ondoan bolo-bolo 
ibili ziren argazki batzuetan, eta Txikik Guevara-ren hitzak ida-
tzi zituen argazki baten atzealdean, «Mañana cuando yo mue-
ra, no me vengais a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento 
de libertad», exekuzioaren aurreko gauean bere anaia Mikeli 
eman aurretik. Txikiren hilartitza ere horixe da. 2018an Txiki-
ri egindako omenaldi batean, hura hil eta film hauek egin eta 
berrogeita hiru urtera, Txikiren amak Txikiren azken gutunaren 
kantuzko interpretazio bati segitzen dio, Guevararen hitzak 
erabiliz: https://www.youtube.com/watch?v=mjBfvsrLAfg. 
Azken kontsulta: 2021-05-25.
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rrazturik borroka zabalago baten ikur gisa. 
Pankartetan txantiloiz marrazturiko bost 

gizonen aurpegiak ere ageri dira (13. ird.), 
hirurogeiko urte luzeetan ohikoa zen iko-
nografia baten moldean.62 Hala ere, Ernesto 
“Che” Guevararenak bezalako irudiak des-
zentratzen dira gertakarietako bideoetan; 
hori elementu komuna da bi piezetan. Les Mères 
espagnoleseko emakume ikusezinen erretra-
tu mugikorrak kontraplano moduko bat izan 
litezke ezkerreko kulturako gizonen irudika-
pen estatikoekiko. Bestalde, Les Mères espag-
nolesen azaltzen diren prentsa falangistako 
ebakinek nabarmentzen dute aurpegiak ma-
rraztearen garrantzia, «Espainia lasai giza 
aurpegirik gabeko terrorismoaren aurrean»; 
orobat, aurpegi gabezia hori zentzu material 
batean bortizki indartzen du Otaegiren ama-
ren deskribapenak, zintaren amaiera aldera, 
adieraztean ezin izan zuela semearen hilku-
txa zabaldu gorpua ikusteko aurpegia xeha-

tua zuelako, borreroek sei aldiz tiro egina 
baitzioten buruan. Gizon horien aurpegiak 
marraztea, eta berriz irudikatzea, heriotzen 
osteko protestetan gorputzen artean pan-
kartetan tamaina erraldoian agertzea be-
rez kontraestrategia bat da, aurpegi baten 
zinezko suntsiketa indargabetu nahi duena 
herriaren ordezkari izan dadin. 

Izan ere, aurpegia bideoan zehar askotan 
ageri den elementu bat da, aldaerak aldaera, 
hain zuzen, herri baten aurkako zapalkun-
tzak beraren ikusgaitasuna, beraren giza 
aurpegiak ukatzen dituelako. Nola ulertu, 
bestela, askotariko aurpegi ugari horiek, 
ikusgaiak (14., 15. eta 12. ird.) nahiz ikusezi-
nak (16., 17. eta ird.), tarteka zalantzan, isilik, 
hitzik ezin aurkituta lekuko izan diren ger-
takarien zama adierazteko, tarteka arnasari 
ezin buelta emanda, suminak harturik, en-
tzun diezaieten amorratzen? Nola hasi ho-
rien arteko harremana aztertzen? Aurpegiak 
esanahi politiko eta etiko jakin bat hartzen 
du exekuzio baten aurrean; borreroari hain-
bestetan ezkutatzen zaio, hain zuzen, sun-
tsiketari aurre egiteko gai delako; Foucault-
-ek dioenez, exekuzioa gertatu ahal izateko 
kukutu behar den zerbait bistaratzeko.63 Aur-
pegi horiek, bakoitzak bere gisara, zerbait 
bistaratzen dute, zintako jarduera klandes-
tinoen eta ikusgaitasun-egoeren askotariko 
formetan islatzen denez: UMDren prentsau-
rrekoak, zeinean militar antifrankista er-
besteratuek diktaduraren kontra hitz egiten 
baitute, esaterako, politikaren oso bestela-
ko moldea eskaintzen du, baina horrek ere 
bistaratzearen garrantzia adierazten du (18. 
ird.).64 Hala ere, bistaratzearen politika bat 
problematikoa izan daiteke beste modu ba-
tzuetara. Didi-Huberman-ek bistaratzearen 
nozioaz dihardu, eta nola mehatxatzen duen 
herriaren «irudikapena -estetikoa nahiz po-
litikoa-, baita beraren existentzia bera ere».65 
Haren iritzian, herriak, ez gizabanako gisa 
baina talde politizatu gisa, «populuak» «de-
sagertzeko arriskuan» daude.66 Biek ala biek, 
irudikatuek nahiz besteren irudikapenaren 

63 Foucault-ek XIX. mendearen hastapenetan kokatzen du «zi-
gor fisikoaren espektakulu handi»aren desagertzea, noiz eta 
borreroak biktimen aurpegiak estaltzen hasi zirenean. Honela 
dio: «erostari-beloa izan zen heriotza-zigorrari erantsitako 
azken osagaia. Zigortua ezin zen gehiago ikusi». «Munstroke-
ria»ren ikuspegitik aztertuz: «zenbat eta munstro handiagoa 
izan kriminala, hainbat eta premiazkoagoa zen hura argiz ga-
betzea: ez zuen ikusi behar, ez zuen ikusia izan behar». Ohar-
tzekoa da orobat zer lotura etimologikoa dagoen munstroaren 
eta montrer [erakutsi] hitzaren artean. Discipline and Punish: 
The Birth of the Prison, itz. Alan Sheridan, (Penguin, 2020 
[1975]), 14. 

64 Labur beharrez, amei bakarrik erreparatu diegu atal honetan. 
UMDren adierazpenek, bi amen lekukotzen artean paratuek, 
ordea, iruzkin zabalagoa mereziko lukete seguruenez; zinta-
ren puntu horretan prentsaurreko inprobisatuaren telebistako 
metrajea sartzeko erabakiak, aldez, testuingurua emateko 
balio du, baina era berean beste ikuspegi politiko bat erans-
ten du, justaposizio estrainio bat sortuz amen elkarrizketen 
tartean. 

65 Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants (Paris: 
Minuit, 2012), 11 [«leur représentation - politique, esthétique 
- voire leur existence même»]

66 Ibid.
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aurkez aurke jarriek, herri horiek jasanda-
ko bistaratze urriari (zentsura) eta bistara-
tze gehiegizkoari (espektakulua) aurre egin 
behar diote. Zapalkuntzari aurre egiten dio-
ten horien irudiek, erresistentziaren irudiak 
izango badira, berragertzeko, «berrirudi-
katzeko»,67 prozesu etengabe batetik pasatu 
beharra daukate. Zera galdetzen du: «bilaka al 
litezke herriak aurpegirik gabeko herri gaur 
egun?».68 Didi-Huberman-ek erantzuten du 
kosta ahala kosta «gure munduaren espek-
takuluan herriak berragertzeko baldintzak 
berreraiki beharra dagoela».69 Aurpegiaren 
erresistentzia, hain zuzen, izan daiteke sin-
gulartasun forma bat muturreko baldintza 
prekarioetan bistaratzeko ahalmena: horixe 
izan liteke Les Mères espagnoles filmak egiten 
duena hainbeste aurpegi hainbeste ikusgai-
tasun-egoeratan erakusteko teman; egoera 
horietako bakoitzean, aurpegia igarotzen da 
sufrimenduzko irudi bat izatetik kontestazio 
ahaltsuzko irudi bat izatera.

Bi amak beren minaren eta suminaren be-
tean bistaratzen dira: María Victoriaren le-
kukotza, exekuziotik hain denbora gutxira 
grabatua, haren sufrimendua aldarrikatzen 
duten isiluneek, pausek eta ez-hitzezko kei-
nuek bereizten dute. Otaegiren amaren hitzak 
bera agertu aurretik ere aditzen dira, burua 
beloz estalia daraman emakume batek, hileta-
-segizioa deskribatzean amaren hitzak hizpi-
dera ekartzen ditu eta: «Noiz arte egongo gara 
isilik?» (16. ird.).70 Lehenengotan, beraz, isildua 
izateko ukotik aurkezten da. Otaegiren amaren 
ahotsarekin batera ageri diren lehen irudiek 
ez dute beraren aurpegia erakusten, beraren 
eskuak baizik, Otaegiren argazki sail itxuraz 
azkengabe bat errepasatzen duten bitartean, 
pasatu ahala haiek deskribatuz: semea lagu-
nekin, herriko jaietan, inauterietan, ezkon-
tzetan, bizikletaz ibiltzen ikasten, futbolean, 
bere lehen jaunartzean, pilotan, azken esko-
la-egunean, eta segi, haren hilobiaren argazki 
batekin bukatu arte, zeinean beraren aurpegia 
ikusten baita (19. ird.). Irudi du Otaegiren ama 
berekin daukan argazki bildumaren bidez se-

mearen bizitza aletuz bere filma sortzen ari 
dela -fotograma izoztuzko segida bat erres-
kadan-, une adierazgarrien bidez semearen 
bizitza berreraikitzen ari dela. Horretan, ama-
ren aurpegiaren lehen plano bat azaltzen zai-
gu; semearen historia eraiki duen eta beraren 
irudikapenean parte hartzen duen moduaren 
bidez aurkezten da bera. Amaren aurpegiaren 
fotograma izoztu batekin amaitzen da sekuen-
tzia (14. ird.), bat-bateko geldialdi bat, aurre-
tik zetorren hitz-jarioaren pausaldi bakarra. 
Bideoaren materialitatea gogorarazten zaio, 
irudi geldo baina mugitzen ari den baten egon-
gaiztasun keinukaria bistaratuz.71 

Txikiren amak ere gelditu gabe hitz egiten 
du, urgentziazko toki batetik, zintako elka-
rrizketarik luzeenean. Elkarrizketaren aurre-
tik, lehen plano ertainean filmatzen dute bera 
semeak, exekutatua izan aurretxoan, euskal 
herriari idatzitako gutun bat irakurtzen (20. 
ird.). Kasu honetan, elkarrizketa hasten da 
fotograma izoztu batekin, esaldiaren erdian 
moztua. Otaegiren amak bere elkarrizke-
tan bezala, adorez hitz egiten du, bideoaren 
edizioan islatzen denez, mozketa bakoitza 
(badira hiru halako) esaldiaren erdian eten-

67 Ibid. ["refaire figure"]

68 Ibid., 16. ["nos peuples aujourd'hui seraient-ils devenus des 
peuples sans visages?"]

69 Ibid., 17. ["reconstruir les conditions d'une réapparition des 
peuples dans le spectacle de notre monde"]

70 ["¿Hasta cuándo vamos a aguantar en silencio?"]

