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LABURPENA: Eraikinetako prozesu materialen aztarnak
ezkutatzeko ekintzaren atzean aurki dezakegun edertasunaren
ideian sakondu nahi da, arte-espazio bezala berrerabiliak diren
eraikin industrialak aztergaitzat hartuta.

ABSTRACT: This study of the tradition of reusing industrial buildings as art spaces is intended to achieve a deeper understanding of
the idea that beauty behind the building whilst refusing to hide the
traces of the materials used during construction.
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Eraikinen zaharberritze-lanetan, prozesu materialen seinaleak
ez margotzea (edo tapaki batekin estaltzea) aurrezpen ekonomiko nabaria da, baina arkitekto garaikideen erabaki hori
aurrekontuaren partida bat gutxiagotzea baino haratago doala
ematen du. Zaharberritzeetan eragiteko modu hau ohikoa
bihurtu da eraikin industrialak arte-espazio bezala erabiltzen
direnean. Azken 40 urteotan gune «berritzaile» hauek tradizioaren parte bilakatu dira, galeria eta artisten estudio artean
nonbait kokatuz eta ikuslego gazte eta hiritarra erakarriz.
Eredu honen adibideak dira Madrileko Matadero eta Parisko
Palais de Tokyo kasuak.
Geure buruari galde diezaiokegu ea lan hauen arkitektoek zer
ikusten duten dagoenaren inguruan, eta zer balio dagoen eraikinaren pertzepzio jakin baten azpian, hots, «pertsona zahar
bat, plastikoki oso erakargarria eta pertsonalitate handikoa»
tankerako pertzepzio baten azpian. Egiteko honen funtsa
da, denboraren arrastoen artean bereizketa bat egitea, behin
betiko arrastoak behin-behinekotik desberdinduz alegia.
Estetika egoki bat

Aurrera eramango dugun ikerketa abiatzeko, Italian 60ko eta
70eko hamarkadetan jaiotako abangoardia berrietara jo behar
dugu, non eraikin industrialak arte-espazio izateko erabiltzen
hasi ziren, zehazki, arte povera deritzon mugimendua da hori
(1). «Povera» hitzak ez dio materialen pobreziari erreferentzia
egiten, baizik eta momentuan indarrean zen teknologiaren
goraipamenaren aurrean baliabide sinpleekin lortutako poetika
goraipatzen zuen. Zaila da korronte horren definizio zehatz
bat ematea, baina argi dago antzinako objektuekin harremanetan jartzeko modua berreskuratzeaz ari zirela, edozein
koherentzia estilistiko eta egiletzari muzin eginaz. Estetika
horrek kontsumo-gizartearen objektu fetitxea ezereztatzen du
subjektu-hausnarketa sentsorialaren alde.

Esaten ari garenaren bidetik, adierazgarria gertatzen da
poveristi-en lehen ekintza esanguratsuen artean 1967. urteko
Turineko lantegi zahar bat taldearen elkargune eta erakusketagune informal bilakatzea izan zen, Deposito d’arte izenez
ezagutzen zena. Leku horrek, artistek kudeatutako espazio
publiko handi eta irekia, bi urtez funtzionatu zuen, artistak
eta beraien lanak publikoarekin harremanetan jartzeko aukera
eskainiz —nahiz eta gainean artearen komertzializazio-kritika
izan— (Christov-Bakargiev, 1999).
Gertura gaitezen eraikinen prozesu materialetara. Adreiluzko
horman egon daitezkeen erretako eta marraz beteriko arrastoei so egin diezaiegun. Zer da ikusten duguna? Objektu arkitektonikoaren denboraren igarotze-arrastoak ditugu aurrean,
pairatu dituen prozesu materialak, alajaina.
Disko-zerrak murruan egindako mozketak ikustean, margoorbanetan, hutsune eta urraduretan, hots, eraikinaren historian zehar sortu diren «istripuak» ez ezkutatzeak objektu eta
materiarekin harremanean jartzeko bide bat da, denboraren
igarotzea ikusgai jartzearen desioa da hau.
Povera estetikak objektuekiko subjektuaren sentsibilitatea
aldarrikatzen du —arte-espazio bezala berreskuratutako
hainbat eraikinetan estetika hau erabili izan da—, kapitalismoak sustatutako objektuen opakotasunaren aurrean egindako
erreakzioa da. Kapitalismoaren objektuak gure testuinguruaren pluralitate semantikoa bizitza-eredu bakar eta totalitario
batera murrizten du, merkatuak gobernaturiko espazioa eta
kontsumoak kronometraturiko denbora da eredu bateratu hori.
Kontsumitzailea merkatuak sorturiko objektuen fetitxismoan
harrapaturik dago. «Objektuen purifikazioa produkzio-prozesuen arrastoak kentzean lortu da, eta horren ondorioz, gure
bizitzaren opakotasun-maila handitzen da. Horrela, objektu

