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Hitzaurrea

Tesia abian jarri zuen intuizioa, espazio arkitektonikoa habitatzeari buruzko irudi 
batzutan gauzatu zen. Lehen selekzio hartako espazio konkretu haiek eragiten 
zuten  sentipenaz  idatzi  nahi  nuen.  Habitatzeaz.  Espazio  piktoriko  haietan 
gertatzen zena ulertzeko gaitasuna suposatzen nion nire  buruari,  arkitektura 
ikasketak egin ondoren. 

Miretsiak  ditudan  20.  mendeko  9  arkitektoren  adierazpen  grafiko 
arkitektonikotan isladatzen diren  presentzia  edo subjektuen teoria  subjektibo 
bat  antolatu  dut.  Medioek  begitan  jartzen  dizkidaten  irudi  arkitektonikotako 
hiritarrarekin ados nagoen jakiteko baliagarri zait.  
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Tesiaren abiapuntu diren 9 adierazpen grafikoen aukeraketa,
ibilbide subjektibo batean, eredu bakoitzak eragin dituen
sujerentzien arabera egin da . Aukeraketa hau burutu duen
ibilbidearen narrazio bat egin ondoren, irudiak, era
inkontzientean egon zitezkeen asmo analitikoak azalduko dira,
garaia, teknika, testua, egitura :

irudiak

Liburuak begiratzerakoan, irudi batzuk oroimenean gelditzen den
erakarpen bat eragiten dute . Aukeratu diren 9 adierazpenek,
horrelako efektu bat eragin dute . Kasu bakoitzak bere erara .
Batzutan irudiaren kalitate grafiko gorenak sortu du harridura .
Beste batzutan, marrazkiaren medio grafiko minimoek gordetzen
zuten eduki handiak . Argazkiaren teknika, irudimenari gertuko
iruditzen zitzaizkion iruditan agertu da . Adierazpen
arkitektoniko batzuen berezitasunek, zituzten ekarpen berezien
iturrienganako galdera eragin dute :
Terragnik Danteumeko Paradiso Aretoa aurkeztuaz egiten duen
ikuspegia (1 irudia), duen kalitate grafikoak erakarrita
aukeratu zen . Miesen Alemania Pabiloiaren ikuspegia
begiratzerakoan gertatzen den bezala (2 irudia), koadro planoa
gainditzen duen espazio sentipen bat sortzen da . Begiraleari,
irudimenezko arkitektura horrek eragin fisiko bat biziarazten
dio . Terragniren espazioak jarraiera ireki batekin . Miesen
espazioak, zutabearen presentziak izozten duen presentzia
bortitz batekin . Bi adierazpenak, eraiketa perspektibo koniko
perfekto batean oinarritzen badira ere, ez da prezisio honetan
galtzen edukia . Beste hainbat arte lanetan gertatzen den bezala,
edukia ez da obsesio matematiko baten atzetik esanahien
antzutasunean erortzen . Zehaztasun matematikoa gainditzen ez
duten artelanak asko dira . Bi adierazpen hauek, ikuspegi
horretatik duten balio geometrikoa ez da aukeratu izanaren
arrazoia . Arrazoiak, beste batzuk dira . Terragnik proposatzen
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2 irudia / Mies van der Rohe, 1929

duen arkitektura ez ohizkoa, ametsezko zama baten gardentasuna .
Mies azalpen diedrikoetara mugatzen duten aurre iritziak
ukatuaz, espazioa adierazterakoan dituen asmoen galdera . . . Biek
adierazpenaren aldetik, izaera klasiko nabaria izan arren, ez da
hau kapitulu berdinean sailkatzearen arrazoia .
Navarro Baldeweg (3 irudia) eta Alison+Peter Smithson (4 irudia)
kapitulu berdinean sailkatzen ez diren arren, teknikaren aldetik
harremanean daude . Teknikaren aldetik, eta baita adierazpen
bezala sortzen duten lehen sentipenaren aldetik . Navarro
Baldewegek, gizakia informazio sare nahasi batean murgildurik
dabilen izate bezala definitzen du . Informazio sare ezberdinen
arteko harremanetik sortzen da komunikazioa . Sare berriak . Bere
proiektuen edukiak eremu horretan kokatzen ditu, ez eraikinaren
izaera materialean . Gure garaiko ikusle batek, argazkia bere
informazio sareko zati bezala oroitzen du . Tesian adierazpen
bezala aukeratu diren argazkiek, ikusleari gertukoak zaizkion
oroitzapenak gordetzen dituzte . Arruntak izateagatik, garrantzi
handirik eman gabe, informazio sarean guztiok ditugunak .
Arkitektura sinbolikoaren zeinuak, sarritan bisitari bezala
hartu gaituzten elizetako argia, kupula, nitxoa . . . eta



