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U.N(inverse), Txuspo Poyo-ren obra, ikuspegi askotatik azter daiteke: lehen-lehenik,
bideo-edizioaren tour de force bat da, txundigarria bere ikus-efektuetan; bigarrenik,
Nazio Batuen –U(nited) N(ations) tituluaren ingeles siglen jatorria– Erakundearen
eraikinaren esplorazio burutsu bat, hura arkitekturatzat eta misteriotzat hartuta,
eta, azkenik, XXI. mendeko politika globalari buruzko hausnarketa ilun bat, bere
ikuspuntuak modu zeharkako eta alegoriko batean formulatzen dituena. Inolako
zalantzarik gabe, nahasgarria bezain liluragarria gertatzen da lehen ikustaldian;
esan liteke amets bat ari garela ikusten, eta irudi obsesibo batzuez betea dela:
penduluak, banderak, kristal hautsiak, bonbillak, ibai zurrunbilotsu bat, kea, zintzilikariak, eta NBEren eraikinaren beraren maketa bat estaltzen eta agerian uzten
duen kulunka bitxi bat. Orobat nahasgarriak dira, beharbada, artelanei (Picassorenak, Dürer-enak eta beste batzuenak) buruzko aipuak: han-hemenka dabiltza igeri,
esanahiaren atalasea igarotzeko gonbita egiten digutela. Baina, zer esan nahi du
egiazki horrek guztiak?
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Atsegin zait nola deskribatzen duen Neus Miró-k Txusporen ekoizpena, Gilles Deleuzeren kontzeptuari jarraitu eta «errizomatikotzat» jotzen baitu. Kausa eta ondoriozko ohiko egitura linealean ez bezala, egitura errizomatiko batean edozein puntu
beste batekin harremanetan jar liteke edonoiz. Interneten antzeko egitura bat da,
estekak elkarri loturik direla, eta horixe egokitu du Txuspok bere bideo-lanetan
erabiltzeko; Mirók duela ia hamarkada bat proposatu zuen bide hori, U.N(inverse)
eko zenbait alderdiri aurrea hartuta. Kasu honetan, ordea, esango nuke Txusporen bideo-muntaia berrienak egitura lineal bat daukala, «bilbe» bat nahi bada,
eta artistak lau ekitalditan banatu du obra. Hor, suspensea ageri da, iragarpen
ilun beldurgarri franko, eta dena amaitzen den amaiera bat dago. Hala ere, osotasunaren barruan –eta ekitaldi bakoitzaren barruan–, egitura beti errizomatikoa da:
jadanik badiren artelanen «aiputik» abiatzen da; horiek isilik, era iradokitzailean
eta batzuetan ia ezarian bezala gehitzen zaizkio U.N(inverse) i, eta, hala ere, ideia
multzo baten indarraz jokatzen dute, ikusleen erreakzioa eragiteko; interakzioan ari
dira etengabe bideoko ageriko ikurrekin, baina gainazal hutsetik harago hedatzen
dutela beren esanahi kontzeptuala. Zentzu horretan, aipuak hyperlinken antzekoak
dira, eta asoziazio- eta esanahi-sare zabalago bat eraikitzeko gai.
Edonola ere, nahiz eta Txusporen sentsibilitatea gaur egungoa izan, hura XX.
mendeko modernitateko artista handiekin lotuta ikusten dugu bestalde; ez soilik
berak hain maiteak dituen Duchamp-ekin eta Picassorekin, baizik eta baita T.S.
Eliot bezalako garai bereko poeten obrarekin ere. Txuspok U.N(inverse) en darabilen konposizio-estrategia The Waste Land (Lur eremua) bezalako poema batekin
konpara liteke, adibidez. Bost ataleko egitura bat da lan horretan, trinkoa aipuetan, eta, atal bakoitzaren barruan, egitura parataktiko bat, eszenaka. U.N(inverse)
ek ere trinkotasun hori bera ageri du, eta, modernitateko maisulan batzuek bezala, erritmo berezi bat dauka gainera, zehaztasun-estetika eta ausazko poz-estetika
bat aldizkatzen dituena.