(1) Eraikin industrialak arte-espazio gisa berrerabiltzeko lan aitzindariek abangoardia
berritzaileekin lotura dute, adibidez, pop artearekin —Andy Warhol-en The Factory,
1963— edo minimalismoarekin —Marfako Fort Russell Donald Judd-en eskutik, edo bere
loft-museoa New Yorken 5 urte lehenago—, baina lantzen ari garen ikuspegiarekin erlazio
zuzenena povera artearekin gertatu zen.
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zeharrargiak eta materialean zeharrargitasunaren eraikuntza
sustatu eta konfiantza jartzen den arren, hiriko opakotasuna,
txikitu beharrean, handitu egiten da» (Muñoz, 2007).
Erakusleihoetan agertzen zaigun fetitxe bihurtutako objektu
eta erabiltzaile/kontsumitzaile binomioaren aurrean, objektuak bere produkzio- eta eraldaketa-prozesuez informatzen
badu, erabiltzen duen subjektuarekin harremanean jartzen da.
Objektu arkitektonikoaren produkzio- eta eraldatze-prozesuak
konplexurik gabe erakusteak arkitekturaren beraren erabilera
soziala aditzera ematea esan nahi du.
Estetika honek «italiar joerako» tendentzia batekin du erlazioa,
arkeologia industrialen ikerketa-ildo bat definituko duena:
materialen itxura ondasunen produkzio-, banaketa- eta
kontsumo-aktibitateei loturik aztertuko da, hala nola aktibitate horien eboluzioa eta prozesu historikoarekin duten
harremanak. Hots, kapitalismoaren formazio sozialen kultura
materialaren ikerketa.
Madrileko Mataderoko nabearen denbora-aztarnetara itzuliz,
hauek gizakiak historiaren gertakizunetan eragiteko aukeraz
eta gure ingurune fisikoa eraikitzen duten aktoreen erantzukizun politiko eta moralaz hitz egiten digute.
Berrerabiltzearen modernitatea (eta alderantziz)

