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Alvarno moda-diseinatzaileekin batera sortu dituzuen metakrilatozko
bi jaka ditugu Aldiri honen aurreko eta atzeko azaletan. Ba al dago
antzekotasunik arkitektura proiektatzeko prozesuaren eta joskintzarako diseinuaren artean?

Alvarnorekiko lankidetza, gure sorkuntza-mundua izaera artistikoagoa duten diziplinetara zabaltzeko beharretik abiatu zen.
Planteamendu kontzeptual bat egin genien, zeinak, material
«ezezagunekiko» haien interesagatik, aurrera egin zuen. Beti
jokaera berarekin ekiten diegu proiektuei, beraz tamaina edo
langaia ez da gure ohiko proiektu-prozesurako baldintzatzaile.
Horrexegatik, diseinu honen prozesua gure edozein proiekturena bezain arkitektonikoa da. Sorkuntza-ariketa bat da, hainbat
materialen gaineko gure esperientziaz eta ikerketaz baliatzen
dena, baina beste edozein arlotan ere erabilgarria dena, arkitekturatik urrun iruditu arren.
Sorkuntza-prozesu bat aurkitu daiteke zuen lanetan?

Edozein proiekturi aurre egiterakoan, antzeko sorkuntzaprozesuari jarraitzen diogu. Lehenik, helburuaren aurretiko
azterketa egiten dugu, berehalako figurazioetatik urrun eta ikuspegi aseptikoz, garatu beharreko kontzeptu baten edo objektu
ederren baten bilaketan buru belarri. Behin ikerketa-lanetik
eratorritako kontzeptua definiturik dugunean, egikaritzerako
ikuspegi errealistarekin lan egiten dugu, hots, baliabideen ekonomian oinarritutako sintesi-ariketa. Errealitateak ekoizpenaren
kontrol handia, trataerak eta fabrikazio-prozesuak bereziki
zaintzea eskatzen du, eta horrek kontzeptua garatzeko baldintzak ezartzen dizkigu.
Lan egiteko gure sistemak transbertsalitatetik dihardu. Diseinuaren xedea gorabehera, hainbat eskala darabiltzan optika
erabiltzen dugu (luparen bidez zein helikoptero batetik; biak
batera). Horrek beste alor batzuetara gerturatzea ahalbidetzen
digu, zeinetan ez den ikuspegi globala ezartzen, ezta gure ohiko
sorkuntza/proiektua/ekoizpena prozesua aplikatzen ere. Horrela proiektatzea naturala zaigu: eskala ez da baldintzatzaile
bat; soilik ikuspuntu mota bat.
Material arkitektoniko berrien ikerketa zuen lana bereizten du.
Artisautzatik edo industria-prozesuetatik gertuago al daude zuen
material berritzaileak?
Azalaren egilea
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Ikerketa orok ondorio batzuk dakartza: soluzioak eta materialaplikazioak estrapolatzea ahalbidetzen ditu, baita industria- edo
artisau-prozesuak ere. Zehazkiago, ikerketa hori beste proiektu
batzuetako soluzioetan oinarritu da, beste modu batean bada
ere. Ez zen lehen aldia plastikoak edo polimetilmetakrilatoa
(PMMA) erabiltzen genituela; ezta inprimatzeak, laser-mozketak,
grabatua edo moldaketa usatzen genituela ere. Besterik gabe,
lehen aldia da modu honetan konbinatzen ditugula. Ezagutzabatuketa diren heinean, prozesu ebolutiboak gustatzen zaizkigu;
baita naturari eta haren legeei buruzko erreferentziak, zehaztasuna, eraikuntza-logika eta giroen sorkuntza ere. Formalismo
apetatsuen aurrean, «kontzeptuak» baloratzen ditugu. Modaren
munduari aurre egitea aberasgarria izan zaigu. Elkarlan honen
bidez ekarpen ezberdin bat egin dugu: horrela antzeman da bai
arropa-bilduman bai hedabide espezializatuetako kritiketan.
