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Petitcomitestudio º

Artikulu honetan Petitcomitestudioko partaide den Pascal Lecailletelek zenbait proiektutan eginiko altzarien deskribapena
egin digu, Vicente Paredes argazkilariaren estudioko tapa mugikorra, M4F eduki multimediako produktoreko mahaia, coworking Design Kabi Bizkaiko Foru Aldundiaren BEAZ bulegoetan, EtxeMahaia eta A.P etxea, alegia.

Co-working Design Kabi proiektua BEAZ bulegoaetan.

Altzarien desagertzea

Vicente Paredes argazkilariak bere estudiorako ahalik eta
irekiena izan zitekeen distantzia maximoko argazki-plato bat
nahi izan du, eta aldi berean sofa eta mahai biribileko lounge
gune bat, bertan bezeroak jasotzeko, kontraesanak alegia...
Espazioa bi zatitan banatzen zuen metro bateko aldeak
altzariak zoru azpian desagerrarazten utzi digu, bertan biltoki
bat sortuz. Polipastoz eragiten den tapa mugikor batek gailua
osatzen du. Era batean arkitektura bera altzari bilakatzen da,
ikusezin, hau da argazki bat tiro egiteko orduan traba egin
dezaketen altzariak gordetzeko gunea alegia.Izkina batean
bulegoa nabari da eta bere egitura zoruaren armazoian
ahokatzen denez, edozein momentutan bertan desagertu
daitekeela pentsarazten du.
M4F(eduki multimediako produktorea)ren kontseilu-aretoan
gertaera eta hitzaldietarako espazioa usteko, 4 metroko mahai
bat diseinatu dugu, non polea bidezko sistema baten bitartez
bertikalki hormaren kontra jasotzen den.
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Egitura metalikoak esfortzuak jasateko behar duen zurruntasuna ematen dio. Erdiko habe alderantzikatua kableak
gordetzeko hodixka bilakatzen da. Mahaiak, horman jasota
dagoenean, beste entitate bat hartzen du, indar dramatiko bat
hartzen duen eskultura gisa alegia. Lan honetan erabili diren
materialak, polipastoa, habe metalikoak, IPNa alegia eta beste
batzuk altzari mundukoak baino gehiago dira eraikuntza eta
arkitektura mundukoak.
Birziklapena

Hala ere, ez dugu nahi altzari batzuk desagerraraztea, jada
ekoitziak daudenak alegia. Vicente Paredesen argazki-estudioan, aurreko estudioan zituen altzariak berrerabili dira: liburutegia, sukaldeko altzaria, komuneko altzaria, etab...
Bizkaiko Foru Aldundiaren Beaz bulegoetan co-working Design Kabi espazioa egokitzeko, Xabier Goikoetxea arkitektoak
Beazek bere biltegian gorderik zituen altzariak berrerabiltzeko
eskatu zigun. Tamaina eta estilo ezberdinen aurrean, nahaspila
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hori antolatzeko eta altzari multzo hori bateratzeko estrategia
bat definitu behar izan dugu.
Diseinatzen hasi aurretik, nahaspilaren kudeaketarekin erlazionaturiko erreferentziak bilatu ditugu. Horietariko asko arkitekturatik jasoak dira: Will Alsop, Jurgen Mayer H. Architects,
Sanaa... Erreferentzia horietatik canopy kontzeptua zetorren,
basoen goi-parteak sortutako ekosistema, alegia, eta ideia hori
izan da espazioa antolatzeko irizpide gisa erabili dena. Hegazkin batetik ikusita, canopya geruza berde bat bezala ikusten da
eta bertara gerturatuz eta zeharkatuz gero, nahaspila sumatzen
dugu: landare eta animalia pilo bat elkarrekin biziz.
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Inguruan endemikoa den pinuzko kontraxaflatuaren erabilerak altzarietan eta geneukan nahaspilan eusten den canopya
eraikitzea ahalbidetu digu.
Erabilera-aniztasuna eta aldakortasuna

Design Kabi gunean armairuak kontraxaftatutako ohol batzuekin pilatu eta loturiko birzikaturiko tiradera batzuk dira.
Armairu hauek eserlekuaren bizkarraldea osatzen dute eta
eserlekuaren gurpilak tiraderetakoak dira. Gune zabal honen
barnean eserleku/armairu hauek gune goxoagoagoak sortzen
dituzte, bertan telefonoz hitz egiteko edo elkarrizketa pribatuagoak egin ahal izateko. Erabilera-aniztasuna eta aldakortasuna
gure lanean gai nahiko erabiliak dira: Eskailera/bulegoa hiriaterpetxean, etxe/mahaia, armairu/eserlekua BEAZen, etab...
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EtxeMahaia proiektua.

M4F eduki multimediako produktoreko mahaia.

Altzari arkitektonikoa

Beti pentsatu izan dugu arkitekturaren eta altzarien arteko
lotura oso zeharkakoa izan dela. Lan-nahasketa batzuei ere
honelako izena eman diegu, adibidez EtxeMahaia. Agian horren arrazoia mikroarkitekturan lan asko egin izana da.
EtxeMahaia, espazio goxo eta komun baten arteko mugak
zalantzan jartzen dituen mahai/logela da. EtxeMahaiak, modu
ezin hobean bizitzeko egokia den gunea, erabiltzaile askoren
artean elkarbanatzea ahalbidetzen du,gune irekiaren ideia
apurtu gabe gune pribatu gisa espazio minimo bat gordez.
Materialak

“Egin ezazu zuk zeuk” (Do It Yourself) ideiarekin bat dator.
Kasu askotan altzari arkitektoniko hauek ez dute jakintza handia
eskatzen. Erabiltzen diren materialak maiz eraikuntzatik eratorriak dira: enbalatze, fatxada eta kofratze-taulak adibide. Abantaila asko dituzten material teknikoak dira. Akabera landugabeak
Analisia: Altzarien gaineko kezkak						

ahalbidetzen dituzte, horrela kantu ikusiak utziz. Kalitate estetikoez gain beroak dira eta eraikuntza azkartzen dute.
A.P. etxean adibidez kontraxaflatu carrocero zuzenean dutxaren
hormetan jarri da. Junturak kontrolatzea oso erraza da, xafla
osoak erabiltzean juntura gutxi izango baititugu. Lehorrean lan
egitea ahalbidetzen du, hau lan-baldintza eta garbitasunerako
oso garrantzitsua izanik. Arrazoi hauengatik sukaldeko gainaldea, komuneko konketaren armairua eta sukaldeko mahaia
material horrekin diseinatuak izan dira. Hiri-aterpeko eskaileretan ere erabili izan da material hori.
Material hauek erabiltzearen arrazoia ekoizpenean dugun
kontrolean dago. Zurgin talde propioa dugu eta diseinatzeko
orduan ekoizpenaren ezagutzak asko laguntzen digu, kostuak eta materialaren galera murrizteko diseinua sinplifikatuz.
Arkitektura eta altzarietarako material berdinak erabiltzen
saiatuz gastuak murrizten ditugu, adibidez mahaiaren soberako
materiala eskailera-mailak egiteko erabiliz.
º Pascal Lecailletel Petitcomitestudioko diseinatzailea da.
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