Jadanik aipatu dudanez, Txuspok lau ekitalditan banatu du bere obra, eta bakoitzak ongi definituta ditu eduki tematikoak eta estetikoak. Horiek inon den eraikin
baikorrenaren inguruan dabiltza, hots, Nazio Batuen Erakundearen eraikinaren
inguruan. Nazioarteko ordena berri bat ezartzeko aukeraren (edo beharraren) ikurra da hura, eta arkitekto halaber baikor batek, Le Corbusier-ek, diseinatu zuen,
arkitekturari esker arrazoimena nagusi zen mundu bat amesten zuelako. Tituluko
hasierako fotogrametatik, haatik, Txusporen ikuspegi maltzurraren halako zantzu
batzuk ikusten ditugu U.N(inverse) en: hartu Nazio Batuen Erakundearen egoitza,
unibertso politikoaren osotasuna ordezkatzen duen ikurra, eta «alderantzikatu» –itzulitara jarri–, haren arrazoinaltasun-ardatza aldatu, gauzak agertzen eta aldi berean ezkutatzen dituzten alderantzikatze-metodo batzuen bitartez. Bai: agertzeak
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eta ezkutatzeak eratzen dituzte bideoko eduki estetiko nagusiak, hura denboran
garatuz joan ahala.
Irekiera-sekuentzia berezia da: U.N(inverse) hitza ageri da lurbira beltz bat inguratzen (jadanik bideoaren esanahi iluna iragartzen baitigu horrek). Jakina, sekuentziak Universal Studios-en logotipoa iradokitzen du halaber, eta horrek oroitarazten digu zenbateraino liluratu duen zinemak, elementu artistiko gisa, Txuspo,
urteetan zehar, obra ugarietan. Azpimarra genezake, orobat, proiekzioko lehen
minutuetan Nazio Batuen eraikinaren irudiek pantaila betetzen duten bitartean,
Alfred Hitchcock izan zela Universaleko zuzendari handietako bat. Haren film bat,
Heriotza orpoetan (Metro Goldwyn Mayer-ek ekoitzia, 1959an, gerra hotza gorenean zenean), NBEren eraikineko eszena batekin hasten da. Bertan, protagonista
nagusiak (Cary Grant) erail berri duten diplomazialari bat hartzen du besoetan
halabeharrez, eta berari leporatzen diote krimena zuzenean. Granten pertsonaiak
ihesi ematen du film osoa, errugabea izan arren, bere ardatzetik bortizki erauzi
duten mundu bat ulertzen saiatzen dela. Txusporen NBEren eraikinak oihartzun
hitchcocktar horiek ditu, eta U.N(inverse)-ko unibertso osoa gaurko gure munduko zorotasunera jaiste posmoderno asaldagarri bat da, non zorotasuna bera
arrazionaltzat hartzen baita. «Iparretik ipar-mendebaldera bakarrik nago erotuta»,
dio Hamlet-ek, filmaren jatorrizko tituluarekin (North by Northwest) bat datorren
esaldi batean. Azkenean, obra hileta-kanta bat da gure munduarentzat eta Kanpanillarenen (Peter Pan-eko maitagarri txikia) gisako gure ametsentzat.
Txusporen U.N(inverse)-k berehala erakartzen du ikuslea, baina bada zerbait gehiago zintan, begirada istantean harrapatzen duena. Ekitaldiz ekitaldi saiatuko naiz
irakurtzen Txusporen lana, eta agerian jarriko dut –artistaren beraren metafora
erabil badezaket– bideo bitxi kezkagarri horretako drama, bai eta haren esanahi
mamitsu eta filosofikoa ere.
Bi irudi nagusi dira 1. ekitaldiaren ardatz, eta ekitaldiaren izena hauxe da: Punto
de encuentro: el péndulo del vestíbulo. Buscando a Eleanor (Elkargunea:
atariko pendulua. Eleanor-en bila). Aipatu den lehen irudia NBEren eraikinaren
maketa da, eta bigarrena, Foucault-en pendulua, egoitzaren barruan baitago
kokatuta. Lehen une batean, filmean «sartzen» gara, eta eskailera-atal baten bidez –ikusle gisa dugun sarbidea– egiten dugu. Lur azpiko solairu batera garama‑
tza. Hor, pendulu bat dabil kulunka, eta, apur bat harago, estalitako zer bat igar‑
tzen da. Tailer gisako areto batean gaude. Luzaro gabe, estalki gris lodia kentzen
dute (edo, hobeki esan, bere kabuz kentzen da), streptease batean bezala, doinu
bitxiki erotiko batzuekin. Txusporen asmo surrealistak, bada, bideoaren hasieran
iragartzen dira, zeren estalitako objektuak Man Ray-k 1920an estalitako entitate
bati egin zion argazkira bidaltzen baikaitu, Isidore Ducasse-ren enigmara: manta
militar batean bildutako eta soka batez lotutako objektu ezezagun bat. Man Ray‑
ren tituluak Ducasseren –Lautréamont-eko kondearen egiazko izena– esaldi bat
omentzen zuen: «Disekzio-mahai baten gainean josteko makina batek eta aterki
batek duten ezusteko bat-egitea bezain ederra» (Maldoror-en kantak, 1869), eta
batek ondorioztatzen du, gainera, bi gauza horiexek estali zituela Man Rayk bere
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obrarako ; dena dela, ordea, Ducasseren aipuak eta Rayren irudiak mugimendu
surrealistaren inkongruentziak pertsonifikatuko zituzten laster.