ildi
4 irudia / Alison+Peter Smithson, 1953

3 irudia / Juan Navarro Baldeweg, 1989

haurtzaroko jolasetan, belaunak urratu dizkigun hiriko zorua,
biztanle bezala, arkitekturaz egiten dugun lehen erabilera .
Navarroren proiektuak bisitarian pentsatzen du, adierazpenak
maketaren argazkiaren begiralean . Smithson arkitektoak
biztanleaz arduratzen dira CIAM bileran aurkezten duten
proposamenean . Hiriko eguneroko bizitza jasotzen duen argazkia
da informazio hori gordetzen duen adierazpena .
Sizaren marrazkia (5 irudia), bidaietako apunteen inguruan
argitaratua duen bildumatik aukeratu da . DAGET-n liburu hau
eredu didaktiko bezala erabiltzerakoan, apunte honen proiekzioak
arreta berezi bat eragiten du . Edukiaren aldetik eta gaitasun
grafikoaren aldetik . Edukiak uneaz, denboraren etete batetaz
hitz egiten du . Maisutzat duen Távora bidaikidearen presentzia
harrapatu nahiaz . Teknikak, gaitasun grafikoak, pertsonaien loa
isladatzeko erraztasunaz . Formen sentipena adierazteko
ahalmenaz . Lumaz egindako lerroak, izaera harrapatzerakoan
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adierazgarri izan daitezkeen formetan bakarrik saiatzen dira .
Tesiak aukeratzen duen apunte figuratibo bakar bezala, formen
adierazpen egoki batean gelditzen ez den eredua hartu da .
Marrazkiaren asmo eta esanahiari garrantzia emanaz . Beharrezko
prezisio tekniko bat gaindituaz, eskuz marrazteak eman ditzaken
ekarpenak aurkeztu nahian .
Pikionis eta Utzonen marrazkiek (6 eta 7 irudiak), ez dute
pertsonen antzekotasuna isladatzeak eman dezaken gaitasuna
eskatzen . Kontzeptualagoak dira . Pikionisek irudimeneko figurak
adierazten ditu . Utzonek aztergai duen lautada baten eskema
egiten du . Teknikoki errazagoak izateak ez du edukiaren aldetik
interesa murrizten . Pikionisek lumazko lerroz egiten duen
zaldia, 20 .mendeko artistek haurren eta jende arruntaren
marrazkien sinbologiari eman zioten garrantziaz idazteko erabili
da . Pikionis arkitekto bezala ez da tesian agertzen diren beste
hainbat bezain gertukoa . Tesian Akropolirako bidearen proiektua

5 irudia / Alvaro Siza, 1983 6 irudia / Dimitris Pikionis, 1940
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Arkitektoak Akropolian . Oiza, Sota . . .

7 irudia / Jorn Utzon, 1949

1 0

egin izanagatik sartu da . Akropolia, Partenon Tenplua, eredu
sakratu bezala dago arkitektoen artean . Luzea litzateke
akropolian erretratatu diren arkitektoen zerrenda : Mies, Sota . . .
Marraz leku bezala aukeratu dutenena baita ere : Le Corbusier,
Kahn . . . Horrelako leku bati proiektu baten bitartez erantzun
dion arkitektoaren prestakuntza eta izaerak sortutako jakin
minak argudiatzen du Pikionisen marrazkia aukeratu izana .
Utzonek, Sydneyko Opera mediatikoaren arkitekto bezala, oroimen
kolektiboan nolabaiteko lekua hartzen du . Arkitekturan profanoa
den edonork ere, grabatua du oroimenean operaren irudia . Baina
Utzonek, eraikina azaltzeko erabili ohi dituen Mexikoko lautada
zaharren eskemak ez datoz bat irudi horrekin . Ikasle zela,
Mexikon antzinako gizarteek eraiki zituzten monumentuak
ezagutzerakoan egin zuen ikatzezko eskema, ez uste honegatik
aukeratu da . Eskema batek gorde ditzaken esanahi eta harreman