Arturo Francoren Matadero eta Lacaton & Vassalek Palais de
Tokyo-ko esku-hartzeen konparaketa egiten badugu, badira
hainbat aurkikuntza interesgarri, arkitekturaren diskurtso
garaikidearen edertasun-ideia ulertzeko baliagarri izan dakizkigukeenak.
Bi kasu hauetan, arkitektoek berreabili eta balioan jartzen
duten eraikinak kanpoalde adierazgarria du eta barnealdean
diseinu funtzional bati erantzuten dio, arrazionalitatea
nagusituz. Bi esku-hartzeen estrategia berdintsua da: alde
batetik baliabide ekonomiko murritzek eragindako lanak dira
eta desberdindu gabeko espazioak sortzea izan da apustu
arkitektonikoa. Modernitatearen tabula rasa-ren aurrean,
berrerabiltzearen estrategia lotura, hibridazioa eta eraldaketak
sortzean datza, eta ondorioz lortutako konplexutasun-maila
ezina da historiaren aztarnak ezabatzen baditugu. Zerotik
hasi beharrean, berezko errealitateari jarraipena emanez askoz
urrutiago heltzerik badela azpimarratzen da ikuspegi kritiko
honen bitartez (Ruby eta Ruby, 2007).
Ikuspegi honetatik abiatuz, eraikinaren hormak dauden
moduan uztea esanahiez janzten da. Dekorazioaren aurkako
(2) Arturo Francok proiektuari buruz ekintza ezaren mugen esperientziaz hitz egiten
du eta Lacaton & Vassalek Palais de Tokyo lehiaketaren memorian «arkitektura
ezaz» dihardute.
(3) Estetifikazioa «Politikaren estetifikazioa» adieratik eratorria da, Walter Benjamin
filosofoak Artelana bere erreproduktibilitate teknikoaren garaian 1936. urtean idatzitako saiakeran agertzen dena.
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diskurtsoa modernitatearen mantra da, baina hormak eta
lurrak biluzik uztearen tratamendu ez honek dekorazioaren
funtsa osatzen du, estilo internazionalak hainbeste goraipaturiko ornamentaziorik gabeko benetako akabera erdietsiz.
Ekintza ezaren jarrera hau lengoaia eta mezu bihurtzen da aldi
berean (2).
Politikaren estetifikazioa (3)

Berritutako modernitate honek, hortaz, estetika hau erabiliko du bere oinarri etikoak adierazteko, 60ko hamarkadako
kontrakulturaren oinordekoa den estetika bat, hain zuzen ere.
Adierazpen horrek, aldi berean, hainbat hausnarketa planteatzen ditu.
Kritika modernoak, 60ko hamarkadan, konpromiso moral
batera eraman gintuen, nonbait artearen ametsa esparru
publiko ideal baten ideala izango zelako ideia erakutsiz, edo
behintzat ideia horren aztarnak. Kontzientziari so egiten dion
mugimendu honek ezkertiar eta ekologista puruen kutsua
badu, askotan look aszeta eta primitiboari loturik, non «artisautzan oinarritutako ekonomia harmoniotsuari erreferentzia
egiten zaion bai povera artean bai berrerabiltze garaikideetan»
(4).
Honek egiaren eta benetakotasunaren bilaketa estetifikatzea
edo estetika bihurtzea dakar, edozein forma, baliabide edo
lekutan garatzekoa izan daitekeena. Povera artetik gertu
Marinettiren arte erreala ere badugu, Lehen Gerra Mundialaren metraila land art balitz bezala ikusten zuena. Politikaren
estetika-bide hori faxismoan bukatuko da (5).
Gaur egun ikusita, 60ko hamarkada hartan abangoardiaren
aurrerakuntzen irteera posibleak bai etaporrotak ere aurki ditzakegu. Artista «izatea» abangoardia berriek elkarrekin komunean zuten gauza bakarra izango zen. Oso adierazgarria zaigu
artisten munduko aldarrikapen politikoak establishment kulturak
—udal zein Bankiaren instrumentalizazioa barne, Madrilgo
kasuan bezala— edo goreneko klaseek bere egin izana. Kaleko
publikoarekiko harremana gero eta gatazkatsuago gertatuko
zaie artista haiei.
Jakina den moduan, II. Mundu Gerraren ostean Mugimendu
Modernoak amerikarren berreskurapenaren eskutik jaso zuen
indarberritzea. Artea zein arkitektura modernoak establishment
kulturaren adierazle bilakatu ziren, elitearen gustuarekin bat
etorritako arte-abangoardia izan zen, korporazio kapitalistaren bertsio bat sustatuz.
(3) Estetifikazioa «Politikaren estetifikazioa» adieratik eratorria da, Walter Benjamin
filosofoak Artelana bere erreproduktibilitate teknikoaren garaian 1936. urtean idatzitako saiakeran agertzen dena.
(4) Manuel Delgadok ekialdeko zibilizazio protestantearen tradizio puritanoaren
adierazpen berriarekin lotzen du (Delgado, M. 2010).
(5) Gauza guztiek bere aurkakoarekin bat dagoela ematen du, Karl Marx-en esan
famatua.
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Madrileko Matadero nabearen berrerabiltze-lanak. Arturo Franco eta Fabrice van Teslaar.
Egilea: Pablo Salgado. Arquitectos de Madrid, 6, 2008, 23. or.