71 Bellour-ek nabarmentzen du linguistikoki zein gertu dauden 
arrêt sur image (fotograma izoztua) eta arrêt de mort (he-
riotza-zigorra). Blanchot-i dagokionez, Bellour-en ustez, «he-
riotza-zigorra xedatzen duen ebazpena hura arrastoan edukit-
zeko gai den balazta ere bada». Bellour, Between-the-Images, 
itz. Allyn Hardyck (Geneva: JRP Ringier, 2011 [2002]) 15. 
Liburuko beste toki batean, La Jétéez ari delarik, fotograma 
izoztuan «denboraren etendura argiki bistaratzen dela» dio. 
Bellour, Between-the-images, 152. Bideoaz den bezainba-
tean, ordea, geure buruari galdetu behar genioke zenbateraino 
hitz egin litekeen fotograma izoztuez fotograma bakar bat ere 
ez dagoen neurrian.
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da; haren azken esaldiari ere, erremateari, 
haren galderak segitzen dio: «Hara, zer bes-
terik dugu?», zinta bat-batean amaituaz ba-
tera, beltzean mozturik. Zinta hala amaituz, 
Les Insoumuses-ek lekukotza bururatu gabe 
dagoela nabarmentzen du, abiaburua dela 
iradokiz, bilera politikoetako emanaldi mili-
tanteetara seinalatuz, non bideoak eztabai-
da politikoen akuilu gisa erabiliko baitziren, 
zintaren amaiera eta eztabaidaren hasiera 
sarritan bat izanik.

Amaren etxea
Erresistentzia gune gisa aurpegia eta aur-

pegitasuna bezain garrantzitsua, eta Les 
Mères espagnolesen auzi horretatik ezin ba-
nanduzkoa, amatasunaren ikuspegia dugu. 
Le quotidien des femmesen «amen negarrekin 
elkartasuna adierazten duten emakumeei» 
(ikus eranskina) eginiko deialdiari erantzu-
nez, Roussopoulos eta Wieder, amen lekuko-
tza irakurri ondoan, haien xerka abiatu ziren. 
Posizio politizatu gisa zertutako amatasun 
molde batekin topo egin zuten. Wieder-ek 
gogoratzen duenez:

Hain izan zen bortitza. Ez nekien aurre egiteko 
gai izango ote nintzen. Baina haiexek eman zi-
daten indarra. Nik ez neukan batere. Gainezka 
egiten zidan egoerak. Baina hain borrokalariak 
ziren, gertatuaren kontra eta erregimenaren 

kontra ekiteko hain gogotsu...72

Wieder-en iritzian, amak borroka-nahia-
rekin, kemenarekin eta matxinadarekin le-
rrokatzea eta amatasunaren politikarako 
ahala agertzea (biktimismorako baino gehia-
go) erabakigarria izan zen. Izan ere, Wieder-
-ek (garai hartan ama, Roussopoulos bezala) 
amatasun mota horren prismatik arakatu 
nahi zuen Espainiako egoera politikoa:

Banekien ez nuela frankismoaren egoera politi-
koaz-eta jardun nahi. Jakin nahi nuen nola mol-
datu ziren buruei tente eusteko, semeekin leialak 
izateko. Horixe interesatzen zitzaidan, emaku-
meekiko harremana. Borroka antifaxistak albo 
batera utzixeak nituen. Helburua guztiz zehatza 

zen, emakume horiekin elkartzea.73

Ikuspegi hori, borroka antifaxistak albo 
batera uztea, argi eta garbi ezinezkoa izango 
zen diktadura faxista baten mendean bizi zi-
ren emakumeen ikuspegitik. Ama gisa ema-
kumeek jasaten zuten zapalkuntza, Txikiren 
eta Otaegiren amen lekukotzek iradokitzen 
dutenez, ezin zen bereizi Espainian Franco-
ren erregimenaren pean bizi zirenen egoera 
politikotik. Wieder bere bizipenetatik min-
tzatzen da, berak ere jazarpen politikoa jasan 
baitzuen: Errumaniatik ihes egin behar izan 
zuen; gero, Turkiatik, eta, azkenean, fran-
tsesen agintepeko Libanon kokatu zen ihes-
lari judu gisa Bigarren Mundu Gerran; amak 
borroka antifaxista baino gehiago interesa-
tzen zitzaizkiola baieztatzea ere bere histo-
riatik datorkio, eta baita lehenago jorratu-
tako borroka eta kolektibo politikoen arteko 
tentsio eta konplexutasunetatik. Wieder-ek 
esanak esan, bideoko parte-hartze horrek, 
amatasunaren auziari gailentasun berezia 
emanez, laguntzen eta oihartzun egiten du 
amatasunaren ikuspegi jakin bat iruditeria 
kolektiboan sar dadin borroka antifrankis-
taren eremuan. Eva Forest-en From a Spanish 
Jail ere amatasun molde alternatibo eta poli-
tizatu baten bilaketa horren parte izan zen; 
eguneroko bateko sarrera sail baten gisara 
idatzi zuen, bere haurrei zuzendutako gu-

72 ["C'était tellement violent... moi j'étais très très... j'étais pas 
sûre de pouvoir affronter. Mais c'est elles qui m'ont donné du 
courage. Moi je n'en avais pas. J'étais écrasée par la situation. 
Mais elles étaient d'une telle combativité, d'une telle révolte, 
contre l'acte, contre le régime..."] Wieder, autoreek elkarri-
zketatua, 2019ko uztailak 10.

73 ["Moi je savais je ne voulais pas du tout discuter de la situa-
tion politique du franquisme et de tout ça, je voulais parler de 
comment ces femmes ont continué à lever la tête haute, à être 
fidèles à leurs fils, c'est ça qui m'intéressait, c'est vraiment le 
rapport aux femmes. J'avais laissé un peu de côté les luttes 
anti-fascistes. Là c'était très particulier, c'était de rencontrer 
ces femmes."]. Ibid.
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tunen tankeran; testuak amatasuna prisma 
gisa erabili zuen munduko eta tokiko mugi-
mendu antiinperialistak lotuko zituen poli-
tika antifaxista baten xerka, ikusi dugunez. 
Atarikoan, Forest-ek honela zioen: «ad hoc 
idatzitako liburu bat da hau, liburu bat asmo 
jakina duena: arazo kolektibo bat plazara-
tzea; laburrean, elkartasunezko liburu bat da. 
Asmo horrek ematen dio bere egiazko balioa, 
eta soilik zentzu horretan irakurri behar li-
tzateke».74 Les Insoumuses-en bideoak, baita 
Vidéa-ren zinta ere (nahiz hain argia ez den), 
oroz gain, elkartasunezko bideoak dira, ildo 
berari jarraikiz. Forest-en testuak argi egi-
ten du amatasunaren bilaketa desberdinen 
arteko loturez Espainiako eremuan, eta baita 
Euskal Herrian, non, Otaegi eta Txikiren hil-
ketez geroztik, 1975etik aurrera, pentsatze-
koa baita euskal amaren irudi gailena hildako 
aktibistaren ama bihurtu zela, eta, harekin 
batera eta elkarreraginean, ama gisa mintzo 
zen aktibista politiko presoaren irudia.

La Marche de femmes à Hendayen eta Ma-
nifestation à Hendayen, euskal amaren irudi 
gailena Maite Idirinen (21. ird.) emanaldian 
hezur-mamitzen da seguruenik. Ugaon sor-
tua, Baionara alde egin behar izan zuen erre-
presio frankistatik, eta Euskal Kantagintza 
Berriaren mugimenduan parte hartzeagatik 
zen ezaguna. Mugimendu horrek euskal kul-
tura-identitatearen pizkundea ekarri zuen 
1960ko eta 1970eko hamarkadetan.75 Hen-
daiako martxan, Idirinek Gabriel Arestiren 
poema baten bertsioa kantatu zuen, «Nire ai-
taren etxea defendituko dut», bi zintetan jaso 
zenez, bere bi urteko seme Ur Apalategiren 
aurrean (zintan ikusten den ume bakarra). 
Idirinek Arestiren hitzak moldatu zituen, 
«aita» hitzaren partez «ama» erabiliz. Hona 
Idirinen bertsioa:

Harmak kenduko dizkidate,
eta eskuarekin defendituko dut
nire amaren etxea;
eskuak ebakiko dizkidate,
eta besoarekin defendituko dut

nire amaren etxea;
besorik gabe,
sorbaldik gabe,
bularrik gabe
utziko naute,
eta arimarekin defendituko dut
nire amaren etxea.
Ni hilen naiz,
nire arima galduko da,
nire askazia galduko da,
baina nire amaren etxeak
iraunen du
zutik.