Hala ere, NBEren eraikina da, azken batean, gure begien aurrean agertzen dena,
eta ez josteko makina bat, eta, beraz, pendulua Foucaulten penduluaren irudikapen bat da, zeren tresna hori, egia da, etengabe baitabil kulunka Batzar Nagusiko
eraikinaren atarian (Jean-Bernard-Léon Foucault fisikari eta asmatzaile frantziarrari zor dio izena, baina hark ez du inolako ahaidetasunik Michel-ekin, nahiz eta
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Man Rayk estali gabeko josteko makina bati eta aterki bati egin zizkien argazkiak geroago.

25

Txuspok atsegin hartu, dudarik gabe, Folie et déraison: Historie de la folie à l’âge
classique obraren autorearekiko loturan. Artistari arkitektura eta mekanika esploratzea interesatzen zitzaion U.N(inverse) en aurreko obretan, baina ekoizpen
berri hau du gai horiei buruz egindako hausnarketarik sakonena, eta bi objektu
nagusiak –bata espazioan, bestea denboran–, nahiz eta guztiz desberdinak izan
estasiaren eta aldaketaren kontrajarpenari dagokionez, partekatzen duten geometriaz daude batuta aldi berean: NBEren guneak kupula esferiko bat du Batzar
Nagusiaren eraikina koroatzen duela, eta lurraren biribiltasunaren irudikapen bat,
banderan; pendulua bera globo bat da, eta plano iraunkor batean dabil kulunka,
biraka dabilen lur baten gainean, eta lerroek zirkulu osoa egin ahala neurtzen
du planetaren mugimendua. (Penduluaren azpian lurrak biraka darabilen erritmoa
latitude geografikoaren arabera aldatzen da: Ipar Poloan 24 ordu irauten du; New
York hirian, berriz, zikloa 36 ordu eta 45 minututan osatzen da.). NBEren eraikina eta Foucaulten pendulua unibertsaltasun politikoaren eta lurtarraren ikurrak
dira, bada, eta biek planetaren aniztasuna iradokitzen dute zeinek bere parametro
teorikoetan. Perfekzioaren eta unibertso arrazional baten bi ikur ere badira, filosofikoki hitz eginez; unibertso arrazional bat diogunean, gizakiak lurraren neurria har
dezakeen unibertsoaz ari gara, eta bakean goberna daitekeen antolaketa politiko
bat eraikitzen uzten duen unibertsoaz.
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Esan liteke, laburtuta, lehen ekitaldiak amets utopikoa ezartzen duela, eta NBEren
eraikina dela haren ikurra; ametsa eraikinaren arkitekturan bertan gauzatzen da,
eta era atseginean ikusarazten da arkitektura hori, lur azpiko maketatik «egiazko»
munduko aire fresko nabarrerantz goazela; aire fresko hori, berriz, kasu honetan,
angelu bitxi eta airetiko hartualdi batzuetan erakusten da, eta horiek eraikin berriaren arkitektura-geometria eta eraikinak sinbolizatzen duen mundu halaber
berria goraipatzen dituzte. Hori guztia soinu-banda baten gainean aurkezten da.