Loos-ek aurreratu zuen bezala, abstrakzio modernoak eta
ornamentu historikoak badute antzekotasunik, nahiz eta lehena
moderno izenaren pean egina izandakoa den eta orainaren
eraldaketarako proiektu erradikal bat sortzeko ideiarekin eratua
izan (6). Bauhaus-ek artearen antzinako ordenak aldatu zituen
baina horren ordez diseinu kapitalistaren nagusitasuna ezarri
zuen, merkantziaren keinupean eratutako politika ekonomiko
berria bederen (Foster, 2002). Baliteke ideia hori argien adierazi zuena Karel Teige izatea, 1930. urtean:
Arkitektura modernoak bere printzipio ekonomiko eta erabilgarritasunean oinarritutako ereduak zabaldu zituen, baina ideia horiek «kitsch»
bihurtu dira egun. Etxebizitzaren arazoari giza eskalan soluzioa
emateko promesarekin jaiotako arkitektura honek aberatsei luxu-eredu
berria eskaini zion, arranditsu eta sinplea zen luxua hain zuzen ere
(Teige, 2008).
Berrerabiltzearen poetikarako bidean

Estilo internazionalak arkitektura zientifikoaren balio iraultzaileak bertan behera utzi zituen, seguruenik arkitektura
modernoa artearen esparruan kokatu zelako, artea garai horretan
(6)
- Gaur ezina izango duzu hori izatea, nahiz eta hori nahi izan —moztu zion Erreginak—.
Araua zera da: marmelada bihar eta atzo… baina gaur, inola ere ez.
- Egunen batean «marmelada gaur»-en txanda izan beharko da— erantzun zuen
Aliciak

Palais de Tokyo. Lacaton & Vassal. Egilea: Gilles Cartier. Iturria: Beaux Arts Magazine, 212,
2002, 85. or.

burgesiaren eta jabeen ideologiaren adierazpena baitzen. Aldiz,
bada modernitatearen beste ikuspegi posible bat. Modernitatearen definizio bat izan daiteke, berritasuna modu espontaneoan identifikatzen duela testuinguru zehatz batean. Testuinguru hori momentuko eta lekuko beharrek definituko dute
eta kulturak baldintza egokiak izan beharko ditu berritasunak
onartu eta garatzeko katea martxan jar dezan.
Modernitatea ulertzeko modu honen lehen adibideak eraikin industrialak arte-espazio bezala berrerabilitako lanetan
aurkitu ditzakegu. Lina Bo Bardik São Paulon 1980 eta 1991
urte bitartean Bulego-teatroan egindako esku-hartzeari begira
diezaiogun (7). Bo Bardik erabilitako berrerabiltze-metodoa
ohiko hondakin-objektuak ia aldatu gabe erabiltzean zetzan,
arkitektoak berak pove arkitektura izenez deitzen zion objektu
txiki hauen produkzioari. Bestalde, eraikinaren adreiluzko
horma mantendu egiten da garai batean pairatutako sutearen
aztarnak agerian utziz, Arturo Francok Madrileko Mataderon
egingo duen bezalaxe. Espazioaren eraketari dagokionez, bigarren eraikuntzak ordena bat gaineratzen dio berez dagoenari.
Ordena hori teatroaren luzera osoa hartzen duen arrapalan
(7) Arkitekto honen kezkek badute arte poverarekin harremanik. «Pentsatzea berriz
ikasteko nahia» Bo Bardik poverazaleekin konpartitzen du, hain ezaguna de unlearning
prozesua Brasileko iparraldeko ikerketa antropologikoan bideratu zuen. Haren arkitekturak
lan kolektiboa aldarrikatzen du eta haren interesak arkitektura produktu bezala pentsatzetik prozesu gisara salto egitea proposatzen du. Horrela, erabiltzailea edo ikuslea aktibo
egotera bideratzen du. Hori dela-eta, Lina Bo Bardi «tropikalismoaren ama» dela esaten da.
Mugimendu kultural brasildar hau abangoardiako korronte eta nazioarteko kultura poparen
influentziapean jaio zen 60ko hamarkadan. 1958. urtean Salvador Badiako Unhaon egindako
eraikin industrialaren berrerabilera arte-espazio bezala XX. mendean egin den mota horretako lehen adibidea dela kontsidera daiteke.
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Bulego-teatroa. Lina Bo Bardi. Egilea: Nelson Kon. Iturria: de Oliveira, Olivia. Lina Bo Bardi.
Obra construida. 2G Books, 191. orrialdea