Diseinu-sorkuntzen eta haien zaharkitzapenen azkartasunak
arinkeriaz jokatzen bultzatu baitezake, kontzeptu bat sortzeko
eta ondoren gauzatzeko interes eskasarekin.
Industria-prozesuetatik eratorritako eraikuntza-sistemak ditugu
gustuko, in situ egindako egikaritze zehaztugabea ekidin egiten
dutelako industrializaturiko prozesuek. Hori dela-eta, inplikatutako teknikari industrialekin batera garatzen ditugu soluzioak:
prototipo ugari sortzen ditugu eta etengabe ari gara esperimentatzen proiektua gauzatu bitartean. Hala ere, joskintzarako
diseinuaren kasu honetan, molde garestien industria-ekoizpena
ekonomikoki bideraezina zenez, Harri(d)ura izeneko tokiko
artisau batzuen elkarlanaz baliatu ginen, zeinak antzeko moldatze-prozesuen bidezko beira artistikoaren ekoizpenaz arduratzen
diren. Gainera, eskuz egindako osagai hori ezin hobeki egokitzen
zitzaion piezen goi-mailako joskintzaren izaerari: bikainki adierazten baitu jatorrizko materiala ―ebakiz, zulatuz, inprimatuz,
grabatuz― bilakatzeko behar den zehaztasunaren eta hura hiru
dimentsioko objektu bihurtzeko eskulanaren arteko kontrastea.
Hala ere, zuen lanaren ezaugarrietako bat da materialen eta
eraikuntza-soluzio teknikoen gaineko ikerketa (pneumatiko-gabioiak,
botila-saretak, OSB-panel deformatuak…), bereziki eskala txikiko
barne-proiektuetan aplikatu duzuena (jatetxeak, tabernak, bitxi-dendak,
bulegotxoak). Kasualitatea al da, edo errazagoa zaizue I+G+B hori
arkitektura mota horretan aplikatzea, zeinak eraikuntza-xehetasunaren
behar handiagoa duen?
Unai Fernandez de Betoño
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Arestian esan bezala, gure jardueraren jatorria bilaketa bat
da, proiektuaren beharrak asetzeko emaitza helburu duena.
Ondorioz, hori lortzeko ikerketa-prozesuaren hasiera berdinberdina da: eraikuntza-sistema eta materiala gure ikerketa-arloan
bete-betean daude. Proiektu bakoitzean, hala ere, berezko
beharren arabera egokitzen dira. Erabiltzen ditugun materialak
lan horren ondorio dira, ez «originalak» edo bereziak izateko
asmoarenak: proiektuak behar dituenak dira. Horrexegatik
erabiltzen ditugu mota guztietako materialak; eta, egokiak
aurkitzen ez baditugu, orduan jada existitzen direnak eraldatuz
«ekoizten» ditugu.
Lantzen ditugun eskala guztietan aplikatzen dugu hori:
Uharteko Foro Europarrean, Taxoareko bulegoetan, Gasteizko
hotelean, Iruñeko Biomedikuntzaren Ikerketa Zentroan… baita
30 m2 eskaseko Iruñeko D-bitxidendan ere. Beharbada, eskala
txikiko proiektuetan argiago ikusiko da, merkatuan dauden
soluzio «etxetiar» ugarien aurrean egindako ahalegin harrigarriagatik. Hala ere, tamaina handieneko obretan ere katalogoko
soluzioetatik aldentzeko interesa dago; gertatzen dena da hori
antzemateko proiekturako eta eraikuntza-soluziorako gerturatze
handiagoa behar dela. Baina argi dugu obra bakoitzak material
egokia behar duela, aurrebaldintza guztien batuketaren araberakoa. Material egoki horrek, halaber, erlazio zuzena eduki
behar du bai kalitatearekin (eraikuntza-soluziorik hoberena)
bai kantitatearekin (proiektua ekonomikoki bideragarri izateko
sinplifikazioa).
Non egiten dute topo arkitekturak eta joskintzak? Tolesean? Nondik
datorkizue tolesturarekiko interesa, zuen Iruñeko Biomedikuntzaren
Ikerketa Zentroan antzeman daitekeena, adibidez?