Horrek hizkuntzen eta ahotsen marmar bat igortzen du, eta, haren erditik, Eleanor
Roosevelt-en –horrela zuritzen da «Buscando a Eleanor» azpititulua– ahots berezia
entzuten da: Nazio Batuen Erakundearen sorrerako agiria ari da irakurtzen, 1948ko
Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala; horren artikuluetan nabari denez, mundua
ohartua da munduko bigarren gerrak eta bonba atomikoak errotik aldatu dituztela
joko-arauak, eta gizateriak elkarren errespetuzko printzipio unibertsal batzuetan
oinarrituta hasi behar duela ibiltzen berriro. Deklarazioaren hogeita hamar artikuluek (zenbat herritarrek irakurri ote dituzte?) eskubide multzo bat ezartzen dute:
banakoaren askatasuna, legearen aurreko askatasuna, intimitaterakoa, batetik
bestera libre ibiltzekoa, asiloa eskatzekoa, jabetzarakoa, heziketarakoa, bizi maila duin bat edukitzekoa, lanerakoa eta aisialdiaz gozatzekoa, eta beste zenbait
«eskubide», 28. artikuluan adierazten den hau barne: «Pertsona guztiei dagokien
eskubidea da, Aldarrikapen honetan azaldutako eskubide eta askatasunak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mailako eta nazioarteko ordena ezar dadin».
Aitor dezagun: Zein nobleak ziren asmo haiek! Eta, gaur egungo ikuspuntutik begiratuta, zein xaloak!
Lehen ekitaldiaren amaierako une labur batek bakarrik iradokitzen du bideoak
laster hartuko duen norabide ezkorragoa: penduluak segundo bat igarotzen du
«Malenkonia» hitzaren gainean; terminoa berriz agertuko da gero, eta obra
inbadituko du; 3. ekitaldia, nabarmenkiago. Lehen ekitaldia amaitzean, ikusten
da bandera beltz batek estaltzen duela NBEren gunearen maketa: zorigaiztoko
amaieraren beste aurrerapen bat.
2. Ekitaldiaren titulua hauxe da: Haustura eta ospakizuna. Kristala eta panfletoak. Hasierako irudian, Nazio Batuen Erakundearen eraikinaren kristalezko aurpegia ageri da: perfekzio arrazionalistaren ikur eta, bere lauza formagatik, Stanley
Kubrick-en 2001: espazioko odisea bat filmeko monolitoaren oroigarri. Izan ere,

Txuspok aspalditik miresten du film hori. (Filmean, badirudi monolito misteriotsuak
mezu batzuk igortzen dituela lurrera, eta horiek giza bilakaera eta aurrerabidea
errazten dituztela.). Bigarren ekitaldiaren hasieran, ordea, NBEren eraikinaren
kristalezko gainazal garbi distiratsua zartatzen hasten da, lehioz leiho; bat-batean,
milaka beira zati abiatzen dira airean alde guztietarantz hegan, anabasa ikaragarrian. Ezin dugu Duchampen Beira handia obran pentsatu baizik (edo Txusporen
beraren Delay Glass animazioaz oroitu). Duchampen obra ospetsuak zartatua du
gainazala, ezbehar baten ondorioz, baina biziki ederra, bere itxura berri zatikatuan
–obraren nahitaezko ezaugarritzat daukagu orain–, ezustekoak agindu zuen bezala
utzi baitzituen gauzak artistak. Hala ere, ezin ditugu burutik kendu birrindutako
eraikin-aurpegia eta World Trade Center-en lur-jotzea, ez eta guztion bizileku den
mundu honek ordutik izan dituen aldaketak ere. Ideia hori U.N(inverse)-ren osotasunean dago, eta bideoa «Irailaren 11»-ren ondokotzat jo daiteke.
Beste behin ere, Nazio Batuen Erakundeak irudikatzen duen perfekzio-ametsa datorkigu gogora, penduluak prentsako argazki bat erakusten duenean arku batzuetan
islaturik. Argazkian, Le Corbusierrek harro erakusten du eraikinaren maketa. Baina
eraikinaren aurpegiak jasoa du jadanik epaia: halako burrunba bat entzuten da
urrunean, bonbaketari bat hegan baletor bezala, eta, orain, pendulua eraispen-bola baten gisa dabil kulunka kristalezko eraikinaren aitzinean, baina globoa bonbilla
(gaztelaniaz, «argiarekin» eta «bonbarekin» lotzen da terminoa) bilakatu da orain,
eta harako beste bonbilla hura –antzeko hitz-jokoa dago haren azpian– dakarkigu
gogora, hots, Picassok Guernicaren goiko aldean margotu zuena. Kontuz, ordea:
ekitaldi horretan, aldatu egiten da ekintza, eta, kristalen ordez, panfletoak irteten
dira airean Nazio Batuen Erakundearen eraikineko leihoetatik, jai-irudi zoragarri
batzuk sortzen dituztela: aireko dantza bat –arrain sardak, hegazti taldeak– gogorarazten digute, mugimendu abstraktu ezinago eder bat, gehiago baitirudi ospakizun bat. Zer dira panfleto horiek? NBEren milaka logotipo; Energia Atomikoaren
Batzordearenak, tartean, baina baita NATOrenak ere, eta, are, NBEren aurkakoak;
eta soinu-banda mehatxagarri bilakatzen denean, Hollywoodeko musika-kodeak
baliatuta, berehala datorkigu gogora nola itxura gaiztoko hegazti batzuk jaisten ziren zerutik eta jartzen ziren misteriotsuki bazterretan, Hitchcocken Txoriak filmean:
ez da batere zantzu ona.