dagoen agertoki batek osatzen du, partzialki desmuntagarria
dena. Behin-behinekotasunaren izaera hasieratik presente dago
esku-hartzean, eta eredu hau geroko hainbat berrerabiltzelanetan errepikaturik ikusiko dugu.
Eredu eta jarrera hau ekintza errepikakorretan oinarritzen
bada ere, atzetik dagoen sistema etikoari so egin behar diogu,
nahiz eta zalantzarik gabe helburu estetiko batzuk atzetik izan.
Jarrera honen printzipioak modu honetan laburbildu daitezke:
- Berrerabiltzearen apustua —Zaharberritze Zientifikotzat
jotzen dena—. Jarrera honen funtsa ez dago nostalgian, baizik
eta historiarekiko errespetuan eta beronek ezartzen duen
zurruntasuna defendatzean. Historiari errespetua orainaren
errealitatea indartzeko egina dago, ez arestiko errealitate baten
goraipamenean edo existitzen ez den etorkizun baten idealizazioan.
- Arkitektura-lana ez da soilik arkitektura heroiko eta unibertsalaren aurkako manifestua izan behar, baizik eta aurrerape/
naren ideiari lotutako garapenaren aurka egon behar da.
- Arkitekturaren eraikuntza-prozesua balioan jarri behar da
«aldez aurreko emaitza jakiterik ez delarik».
Laburbilduz, elkarlanaren etika batez hitz egiterik badago,
zeinak denboran zehar gertatzen den prozesuak hartu beharreko erabakiak ezarriko dituen eta arauak definituko dituen.
Eraikinean agertzen diren prozesu materialen aztarnak ez
ezkutatzearen aurremugaketa hau estimulu bilakatzen da eta
berrerabileraren ikuspegi eta poetika berri bati ateak irekitzen
dizkio. Modernoa horrela ulertzeak berritasuna non agertzen
den zehaztea eta haren bilakaera-logika propio bati erantzutea esan nahi du.

Industria-ondarea luxuzko etxebizitza gisa berrerabilia Copenhaguen. A-Huset. Holgaard
Architects. Egilea: Holgaard Architects

Gaiztakeriak utzitako eraikina agertuko da, bere ordez ontasunak
bizi dezan. Enpresa gaiztoak, edozein generotako jabeak, esklabutza
eta lapurretaren ondorioz poltsikoa diruz beterikoak, horiek guztiak,
joan egingo dira. Baina beren ihesean meategi irekiak, trenbideak,
telegrafoak, zubiak eta tunelak, makina boteretsuak, guztiak, utzi
egingo dituzte belaunaldi berriek erabil ditzaten eta erabilgarritasunmaila handitu dezaten. Denboraren zauriek landare berriak hazteko
hutsuneak utziko dituzte (Barrett, 2008).
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