Etxea, bizitza pribatua garatzeko eremu 
pribatu gisa, «aberri»aren nozio sinboliko 
eta kulturala transmititzeko eremua bada, 
Arestiren poeman aberriaren sinbolo gisa 
ageri da. Hala, bada, aitak leku behinena du, 
eta aberriaren zaindaria da. Uler liteke, be-
raz, etxeari bere funtzio bizi-erreproduzi-
tzailea (huts-hutsik) kendu zaiola, eta na-
zioaren lehen egitura politikoa sinbolizatzen 
duen etxea bilakatu dela. Idirinek ideia hori 
baztertzen du, eta amaren etxearen bere 
ikusmoldea berrezartzen du bere ahotsaren 
eta presentzia gorpuztuaren bidez; eremu 
publiko batean, gainera. Bere détournement 
sormenez eta emozioz bete horren bidez 
iradokitzen du amaren etxea eremu arras 
politizatu bat dela esfera publikoan dagoe-
na. Abestiaren amaieran, gero eta emakume 
gehiagok bat egiten dutela azken hitzarekin, 
«zutik», Idirinek keinua egiten die protes-
tariei altxatzeko eta bere ondoan zutitzeko, 
hitzen gauzatze gorpuztu gisa; protestan ari 
diren emakumeen gorputz kolektiboa bila-
katzen da amaren etxea, eta euskal emaku-
meen etxea birrinduko lukeen faxismoaren 
bortxakeriaren aurka zutitzen da. Unerik 
ahaltsuenetako bat da, zeinean talde bateko 

74 Eva Forest, From a Spanish Jail, 14. 

75 Euskal Kantagintza Berriaz, ikus Delgado eta Etxezarreta, 
«De los Cantautores al rock radical: Una aproximación a la 
música popular y juventud en la vida política del País Vasco 
(1960-1990)» in Historia Contemporánea 57, 2018, 377-
412.
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eta besteko emakume guztiak elkartzen bai-
tira, hizkuntzaren mugak gorabehera. Jules 
Moulier «Otsobi»ren ama ere kantatzen du, 
amaren galeraz diharduen herri-kanta bat: 
«Maitatua sobera, nintzelarik haurra, / Ez 
nekien nik zer zen, / amaren beharra; / Bor-
tu batean orain naiz bakar bakarra, / Amaz 
orhoit orduko heldu zait nigarra!». Idirinek 
ezin du amaitu kantua, eta euskal emaku-
meen koru batek osatzen du kantua, amata-
suna bizipen partekatu, kolektibo eta ahal-
dundua dela azpimarratuz. Bi kantek lotura 
sendo bat eratzen dute hiru bideoen artean, 
amei buruzko abestiak Les Mères espagnole-
seko amen erantzunetan islatzen direla.

Txikiren eta Otaegiren amek, beren leku-
kotzen bidez, aktiboki parte hartzen dute 
hizpide dituzten borroka eta gertakarietan. 
Haien diskurtsoa ama-posiziotik garatzen 
da, eta barrualdeetan filmatzen da (itxu-
raz haien etxeetan); horrenbestez, Idirinen 
Arestiren bertsioarekiko analogia bat irado-
kitzen da, La Marche des femmes à Hendayen 
eta Manifestation à Hendayen hasitako hariari 
segituz. Semeen bizitzak kontatzen dituz-
telarik, narrazioaren oinarri eta ardatz da, 
aurrena, semeak langileak zirela eta, hurre-
na, aktibista politikoak zirela. Hortxe suma 
liteke Wieder-ek bere lehenengo jomugatzat 
zeukan hura: amatasunaren izaera politiza-
tutik behatzea gertakari politikoei, gertaka-

rien politizazio feminista eta amatiar batez 
baliaturik. Narratiba zuzeneko, deskriba-
tzaile eta, aldi berean, afektibo eta emo-
zional bat da emaitza. Haien lekukotzek jite 
publikoa hartzen dute, batik bat konturatuta 
daudelako atzerriko zinegileak filmatzen ari 
direla eta gertatutakoa kanpoan kontatzeko 
baliatuko dituztela haien lekukotzak. Kon-
takizun horien egiazko ahalmen politikoa, 
hain zuzen, emakumeen semeak humani-
zatzen dituen eta heroikotasunez gabetzen 
dituen forma diskurtsiboan datza. «Heroi»ak 
ez dauka tokirik amak esandako  hitzetan, 
berak bizi izandakotik hautematen baitu 
semearen heriotza.76 Intimitate bat sortzen 
dute, ezinbestekoa aktibista bere dimen-
tsiorik fisikoenean erakusteko: haurtzaroko 
irudiek (Otaegiren amak erakutsitako ar-
gazkietan), lan-bizitzak eta etxeko bizitzak 
zeharkaturiko gorputz bat. Txikiren amak, 
bere lekukotza eman aurretik, irakurtzen 
duen gutunak aukera ematen dio Txikiri bere 
burua bere hitzen bidez irudikatzeko, euskal 
herriari hitz eginez; horretaz landa, haatik, 
ia ez dago haien semeen ideologia politikoari 
buruzko aipurik lekukotzetan, zeinak haien 
bizitzen narrazioan urtzen baitira gizon 
horien alderdi gizatiar, hein berean politi-
koa, erakutsiz. Amatasunaren fokalizazioak 
aldaketa bat dakar politikaren eremuaren 
artikulaziora, Vidéa-ren zintan mahaigai-
neratutako tentsioak islatuaz, berariaz uko 
egiten dionean ezkerreko kolektibo mili-
tante antifaxisten diskurtsoaz baliatzeari, 
gizonek mendean hartua zutelakoan. Vidéa-
-ren esanetan, erradikalagoak ez-mistota-
sunean (gizonezkoak bazter), emakumeak 
«irenduak» [châtrées] izan dira beren iden-
titatetik, emakumeen gorputzak zatikatzen 
dituzten edizio- eta filmatze-tekniken kri-
tika feministak islatuz. Zera adierazten dute: 
«emakumeak beren historia eta beren kul-
tura sortzen ari direla».77 Eta eransten dute: 
«guri dagokigun guztia geuk esan behar 
dugu, eta ez gizonek, haiek, mediak mono-
polizatzen dituztenez, informazioa desitxu-

76 Eva Forest-ek ere, Carrero Blanco exekutatzeaz arduratu 
zen Txikia komandoarekin izandako bileraren kontakizunean, 
ikuspegi gizatiartu bat azpimarratzen du: «hain ohituta gau-
de iraultzaz jardutean jarrera serio, transzendental, heroiko 
edo sakrifiziozkoa hartzen, burkide horien sinpletasunak eta 
gizatasunak berradiskidetu egin ninduen gauza askorekin». 
[“estamos tan acostumbrados a que al hablar de la revolución 
se adopten actitudes graves, transcendentales, heroicas a ve-
ces y sacrificadas otras, que la sencillez y la humanidad de los 
compañeros me reconcilió con muchas cosas”]. Eva Forest, 
Operación Ogro: Cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco 
(Donostia: Gara, 2013 [1974]), 12. 

77 Fleckinger, Caméra Militante, op. cit., 35.

78 Ibid.
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79 Ryan, op. cit., 39

80 Epelde Pagola, Aranguren Etxarte, Retolaza Gutierrez (ed.) 
(2015) Gure Genealogia Feministak, op. Cit., 16.  

81 Ikus 20. oin-oharra.

ratzen baitute».78 Halakoak ez dira borroka 
antifaxistetan edo era bateko edo besteko 
zinema militantean engaiatuak diren «gizo-
nak»; hala ere, urgentzia bertsua suma gene-
zake beste hizkuntza bat erabiltzeko, beren 
burua borroka antifaxistaren barruan koka-
tzen duten emakumeen ahotsak aditzeko eta 
bestelako keinuekin filmatzeko, nahiz eta 
zinema militante maskulinoagoko teknikak 
erabili edo islatu.

Ondorioak
Artikuluaren hasieran aurkeztutako gal-

derara itzulirik, galde genezake: nola euts 
diezaiokegu hiru zinta hauetako irudi indar-
tsuak finkatzen edo ebazten dituen begirada 
bati? Nola bultza gaitzake bideo-nomadis-
moaren forma liluragarri honek mugak, zi-
nezkoak nahiz irudizkoak, zeharkatzen se-
gitzera? Zer ikas dezakegu hiru zinta hauetan 
zabaldutako, eztabaidatutako eta bistaratu-
tako elkartasunaren politikaren konplexuta-
sunetatik? Zinta hauek aztertzeko zailtasun 
funtsezkoa da irudi horiei gaur egunetik be-
giratzeko modu bat bilatzea, aktibismoaren 
testuinguru historikoaren garrantzia aintzat 
hartuaz batera: ulertzea zer den azpima-
rratu, berrikusi, analizatu beharrekoa, eta 
zer esanahi ematen dien gure egungo begi-
radaren interferentziak irudi horiei. Zinta 
hauetan mugak, aurpegiak eta amatasuna 
irudikatzeko moldeei erreparatzean, elka-
rreraginean diharduten hiru prisma propo-
satu ditugu, haien bidez elkartasunaren eta 
mugen logikaz gogoeta egiteko bideo haue-
tan azaleratzen diren bezala.

Orobat azaldu dugu film hauetara hur-
biltzeko beste modu bat beren izatea eman 
dieten genealogiei erreparatzea dela. Ge-
nealogia horiek aktibista taldeen arteko ha-
rremanen konplexutasunaren berri ematen 
dute; bakoitzaren genealogia haien kidetza 
konplexuen zantzua zen; antifaxistak, femi-
nistak, proto-queerrak (Front d'Action Ho-
mosexuel Révolutionnaire-ko emakumeak 

baziren martxan), marxista-leninistak, sin-
dikalistak, prostituta katolikoak, bakan ba-
tzuk aipatzearren. Genealogiek, pentsalari 
queer eta feministek erabili dituzten bezala, 
egitura alternatiboen beharra azpimarra-
tzen dute, leinu eta familien genealogiarekin 
lotutako ohiko ikuspegitik harago. Bideoari 
dagokionez, ikusi dugunez harreman genea-
logiko korapilatsua du zinemarekin eta te-
lebistarekin (Ryan-en hitzetan, «genealogia 
batek onartzen du egungo ebazpena aldatu 
egin daitekeela»).79 Eraldaketarako ahal-
men hori interesatzen zaigu guri bideoota-
ra hurbiltzean. Genealogia des-antolatzeko 
egituratzat hartzen dugu («genealogiak ez 
dira sekula lerro zuzen bat izaten»),80 zeina 
aktibista komunitateek inguruabar batean 
edo bestean baliatzen baitute konnotazio bat 
edo beste emanez, baina lan politiko kolek-
tiboaren emaitza gisa betiere. Manifestation 
à Hendaye, La Marche des femmes à Hendaye 
eta Les Mères espagnoles lanen artean mugi-
mendu bat gertatzen da: pasatzen da genea-
logia aktibismorako eremu izatetik galde-
tzera zer gertatzen den genealogia prisma 
gisa erabiltzen denean amatasunari buruz 
esplizituagoak diren zintak aztertzean. Hala 
ere, amatasuna, bi zintetan, kaleetan ez ezik 
etxe politizatuan ere zertzen den politika 
gisa aurkezten da, non «pribatua»k publi-
koari bide ematen baitio. Bietan, emaku-
meen martxan eta amen elkarrizketetan, 
Les Insoumuses-en eta Vidéa-ren politika 
forman islatzen da, bereziki prozesuarekiko 
engaiamenduan, bai eta gertatzen ari dena 
nabarmentzean, «osatzen ari den piktori-
kotasuna» edo «eraldakuntzazko iruditeria» 
kontzeptuetara bueltatuz, baina Spielmann-
-en analisiaz oso bestera. Zintak zabar edi-



26 · ZINE02

ROS MURRAY ETA ARANTZA SANTESTEBAN

tatzen dira, «akastun»,81 ezinbestean amai-
tu gabekoaren kalitatearekin,82 egoeraren 
urgentziagatik. Halako lanak, gutxi-asko, 
erretratatutako gertakariekin batera aiena-
tzen badira ere, orain berriro berrikustean 
espero dugu lagungarri izango direla genea-
logia feministak eta aktibistak eraikitzeko 
eztabaidetarako, guk proposatu bezala, izan 
ere, Otaegiren amak Les Mères espagnolesen 
dioen bezala, beti bada besterik esateko.

