BIGARREN AZALA PROIEKTUA, KULTURLAB 02.
ALDAKETAK PROIEKTUAN ETA 2. DISEINUA.
KULTURLAB esku-hartze artistikoak 6x2,5m-ko MURALaren gainean, 2022ko ekainetik abendura arte.
Ekainean KULTURLABen itsas edukiontziaren aurrealdean lehen esku-hartzea egin ondoren, Udalak erabaki
zuen edukiontzi hori Lamuzako parkearen atzealdera eramatea, eta, horren aurrean, KULTURLABek ekimena
geldiaraztea erabaki zuen, berton ikusgarritasun gutxi zuelakoan.
Udalarekin gaiari buruzko bilera egin ondoren, eta antolatzaileek edukiontzia eta “Bigarren Azala” ekimena
kokatzeko proposamen alternatibo ugari egin ondoren, Udalak komenigarriagotzat jo zuen Lamuzako
parkearen amaieran edukiontzia mantentzea, eta KULTURLABi baimena ematea Zumalakarregi etorbidean
udal-horma bat erabiltzeko, erdiguneko toki ikusgarri batean, proiektuaren zati hori kokatzeko.
Beraz, proposamen artistikoak bere izaera arkitektonikoa galtzen du neurri batean, eta bi dimentsioko espazio
bihurtzen da, horma-irudi edo koadro baten antzekoagoa, baina, horren ordez, ikuspen eta presentzia
handiagoa lortzen du.
Antolatzaileen ustez, komenigarria zen hasierako proposamena aldatzea, diseinuarekin, arkitekturarekin eta
arte plastikoekin lotutako dinamika artistiko eta kultural bat mantentzeko eta sendotzen saiatzeko, gizarte
laudioarrak ikusteko eta konektatzeko errezagoa den espazio batean.
Beraz, abuztuan, eta bigarren azalaren jardueraren ber-definizio honen ondoren, Xabier Gorostiaga Uriarte
diseinatzaile grafiko laudioarraren «KULTURA GEHIAGO» proposamena izango da aurrerantzean esku-hartze artistiko horiei babesa emango dienpareta hartuko duena. Xabier 30 urte baino gehiago lanean daraman
diseinatzaile beteranoa da.
Kolore anitzeko konposizioa du hondo beltzaren gainean, kolore degradatuko aplikazioak dituzten letren
diseinu tipografikoan oinarrituta. Tipografiez, inolako elementu osagarririk gabe, konposizio dinamiko eta
koloretsua sortzen da, «+ kultura» testua osatuz.
Gure egungo gizartean kulturari garrantzi eta baliabide gehiago emateko beharrari buruzko oihu estetikoa.
Kulturak gizarte-kohesio, integrazio eta dinamismo elementu gisa duen garrantzia ez ahazteko deia, ez
bakarrik jai-garaian edo uda-garaian, baizik eta urte osoan zehar.
Bihar, abuztuak 5, 12: 00etan, horma-irudia horman itsasteko prozesura joan ahal izango dute
komunikabideek. 10: 00etan hasiko da eta ordu horretarako amaituta egongo da.
Ekimena orain gutxi Arabako Foru Aldundia eta VITAL Fundazioaren babes ekonomikoa berriro ziurtatu du
aurten ere, eta espero du Laudioko Udalaren babes ekonomikoa ere laster berriro eguneratzea.
KULTURLAB 02 era berean “INSIDE OUT” nazioarteko proiektu artistikoarekin jarraitzen du, Lamuza
parkearen amaieran dagoen itsas edukiontzian, eta horren inguruko informazio gehiago emango da datozen
asteetan.
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