8 irudia / Sáenz de Oiza, 1988

9 irudia / Alejandro de la Sota, 1970
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sakonak azpimarratu nahian .
Irudien aukeraketa, gaia eta egitura ez dira erabaki urratsez
urrats, era lineal batean . Zaila da gaia adierazpenak aukeratu
aurretik edo ondoren errotu den jakitea . Guztiak ibilbide nahasi
bat jarraitu du . Hasera batean aukeratu ziren adierazpen batzuk,
egitura arazoengatik deuseztatu dira (Aalto, Kahn) . Beste
adierazpen batzuk, gaia finkatu ondoren hartu dute leku . Horrela
agertu dira Oiza (8 irudia) eta Sota (9 irudia) . Bi arkitektoen
marrazkiek, proposatzen duten eraikina biztanleek nola
erabiltzen duten erakusten dute . Oizak Bilboko metroaren
lehiaketara aurkezteko lumaz egiten duen ikuspegiak, biztanlea
hiriko azpiegituratan murgilduta adierazten du . Sotaren
marrazkiak duen abstrakzio mailak, biztanlearen gaia era guztiz
kontzeptualean erakusten du . Tesiaren gai teorikora,
arkitekturaren gai teorikotara sarrera bat ilustratzeko balio
du . Hala ere, Sotaren kapitulua ez da guztiz gaia erabaki
ondoren agertu tesian . Tesiaren lehen zirriborroan, espazio
arkitektonikoa habitatzeari buruzko irudi batzuk aurkeztu ziren :



Piero della Francesca, Jan Van Eyck, Paul Klee, Alberto
Giacometti, Edward Hopper . . . Gaia arkitektoen eremura mugatu
ondoren, ikertzen den garaia akotatu ondoren, Giacomettik tesian
jarraitzen du Sotak biztanleaz egiten duen abstrakzioa
ilustratzeko . Eskultorearen eta arkitektoaren arteko zubi hau
librea da, ez da autoreen artean harreman edo eraginik frogatu
nahian proposatzen .

garaia

Adierazpen guztiak 20 .mendean eginak dira :

1929 / Miesen Alemania Pabiloiko zutabearen ikuspegia
1938 / Terragniren Danteumeko Paradiso ikuspegia
1940 / Pikionisen irudimeneko marrazkiak
1949 / Utzonek eraiketa zaharretaz egiten duen irakurketa
1953 / Smithson arkitektoek erabilitako biztanle argazkiak
1970 / Sotak Bankunion proiektua adierazteko egindako irudia
1983 / Sizak Távorarekin Macaura egindako bidai apuntea
1988 / Oizak Bilborako pentsatutako metroaren ikuspegia
1989 / Navarroren "Architecture and Imagination" muntaia

60 urte aldentzen da zaharrena berrienetik . Adierazpenak egin
ziren data guztien artean, urte ertaina 1959 inguruan kokatzen
da beraz . Tesiaren garaitik mende erdi ingurura . Ikuspegi
akademiko batetik, beharrezko perspektiba historiko minimo
bezala ulertu ohi den aldea .
Irudiak egin ziren urteak ere ez du arrazoitzen antolaketa
berezirik aurrerago argituko den tesiaren egituran . Honek ez du
esan nahi, gizaldiko gertakariei, garaiaren kontzeptuari,
adierazpenen azterketan garrantzirik eman ez zaienik . Ikuspegi
historizista batekin azaltzen diren gertakari batzuk badute
eragina adierazpenetan . Adierazpenetan aurki daitezken eraginei
eman zaie garrantzia, ez egileen biografietako gertakari
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Toys"

