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LABURPENA:Espazioaren eta berau osatu eta antolatzen duten
elementuen forma eta proportzioen arteko tirabiran datzala
arkitekturaren erronka, onar ditzakegun definizioetako bat da.
Ondoren aztertuko dugun proiektuan ondorioztatu diren forma
eta proportzioak zorizkoak izatetik urrun, soinu eta entzumenaren arrazionaltasunak gidatutako ondorio formalak ditugu.

ABSTRACT: We can all agree that one of the challenges that
architecture faces today is the conflict between the form and the
proportions of the elements that define and organise a space. This
project shows how the forms and proportions which are designed
are not random but the direct consequence of decisions made
based on the characteristics of the space.
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Bilbo hiriko Begoña auzoan dagoen Balea Musika Ideiak
soinu-ekoizpen estudioaren barne-diseinuaren gauzatzea dugu
aztergai. Giro jakin bat sortzea izaten da gehienetan barnediseinuaren helburua eta kasu honetan ez da salbuespenik
egon. Horrela, laneko bulegoko giro bati eska diezazkiokegun
ongizate estandarrak eskatzen dizkiogu estudioari, bertan
ordu askotako lan-boladak betetzea ohikoa delako, baina kasu
honetan ezinbestekoa da inoiz baino arreta handiagoa jartzea
elementuen forma eta materialei.
Soinuaren portaera ondo kontrolatzea ez da lan makala izaten.
Normalean intsonorizazio-baldintzak bermatzera mugatzen
dugu gure lana arkitektook, baina hori bezain garrantzitsua edo
garrantzitsuagoa, espazioaren barne-soinuen egokitzapena da.
Horretan datza grabaketa-estudio baten diseinuaren arrakasta.
Baldintzatzaile bi horien kontrolaren ezagutzan jantzia dugu
Roger D´Arcy (D´Arcy, 2011), akustika arkitektonikoan aditua
den Londreseko arkitektoa; izan ere, munduan zehar gauzatu
ditu era eta tamaina ezberdinetako musika estudioak azken
hogeita bost urteetan zehar Recording Architecture bulegoarentzat,
horien artean, Balea estudioaren barne-diseinua dugularik. Roger
zenbait irizpide formal eta akustikoren (baldintza geometrikoak,
xurgatzaile akustikoak…) autorea bada ere, Bilboko arkitektoak
diren Matxalen Acasuso eta Rocio Ardanza izan dira proiektua
sinatu eta obra-zuzendaritza eraman dutenak.
Programa arkitektonikoa

Grabaketa-estudio guztiek ezinbesteko bi gune nagusi izaten dituzte; batetik kontrol-gela, non ekoizpenerako gailuak
(nahasketa-mahaia, ordenagailuak, zenbait prozesadore elektroniko, teknikaria…) dauden, eta, bestetik, grabazio-gunea
non musikariek jotakoa jasotzen den. Bestalde, harrera-gunea
eta administrazio- eta kudeaketa-bulegoak ere izaten dituzte
komunekin batera.
Balea estudioa etxebizitza multzo baten behe komertzialean
kokatzen da. Geometria nahiko laua duen oinean egin da
espazioen distribuzio-banaketa non 15 x 12,50 metro dituen
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karratuak eusten duen espazioa. Estudiorako sarrera kale-tarte
batetik egiten da, non altxaera nagusirako «pabes» zehar argia
erabili den kalearekiko itxitura burutzeko. Sarrera atea metalikoa da, harkantoien kareharri grisarekin batera, itxura soila
adierazten duena.
Sarrerako atea zeharkatu bezain azkar harrera-gela nagusira
sartzen gara. Hasierako proiektuan harrera hau txikiagoa izango
zen, bertan, arrazoi komertzialak direla-eta, eraiki ez den
grabaketa-gela bat kokatzen zelako. Sarrerako soiltasuna barrualdean erabilitako irizpidea ere bada. Hormaren margo zuria eta
lurreko hormigoizko akaberak dira nagusi, «pabes»ak baimendutako zehar-argiarekin batera. Kudeaketa-bulegoek bi gune
dituzte kaleko fatxadaren perimetroan kokatuta argi naturala
ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko. Bulegoetako batek
elkarrizketen pribatutasuna bermatzen du harrerarekiko duen
beira gardenezko itxiturarekin.
Egurrez eraikitako arrapala batek grabaketa-gela izan behar
zenaren (hutsa geratu dena) espazioa inguratzen du, harrerari epeltasun puntua eskainiz. Arrapala horrek estudioaren
barne-zirkulazioari erantzuten dio eta laua ez izatearen arrazoia,
eraikitako kontrol- eta grabaketa-gelak lurretik altxatuak izatea
da. Lokal komertzialaren barrualdean 20 cm-ko lodiera duten
hormigoi armatuzko kutxa guztiz independenteak eraiki dira
kontrol-gela eta grabaketa-gelarako, bakoitzarentzat bat, horrela, grabaketa- eta kontrol-gelaren intsonorizazioa bermatuz
auzokideak ez molestatu eta kaleko zaratek grabaketa-ekoizpenean eraginik izan ez dezaten. Gela hauen komunikazio
teknikoa gelen lurraren eta benetako lurraren artean utzitako
tarte hutsetik pasatutako hoditeriak bermatzen du.
Forma