Esker onak

Hau, alderdi askotatik, proiektu kolektibo bat izan da, eta 
eskerrak eman nahi genizkieke proiektuan parte hartzeko 
edo elkarrizketatuak izateko astia hartu duten guztiei: Ioana 
Wieder, Nicole Fernández-Ferrer, Anne-Marie Faure-Fraisse, 
Jokin Apalategi, Maite Idirin, Miren Aranguren Etxarte, eta 
gure eztabaida-taldean izan ziren parte-hartzaile anonimoak 
(Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, Do-
nostia, 2019ko irailak 11). Mila esker Peggy Préau-ri eta Pa-
risko Simone de Beauvoir Ikus-entzunezko Zentroko guztiei, 
bideoak eta haiei lotutako materiala eskuratzeagatik. Mila 
esker Camille Kouéyou-ri eta Andrea Romani Lopez-i trans-
kripzioekin laguntzeagatik.

Orobat ZINEko Argitalpen Batzordeari ere eskerrak eman nahi 
genizkioke, eta batik bat Pablo La Parra Pérez-i bere babes 
sendo eta etengabeagatik. 
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Eranskina

Hurrengo orrialdeetan, aurreko artikuluan aipatutako Le quotidi-
en des femmes  argitalpenaren seigarren (1975eko urriaren 2an 
argitaratua) zenbakia erreproduzitzen da. Dokumentu hau Jokin 
Apalategi eta Maite Idirinen bilduma pertsonalaren parte da.
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SARRERA 
AKMEKA (UPV/EHU) Euskal Unibertsitate 

Sistemako ikertaldeak argitalpen horri egi-
niko ekarpenaren xedea da ikerketak artean 
dituen aukeretako batzuk lantzea ikuspegi 
garaikidetik. 

Zehazki, lau ekarpen egin dira. Batetik, Ar-
teleku (Donostia, 1987-2014) ekoizpen zentro 
desagertuaren artxiboari buruzko ikerketa 
irekiaren ideia landu da, Natxo Rodríguezen 
eta Arantza Lauzirikaren eskutik. Bestetik, 
Pablo Maraví doktoregaiaren tesian oina-
rritutako testu baten ekarpena egin da. Lan 
horretan, Euskadiko bideo sorkuntzaren eta 
bideo sortzaileen hastapenak berrikusten 
dira; hain zuzen ere, hein batean, horiek osa-
tu zuten Artelekuko bideo bilduma. Hiruga-
rren ekarpenean, Vicente Del Pedregal, Luiza 
Gonçalves, Ramón De Fontecha eta Lucas La-
rriera, Elías Querejeta Zine Eskolako ikasleak 
2020-2021 ikasturtean eta Pérdidas de gene-
ración (Belaunaldi galerak) ikerketa-proiek-
tuko kideak, Artelekuko tailerretako bideo 
dokumentaletako irudiak bereganatzeko 
ariketa bat egin dute, testuen laguntzarekin 
sorkuntzaren eremura eramateko. Azkenik, 
María Muriedas artista gaztearen ekarpena; 
lan horretan, sorkuntza prozesua bera iker-
keta gisa proposatzen da, lehenengo bideo 
sortzaileek egin zuten moduan, baina ikus-
pegi eta testuinguru oso desberdin batetik, 
gaur egungotik. 

Lau ekarpen horien bitartez, ikerketa for-
matu posible batzuen zirriborro txiki bat 
proposatzen da irudiaren erregistroarekin 
lotutako jardun artistiko garaikideen arloan, 
eta material oso zehatz batzuetatik abiatuta; 

hain justu, ikerketa historikoa, ikerketa ire-
kia eta sorkuntza ikerketa gisa landuko dira.

Itzultzailea: Diana Draper

Biografiak 

Aranza Lauzirika eta Natxo Rodríguez 
UPV/EHUko Arte Ederren Fakultateko Arte eta Teknolo-
gia ataleko ikertzaileak, irakasleak eta artistak. CNEAIk 
ikerkuntzako hiru seiurteko aitortu dizkio bakoitzari, eta 
hainbat doktorego tesi zuzendu dituzte. AKMEKA ikerke-
ta taldea zuzentzen dute, Euskal Unibertsitate Sistemako 
A taldea (IT1278-19). Hainbat argitalpenetan parte hartu 
dute eta biltzarretako eta aldizkarietako batzordeetako 
kideak dira. 2004tik, AKME: Arte, Kultura eta Medio Be-
rriak jardunaldiak zuzentzen dituzte. Gaur egun, Arteleku 
Artxiboa berreskuratzeko proiektua eta Belaunaldi Galerak 
proiektua zuzentzen ari dira Elías Querejeta Zine Eskolare-
kin batera. Biek kudeaketa kargu nominalak izan dituzte 
UPV/EHUn.

Natxo Rodriguez SEAC Euskadiko Kontzeptu Artearen 
Selekzioko kidea izan zen 1994tik 1998ra, eta Rodríguez 
Fundazioko kidea 1994tik 2012ra. Performancearekin 
lotutako proiektu artistikoetan parte hartu izan du eta 
Amarika Batzarreko kide izan zen, hau da, kudeaketa kul-
tural bateratuko Amarika Proiektua garatu zuen herritar 
kolektiboko kidea (2008-2011). 

Arantza Lauzirikaren ikerketa ildoak irudiaren erregistroan, 
eremu publikoan eta komisariotzaren eremuan oinarrituta-
ko praktika artistiko garaikideekin lotuta daude. Deustuko 
zubiko jarduketa artistikoetarako proiektuaren zuzendaria 
da 2012tik, eta, 2018tik, Langile Memoria (ikus-entzunez-
ko saiakera) proiektua zuzentzen du, LAN Ikus-entzunezko 
Langile Jaialdiak koproduzituta.
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ARTELEKUREN BIDEO BILDUMEI 
BURUZKO IKERKETA IREKIA

Arantza Lauzirika 
Natxo Rodriguez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea (AKMEKA IT1278-19)

Artxibo batera hurbiltzea erronka da beti, 
batez ere artxiboaren funtsak, dokumentuak 
eta materialak lausoki mugatzen dituen le-
rroa gainditzea bada asmoa. Artxibora hur-
biltzeko modua desberdina izango da berau 
osatzen duten materialak kontserbatu nahi 
baditugu, "kontakizuna" idaztea proposa-
tzen badugu, ondare bihurtzeari lehentasuna 
ematen badiogu edo interpretazio espezia-
lizatu bat nabarmendu nahi badugu. Alderdi 
horiek guztiek, hein batean, berarekin da-
karte ziur asko ondorioak ekarriko dituen 
prozesu bat, hala nola artxiboa erlatiboki 
instituzionalizatzea, artxiboa era pribati-
boan kudeatzea, sarbidea mugatzea...

Proiektu honen xedea, ordea, artxiboa-
rekin beste harreman esparru bat ezartzea 
da. Ez soilik berau osatzen duten materia-
lekin, baita artxiboa bizi izan duten pertso-
nekin, zeharkatzen duten politikekin, osa-
tzen duten beste artxibo batzuekin eta, oro 
har, modu errizomatikoan, sinkronikoan 
edo diakronikoan harekin erlazionatzen den 
guztiarekin. Horrenbestez, artxiboa institu-
zio gisa agertzen da, eta dinamika eratzaile 
bat irekitzen da; baliteke zerikusi handiagoa 
izatea memoria koral, poliedriko eta denbo-
raz gaindiko batekin. Laburbilduz, artxibo 
bizi bat, baina iragana berriz bizitzeko hel-
bururik ez duena, iragandako esperientzien 
corpusetik abiatuta gai berriak sortzeko as-
moa baizik. 

Hortaz, AKMEKAtik, UPV-EHUko ikertal-
dea izanik, hainbat geruza nahasten dituen 
askotariko kokapen batetik hurbildu gara 
Artelekuren ondarera.

ARTELEKU ARTXIBOA

Arteleku Gipuzkoako Foru Aldundiak sortu 
zuen 1987an, eta haren jarduera 2014an amai-
tu zen. Arte zentro gisa sortu zenez, esperi-
mentaziora, jardun artistiko eta teorikora, 
ekoizpenera, gogoetara eta ezagutzara bi-
deratuta zegoen, eta artistei leku bat ematen 
zien lan egiteko, elkar ezagutzeko eta kolekti-
boki ikasteko. Halaber, gaurkotasunezko gaiei 
buruz sakontzeko eta ikertzeko lekua izan zen 
hainbat jakintza arlotan tailerren, mintegien, 
erakusketen, hitzaldien eta elkarrizketen bi-
tartez. Bertako estudioetakoren batean izan, 
bizi eta lan egin zuen, tailerrak edo liburute-
gia erabili zuen, proiektu paraleloren batean 
parte hartu zuen, irakasle, hizlari edo artista 
gisa parte hartu zuen pertsona orok han bi-
zitakoa esperientzia pertsonal jakin batekin 
lotzen du, eta, beraz, kontakizun propioa du 
Artelekuk esan nahi zuenari buruz. 