guztiei . Smithson arkitektoen ereduan, lankide duten Nigel
Henderson fotografoa 2 .mundu gerratean piloto bezala ibili
izanak, munduari begirada berri bat eskaintzen dio .
Bonbardatutako Londresen egiten dituen argazkitan, Smithson
arkitektoen eskutik, biztanlearen eta hiriaren ikuspegi berri
baten ekarpena dago .
Aukeratu diren arkitekto guztiek, beste arte adierazpenekin
nolabaiteko harremana izan dute . Terragniren adierazpena
aztertzerakoan aipatzen ez bada ere, mugimendu Futuristako
partaide zen . Miesek Adolph Appia Dresdeko gune artistiko
intelektualean ezagutzen du . Navarrok bere burua arkitekto eta
pintoretzat du, aukeratu den eredua, arte erakusketa baterako
muntaia bat da . Siza eskultore izateko grinak eraman zuen
arkitekturara . Pikionisek Parisa bidaiatzen du Cézannen lana
ezagutzeko, De Chirico haurtzaroko laguna du . Utzonen osaba
pintorea, Cobra mugimenduko partaide da . Smithson arkitektoek
erakusketetan lankide dituzten Nigel Henderson eta Eduardo

1960



Paolozzi artista garrantzitsuak dira . . .
Bauhaus eskolak aztertzen den garaian izandako garrantzi eta
ekarpenari leku berezi bat egin nahi izan zaio, tesiaren
muinean, Pikionisen bitartez Akropolira igotzeko Vasili
Kandinsky eta Paul Klee aipatuaz .
Tesiaren ereduen garaiko abangoardia artistikoei eman nahi zaien
garrantziak oz du ukatzen garai klasikoenganako interesa .
Terragniren Danteuma hartzen duen Erroma Inperialaren
kontestuak, Navarroren prototipo arkitektonikoak, Pikionisen
Akropoliak, Utzonen bidaietako monumentuek, 20 .mendea
historiaren katean jartzen dute .

teknika

Irudiek teknikaren ikuspegitik osatzen duten eremua, Juan
Antonio Cortés eta José Rafael Moneok 1976an argitaratu zuten
"Comentarios sobre dibujos de 20 arquitectos actuales"
liburuaren aurkezpeneko azalpen batzuk argi dezakete : "Guk
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egindako aukeraketa, ohizko adierazpen tresnetara mugatzen da,
planoetako oin, altxaera eta ebaketa bezala ulertzen diren
adierazpenetara . Nahiz eta batzutan arkitektoaren asmoak era
nabariagoan erakutsi ditzaketen, aukeraketaren eremua mugatze
arren, albo batera utzi ditugu perspektiba eta apunteak ."
Aukeratu diren 9 iruditan arkitektoen asmoak era nabarienean
erakusten direlakoan, eremua beste edonolako tekniketara ireki
da : perspektiba, argazkia, apuntea, bozetoa, eskema . . .
Irudiak ez dira antolatzen tesian teknikaren arabera, aurrerago
azalduko den bezala . Ikuspegi honek, irudiak beste era batera
sailkatuko lituzke .

