
 +34 943 297 545
info@artekogallery.com

Iparraguirre, 4 20001 Donostia S.S.

Joan-etorria

Bidaia artistiko bat, Wiesbaden eta Donostia hirien arteko 
anaitzearen 40. urteurrena ospatzeko
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Arte garaikidea Donostia eta Wiesbadenen arteko senidetzearen 40. urteurrena ospatzeko protagonista da. 
Donostiako Arte Garaikideko Galerien Elkarteak (DAGGE), bi hirietako udalen, Gipuzkoako Foru 
Aldudiaren eta Wiesbaden-Donostia Senidetzeko Elkartearen laguntzaz, arte-ekitaldi bat aurkezten du, 
Alemaniako hirian dauden artista gipuzkoarren artelanak eta Wiesbadeneko artisten lan berrienak 
Donostian erakusteko.

Alemaniako hiriko artistek Donostiako Arteko galerian egingo duten erakusketak maiatzean hasiko du 
JOAN-ETORRIA bidaia artistikoa. Bidaia hori urrian amaituko da, Gipuzkoako artistek Wiesbadengo 
udaletxeko aretoetan egingo duten erakusketarekin.

Nicole Ahland, Margareta Tovar, Tjark Ihmels, Sandra Trösch eta Jan Schmelcher dira beren obrak 
lehenengoz Donostian aurkeztuko dituzten bost artistak, eta aurkeztu ere, hiru diziplinatatik aurkeztuko 
dituzte: argazkilaritza, pintura eta marrazkia. Gure hiri senidetik, beraz, bost artista etorriko dira gaur egungo 
sorkariak erakustera: paper gainean argazkiekin egindako obren bariazio bat, Nicole Ahland (Trier-1970) eta 
Sandra Trösch-ena (Trier-1983), eta Jan Schmelcher-en marrazkiak (Giessen-1968). Margareta Tovar-en 
(Georgsmarienhütte-1949) eta Tjark Ihmels-en (Leipzig-1963) lanak, ostera, formatu handiagokoak dira, 
oihal gainean eginak.

Diziplina berberak eta proiekzio digital eta konposizio musikal bat jasoko ditu Gipuzkoako sei artistak 
Wiesbadengo udaletxeko aretoetan egingo duten erakusketak. Truke horretan izango dira Joxan Izaren 
ikuspegi sortzailea (Bergara-1960), Nori Ushijima (Kumamoto-Japonia-1956), Detritus (Donostia-1964), 
Josetxo Fdez de Ortega musikaria (Donostia-1965), Jaime de los Rios (Donostia-1982) eta Esther Ferrer 
(Donostia-1937), 2022ko Urrezko Danborraren sariduna. Haien obren bidez, Wiesbadengo publikoak 
gertuagotik ezagutu ahal izango dituzte haien kezkak eta adierazpideak.
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1. Jan Schmelcher

Schmelcherren artelana aurkitu dituen argazkietan oinarritzen 
da. Nolanahi ere, argazki horiek beste euskarri batzuetara eraman 
eta testuinguru berrian ipintzen ditu. Irudien iturriak zaharrak, 
zaharkituak edo esoterikoak diren neurrian, gauza bera gertatzen 
da aplikatzen dituen euskarriekin. Marrazki eta akuareletarako 
bigarren eskuko irudiak edo zaborretik ateratakoak, hala nola 
ontziak paperak eta gutunak, erabiltzen ditu, kalean edo 
azoketan aurkitu ostean. Pinturetarako, ordea, kartel handietatik 
kendutako paperez baliatzen da. Schmelcherren lanean etengabe 
eta oinarrian lantzen da birziklatzea, bai alderdi formaletik, bai 
kontzeptuaren ikuspegitik.

2. Margareta tovar

“Oso gaztetatik erakarri ninduten Yu ICHI (1916 - 1985) artista 
japoniarraren eta Espainiako Antoni Tàpiesen (1923 - 2012) 
lanek eta haiek beltzak nola erabiltzen zituzten [beren materiazko
pinturetan]. Marrazkia da nire lanaren oinarria. Nire sistema 
linealari erreparatzen diot, espazioak betetzen ditut, bai eta 
errepikatzen, zabaltzen, pausatzen eta laburtzen direnak moztu
ere. Sistemari esker, berriz asmatzen ditu espazioak motel eta 
iheskor, eta, horretarako, uneko ezustekoekin eta bukatu gabe 
dagoenarekin jokatzen du. “Niretzat konposizioa dena da”, 
ikusmolde honetan ez da ezer azaltzen, baina estilo bat 
markatuta dago.

3. Nicole ahland

[…] Argia eta espazioa daude Ahlanden argazki handien 
bihotzean. Pastel- tonuak (grisa, urdina, arrosa eta zuria), 
mailaketa finekin, nagusi dira paletan argazkiek pintura-itxura 
hartzeko. Erabateko isiluneek eta hutsune nabarmenak, ordea, 
ukigarri bihurtzen ditu. Perspektibak ia abstraktuak dira, baina 
argiak, faktore immaterial gisa, zeregin garrantzitsua du, eta 
aipatutako espazioetan du bere adiera. Beraz, haiek sortuz doa.

4. sandra trÖsch

Sandra Tröschek bideo, marrazki eta argazkietan lehengaitzat ditu 
une iheskorrak, lehen ikusian garrantzirik ez dutenak. Gizakiaren 
autokontzeptua bere artelanen muinean dago, eta, maiz, zenbait 
baliabidetan oinarrituta pentsatuta daude. Baliabide horietan 
gizartearen prozesu soziopolitikoak aztertzen dira eta denbora 
maneiatzen da.

5. tjarj ihmels

Instalazio interaktibo asko ditu, baina azpimarratu behar da 
“GOLEM 20:01” antzerki-pieza mediatikoa, Leipzigeko
antzokiaren laguntzaz egina. 2000az gero, Tjark Ihmelsek 
“denboran oinarritutako bitartekoak” irakasten ditu Magunciako 
unibertsitatean. 2008. urtetik aurrera, berriz ere beren-beregi
pinturan aritu da. Bere lan eta jarduera batzuk www.tjark-ihmels.
de webgunean edo Instagramen (@tjarkihmels) jarrai daitezke.
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