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Nonon arkitektura-bulegoak aurrera eraman dituen barnediseinu proiektuen ibilbidea aditzera ematen da artikulu honetan,
non diseinu-kontzeptua altzarien diseinuari emandako izaera
arkitektonikoan oinarritzen den.
Miribilla Fitness Club, Bilbo. Argazkien egilea: NoNoNarkitektura

Gure barne-diseinuko proiektuen esperientzia Bilbon hasten
da 2006. urtean, Miribilla Fitness Clubek lokal berriaren egokitzapena egokitu zigunean. Gurari eta konplexutasun handiko
proiektua izan zen hura, erabilera anitzeko espazioak sortzeko
beharra eskatu baitzitzaigun. Espazioek hainbat kirol-joera
jasotzea ahalbidetu behar zuten. Banaketari dagokionez,
lokalaren morfologia zaila gainditzeaz gain, erabakigarria
suertatu zen zonalde publikoa eta aldagelen gunea bereiztea.
Elementu luze batek ibilbide nagusia definitzen du, eta zinta
jarraitu bat bailitzan, lurra eta sabaia hartzen ditu, barnealdea
eta kanpoaldea ere jasoaz. Zintaren gai horrek Clubaren irudia
sortzeaz gain, aktibitate eta eszenatokiak banatu eta antolatzen
ditu. Arkitekturako diseinu-elementu gisa hartu dira harreraespazioa eta eskaileraz gain lokalaren altzari nagusiak.
2008-2009 urtean Durangoko Gora-Gora taberna eta jatetxea
atontzeko eskatu ziguten. Proiektuaren lantze-prozesuan jatetxearen eskakizuna baztertu eta delicatessen produktuen denda
eta taberna funtzioen arteko kontzeptu bateratua sortu zen.
Analisia: Jarraitutasunaren arkitektura		
			

Kasu honetan denda eta tabernaren funtzioak batzeko beharra
zegoen, baina aldi berean indibidualki erabilgarriak izan behar
zuten. Bi espazioak nukleo nagusi batez desberdintzeko erabakia hartu zen, nukleo horrek tabernari eta dendari zerbitzua
emango dielarik aldi berean. Lokalak, bestalde, lorategi bati
aurre ematen dio eta horregatik diseinuan gardentasuna bilatu
da, barnealdearen eta kanpoaldearen arteko komunikazio
bisualari arreta berezia jarriz. Lorategia, kalea eta lokala lotura
zuzenean egotea helburu nagusi bilakatu zen, fatxaden irekitasunari esker erdiesten zena.
Gora-gorako proiektuan ere lur, pareta eta sabaiaren artean
jarraitutasuna eman nahi izan da espazio desberdinen arteko
bateratasun-sentsazioa lortzeko asmoz. Aktibitate desberdinetara dedikaturiko 2 barra diseinatu dira gorputz arkitektoniko
gisa (Bilboko proiektuan errepikatzen den gaia). Badira beste
altzari berezi batzuk ere: tabernako barra lagungarri den jesarleku bihurtzen da altzariaren jarraitutasunean, beste altzari
batek apalategi aldakorraren funtzioak hartzen ditu sasoiko
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Eskuinean goian, Gasteizko etxebizitza baten zaharberrikuntzaren ebaketa.
Eskuinaldean behean, Gora-gora jatetxea eta zabalkuntza oina.
Behean, Iurretako Udal-bulegoen oina.
Marrazkien egilea: NoNoNarkitektura

Iurretako Udal-bulegoak, Durango. Argazkien egilea: NoNoNarkitektura

produktuen erakustoki bailitzan, eta, azkenik, beirazko apalategi bat dendaren fatxadan kokaturik dago, non produktua
airean dagoela ematen duen eta produktuak inguruko paisaiarekin bat egiten den.

Gora.gora taberna, Durango (Igor Zorrakinen partaidetzarik gabe). Argazkien egilea: NoNoNarkitektura

Gora-gorak 2011-2012 urtean tabernaren espazioa zabaltzeko
beharra du, 30 m2 inguruko azalerarekin. Zabalpena tabernaren izaera pribatuagoko espazio gisa osatuko da, lokalaren 2
fatxadei aurre emango die eta berezko tabernarekin harreman
bisualean egongo da. Fatxada berriak neutraltasunez tratatuak
izan dira aurreko proiektuarekin interferentziarik izan ez dezaten, gardentasunaren ideiari darraizkio inguruko berdegunea
tabernan isla dadin eta barnealde eta kanpoaldearen arteko
integrazioa suerta dadin. Gehitutako espazio txiki berriak
pribatutasun-izaera egokia lortzen du sabaien mugimenduen
bidez eta bereziki diseinaturiko altzari jarraituari esker.