Abiapuntutik bertatik, ikerketa honek arazo 
bikoitza azaleratzen zigun bi gai oso zehatzei 
erantzuteko. Lehenengoak Artelekuren me-
moriarekin du zerikusia; izan ere, kezkatuta 
geunden ildo eta maila askotan aitzindaria 
izan zen esperientzia bat agertzeko (besteak 
beste, unibertsitateko ikasleei) zailtasuna-
gatik. Belaunaldi berriek ez zekiten zergatik 
zen (eta izaten jarraitzen duen) kultur espa-
zio txiki hori, Donostiako aldirietan zegoena, 
artearen eta kulturaren arloko erreferentzia. 
Are kezkagarriagoa zen, ordea, zentroaren 25 
urtetik gorako ibilbidea, ondarea eta ondo-
rioak behar bezala ezagutzeko tresna egokiak 
ez egotearen sentipena. 

Beste gaia, aurrekoa baino zehatzagoa, 
artxiboko materialaren izararekin berare-
kin lotuta dago. Ibilbide luzean sortutako 
mota askotako material, obra, erregistro, 
grabazio, produkzio, dokumentu edo fun-
tsen artean, hainbat galdera sortu ziren: Zer 
gertatu zen Artelekuko bideo bildumarekin? 
Non zeuden bideoteka osatzen zuten EAEko, 
estatuko eta nazioarteko artisten lan haiek 
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guztiak? Izan ere, bideo bilduma hura, bi es-
kuratze handietatik osatua (1988 eta 1990)1, 
inflexio puntua izan zen ikus-entzunezko 
esperimentalarekin eta bideoartearekin lo-
tutako materialak eskuratzeari dagokionez. 
Nahikoa da imajinatzea Interneten aurreko 
garai batez ari garela, zeinetan lan horieki-
ko interes gutxi zuten telebistek (salbuespen 
txikiak salbuespen), eta oraindik ere museo, 
galeria edo zentro gutxi animatzen ziren ho-
rrelako piezak programatzera. 

Hortaz, memoriari eta haren transmisioa-
ri buruzko kezka bikoitzak, bai eta euskarri 
magnetikoko zenbait zintekiko kezkak ere, 
potentzialtasun handiko biltegi horren ingu-
ruko ikerketa hori proposatzera eraman gin-
tuen, eta testu honen hasieran aipatu dugun 
artxiboaren ideiak protagonismoa hartu zuen. 

Gure ikertaldearen ezaugarri diren bost 
ikerketa ildoetako baten barruan, Memoria, 
artxibo eta testuinguruari lotutako praktika ar-
tistikoak ikerketa ildoaren barruan, artxibo 
horren ideia eta hura lozorrotik atera eta ak-
tibatzeko mekanismoak lantzen hasi ginen, 
beste kontakizun batzuk gertatzeko, beste 
istorio batzuk posible izateko, eta guztion 
artxibo batean pentsatuz eraikitzen aha-
legintzeko oinarriak ezarriz, beste artxibo 
batzuekin gurutzatu ahal izateko. Bestalde, 
jakitun ginen baldintza historiko, sozial eta 
ekonomiko oso desberdinetan egiten dugula, 
Arteleku garatu zen baldintzekin alderatu-
ta, eta baldintza horietako bat, eta ez txikia, 
gainera, arlo teknologikoa dela. 

Hori horrela, 2017az geroztik, lanean ari 
gara Artelekuko artxiboa eta, horrekin ba-
tzera, Artelekuko memoria(k) berreskura-
tu eta berraktibatzeko. Horren helburua da 
zentroaren historiaren parte izan zirenen 
kontakizunak jendaurrean jartzea, bideo 
bilduma etorkizunean egin daitezkeen iker-
keten esku jartzea, artxiboa ez dadin gorde-
tzeko eta museo bihurtzeko bakarrik izan, 
pauso txikiak baino konplexuak emanez. 

Ez dugu nahi memoriaren ideia sinplifi-
katu, ezta artxiboaren beraren ideia ere, eta 
are gutxiago, ez dugun nahi ulertarazi bi 
kontuak gauza bera direnik. Hala ere, egia 
da artxiboan gure ikerketaren erreferen-
tziazko ideia gisa pentsatzen dugula. Gai-
nera, aurrez artxibo.arteleku.net egoteak bal-
dintzatzen gintuen. Online espazio bat zen, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak arreta handiz 
digitalizatutako eta antolatutako dokumen-
tuz, materialez, argitalpenez eta informazio 
betea. Erreferentzia, dokumentu eta infor-
mazio ugariko artxibo digital bat, zentroa 
itxi zenetik standby egoeran zegoena; zaila 
zen bertatik mugitzea eta zerbait bilatzea 
edukiak ezagutu ezean. Gure asmoa, bada, 
kontakizun koral eta askotarikoa eraikitzea 
da, Artelekuko artxiboaren webgune konple-
xu eta oparotik abiatuta, eta artxiboaren eta 
artxiboen irakurketa, berrirakurketa eta in-
terpretazio berriak ahalbidetzea. 

Ikerketa prozesua ikerketaren xedea bera 
sortu zen moduaren antzeko formatua har-
tzen ari da: erregistro dokumentalez, era 
guztietako testuz, irudiz, dokumentuz, jar-
dun artistikoarekin lotutako lan prozesuez, 
eta abarrez osatutako artxibo bat. Ikerke-
taren bilakaerak material berriak sortzera 
bultzatzen gaitu, lan dokumentuen sail berri 
baten oinarria eratuko dutenak (working pa-
pers), eta artxiboa aktibatzeaz gainera, hari 
buruzko dokumentazio gisa balioko dute. 
Iraganera begiratzeko bokaziotik harago, 
artxiboaren etorkizuneko aukerak, etorri-
ko diren jakintzen katalizatzaile gisa, ar-
txiboaren beraren inguruko ekoizpen eta 
ikerketa bide berriak sortzen ditu. Hala ere, 
finantzaketa beharrak baldintzatuta eta ba-
tzuetan artxiboaren ondarea aktibatzeko 
eta gordetzeko erakundeen inplikazio falta-
gatik, batzuetan ziurgabea den etorkizune-
rantz goaz pixkanaka. 

Argitu behar da, arte garaikidearen iker-
tzaile eta irakasle izanik, sorkuntza artis-
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tikoaren berezko prozesu eta metodologiak 
ikerketa prozesu gisa ulertzen ditugula. Sor-
kuntza prozesu baten fase desberdinetan sor-
tutako egiturek, zeinetan esperimentazioa 
azken emaitzaren berezkoa den, ezagutza 
berriak ekartzen dituzten proiektuak izaten 
dituzte emaitzatzat (originalak eta sarri eze-
zagunak), eta itxuraz zientziaren iruditeria 
tradizionalean ezarritakoarekin bat ez dato-
zen arren, ikerketa gisa ulertu behar dira. 

Orain arte, hainbat lan ildo ireki dira, hala 
nola Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía zentroarekin lankidetzan eginiko 
mikro-ikerketak; hain zuzen, horiek, beste 
material batzuekin batera, mota eta baldin-
tza guztietako dokumentuz osatutako iker-
keta bat gorpuzten ari dira. Kasu honetan, 
mikro-memorien2 mota horiek, hipertestu 
gisa planteatuta, eta Artelekurekin nolabai-
teko erlazioa izan duten zenbait pertsonari 
enkargatuta, esperientzia zehatz, proiektu, 
interes arlo edo gai espezifikoentzako begi-
rada desberdinak proposatzen dituzte. Be-
ren kabuz kontakizun forma hartzeaz gain, 
batetik, artxibo.arteleku.net webguneko do-
kumentu eta materialak aktibatzen dituzte, 
eta bestetik, informazio eta dokumentuen 
gabeziak edo hutsuneak antzematen dituzte, 
eta, behar bada, beste artxibo edo bilduma 
batzuekin konektatzera irekitzen dira. 

Gauza bera gertatzen da Artelekurekin lo-
tura desberdinak dituzten pertsonei eginiko 
bideo elkarrizketekin ere (Bideo Kaxetak3), 
material horiek testuan eginiko mikroerre-
latuak osatzen eta osagarritzen baitituzte, 
edo Artelekuko  desagertutako bideo bilduma 
aktibatzeko asmoarekin, bertako lanak be-
rrikusiz eta berrinterpretatuz.

BELAUNALDI GALERAK

Jarduera ildo horiei Elías Querejeta Zine 
Eskolarekin lankidetzan eginiko ikerke-
ta proposamen esperimentala batzen zaie. 
Proiektuan eskolako ikasleek parte hartzen 
dute, Belaunaldi galerak (gaztelaniaz, Pérdi-
das de generación -PdG-) izenarekin. Hitzez 
hitzekotasunetik harago, PdGk artxibo ba-
ten hondakinek blaitzen dituzten zarata eta 
sedimentu geruzei egiten die erreferentzia, 
nagusiki magnetikoak izanik, eta batzue-
tan, zaildu egiten dute irakurketa, egindako 
ibilbidearen pasarteak ezkutatzen dituzte 
eta baldintzak ahazten dituzte, baita zenbait 
uneren protagonistak ere, baina, aldi berean, 
esanahia, berrirakurketak, testurak eta hur-
bilketa berriak ematen dizkiote, hunkiga-
rriak, intelektualak edo baita teknologikoak 
ere, bere garaian pentsaezinak zirenak. 

Artxibo biziaren ideiatik abiatuta, lana 
hainbat ikuspegitatik jorratzen da, bilduma 
sortzea ekarri zuten baldintzak eta irizpi-
deak aztertzeko aukera ematen dutenak, hura 
gordetzea eta zaintzea ahaztu gabe; betiere, 
material magnetikoa jendaurrean jartzeko 
aukeran eta hura digitalizatzean pentsatuz. 
Arestian aipatu dugun moduan, motibazio 
nagusia berrikusi, berrinterpretatu eta kon-
tsulta, ikerketa, ekoizpen eta esperimentazio 
material gisa balio izatea da.

1 Pablo Maraví, Entre la historia y el mito: Arteleku y la difumi-
nación de su memoria audiovisual. (Akmeka, 2021), 11. 

2 Artelekuri buruz mikroerrelatuak; hemen eskuragarri: http://
www.akmeka.org/artxiboarteleku/works/home/

3 Kaxeta hitzak Iparraldeko euskaran pilula edo pastilla esan 
nahi du, baina, era berean, euskara informalean “Cassette” 
hitza aipatzeko erabil daiteke.