3. ekitaldiak Mezularia: monolito malenkoniatsutik Kanpanillaren arkara
du izena. Bertan, obraren parterik goibelenean sartzen gara. Eraldaketa-eszena
ikusgarri batekin hasten da: paper hegalari zenbatezinek (bigarren ekitaldikoak)
hondakin hegalarien itxura hartzen dute pixkanaka, eta eraikin goien inguruan ibiltzen diren goranzko haize-korronteek zerurantz daramatzate; goian direlarik, hondakinak mantu grisaxka batean batzen dira, eta hori NBEren eraikinaren erpinetik
hasten da agertzen, astiro-astiro oihal zintzilikari ikusgarri bat eratzen dela; tapiz
aberats bat da, egituraren luzeran zabaltzen denean eraikinaren aurpegi osoa
estal dezakeena: Dürer-en Malenkonia da. Istantean ulertzen dugu Txusporen
eta Dürer-en arteko lotura: alemaniar maisua XXI. mendean biziko balitz, bideoartista litzateke. Txuspori, oso gustukoa zaio Malenkoniaren irudi gogoetatsua,
giza ekimen ororen hutsaltasuna adierazten duen etsipen- eta depresio-sentimendu hori: Malenkonia hegoduna eserita ageri da arkitektura-hondarren eta zurgintzako tresnen erdian; mailuak, iltzeak, garlopak… ikusten dira… Bada Foucaulten
asmakariaren aitzinirudia den esfera bat ere. Gogo-urriturik, Malenkoniak konpas
bati eusten dio eskuaz, eta bihozgabeturik begiratzen, forma trapezoidal bitxi bati,
haren zergatia deszifratu nahi balu bezala. Lagun duen aingeruak ere etsi du.
Balantzaren platertxoak zintzilik daude irudiaren atzean den zutabetik; zintzilika
daude, halaber, ezkila bat, egutegi bat eta harea-erloju bat: denbora neurtzeko
tresnak hirurak, materia kuantitatiboki neurtzeko bitartekoak, existentziaren anabasatik esanahia eta ordena ateratzeko gizakiak egindako ahaleginaren fruituak.

Ez gara harritzen ikusirik saguzar bat ari dela urruntzen, kartel bati pozik eusten
diola: «Melencolia» (publizitatearekin hondartzen gainetik hegan ibiltzen diren
hegazkinen irudi aurrendaria). Hori guztia aski ez balitz bezala, Txusporen Malenkonia, NBEren eraikina estaltzen duen hutsaltasunaren ikur bikain hori, plastiko
arruntezko zabor-poltsa bilakatzen da; hautsitako poltsa, zehatzago esanda.
Azkenik, azken iltze batek ixten du hilkutxa, New York Herald Tribune egunkariak
1946ko abenduaren 12an zekarren titulu handiak: «Rockefeller-ek zortzi milioi eta
erdi eskaintzen dio NBEri East River-eko egoitzarako, 42. kaletik 48.eraino baitoa
hori». Horra kausa on bat. Pecunia non olet (diruak ez du usainik), Vespasianok
esan zuen bezala.
