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Azken urteotan lokalen irudia lantzeko orduan
Iruñean apustu harrigarria egin da bertako arkitektoen alde. Apustuak ona dirudi, baldin aurrerago aipatuko diren proiektu gehienek FAD
eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoaren
sarietan izan duten arrakasta kontuan izaten
badugu, tamalez, enpresen bideragarritasuna
hauen lokalen diseinu-kalitatearekin bakarrik ez
dela hobetzen argi ikusten da, proiektu sarituak
bisitatzen baditugu. Dendari batzuk kexu dira:
barne-arkitekturak atzerritik ere ekar ditzake
arkitekto eta diseinatzaileak, baina ez salgaiak
erostera, lekua ikustera baizik.
Vaillo eta Irigaray
1. «El Mercao» jatetxea 2008. 2009 FAD epaimahaiaren sari berezia. Tafalla kalea 5-7.
2. «Danieli» bitxi-denda: Award of Merit 27TH
IALD International Lighting Design Awards, finalista
COAVN 2010 interiorismo-saria, Gold Medal Miami
Beach 2009 Bienalean, FAD 08 Interiorismo Lehen
Saria eta LAMP 09 Interiorismo Lehen Saria.
Francisco Bergamin 7.
Mangado, Pereda eta Pérez
3. Arkitektoen Kutxa 2008 FAD sarien finalista.
Iturralde y Suit kalea 4.
Tabuenca eta Leache
4. CAN Bulego nagusiak: 2005 FAD sarien
finalista. Carlos III etorbidea 8.
5. «bermer&co» bulegoa: 2007 COAVN
interiorismo-saria. Zangoza 19.
Tabuenca, Leache eta KOA
6. CAN Kultura Aretoa 2005: 2007 COAVN
sarien finalista. Sarasate pasealekua 5 (egun itxia).
KOA (Kahle Oíza Arauzo)
7. «El Otro» pub-a: 2005 COAVN eta FAD
sarietan finalista. Paulino Caballero kalea 52.
8. «Bar Subsuelo» 2008 Gaztelu plaza 4.
9. «Eslaba» kasinoa 2006 Gaztelu plaza 16.
10. «El Colmado» jatetxea: 2007an FAD sarietan
finalista. Iturralde y Suit kalea 24.
11. «Bistro Catedral»: 2009 Nabarreria kalea 20.
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Iñigo Begiristainen Iruñeko interiorismo-lanek ere sari ugari
jaso dituzte azken urteetan. Top Outlet dendaren sari zerrenda
luzea da, lortu duen azkena 2011ko WAN saria izan da. Metro
karratu eta elementu gutxirekin lan ona egin daitekeela frogatzen
du proiektuak. Altzairuzko gortina garaiak bi zatitan banatzen du
denda, atzealdeko zatian produktua pilatzeko apalak nagusitzen
dira bi alturatan. Erakusleihoaren espazio bikoitzak zabaltasuna
eta arnasa ematen dio lokalari. MC apartamentuan ere gortinak
erabili ziren espazioak banatzeko, telazkoak kasu honetan.
Gainontzean zura da erabateko protagonista. Hormetan ez
ezik, komun, sukalde eta dutxako zoruak ere zurezkoak dira. JA
apartamentua 2012ko FAD sarietarako finalista izendatua dago.
Bertan gortina zuriek fatxadaren barnealdea erabat estaltzen
dute eta zura da nagusi hormetan.
www.ibeguiristain.com
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Vaillo eta Irigarayren dekorazio-lanak materialen erabilera
berritzaileak bilatzeko laborategiak izan dira. «Danieli» bitxidendan galdaketa bidez landutako aluminioaren erabilera ikertu
da, proiektuak sari ugari lortu ditu, haien artean esanguratsuena
2008. urteko FAD saria. «El Mercao» jatetxean, zur-xafla deformatu, altzairuzko sabai argituak eta beirazko botilen fatxada izan
dira ikergai. Proiektu horrek ere sari ugari ditu, 2009an jasotako
FAD epaimahaiaren sari berezia da ezagunena. Bi proiektuetan horma eta sabaien jarraitutasuna lortzeko eta espazioen
sakontasun-pertzepzioa murrizteko xafla paraleloak erabili dira.
Bi espazioek duten beste ezaugarri bat giro «esklusiboa» da. Giro
hori lortzeko bi lokaletan kolore ilunak erabili dituzte eta aurretik
aipatutako xaflen artean ezkutatutako argiztapen artifizial oso
zaindua.
www.vailloirigaray.com

Danieli bitxi-denda.

JA apartamentua. Irudiak: Iñigo Beguiristain
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Arkitektoen Kutxaren lokala. Lurra.