4 Bideoartearen bilduma osatzen zuten material haietatik 
guztietatik, 2019an Elías Querejeta Zine Eskolako (EQZE) 

http://www.akmeka.org/artxiboarteleku/works/home/
http://www.akmeka.org/artxiboarteleku/works/home/
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Orain arte, PdG bi fasetan egin da, ondoz 
ondoko bi ikastarotan, eta, dokumentu eta 
gaiaren abiapuntu gisa Artelekuko bideo bil-
duma partekatu badute ere, emaitzak oso 
bestelakoak izan dira ikastaro batean eta 
bestean.5 Horrek berresten eta azaltzen digu 
ikerketa modu irekian planteatu nahi dugula, 
aurreikusi gabeko lan prozesuei mesede egi-
teko. Kasu honetan, gainera, proiektua bera 
artxiboaren corpusera berehala gehitzen di-
ren lan materialak ekoizteko, sortzeko gai da, 
eta hura berrelikatu eta biderkatu egiten du. 

PdGren ikerketa prozesuak dokumentu 
berriak sortu ditu Santi Eraso, Arturo/Fito 
Rodríguez, Gabriel Villota, eta Iñigo Salabe-
rriarekin eginiko saio eta topaketetatik, edo 
Hiri interbentzioak6 proiektuarekin era desber-
dinetan lotutako pertsonei elkarrizketak egi-
tetik: Antoni Muntadas, Alicia Chillida, San-
tiago Eraso, José Ramón Asis, Jota Izquierdo, 
Natxo Rodríguez eta Caterina Borelli; material 
horiek, halaber, ikerketaren working papers 
direlakoei gehitu zaizkie, eta EQZEren ikas-
leen esku geratu dira.

Bestalde, beste proposamen mota batzuk 
sortu dira, artxiboa komisariotza baten ideia-
rekin lotzen dutenak, zeinetan bildumaren 
pieza batzuen eta artisten euren pieza garai-
kideen arteko elkarrizketak ezartzen diren, 
edo irudi dokumentalak berriz irakurtzeko 
eta berriz interpretatzeko eta horiei berriz 
esanahia emateko ideia ere sortu da. Aurrei-
kusi gabeko ekarpenak sortzen dituzten lan 
proposamen berriak; emaitza mota horietan 
nabaritzen da ikerketa metodologikoki ire-
kiek ekartzen duten aberastasuna.

ONDORIOA
Ondoriozta dezakegu ikerketa prozesu ire-

kiak ziurgabeak izan daitezkeela aldiriko 
ikuspegi batetik begiratuta. Ez dago zeregin 
nominalik, ezarritako helbururik, krono-
gramarik edo lan fluxugramarik. Lehenengo 
pausoek zalantzazkoak, dudazkoak edo ara-
zotsuak ere ematen dute. Askotan, kostatu 
egiten da egin daitezkeen bideak aurkitzea. 
Gainera, lankidetzazko lan prozesu ez hie-
rarkizatua gehitzen badugu, eta orain arte 
ezagutzen ez dituzten arloetan lehen urratsak 
egiten ari diren ikertzaileen artean izan dai-
tezkeen eztabaidak eta desadostasunak, ziur-
gabetasuna handitu egiten dela ematen du. 

Artista gisa, baina, metodologiak sorkuntza 
prozesuen norabideetan sortzen diren beha-
rrizanen arabera egituratzen ditugu. Espe-
rientziak eta denborak erakusten digute iker-
tzaileek prozesua eraikitzen lagundu dutela 
sentitzen dutela, eta emaitzak norberarenak 
direla sentitzen dute, taldetik, talderako eta 
taldeagatik sortutako zerbait izango balira 
bezala, eta komunitatearekin partekatu nahi 
dituzte. Aurkikuntza berriek lan dokumentu 
berriak sortzen dituzte, eta horiekin, bide bat 
osatzen duten beharrizan berriak, norabide 
ezezagun baina bizipenezko batetik abiatuta. 

Nahi gabe, ikerketa zeregina, artxibatuta-
ko edukiei eginiko begirada, artxiba daite-
keen gertakaria bera eta artxiboaren beraren 
instituzioa gurutzatu egiten dira ezinbestean 
prozesu batean, eta gure asmoa zen bezala, 
benetan bizirik badago, bere ahalmen osoa 
garatzen jarraitzen badu, ezinezkoa izango da 
ixtea. Testu hau, lantzen eta aztertzen ari ga-
ren artxiboaren ideia bera bezala, beste wor-
king paper bat bezala, ez dago amaituta, eta 
aldaketak eta ekarpenak egitera irekita dago.

Itzulpena: Diana Draper

5 Ikus Vicente Del Pedregal, Luiza Gonçalves, Ramón De Fonte-
cha eta Lucas Larriera ikasleen ekarpena zenbaki honetan ber-
tan, 2020-2021 ikasturtean egindako lanaren adibide gisa.

6 Hiri interbentzioak; proiektua eta argitalpena hemen esku-
ragarri: http://artxibo.arteleku.net/es/islandora/object/
arteleku%3A361

http://artxibo.arteleku.net/es/islandora/object/arteleku%3A361
http://artxibo.arteleku.net/es/islandora/object/arteleku%3A361
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EUSKAL HERRIA BIDEOARTEAREN 
EKOIZPEN ETA HEDAPEN 
EREMU GISA LAUROGEIKO ETA 
LAUROGEITA HAMARREKO 
HAMARKADETAN

Pablo Maraví Martínez 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea (AKMEKA IT1278-19)

Testu labur honetan, Euskal Herriko bi-
deoartearen hastapenak errepasatuko ditugu 
labur-labur. Lan honek Gabriel Villota To-
yos eta Arturo/Fito Rodríguez zuzentzen ari 
diren “Arqueología del videoarte en Euskal 
Herria” doktorego tesiaren eduki batzuk la-
burbiltzen ditu.

LEHENENGO ESPERIENTZIAK 

Bideoarteak euskal panorama artistikoa-
rekin izan zuen lehenengo harremana aurki-
tzeko 1972ko Iruñako Topaketetara eta “This 
is your roof” ziklora jo behar dugu; ekitaldi 
horretarako ex profeso egindako zinta ba-
tzuk izan ziren, artista hauen eskutik, bes-
teak beste: Vito Acconci, Gordon Matta-Clark, 
Antoni Muntadas, Nancy Holt edo Dennis Op-

penheim1. Erakusketan irudikatutako artistak 
ospetsuak izan arren, bideoak eragin ezdeusa 
izango zuen oraindik euskal artisten jardune-
tan, gizarte eta politika giroa artean esperi-
mentatzeko modu berrien alde ez zegoen tes-
tuinguru batean. 

1979an, CAMBren (Caja de Ahorros Munici-
pal de Bilbao - Bilboko Udal Aurrezki Kutxa) 
Bideoari buruzko Informazioaren Lehen As-
tearen testuinguruan, euskal artista plasti-
koen talde batek sorkuntza bideografikoaren 
adarretarako lehen hurbilketa teorikoa eta 
praktikoa egiteko aukera izan zuten. Egitas-
mo hori José Ramón Saiz Morquillasek antola-
tu zuen, Bartzelonako Video-Nou kolektiboa-
rekin lankidetzan. Ander González Antonak 
jasotzen duen moduan, une horretatik au-
rrera, bertako artistak (hala nola Txupi Sanz, 
Iñaki Bilbao, Roscubas anaiak, Emilio Ramón 
Goitiandia edo Morquillas bera) lehen esperi-
mentuak egiten hasi ziren bideoan, nagusiki 
beren proposamen plastikoen osagarri edo 
hedapen gisa, eta emaitza batzuk arte azoke-
tan erakutsi zituzten, ARTEDER´812 azokan, 
kasurako.

Zertxobait geroago, Donostiako Bideo 
Jaialdia (1982-1984) sortu zen, hain zuzen, lu-
rralde nazionalean bideoaren kultura jaialdi 
eta ikuskizun bihurtzeko prozesua bultzatze-
ko mugarri gisa gogoratu izan da. Nolanahi 
ere, Euskal Herriaren ingurune hurbilenean, 
Donostiako Bideo Jaialdiak bitarteko berriak 
erakarritako artista ugariren iruditeria elika-
tzeko eta horiei erreferentziak emateko balio 
izan zuen, bai eta tokiko agertoki hasiberri bat 
sustatzeko ere, euskal bideo lehiaketa bat sor-
tzearen bidez; lehiaketa hori 1983ko eta 1984ko 
edizioetan egin zen. Testuinguru horretan, 
egileek ikusgarritasun foku bat aurkitu zuten, 
eta, kasu batzuetan, baita nazioarteko nola-
baiteko aitorpena ere. Hori dela eta, esan de-
zakegu deialdi hori dela euskal bideoartearen 
hasiera.

Donostiako Bideo Jaialdia 1984an desegin 

1 Iruñeko Topaketei buruz eta zehazki haren zinema eta bideo 
programazioari buruzko informazio gehiago izateko, hona jo 
daiteke: Vicente J. Benet. “Imágenes/revueltas: el cine en los 
encuentros de Pamplona”, in José Díaz Cuyás (arg.), Encuen-
tros de Pamplona de 1972: Fin de fiesta del arte experimental, 
(Madril: Reina Sofía Arte Zentroa Museo Nazionala, 2010), 
174 eta hur.

2 Ander González Antona, El vídeo en el País Vasco (1972-
1992). Reflexiones en torno a una práctica artística (Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Argital-
pen Zerbitzua, 1995), 74 eta hur.
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zenetik, tamaina handiagoko edo txikia-
goko beste jaialdi batzuk agertu ziren lauro-
geiko hamarkadaren bigarren erdian, hala 
nola Gasteizen (1985), Tolosan (1986) edo Ge-
txon (1988), eta topagune berriak gaitu eta 
produkzioa sustatu zituzten. Urte horietan, 
jaialdiek gero eta gehiago eskatzen zituzten 
bideoak, eta eskaera hori UPV/EHUko Arte 
Ederren Fakultateko Ikus-entzunezkoen Es-
pezialitatetik egindako lanari esker ase izan 
zen hein handian. 1981/1982 ikasturtean sortu 
zenetik, unibertsitate zentroak ekitaldi ho-
rien programazioaren zati handi bat elikatu 
zuen bere ikasle eta irakasleen ekoizpenekin. 