Estudioaren ekoizpen-gune honen diseinu formalak, estudioko
beste guneak ez bezala, arkitekto apetatsu baten nahiei erantzuten dieten zorizko forma eta proportzioak baino gehiago,
akustika eta entzumenaren eskakizun arrazionalei erantzuten
dieten forma irregularrak dira. Soinuarentzat neutrotasuna
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Oinplanoa (RA: The Book. Recording architecture, Black Box Limited 2011, London).

bermatzen duten espazioen geometriak forma plastiko «neutroak» izatetik aldentzen dira, izaera handiko forma plastikora
hurbilduz. Izan ere, paraleloak ez diren sei aldez osatutako hiru
dimentsioko trapezoidea gure kasurako. Espazioaren geometriak eragin zuzena du soinuaren portaeran fisikaren legeen
arabera eta horrek, alde batetik, soinua grabatzean lortutako
emaitzan du eragina, eta, bestetik, soinu horren ekoizpennahasketan egingo den lanean baldintza ikaragarria suposatzen
dio soinu-teknikariari. Ondorioz, ahalik eta akustikoki egiazkoenak edo neutroenak diren espazioak diseinatzea komeni
da holako kasuetarako, jakinik, hemen ere erlatibotasunerako
tartea badagoela.
Kontrol-gelaren eskakizunak

«Ondo entzute» hori oso erlatiboa da nahien arabera baina
ekoitzitako lanak koherentzia minimoa eduki behar du eta
edozein tokitan funtzionatzeko gaitasuna izan. Kontrolean
batez ere bilatzen dena zera da, lehen islapenak ahalik eta gutxienekoak izatea, ahal bezain beste bozgorailuak entzun ahal
izateko. Horretarako kontrol-gunean teknikoa dagoen puntuak
(suite spot) ahalik eta islapen gutxien izateko pentsatzen da
kontrol-gelaren forma, zein altzarien kokapena.
Lehenengo islapenak, lehenengo 20 m/s-an belarrietara heltzen diren soinu-islapenak dira. 20 m/s-tik beherako atzerapenarekin heltzen diren soinu-islapenak ez gara gai gizakiok
antzemateko, belarria ez delako horren azkarra, baina hori
antzemateko gai izan ez arren, soinuari izaera jakin bat ematen
dio; baxu gehiago, altu gehiago… kasuan kasuko. Beraz, hau
saihestea komeni da, bozgorailuetatik heltzen zaiguna ahalik
eta fidelena izan dadin, nahasketa-mahaian nahastu dugunarekiko. 20 ms-tik gorako islapenak oihartzuntzat (echo, reverb,
delay…) hartuko ditugu.
Kontrol-gelan bozgorailuek zuzenean begiratzen diote
teknikariari. Soinu-islapenak isiltzeko xurgatzaile akustikoak
erabiltzen dira. Bat sabaian jarrita, adibidez. Baina kontrol-gela
gehiegi lehortuz gero (erreberberazioa kendu), lortzen den
emaitza ez da erreala ezta, ideala baizik eta, hori ere ez zaigu
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Grabaketa-gela: Balea musika ideiak.