tektonikoen beste adibide bat Iurretan garatu dugu, Iurretako Udalaren enkarguz (2008-2009). Triangeluar formako
lokalaren berriztatzea eskatu zitzaigun, udaltzaingoa, bakeepaitegia, udal- eta zerga-biltzailearen bulegoak kokatzeko.
Funtzio anitz eta bateraezinez osatutako programa bat beraz.
Programaren funtzionamenduaren gogoetatik espazio bateratzaile baten beharra zegoela ondorioztatu genuen, erabilera
desberdinak bilduko zituen espazio bat alegia. Gune biltzaile
hori eraikinaren barneko plaza bat bailitzan pentsatu genuen,
erabilera desberdinen “itxaron-gela” moduan funtzionatuko
duena, eta bertatik zerbitzu guztien sarbidea emango da. Espazio publikoko barne-zirkulu hau azal jarraitu batez eraikiko
da, langileen pribatutasuna baimenduz bai eta erabiltzailearena
ere. Kasu honetan sofa diseinatzeaz gain seinale grafikoaren
lana espazioaren parte osatu du eta proiektuaren diseinu materiala bihurtu da.

Lokalen barne-diseinurako espresuki eginiko altzari arki-

Badira 2009. urtetik aurrera Gasteizko alde zaharrean une

Analisia: Jarraitutasunaren arkitektura		
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Usanza Store dendaren kontzeptua eta altzariak. Marrazkien egilea: NoNoNarkitektura

Usanza Store dendaren barne ikuspegia eta materialtasunen detailea, Gasteiz. Argazkien egilea: NoNoNarkitektura

berean hasitako 3 etxebizitzaren zaharberritze-lanak (egun
2 bukaturik daude eta hirugarrena aurten bukatzea espero
dugu), non berriz ere altzarien diseinu bereziak banaketa egoki
bat lortzea duen helburu.
Azkenik, altzari-diseinuen beste esperientzia bat Gasteizko
Usanza Store dendan izan dugu dendaren zaharberritzean,
berriki bukatu duguna (2011-2012). Bezeroak denda ikusgarria
izatea eskatu zigun, aurrekontu mugatu baten baldintzapean.
Lokalak kokapen esanguratsua badu, Gasteizko Foru plazaren ertz batean (Peña Ganchegui eta Eduardo Chillida dira
egileak). Erabilerari dagokionez, dendak era askotako arropa
eta osagarriak izan nahi zituen erakusgai. Zenbait altzariz
osatzen da denda, eta altzari bakoitzak funtzio bat baino gehiago betetzeko beharra inposatu genuen. Horrela, jesarlekua
eta galtza altzaria egin dugu, galtza eta erakusleihoa den beste
altzari bat, bulegoa, erakusleihoa eta salmahai altzaria, zapatak
kokatzeko barrak, biltegiak ezkutatzen dituzten erakustoki
diren armairuak, 4 eredu desberdin aldagelak osatzeko…
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Dendaren fatxadan, araudia dela-eta, ezinezkoa da aldaketarik
egitea. Horregatik sabaiaren planoak garrantzi berezia hartu
du proiektu honetan, eta dendaren gairik esanguratsuena
bilakatu da. Lokaleko sabaiaren azalera osoa azal bolumetriko
batez jantzi dugu, eta eszenatoki desberdinetara egokitzen da,
zehar-argia izatean, argiaren jolas desberdinak baimentzen
dituelako, hala nola hainbat testura jasotzea. Sabaiak paisaia
aldakor eta bereizgarria osatzen du.
Aurkeztutako proiektu guztiek komunean zera dute, programaren funtzionaltasunari erantzuten dion eredu bat proposatu
dugula eta altzariei eskaini diegun balio arkitektonikoa. Proiektu bakoitzaren behar zehatzak ikertu dira eta nortasun propioa duten elementuak diseinatu dira kasuan kasu. Bestelako
lanak, zaharberrikuntzarekin harremanik ez dutenak, gure web
orrialdean dira ikusgai (http://www.nononarkitektura.com).
º NoNoNarkitektura Aitor Martinez de Zuazo eta Igor Zorrakin arkitektoek eta Blanca
San Vicente diseinatzaileak osatzen dute.