3. ekitaldiaren bigarren partean, Txuspo ibaian zentratzen da, hura iruditzat
eta metaforatzat hartuta; Txinako, Estatu Batuetako eta Errusiako (Segurtasun
Kontseilua osatzen duten bost herrietatik hiru ahaltsuenak) banderak ezartzen
ditu ur gizenduen gainean, eta horiek binilozko gainazal distiratsu bilakatzen
dira, oraindik badabilena, eta, hurrena, masa beltz –hau da, petrolio–, eta hori
Nazioa Batuen Erakundearen bandera halaber beltz batez estaltzen da. Zaila da
burura ez etortzea diruak eta petrolioak munduko politikan duten eraginaz ari
dela hausnartzen hor Txuspo, Nazio Batuen Erakundearen sorreratik izan baita
eragin hori. Gainera, gauza jakina da, hasteko, Rockefellerren aberastasuna
urre beltzetik zetorrela. Bilbea hurrengo sekuentzian gauzatzen da, NBEren banderako urdin ederra aurrena beltz eta gorri odolezko, eta, azkenik, beltz oliotsu
bihurtzen denean. Le Corbusierren lauza turrusta batean bainatzen dute: hura
garbitzeko alferreko ahalegin bat, beharbada; irudi horien ondotik, ordea, banderarik gabeko haga ugarien hartualdi bat dator, eta horien gibelean bi objektu
daude aurrez aurre, ezkutuan ia osorik baina halere ikusten direla: ezkerrean,
Picassoren Guernica, eta, eskuinean, Vladimir Tatlin margolari eta arkitektoaren
Hirugarren Internazionaleko Monumentu ameslaria (1920).
Bigarren objektu hori ez zen sekula egin. Iraultza boltxebikearen irudikapen mistiko
bat da. Arteetarako, irrati-difusiorako eta gobernurako espazioak eduki behar zituen barruan, eta, gainera, makina erraldoi baten antzera, astiro-astiro bere ardatzaren inguruan ibili behar zuen biraka. Picassoren Guernica –esan beharrik ere ez
dago– guztiz bestelako ikur bat da: gerraren izugarrikeriaren salaketa bat, Gernika
euskal herrixkaren oroigarritzat egindako margolana; Francoren armada «nazionaleko» matxinatu faxistei laguntzera etorritako alemaniar eta italiar indarrek eraso
zioten herrixkari, 1937ko apirilean, Espainiako gerra zibilean, eta bonbardaketan
ehunka zibil hil zituzten. Sobietar Batasuna errepublikazaleen alde jarri zen, eta milaka amerikar ere Espainiara joan ziren Errepublikaren kanpaina okerrean laguntzeko. Bi irudi horiek, nahiz eta segundo batzuk bakarrik egin pantailan, hasieratik
amaierara arte distiratzen dute U.N(inverse)-n, eta ordena-ideia bat kontrajartzen
diote anabasa-ideia bati; bake-ikuspegi bat, gerra-ikuspegi bati. Jatorrizko margolana New Yorkeko Museum of Modern Art-en egon zen urte askoan. 1981ean itzuli
zioten Espainiari, Franco hil zenean eta herria monarkia konstituzional demokratiko
bihurtu zenean. Guernica Nazio Batuen Erakundeko zati da, noski, Nelson Rockefellerrek 1955ean eskatu zuen eta 1985ean NBEri eskaini zion tapizezko bertsioari
esker (horren kolore errea oso bestelakoa ikusten da jatorrizko olio-pinturaren aldean). (Tapiza Londresa eraman zuten, 2009ko berritze-lanen garaian.) Guernicak
beste gauza bat ere gogorarazten du, batik bat Nazio Batuen testuinguruan; hau
da, 2003ko urtarrilean egoitzan gertatu zena: Colin Powellek Bushek bultzatutako
Iraken aurkako gerra defendatu zuen, eta Guernica NBEren bandera urdin batez
estali zuten. Oraindik ere, hor da eztabaida: ea tapiza Estatu Batuetako gobernuak
eskatuta estali ote zuten, ala komunikabideek eskatuta, horiek arreta desbideratzen ez zuen hondo bat nahi baitzuten. Edonola ere, gertakari hark ironiaz durundatzen du U.N(inverse)-ren testuinguruan, eta funtsezko inspirazio bat eskaintzen dio

Txuspori, obraren Leitmotiv nagusietako bat taxutzen duten «estaltzeetarako» eta
«desestaltzeetarako».