KOA (Kahle Oíza Arauzo) arkitektura-estudioaren barnediseinuak Iruñeko gau-giroaz jabetu zirela zirudien garai batean.
2005ean «El Otro» pub-ak, urte hartako FADen finalista izateaz
gain, arkitektoen elkargoaren interiorismo-saria irabazi zuen;
2006an Eslaba kasinoa berritu zuten; 2008an Subsuelo afterreko
barne-diseinuaz arduratu ziren. Baina estudio honen barne-dekorazio lan esanguratsuena Iturralde y Suit kalean, gorago aipatutako
Arkitektoen Kutxaren aurrean dagoen «El Colmado» jatetxea da.
Garajea izandako lokaleko hormak 2005ean onduline eta adreilu
zulatuz (zulo ikusiarekin) estalirik daude. Espazioen banaketa,
berriz, zurezko pertsianen bidez egiten da, eta haiek igotzeak edo
jaisteak espazioak elkarren artean irekitzeko edo ixteko aukera
ematen du. Zorua leundutako hormigoizkoa da eta agerian utzitako hormigoizko egituraren artean sabaia zur-zuntzezko xaflekin
estalia dago. Materialen zerrenda ikusita jatetxeak itxura apala
duela pentsa genezake, baina kolore zuria, beltza eta zuraren kolore naturala argiztapen artifizial eta altzari egokiekin konbinatuaz
giroa dotorea da, begiratu kartako prezioei bestela.
www.koarquitectura.com

Arkitektoen Kutxaren lokala. Pareten fazetazioa eta goian, hormako materiala.

Francisco Mangadoren lanak Iruñean presentzia handia du,
haren eraikin ezagunez gain, erdiguneko kaleetan hark diseinatutako bankuetan eser gaitezke, haren kale-argiak ere topa
ditzakegu eta bi barne-dekorazio proiektu ere baditu: Iturralde y
Suit kaleko 2008ko Arkitektoen Kutxaren lokala eta Fuente del
Hierro kaleko 2009ko Idenor altzari-denda. Bietan espazioaren
bolumena eta jarraitutasuna azpimarratzeko material nagusi
bat aukeratu da, eta zoru, horma eta sabaiak berarekin estali
dira. Pereda eta Perez arkitektoekin batera egindako Arkitektoen
Kutxaren kasuan, material hori harria izan da, haren ondoan
beira fazetatua eta Mangadoren lan askotan aurki dezakegun
zur-xafla ildaskatua ditugu bulegoen gunean. Banketxearen lokala
2008ko FAD interiorismo-sarietan finalista izan zen. Idenor
dendaren kasuan, sarrerako beiratean izan ezik, beste plano guztietan aluminiozko xaflak erabili dira. Hormak, sabaia, zutabeen
estalkia eta erakusleihoaren pertsiana kolore naturaleko aluminio
zulatuzkoak dira; zorua, berriz, zulatu gabea. Material bakar bat
erabiltzeak salgai dauden altzariak erakusteko atzealde neutroa
lortzen du.
www.fmangado.com, www.peredaperez.com
El Colmado jatetxea.
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Enrique Khale, KOAri K letra ematen dion arkitektoa, 2009an
«Bistro Catedral» taberna-jatetxearen dekorazioaz arduratu zen.
Izenak adierazten duen bezala, jatetxea Iruñeko katedralaren aurrean dago, Nabarreria kalean. Hor ere material xumeekin jokatu
zuen arkitektoak eta lowtech-birziklatze-collage itxura lortu da
belar artifiziala, CD piloak, plastikozko botilen ipurdiak, kableak
eta zirkuitu elektronikoak hormak estaltzeko erabiliaz. Altzairuzko barraren gainean urpekaritza esku-argiak lanpara bihurtu
dira eta mahai eta aulkiak kortxozko zilindroak dira.

El Colmado jatetxea.

Tabuenca eta Leacheren estudioari «Caja Navarrak» bere
bulego guztien irudia sortu eta koordinatzeko eginiko eskaerak
egonkortasuna eman dio arkitektoen taldeari aurreko urteetan;
hala ere, irudi landuak ez du eragotzi bankuaren porrota eta
«la Caixak» xurgatzea. 2004an Carlos III etorbideko bulego
nagusiarekin bi arkitektoek egindako lana izan zen banketxearen
irudia berritzeko eredua eta 2005ean FAD sarien finalista izan
zen. Espazio zabala eta garbia hormetan integratutako armairu
zuriek inguratzen dute, aluminiozko profilez osatutako sabaia
ere zuria dugu, Eamestarren Plastic chair aulki beltzez betetako
alfonbra gorriak ematen dio bizitasuna irudiari. Oraindik bitxia
egiten da Tabuenca eta Leacheren estilo minimalista Joan Mirók
diseinatutako «la Caixaren» logoarekin batera ikustea. Azken
finean, CANen logoa berritu zuen Bermer&Company enpresaren Zangoza kaleko lokala ere Tabuenca eta Leacheren lana da.
Kolore zuria gailentzen den proiektu horrek 2007an interiorismo
alorreko arkitektoen elkargoaren saria jaso zuen. Urte bereko
sariketan finalista izan zen KOA estudioarekin batera 2005ean
diseinatutako Sarasate pasealekuko CAN kultura aretoa. Gaur
eguneko egoera oso ongi deskribatzen du lokala jabez eta
erabileraz aldatu izanak: CANen erakusketa aretoa «la Caixa»ren
bulego bihurtu da. Hori gutxi balitz, bertara iristeko eskale baten
bizilekua den kutxazaina zeharkatu behar da.
www.tabuenca-leache.com

º Ander Goiburu arkitektoa da.
Tabuenca eta Leacheren lan-bulegoa.
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