"JAIALDIETAKO" BIDEOA 

1984an, Antonio Herranzen Algortako Iru-
di Tailerrak bideoa jasotzen zuen bere ikas-
keta planean, eta 1985ean, Gipuzkoako Foru 
Aldundiko Kultura Sailak bideoak sortzeko 
laguntzen programa bat jarri zuen abian. 
Faktore horiek guztiak aldi berean geratzeak 
ekoizpena eta erakusketa fokuak nabarmen 
areagotzea eragin bazuten ere, era berean, 
hainbat egileren arabera, atzeraeraginezko 
efektu biziotsu bat sortu zuen, eta horietan, 
obra askoren izateko arrazoia agortu egiten 
zela zirudien lehiazko dinamiketan eta jaial-
diaren formatu ikusgarrietan3.

1987an, Bosgarren Kolektiboak, Tolosako 
Bideo Jaialdiaren edo Bideoaldiaren (1987-
1990) talde sustatzaileak, Donostiako Bideo 
Jaialdiaren planteamendu batzuei heldu zien 
berriro euskal bideoa sustatzeko. Tokiko 

agertokia zehatz-mehatz jarraitu ondoren, 
Bosgarren Kolektiboak euskal bideoari ordu-
ra arte ez zuen garrantzia emateko politika 
argi batekin lan egin zuen, eta 1988an eus-
kal egileen atal bat eratu zuten Artelekuko 
Bideotekan, laurogeiko hamarkadako bideo 
sorkuntzari buruzko erreferentziatzat ba-
lioko zuena. Ildo horretan, egileen talde hori 
nukleo bat izan zen, eta haren inguruaren 
programa bat osatu zen, euskal artisten la-
nak estatuko eta nazioarteko jaialdi eta era-
kusketetan maiztasunez ikustea ahalbidetu 
zuena, Gonzálezek jasotzen duen moduan 
Kanarietako I. Bideo Jaialdiaren katalogoan4.

Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea, 
María Pallierrek aipatzen duen moduan, Bi-
deoaldia izan zela laurogeiko hamarkadan 
egindako jaialdietatik bakarra bideoaren 
mundura hurbilketa teorikoa eta kritikoa 
egitea proposatu zuena5, eta, Arturo/Fito 
Rodríguezek gehitzen duen moduan, zenbait 
eragile politikoki metatzea lortu zuen, iraga-
nean bideoaren praktikaren ezaugarri izan 
ziren potentzialtasun kritiko eta iraultzaile 
batzuk berriro erreklamatzen zituen diskur-
tso baten ondoren6. Kontzientzia kritiko hori 
sortzearen ondorioz, Bideoaldiaren 1989ko 
edizioan ezarri ziren batik bat esparru ins-
tituzional gisa jaialdiaren formatuaren ego-
kitasunari buruzko eztabaida baterako koor-
denatuak7. 

Hamarkada aldaketa bideorako aldake-
ta instituzional batek markatu zuen, Mu-
gimenduko Irudiaren bi Biurtekoak (1990 y 
1992) egin zirelako MNCARSen (Museo Cen-

3 Eugeni Bonet, “Madrid 84-86; Vídeo español, el mejor vídeo 
de España”, in Catálogo del Bideoaldia ’89. Manual de Instruc-
ciones II (Tolosa: Bosgarren Kolektiboa, 1989), 100-101; eta 
Marcelo Expósito, “Vídeo español: del autor insatisfecho a la 
televisión neoliberal”, in Gabriel Villota eta Marcelo Expósito 
(koord.), Ars Video Especial Nº1: Videocombate, nos.13/14 
(Donostia: Ars Video Productos, Gipuzkoako Foru Aldundia, 
1992), 17-38.

4 Xabier González, “Vídeo vasco: de inexistente a desconocido”, 
in Catálogo I Festival de Vídeo de Canarias (Kanaria Handia: 
Kanaria Handiko Uharteko Kabildoa, Kultura Batzordea, 
1988).

5 María Pallier, “Cien videoartistas desaparecidos”, in Nekane 
Aramburu eta Carlos Triguero (arg.), Caras B de la Historia del 
Vídeo Arte en España (Madril: Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, 2011), 112.
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6 Arturo/Fito Rodríguez, “Más allá de la contra-historia del 
vídeo. Sobre disidencia, difusión y posibles genealogías”, in 
Nekane Aramburu eta Carlos Triguero (arg.), Caras B de la 
Historia del Vídeo Arte en España (Madril: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2011), 92.

7 Ikusi “Pre-texto”, in Catálogo del Bideoaldia ’89. Manual de 
Instrucciones II (Tolosa: Bosgarren Kolektiboa, 1989), 97-99. 

8 Adibide argiena Marcelo Expósito eta Gabriel Villotarena da; 
1993an hau argitaratu baitzuten: Anotaciones (locales) para 
una crítica de los usos (y abusos) de la imagen (Bilbo: Sala de 
Exposiciones REKALDE, S.L, 1993)

9 Iruñeko Lehenengo Bideo Erakusketa gisa sortu zen, baina 
Nafarroako Bideo Jaialdia izena hartu zuen hurrengo urtean. 
1999an Nafarroako Ikus-entzunezko Sorkuntza Lehiaketa 
bihurtu zen, eta 2005ean, berriz, gaur egungo Punto de Vista 
Zinema Dokumentalaren Jaialdia.

tro de Arte Reina Sofía - Reina Sofía Arte 
Zentro Museoa). Une horretan, lerro genea-
logiko bat ezarriz Tolosako Bideoaldian pro-
posatutakoarekin, indarrez sortu zen dis-
kurtso kritiko bat, oraingoan bitartekoaren 
potentzialtasun kritikoetan ingurune artis-
tikoaren eraginaren aurka bideratuta; horren 
ondorioz, kasu batzuetan jarrera ideologiko 
bat hartu behar izan zuten praktika bideo-
grafikoarekin berarekin lotuta8. Aparatu 
diskurtsiboaren gorakadaren beste aldean, 
ordea, 1993tik aurrera ekoizpena nabarmen 
murriztea eta sektorea pixkanaka prekari-
zatzea zegoen; hortaz, programatzaileen eta 
kudeatzaileen lana zaildu egin zen. Testuin-
guru berri horretan, estrategia kulturalek, 
hala nola Bosgarren Kolektiboarenak, hein 
batean euskal panorama bideografikoa in-
dartzera bideratuak, etapa bat amaitu zuten, 
eta desegin egin ziren.

JAIALDIAREN GAINBEHERATIK 
FORMATUAREN NORMALIZAZIORA

Euskal Herrian, bideo jaialdi gehienak de-
sagertu egin ziren; hala ere, Vitoria/Gasteiz-
ko Musika Bideoaren Jaialdia eta beste ba-
tzuk mantendu egin ziren, eta urte horietan 
Gasteizko Udalaren CINT (Centro de Imagen 
y Nuevas Tecnologías - Irudi eta Teknologia 
Berrien Zentroa) zentroan ekoitzitako lanen 
zati bat hartu zuten. 1989tik 1995era aktibo 
izanik, CINT arte ekoizpeneko gune garran-
tzitsu bihurtu zen, lan mota hori sortzeko tai-
ler espezifiko bat ezarri izanari esker (Teófilo 
Mingueza tailerra, argazkilari eta zinemagile 
arabarraren omenez, zeinak 30eko hamarka-
dan zinema tridimentsionalaren esperimentu 
aitzindariak egin zituen). Aldi berean, ekital-
di berriak ere sortu ziren, Nafarroako Bideo 
Jaialdia  kasurako; hain zuzen, jaialdi9 hori 
izan zen 1993tik 2002ra Euskal Herrian sortu-

tako bideo ekoizpenaren erakusketa testuin-
guru nagusietako bat.

1988tik 1992ra, Ars Video ekimenak, Iña-
ki Izarrek sortuak eta gutxira Gabriel Villota 
batu zitzaionak, aldizkari baten argitalpena 
(Espainian bakarra izan zen bideo sorkuntza-
ren arloa soilik landu zuena) eta 1990ean ba-
natzaile bat sortzea uztartu zituen. Banatzaile 
horren katalogoan euskal artisten ordezkari-
tza zabala izan zen. Ildo horretan, Ars Vídeo 
nabarmendu egin zen, besteak beste, egileak 
eta lan berriak aurkitzen ahalegintzeagatik 
testuinguru hurbilenean, eta ikasten ari ziren 
sortzaileekin ere lan egin zuten. Ikasle horiek 
Andoaingo Zine eta Bideo Eskolan (ESCIVI) 
eta antzekoetan ikasten zuten. Villotak, gai-
nera, hedapen lan handia egin zuen 1992tik 
1995era, eta euskal bideoa estatuko eta na-
zioarteko panoramarekin harremanetan jarri 
zuen, Bilboko Rekalde Aretoan eta Donostiako 
Larrotxene Kultur Etxean egindako bi progra-
mazioren bitartez.

Bien bitartean, Arteleku alternatiba insti-
tuzional gisa sendotu zen, eta bideo sorkun-
tzaren arloari arreta berezia jartzen jarraitu 
zion, ziklo, tailer eta mintegiekin. Bereziki 
garrantzitsuak izan ziren horietako batzuk, 
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besteak beste: I. eta II. Bideo Topaketak (1989 
eta 1990), "Week, Bideogudua. Bideo sorkun-
tzaren Astea" (1992) edo "Desmuntaketa: fil-
me, bideo/apropiazioa" (1993). Bideotekaren 
handitze bakarra 1990ean egin zenetik (kasu 
honetan, nazioarteko lanekin), Artelekuk bi-
deoarteko materialak sartzen jarraitu zuen 
unean-unean bere funtsetan, eta tokiko ar-
tisten lanak ekoitzi eta bere bildumaren parte 
egin zituen. Era berean, UPV/EHUko Arte Ede-
rren Fakultateak artxibo zabala sortu zuen 
bere ikasleek eginiko lanekin, eta horietako 
askok beren erakusketa testuinguru naturala 
Banco Bilbao Vizcaya BBVren Kultura Aretoa-
ren Sorkuntza Bideografikoaren Lehiaketan 
(1988-2013) zuten.

