
Elkarrizketa Nawal eta Amineri, "Iztasunaren aldeko mundua" obraren sortzaileei

Nawal Boulefrad eta Amine Boudani hainbat urte Errenterian bizitzen daraman bikote Argeliarra da.

Nawalek ikasketa artistikoak ditu, zehazki Arte Ederretan lizentziaduna da, bere modalitatea batez ere

pinturara bideratuz.  Bere senar Aminek, filologo ingelesa eta itsas armadako goi mailako teknikari

tituluduna  da,  eta  salbamendu  lanetan  lan  egiten  duen  arren,  artelanak  egiteko  orduan  Nawalen

eskuineko eskua dela dio.

 

Kultur aniztasunaren nazioarteko eguna dela eta, aurten 11 Koloreko VI. Edizioan, beren arrastoa eta

mezua utzi dituzte, taldean egin duten lan baten bidez. Zehazki, birziklatutako baldosekin egindako

mosaikoa,  "Aniztasunaren aldeko  mundua" izenburupean,  non Errenteriako kultur  aniztasuna islatu

nahi izan duten.

Ezkerrean Amine eta eskubian Nawal.

Zer obra egin duzue Errenterian?

Nawal:  Hasteko,  Euskal  Herrian  osorik  dauden  atzerriko  kulturak  irudikatzeko  ideia  izan  genuen.

Orduan, guk, atzerritar gisa, euskaldunak gure kulturatik ezberdinak ikusten ditugu.

Amine: Emazteak eta biok ikusi izan dugun ideia nagusia, euskaldun guztien ikur bat aukeratzea izan

da, eta nola irudikatu aniztasuna Euskal Herrian. Horretarako, lau kaligrafia mota jarri ditugu.

Nawal:  Ideia  horretan  herri  bakoitzaren  tipografia  aukeratu  dugu,  guk  uste  dugulako  hizkuntza

indartsua dela.  Hizkuntzarekin ideiak  adierazten dira,  pertsonak ezagutu daitezke,  besteen kulturak

ezagutu daitezke. Orduan, lau tipografia desberdin aukeratu eta euskal lauburuan txertatu ditugu.



Zer lau tipografia eta zergatik?

Nawal: Arabea, hindua, txinera eta latinoa aukeratu ditugu. Beste hizkuntza batzuk, beste tipografia

batzuk,  beste  kaligrafia  batzuk  daude,  noski,  baina...  horiek  aukeratu  ditugu  orokorki  esateko

atzerritarrek Euskal Herrian integratu nahi dutela eta Euskal Herrian dauden gainerako kulturen berri

eman nahi dugulako.

Zein izan da lan-prozesua?

Nawal:  Hasiera batean, lanaren gaia aukeratu genuen, eta Euskal Herrian zein kolore gailentzen diren

bilatzen aritu nintzen. Gero Interneten mural bat nola egiten den ikusi genuen, eta orduan pixka bat

bilatu ondoren, mosaiko mural bat egiteko zuntzezko sarea erabiltzeko ideia izan nuen. Orduan, lana

etxean  egin  dugu,  sarea  sartu  dugu,  gero  marrazkia  egin  eta  azkenik,  ebaki  eta  kokatu.

Amine:  Esan  nahi  dut  mosaiko  bat  egiteko  ohiko  teknika  dagoela,  piezaz  pieza  marrazkia  doan

oinarrian zuzenean sartzean datzana. Baina erabili dugun teknika hau, mosaikoaren belaunaldi berria

da, marrazki orokorra, azkenean joango den oinarritik bereizita egitean datzana.  Lehenik eta behin,

marraztu  egiten  da,  sarea  jartzen  da  eta,  ondoren,  baldosaren  piezak  kolarekin  jartzen  dira.  Ondo

ikusten denean lan guztia eta dena amaitu ondoren, lana moztu eta behin betiko doan horman jartzen

hasten da.

Nola banatu duzue lana eta zein paper izan du bakoitzak lan honetan?

Amine: Lanagatik Libiatik gertu egon naizenez eta Nawalengandik urrun samar ibili naizen arren, beti

egon  gara  harremanetan,  bideoak,  argazkiak...  bidali  dizkit  ideiak  birzuzendu  eta  bideratzeko.

Nawal: Baina, oro har, lanean, nik marrazkia egin eta baldosak sartu ditut, eta berak horman behin

betiko horman txertatu du. Nire lana alderdi sortzailea eta artistikoa da, eta berea alderdi teknikoagoa.

Amine: Esan dut, eskuineko besoa naiz, besterik ez (barreak).

Eta  pozik  geratu  al  zarete?  Hasieran  buruan  zenutena  transmititu  duzuela  uste  al  duzue?

Nawal:  bai.  Baldosa  bakoitzari,  eta  mailuarekin  pieza  bakoitza  apurtu  dudan  bakoitzean,  aukeratu

dudan kolore bakoitzeko, gauza asko esango ditudala sentitzen dut. Hitz egin gabe, ezer esan gabe,

baina bihotzarekin, koloreekin, formarekin... gauza asko esan nahi ditut.

Nola sentitu zarete hori egiten? Kontuan hartuta zu, Amine, une batzuetan urrun egon zarela
lanagatik. Nola eraman duzue?

Amine: Esan nahi nuen, gai profesionalengatik urrun egon banaiz ere, une bakoitza bizi izan dudala,

segundo bakoitza. Nawalek jartzen zuen xehetasun bakoitzeko, bideodei bidez deitzen zidan eta esaten

zidan: - Beno, Amine... zer iruditzen zaizu hau? - Eta nik erantzuten nion - Ez dakit… hau horrela…

edo beste honela…. -, hor egon izan banintz bezala.



Nola sentitu zarete lanean, oro har, hasieratik amaierara arte?

Nawal: Errusiar mendi bat bezala izan da...  emozio handia; egun batzuetan oso pozik nengoen, eta

zorion handiz lan egin dut,  baina beste egun batzuetan ez,  guztiz kontrakoa. Kola ez zela itsasten,

baldosa batzuetan ez dela nahi bezala hausten, arazo bat izan genuen baldosa mota baten eskariarekin,

lana asko atzeratu ziguna. Azkenean,  kolorea aldatu behar izan genuen eta ez genuen baldosa hori

erabili.  Eta  bada  beste  gauza  bat  niretzat  zailena  izan  dena,  baldosen  kolore  asko  ez  genituelako.

Orduan, asmoa zen kolore erabilgarri horiekin lan bat egitea, kolore oso deigarriak izatea nahi genuena.

Amine:  Baina tira...  hasieran buruan  geneukan,  azulejoaren eskuragarritasunaren  eta  gure  buruaren

ideiaren arteko zerbait aurkitu behar genuela esan genuelako. Baina egia da, gero, hasierako ideia hori

batzuetan ustekabeekin desbideratzen dela.

Zer esango zeniokete ikusleari murala ikustean?

Nawal: Esan nahi dut, ez dudala hitzik hitz egiteko, eta ez dut hizkuntza oso ondo ezagutzen gauza

asko esateko, baina lan hau da daukagun ideia horiek zukutzeko bide bakarra. Lan honen bidez nire

mezua helarazten dut. Publikoari eta Udalari "eskerrik asko" ere esan nahi diet, Errenteriako muralean

nire arrastoa sartzeko aukera ematen didatelako.

Amine: Iritzi  bera dugu. Gauza pertsonalizatu bat  uzten dugu, gure bihotz eta eskuekin egina,  eta,

imaginatzen dut, urteetan zehar geratuko dena.