komeni. Ez dago guztiz lehorra den gelarik, esperimentatzeko
erabiltzen diren oihartzun gabeko ganberak izan ezik.
Frekuentzia altuak gelditzea erraza da energia gutxiago dutelako grabeek baino. Zenbat eta grabeagoa izan soinua, orduan
eta luzera handiagoa du uhinak eta energia gehiago, beraz,
gelditzeko ere zailagoa da. Hori kontrolatzeko hainbat era
daude. Gure kasuan, kontrol-gelako aurreko aldeko pareta
guztia panel huts bat da «grabeen tranpa» bezala funtzionatzen duena. Kontrol-gelaren atzeko aldeko paretaren alde
bakoitzean ere «grabeen tranpa» pare bat jarrita daude. Batez
ere izkinetan jartzen dira tranpa horiek, bertan biltzen delako
energia akustiko gehien eta, batez ere grabe gehien.
Elementu horien eginkizuna baxuen frekuentziak xurgatzea
da. Diseinu mota honek Life-end Dead-end diseinu akustikoaren
printzipio klasikoari erantzuten dio, non entzute-gela baten
aurreko aldea nahiko itzalia izaten den (erreberberazio eza eta
distira gabeko soinua) eta atzeko aldea nahiko bizia. Gure kasuan ere antzeko irizpideei jarraitu zaie kontrol-gelan, horrela,
aurreko alde guztia baxuen xurgatzailea den panel bat dugu, eta
atzeko aldean izkinetan jarritako baxuen tranpa eta difusorea
diren Roger-ek diseinatutako panel bereziak ditugu. Panelok
gelan presentzia asko duten elementuak izanik, estetika zaindua
dutela antzeman daiteke.
Kontrol-gelak simetrikoak (berdintasunari baino gehiago,
etimologia greziarraren oreka kontzeptuari jarraituz) izatea
komeni da, estereoan edo bi bozgorailuekin lan egiten dugun
heinean. Simetrikoa ez balitz, arazoak sortuko lirateke soinuaren orekan. Simetrikoak izan arren, normalean ez dira karratuak izaten, horrek arazoak ematen dituelako «standing waves»
(uhin geldikorrak) uhinekin. Bi horma paraleloren arteko
distantzia 10 metrokoa bada eta 1 metroko uhina baldin badugu, uhina 10 aldiz sartzen da eta errebotatzen hasten da gero
eta indar handiagoa hartuz. Hori apurtzeko simetria perfektua
hautsi egiten da. Ondorioz kontrol-gelako horma bat ere ez
da paraleloa, 3 dimentsioko geometria trapezoidala ondorioztatzen delarik. Alde batetik hormak paraleloak ez izatea, eta,
bestetik, beraien arteko dimentsioak multiploak ez izatea esAldiri, 2013, I, 13, 5-7, ISSN 1889-7185
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Harrera eta bulegoak: Balea musika ideiak.

Baxuen tranpa altzari elementua.

Kontrola: Balea musika ideiak (www.baleamusika.com).

katzen zaio, hau, simetria minimo batekin orekatu behar delarik
bozgorailu estereoen baldintzen berdintasuna bermatzeko.
Grabaketa-gelaren eskakizunak

Grabaketa-gelan, ez dago ezer simetrikoa ere uhinek indar gehiegi ez hartzeko, forma apurtuak dira normalean eta simetriaorekak ez du inolako garrantzirik, kontrol-gelan ez bezala.
Instrumentu bat modu naturalean entzun eta grabatu ahal izateko, forma hautsiak egokiak izaten dira. Simetria geometriko
asko baditugu, instrumentuaren maiztasuna jakin batzuk oso
indartuta ager daitezke «standing waves» uhinak direla-eta,
ondorioz, instrumentuaren soinua desorekatuta geratuko da.
Grabaketa-gelaren puntu ahulak ateak, leihoak eta aireegokitzapena izaten dira. Gelara sartzeko ate akustiko bikoitza
erabiltzen da. Aire girotuaren sistemak soinua xurgatzen duten
isilgailuak izaten ditu makinen zarata gutxitzeko. Bestalde,
grabaketa-gela eta kontrol-gela «arrainontzia» deitutako hiru
beiraz osatutako leihoaz komunikatzen da.
Aldiri, 2013, I, 13, 5-7, ISSN 1889-7185

Aipatzekoa da ez dela ohikoa grabaketa-gela batek argi naturala
izatea, gure kasuan bezala. Argiaren sarrera baimentzeko
«pabes» zehar argia erabili da forma kurbatu batekin eta ondoren bi segurtasun-beira jarri dira intsonorizazioa bermatzeko.
«Pabes»-ak bizitasuna ematen dio gelaren soinuari eta geometria kurboak zerbait difuminatu soinua ere. Horrela, gela nahiko
bizia lortzen da, zein instrumentu akustikoen grabaketarako
oso egokia den. Grabaketa-espazioaren diseinua instrumentu
bat gehiago bezala ulertzea ezinbestekoa da, soinuaren azken
emaitzan duen eraginagatik.
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