Puntu honetan, azpimarratzekoa da Nafa-
rroako Bideo Jaialdiak izan zuen garrantzia 
laurogeita hamarreko hamarkadaren amaie-
ran 1996ko eta 1998ko "Encuentros de Vídeo/
Altermedia en Pamplona" sortzean. Batetik, 
topaketa horiek gogoetarako eta eztabaidara-
ko plataforma bat eratzea lortu zutelako, non 
historikoki sektorearen egiturazko oinarriei 
eragin zien gai asko landu ziren (ekoizpen, 
hedapen eta erakusketa baldintzak). Bestetik, 
bere jardun bideografikoaren egoera birpen-
tsatzeko balio izan ziotelako, teknologia be-
rrien gorakadak, multimedia proposamenak 
eta online inguruneak ikusizko arteen eremua 
hein handian aldatu zuten testuinguruan. 
Ildo horretan, Nafarroako Bideo Jaialdiaren 
ezaugarria ez zen soilik izan bitarteko be-
rrien bilakaerarekin lotutako esperimentazio 
proposamen berrietara erne egotea eta horiek 
txertatzea; aldiz, atzerabegirakoak antola-
tzea ere izan zen, hala nola egile hauenak: José 
Val del Omar (1997), Antoni Muntadas (1998) 
edo Bill Seaman (1988); atzerabegirako horiek 
jaialdiaren interesgunea zehazten joan ziren, 
dokumentala eta esperimentala zenaren ar-
tean, 2004an gaur egun Punto de Vista Zine-
ma Dokumentalaren Jaialdia bihurtu arte.

1996an, halaber, beste gertakari esangura-

tsu bat jazo zen, Gure Artea sariek diziplinen 
arteko bereizketa behin betiko ezabatu eta 
bideo formatua euskal errealitate artistiko 
garaikidearen10 barruan txertatu zutenean. 
Gertaera hori laster indartu zen, ikus-en-
tzunekoa normalizatu egin zelako pixkanaka 
estatu mailako arte irudikapenen testuin-
guruetan. Prozesu hori, Villotak adierazten 
duen moduan, gero eta agerikoagoa bihurtu 
zen 200011. urtean sartuta, eta, halaber, euskal 
artista gero eta gehiagok bideoa beren jardun 
artistikoan beste tresna bat izango balitz be-
zala sartzea eragin zuen.

Ibilbide horrek bere horretan euskal bideo-
sorkuntzarik badagoen galdetzera eramaten 
gaitu. Laurogeiko hamarkadaren hasieran 
abian jarri zenetik azpian egon den gaiari hel-
du diote berriro, denbora luzea igaro ostean, 
Gabriel Villota, Arturo/Fito Rodríguez eta an-
tzeko egileek; hain zuzen, berriki proposatu 
dute kontzeptua paradigma are handiago ba-
ten barruko kategoria analitiko eta taxono-
miko bat izango balitz bezala hartzea, Euskal 
Herrian eginiko ikus-entzunezko praktika 
esperimentalen barruan12, hain justu. Villota 
eta Rodríguezentzat, kontakizun txikiak eta 
handiak identifika daitezke euskal ikus-en-
tzunezko esperimentalaren barruan; zenbait 
patroi edo gai, errepikatu egiten direnak, eta 
praktika jakin batzuen inguruan egituratzen 
joan direnak, kasu honetan, adibidez, bideoa-
ren inguruan. Horrek lan ildo interesgarri bat 

10 https://www.euskadi.eus/web01-a2kulsus/es/contenidos/
informacion/gure_artea_1996/es_15870/mueve.html

11 Gabriel Villota, “Espectáculo y devenir audiovisual en la esce-
na artística contemporánea”, in Revista de Occidente (Madril: 
Fundación José Ortega y Gasset, 261. zk., 2003), 56-67.

12 Arturo/Fito Rodríguez eta Gabriel Villota Toyos, “Notas para 
un paseo por las prácticas audiovisuales experimentales en el 
País Vasco (1968-2016)”, in Vídeo-Arte. Recorridos por la 
creación videográfica en Euskal Herria (Bilbo: Universidad el 
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Argitalpen Zerbi-
tzua, 2018), 35-52.
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irekitzen du, gaur egun garatzen jarraitzen du 
eta espero dugu etorkizunean hazi eta aberas-
tu egingo dela.

Itzulpena: Diana Draper
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A DAY IN THE LIFE OF ARTELEKU

Ramón de Fontecha Hidalgo
Vicente del Pedregal 
Luiza Gonçalves 
Lucas Larriera
Elías Querejeta Zine Eskola

Artelekuko bideo funtsari buruz egin ge-
nuen ikerketaren ardatza bertan zeuden bi-
deosorkuntzako piezak izan ziren, hasiera 
batean; pieza horiek katalogatuta zeuden 
aldez aurretik. Hala ere, materialak bizirau-
teko eta guganaino iristeko duen modua —
sakabanatua eta zorizkoa, aldi berean— dela 
eta, ia nahi gabe bestelako materiala aurki-
tzen hasi ginen eta, senari ez ezik, bideoar-
teko piezetatik bereizteko xede praktikoari 
ere jarraikiz, erregistroak izena jarri genion 
material horri. Bai batzuk, hau da, bideoar-
tea, bai besteak, hau da, erregistroak, Artele-
kuko bideo funtsean daude.

Ibilbide orri bat izan ezean, lehen begira-
tuan berdinak dira; eta Donostiako kanpoal-
dean dagoen arte zentroko liburutegi zaha-
rreko katalogazio zerrendak izan ziren gure 
ibilbide orri. Video tapes. Kaseteak; zortea 
izanez gero, etiketa bat eta izenburu bat du-
ten kaseteak. Denak ere “zaintzapeko objek-
tuak” dira. Horizontaltasun hori zirraraga-
rria iruditu zitzaigun, eta gure iparra horixe 
izango zela erabaki genuen.

Berehala jabetu ginen erregistro kontzep-
tuak, testuinguru honetan, ertz bat baino 
gehiago zituela. Erregistro horietan Artele-
ku agertzen da, martxan; Arteleku galdu bat. 
Eta erregistro horiek badute berezitasun bat: 
ez dute egilerik. Umezurtzak dira. Inork ez 
daki nork grabatu zituen. “Barneko materia-
la” da. Eta inork ez daki, halaber, zertarako 
egin ziren; erakundearen erregistro soilak 
al dira? Eta, hala izanez gero, zergatik dute 

denek, ia hein berean, artistikotzat har ge-
nitzakeen deriba eta sentsibilitateak? Nola 
funtzionatzen du arte zentro baten erakunde 
erregistroak? Zentzu berean, horietako asko 
editatu gabe daudela dirudi. Alegia, kamerak 
hartutako gordinak. Nola begiratu material 
horri? Ez dugu baztertuko, arrazoi horien-
gatik (umezurtz eta gordin izateagatik). Gure 
orainalditik, erregistro horiei begiratu eta 
horiek ere bideosorkuntzako piezak direla 
pentsatzen dugu, bideo bilduma baten osa-
gaiak. Aldi berean, garrantzi txikiagoko ob-
jektuen erreskaterako mugimendua: ez soilik 
izan duten bilakaeragatik, baizik eta baita 
horietako askoren lekukotza bakarra da-
goelako ere: arteleku artxiboaren webgunean 
dagoen kopia digitala. Webgune horretan, 
sortutakoaren galera ugari izan direla suma-
tzen da, baita jatorrizko materiala bera galdu 
dela ere. Kopiaren kopiaren kopia. Kopiaren 
digitalizazioa. Kopia digitalki konprima-
tzea streaming bitartez eskuratzeko modu-
koa izan dadin. Hori da gure kopia; izandako 
gorabehera guztien ondoren, bilduma hau, 
berriro ere guretzat, orainaldi honetan, gure 
jatorrizko material bihurtu da.

Itzulpena: Diana Draper
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Serigrafia ikastaroa
1989. 17’18’’

Arteleku produkzioak
1991. 13’10”

Gure zabala. Tailerra. Artista eta makina
1992. U-MATIC S. 6’30”

Ibaia Hau Da Ibai Hau Da Ibai Hau
1992. VHS. 17’43”

Jose Luis Goenagaren pintura tailerra
1993. VHS. 60’
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ZALDIAK JOAN ZIRENEAN

Maria Muriedas Diez 

Bere ametsean ez zegoen zaldirik; desber-
dina zen, bera eta ni bakarrik geunden. Eszena 
bat deskribatu zidan: bera belarretan etzanda 
zegoen, nik grabatzen nuen bitartean. Egoera 
hori bion artean gertatu izan zitekeen askotan, 
baina amets bat besterik ez zen. Birsortzen 
ahalegintzen ari nintzela, zaldiak agertu zi-
ren. Zinta galdu izan ez banu, dena desberdina 
izango zatekeen. Zaldiak benetan gurekin egon 
ote ziren galdetzen diot neure buruari.

Amets hori hartzen dut, beste batzuekin 
batera, egoerak eta prozesuak sortzeko par-
titura gisa; partitura horietatik irudi oniri-
koak, narratibo irekiak, istorio ulergaitzak 
eta denbora eta espazio jauziak ateratzen 
dira, ametsen munduko berezkoak; bai-
na, aldi berean, narratibak ere sortzen dira, 
gure bizipen edo kezka pertsonalekin lotzen 
gaituzten eguneroko gertakarietara eraman 
gaitzaketenak. Kasu honetan, irudien segida 
bat proposatzen da, ibilbide sekuentzial mo-
dura. Bera belarretan etzanda dagoela hasten 
da, zaldiak joan zirenean. Han egon ez ze-
nak, imajinatu egin ahal izango ditu soilik, 
espazio eta denbora zehatz batean kokatu-
ko duten irudi multzo baten laguntzaz, eta 
guk, aldi berean, bizitako esperientziaren 
oroitzapenera jo besterik ezingo dugu egin. 
Sekuentzia eguzkia sartzearekin amaitzen 
da, iluntasuna gailentzearekin, begiak itxiko 
bagenitu bezala.

Itzulpena: Diana Draper
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