Hirugarren partearen gainerakoan, Kanpanilla aldabera eta bihotz-beroa petroliozko itsaso batean itotzen da. Ai, Kanpanilla gajoa! Jarraian, Txuspok maitagarria
utzi eta bonbillak –Picassoren Guernican distiratzen duen bonbilla bakartiari lapurtutako ikurrak– berreskuratzen ditu, eta falange mehatxagarri baten gisa kulunka‑
tzen, «NB»-ren forma duten harizpi bana daukatela barruan. Eraikinaren beraren
ikuskari estetiko harrigarria ikustea egokitzen zaigu berriro 3. ekitaldia amaitzen
den une berean, NBEren gunearen maketaren gainean estalki beltz bat jartzen
denean.
Honako hau da U.N(inverse)-ren azken ekitaldiaren izena: Laukizuzen huts bat
eraikitzea. Zirkulua osatzen. Kolore ofizialak. Horrek beste irudi nagusi bat
sartzen du: NBEren eraikinaren ondoan diren tximiniak. Sumatuak genituen aurreko ekitaldi batean, baina orain lehen planora igarotzen dira, eta, goitik ikusita,
irudi dakiguke kanoi baten hodiari gaudela so. Txusporen tximinia ketsuek Charles
Sheeler-en oso antzeko gaiak dakartzate gogora, artista amerikarrak makinismoko
zibilizazio berriaren eta industriaren inguruko margolanak egin baitzituen, kutsu
parodikoa ematen ziela. U.N(inverse)-n, berriz, Txuspok NBEri gainera datorkion
gerra-makineriaren ikurtzat darabiltza tximiniak/kanoiak
Zer gehiago dago esateko? Txuspo Poyo gaur egungo euskal artista bat da, eta
mundu mailako gobernu-erakunde handiaren porrot politikoak aztertzen ditu,
hark babes deseroso bat eskaini baitio Bushen administrazioaren erregimenari
eta, orain, Afganistango taktika negargarrien jarraipenari. Txuspok zorigaiztokoa
bakarrik jo dezake egoera. Mundua egoera negargarrian dago; Nazio Batuen
ametsaren porrota islatzen duelako, hein batean. U.N(inverse)-ren amaieran,
limusina beltz ikusgarri batzuk sartzen dira NBEren egoitzaren sarrerako patiora,
aktoreak nazioarteko antzokira daramatzatela, eta ibilgailuen mugimenduak hileta-segizio baten kutsua hartzen du. Norenak dira ibilgailu horiek guztiak? NBEren
bandera bat dakusagu lehen ibilgailuan; Foucaulten pendulua azkeneko aldiz
agertzen denean eszenan, haatik, Estatu Batuetako bandera islatzen da haren
globo islatzailean, autoen aurrean haizeak astintzen duela, eta, haren ondoan,
Washingtonen dagoen Thomas Jefferson-en monumentua izan daitekeena. Irudi
iheskor horiek aieru hutsak dira, iradokizunak… Nor ausartzen da horiek zehazki
definitzen? Hala ere, badirudi beste ironia bat ipintzen dutela agerian, azken kritika bat egiten diotela iparramerikarrek munduan duten botereari. Nekez asma
zezakeen horrelako mundu bat Jeffersonek, aberats txikiz osatutako herri bat
gidatzea baitzuen asmo bakarra.
Bideoaren azken uneetan, Txuspok bere kontakizunaren errepikapen bat proposatzen du: abiapuntura itzultzen gara, eta hor da eraikin ikusgarria, orain belo gorri bizi
eta hurrengoan urdin indartsu batek estaltzen eta desestaltzen duela, eta Foucalten pendulu ederra dabil kulunka gainean, indar- eta ordena-mekanismo sublime
bat dirudien multzo batean. Baina «Melencolia» ageri da berriro pendulu kulunkariaren azpian; utzi kolorezko mundua, eta zuri-beltzezko errealitate gordinera itzultzen gara, eguneroko gertakizunen, egunkarien, patioan patxadan zain dauden limusinen errealitatera, eta ikusten dugu ke-hodeiek –ez da ahaztu behar tximinien/
kanoien hurbiltasuna– itzal bat proiektatzen dutela espazioaren gainean. Txuspok
hodei horiekin esaten du agur: hodeiak beltzago bihurtzen dira hormaren kontra;
forma abstraktuen segida bat, Picassoren Guernicako zezen-buztana gogorarazten
dutenak; inperio industrialaren ke belzkara; kanoi baten ahoko kea, halaber, eta,
azkenik, perretxiko atomikoen ertz beltzak. Bukaera da.
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