Nahita aplikatutako tolesek zurruntasuna eskaintzen diete
lodiera txikiko materialei. Ehungintzako materialak tolestea
ohiko mekanismoa da beharrezkoa den bolumena lortzeko,
nahiz eta haien zuntzezko osaerak zenbait egitura-muga eduki.
Jantzien kasu honetan, ezinezkoa zen bolumena soilik ehunen
tolesen bidez erdiestea. Hortaz, erabilitako material plastikoak,
mehea izan arren, egitura-arazoa konpontzea lortzen du, era
berean hainbat desagertze maila interesgarri erdietsiz (gardentasun/opakotasun jokoari dagokionez, materia/hutsa erlazioari
dagokionez, porositate/trinkotasun binomioari dagokionez…).
Zenbaitetan, «azalez» osatutako eraikinak proposatu ditugu,
ehungintzako prozesuekin zerikusia dutenak. Oro har, lehen
aipatutako material egokienaren bilaketaren emaitza dira. ZoAzalaren egilea

rroztasun konstruktiboarekin erabiltzen ditugu, berez eusteko
egitura-ezaugarriak osoki baliatuz, baina baita sinplifikatzeko
asmoz ere: helburu horrekin materialak tolesten ditugu tarteak
txikitu gabe lodierak mehetu ahal izateko. Horrela, gainera, aplikazio estandar baten aurrean kostuak jaistea lortzen dugu. Iruñeko
Biomedikuntzaren Ikerketa Zentroaren kasuak ongi adierazten du
hemen azaldutakoa.
Azkenik, dekorazioaz duzuen iritzia jakin nahiko genuke. Eraikuntza bera
al da arkitektura dekoratu behar duena? Eraikuntza al da arkitekturaren
adierazpena? Horri buruz aurreiritzirik gabeko jarrera duzuela iruditzen
zaigu, zuen obrengatik. Egia al da?

Dekorazio terminoa ez dugu gustuko. Dekoratzea apaintzea da,
eta, apaindura, hasiera batean, ez da funtsezkoa. Ornamentuaren
kontzeptua interesatzen zaigu gehiago, berregite artistiko globala
den heinean: ez soilik gainazaleko trataera gisa, baizik eta obraren
osotasunaren manipulazio gisa, hura muga artistiko bakoitzerantz
lerratzeko.
Arkitekturak kontuan hartu beharreko ikuspegi anitz biltzen
ditu, eta eraikin bat egiteko orduan guztiak laburbildu behar dira:
lekuaren azterketa, aurreikusitako erabilerak, zirkulazioak, egituraegonkortasuna, eraikuntza- eta ekonomia-ebazpena, indarrean
dauden arau ugarien betetzea, erabiltzaileen errealitatetik eratorritako ondorio sozialak, ingurunearen gaineko eraginak… baina,
horretaz guztiaz gain, eraikinak oreka eta ordena ere behar ditu,
argitasun jakin bat, beharren araberako pribatutasuna, espazioa
hautemateko sentsazioak helarazi, materia eta itxuraren arteko
kontraesana islatu, iradoki, haren eraikuntzaren arrazionaltasuna
erakutsi, eta abar. Lehendabizi esandakoak behar ditu arkitekturak,
baina baita bigarrenez aipatutakoak ere, eraikingintza hutsa izango
ez bada.
Orduan, espazioen apaintzea ez bada, non da zuen barne-arkitekturaren
funtsa?

Guri «giroak» sortzea interesatzen zaigu, zeinek erabiltzailearen
araberako irakurketa desberdinak edukiko dituzten. Horiek
lortzeko, arkitekturari funtsezkoa ez zaion guztia kentzen saiatzen
gara, hau da, eraikuntza berez den moduan adierazten. Hortaz,
eraikuntza-xehetasunaren zehaztasunak ebazten lortu ez duena
estaltzeko erremateetatik ihes egiten dugu.
Hori dela-eta, ez dugu uste arkitektura «dekoratu» beharra dagoenik.
Berez den moduan erakutsi behar da. Berezkotasun horrek ederra
bilakatuko du, artifizioen eta osagai erantsien beharrik gabe. Eta,
egia da, ez dugu horrekiko aurreiritzirik. Foku anitzeko ikuspegietatik jarduten dugu, eta, horren ondorioz, aurreiritzi eta zirkulazio
gutxiago duten bideetatik mugitu ohi gara.
º Unai Fernandez de Betoño doktore arkitektoa eta EHUko irakaslea da.

