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Shole Martin Naturaldia jardu-
naldietako antolatzaileetako bat
da. Jose Benito Ruiz argazkilaria-
ren Naturaleza Humana erakus-
keta prestatzen ari da, Aranburu
jauregian. Maiatzaren 31 bitarte
izango da ikusgai.
Naturaldia jardunaldiak nola hasi zi-
ren? Zenbagarrena da aurtengoa?
Aurtengoa 22. Naturaldia izango
da. 90eko hamarkadaren bueltan
hasi ginen, eta garai hartan Zu-
mardiaren inguruan antolatzen
genuen guztia. Dena den, guk au-
rrera jarraitzen dugu urterokoa

antolatuz, zenbakiei begiratu
gabe; horrek ez nau gehiegi kez-
katzen. 
Urtero Tolosan izan al da Natural-
dia?
Bai, bai, beti hala izan da. Kontua
da, duela zazpi urte Gipuzkoako
Foru Aldundiak interes handia
erakutsi zuela guk antolaturiko
jardunaldien inguruan, eta he-
rrialdeko beste leku batzuetara
zabaldu nahi izan zuen. Orduz ge-
roztik itxiera ekitaldia ospatzen
genuen, Chillida Leku museoan.
Aurten, Chillida Leku itxita dago-
enez, Aquarium-ean ospatuko
dugu ekitaldia. 

Gaur bertan hasiko den Naturaldian,
natura maitatzen irakatsi diguten
haiek omenduko dituzue,ezta?
Egiazki, aurtengo helburua gu
guztiok natura maitatzeko eta ho-
beto ezagutzeko lan egin dutenak
gogora ekartzea izan da. Dibulga-
zioaren bidez erakutsi digute na-
tura zer den, eta hau dela eta, bes-
teak beste, Felix Rodriguez de la
Fuente omenduko dugu. Era be-
rean, naturaren inguruko zine-

maren alde egin dutenak ere go-
gora ekarriko ditugu; Wanda
Films edo  Nómadas del vientoren
making off-a. Bide beretik, Natio-
nal Geographic-ek, telebistaren
bitartez, etxeko sofaraino ekarri
dizkigu mundu osoko irudiak.
National Geographic-eko Cons-
tanza Ceruti esploratzaileak pro-

tzak gure eguneroko bizitzako es-
zena bat irudikatzen du. Dena
den, ezin da hau azaldu, argaz-
kiak ikusi gabe; irudiei begiratze-
an, hauetariko bakoitzak arreta
ematen du zerbaitengatik. Argaz-
kien indarrak, egiazkoak ez dire-
la pentsarazten dizu. Irudietan
naturako xehetasunak ikus dai-
tezke, eta Benitok, akaso mendira
edo hondartzara joaten garene-
an, hautematen ez ditugunak
ikusarazten dizkigu bere kamera-
ren bitartez. 
Jose Benito Ruizek ibilbide zabala
du.
Gauza mordoa esan daiteke gizon
honi buruz. Hasteko, bere curri-
culum-ean dituen sari eta aipa-

men guztiak. Niri, bereziki aipa-
garria iruditzen zait astebururo
internet bidez eskaintzen duen
argazkigintza ikastaroa. 10.000 la-
gunek jarraitzen dute. Bestalde,
oso garrantzitsua iruditzen zait
naturako argazkigintzan, lanera-
ko darabilen etika: denak ez du
balio, eta dekalogo moduko bat
dago. Jose Benito Ruizek zehatz-
mehatz jarraitzen du hau. Gaur
egun, estatuan lehena da aktibis-
moari dagokionez. SOS Litoral
izeneko kanpainarekin dabil, eta
nazioartean ezaguna egin da. Au-
rrez inork egin ez duen moduan
defendatzen ari da Iberiar penin-
tsula osoko kostaldea. Urte betez
lekuz leku joan da gizakiaren era-
soak aztertuz, eta argazkigintza-
ren bidez, babestu beharreko
hainbat zonalde izendatu ditu.
Lan hau aurten argitaratuko da
ziurrenik. 
Datorren asteartean eskainiko duen
Fotografía, arte y conservación hi-
tzaldian honen inguruan arituko al
da?
Bai. Argazkigintzaren bidez akti-
bista izate hori kontatuko du.
Bera bokazioz da aktibista, eta
sentitzen duelako egiten du egi-
ten duen lan guztia. Naturaldiak
22 urte hauetan hedadura handia
izan du, eta arlo honetan oso ga-
rrantzitsuak diren ahotsak izan
ditugu gurean. Honek, gerora jen-
deak Naturaldira etortzeko era-
karpena sentitzea dakar. Benito-
ren kasuan, ez zen halakorik ger-
tatu; deitu genionean, segituan
eman zigun baiezkoa, eta pozik
etorriko zela esan zigun. Are
gehiago, erakusketa asko ditu
Naturaleza Humanaz gain, eta
Tolosan hauetariko batzuk era-
kustea gustatuko litzaidake; ba-
ditu kalean erakustekoak dire-
nak, eta hori oso interesgarria
iruditzen zait. 
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Gaur bertan hasiko da Naturaldia. Aurten, izadia bera maitatzen irakatsi digutenak
omenduko dituzte, eta aktibismo horretan izen garrantzitsua da Jose Benito Ruiz
argazkilariarena. Aranburu jauregian bere erakusketa izango da ikusgai.

«Hitz batean, sentimendua da
argazki hauetan ikusten dena»
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Natura maitatzeko
urteetan lan egin
dutenak ekarriko
dituzte gogora

Tolosako naturaren
istoriotxoak ere
kontatuko dituzte
hitzaldi batean

Tolosa › 
2  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2011ko apirilaren 29a, ostirala

grama oso indartsu bat dakar Na-
turaldira. Bestalde, argazkigin-
tza, nolabait, oinarrizko artea da
naturarentzat, eta hemen Jose
Benito Ruiz-en erakusketa izango
dugu. Horretaz gain, XX. mende
hasieraz geroztik, hainbat ekime-
nen bitartez natura maitatu eta
sustatu duten tolosarrak ere hiz-
pide izango ditugu. 
Gaur egungo telebistak eskaintzen
duena ikusita, jendeak aurretik ai-
patu dituzun guztien lana estima-
tzen duela uste al duzu?
Nik baietz pentsatu nahi dut. Ez
dut telebista gehiegirik ikusten,
baina National Geographic-ez
edo BBC-ko dokumentalez hitz
egitean, jende gehienak ezagu-
tzen ditu. Ikusleak nolabait ha-
rrapatu egiten dituela uste dut.
Zapping-a egiten ari zarela, natu-
rak eskainitako irudiak topa di-
tzakezu, eta horrek zenbait ikus-
leren arreta pizten duela uste dut,
irudi oso indartsuak eskaintzen
baitizkigute. Gai honekiko inte-
res handirik ez duenik ere izango
da, noski.
Eta erakusketari dagokionez, zer
ikusiko du bertaratzen denak?
Sentimendua, hitz batean. Emo-
zioa, erakarpena, eta hausnarke-
ta ere ikus daiteke. Argazki bako-

Martin: «Besteok
ikusten ez ditugun
gauzak harrapatzen
ditu kamerarekin»

Jose Benito Ruiz SOS
Litoral kanpainan
lanean ari da azken
urte betean