tes tua

Adierazpenek eragin duten erakargarritasun subjektibo batean
oinarritu da aukeraketa . Arkitektoen asmo grafikoen mailak
erakarrita, adierazpenek eragiten duten eduki sakonaren
intuizioa jarraituaz eta egileen baitan dagoen ezagutza hori
irakurri nahian egin da .
Testua, irudien aitzakian ager daitezken gai arkitektonikoen
inguruko saiakera edo bariazio bezala proposatzen da . Edukia
adierazpenen baitan dagoenez, erretorikaren akatsa izan dezake .
Egileari hitza kentzen edo faltsutzen dion ausardia bat . Sotak
adibidez, "La grande y honrosa orfandad" testuan, arkitekto
handiek giza eskala eta espazio arkitektonikoa, kontzeptu
hauetaz mintzatu gabe egin zutela idazten du : "Zenbat literatura
eta ze obra gutxi! Ezereza aurkitzeko asmatutako hizkuntza!"
Halere, aurrerago, arkitekto handien ezagutza edo herentzia
hedatzeaz idazten du . Zentzu honetan, 20 .mendeko 9 arkitektoren
adierazpen grafikotan gordetzen diren esanahietara gerturaketa
bat saiatu nahian proposatzen da tesia .
Ikerketa, iturri bibliografikotan oinarritzen da, edukiak giza
presentziaren gaira mugatuaz .
Lehentasuna adierazpen grafikoen egileen hitzei eman zaie .
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Jatorrizko hitz hauek lortzea ez da beti zilegi izaten . Gainera,
honelako testu bati komeni zaion kapitulu arteko oreka ezinezkoa
litzateke hauen luzera ezberdina kontuan izanda . Arkitekto
guztiek ez dute idazkerarako joera berdina . Miesen kasuan, bere
aforismoen bilketa egindako ikerlariei esker lortzen dira bere
hitzak, argitaratutako galdeketei esker . Lehen mailako iturri
bibliografiko hauek osatzeko, beste hainbat irakurketa osagarri
antolatzen dira . Testu hauen egileak, arkitektura kritikariak,
ikerlariak edo beste arkitektoak izan daitezke . Honela, 9
arkitektoen idatzi eta azalpenak osatuaz, zeharka, beste autore
batzuk hartzen dute leku testuan : Adolphe Appia, Merleau Ponty,
Robin Evans, Jean-Louis Cohen, Richard Sennet, Vittorio
Gregotti, Scott Gartner, Colin Rowe, Kevin Roche, Gabriel Ruiz
Cabrero, Abalos eta Herreros, Kenneth Frampton, etab .
Gizaldiko beste oinarrizko arkitekto batzuk aukeratu diren 9
ereduen artean ez badaude ere, hauen araketan agertzen dira : Le
Corbusier Smithson arkitektoen testuan aipatzen da CIAM bilerak
direla eta, Frank Lloyd Wrighten aipamena Siza, Utzon eta
Sotaren testutan egiten da . . .

egitura

Adierazpen grafiko arkitektonikoarekin harremanean dauden
subjektuen inguruko saiakera bat bezala proposatzen da tesia .
Giza presentziaren gaiak, irudiak begiratzerakoan izan ditzaken
forma guztiei jarri nahi zaie arreta .
Adierazpen grafikoei definizioz suposatzen zaien begiraleak, ez
du beti harreman berdina irudiarekin : espazio piktorikoan
sartzeko gaitasuna senti arazten zaigu begiraleoi hainbat
iruditan, eta espazio horren bisitari bilakatzen gara ; beste
irudi batzutan ez da harremanik sortzen espazio piktoriko eta
begiraleon espazio artean, egilearen begien bitartez, espazio
piktorikoan gaude ; azkenik, beste eredu batzutan, espazio
piktoriko eta begiraleon espazio arteko muga edo plano koadroa
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ts :

André Malraux argazkiak sailkatzen, 1950

lehio bilakatzen da, eta gurea ez den espazio bateko biztanleak
zelatatzen ditugu .
Analisirako abiapuntu arkitektoen adierazpen grafikoak izanik,
argi dago hauen begiraleak beti duela presentzia maila bat .
Lehen kasuan, bisitariarekin bat egiten denez, presentzia
nagusien bilakatzen da . Honegatik ematen dio izen lehen
subjektuari . Begiraleok bigarren eta hirugarren kasuan ere parte
hartzen dugu . Informazio bat jasotzen dugun subjektu bezala .
Baina azken bi hauetan, gure presentziak ez du arkitektoarenak
edo biztanlearenak bezain besteko nagusitasunik . Protagonismoa
bigarrenean arkitektoaren presentzian dago . Hirugarrenean,
irudia hartzen duten biztanleen presentzian .



Adierazpen grafikoaren eremuak hiru presentzia sailkatzen ditu :

begiralearen presentzia
egilearen presentzia

biztanlearen presentzia

Gaiaren terminologiak, adierazpen grafikoaren eremuan, izate
erreal edo materialak identifikatu ditu : irudia, begiralea,
egilea eta espazio piktorikoan adierazia agertzen den biztanlea .
Irudia objektu material bat da, begiralea eta egilea izate
konkretuak dira, biztanlea grafiatua dago .
Proiektuaren eremuan, gaiak, terminologia teorikoago batekin,
ideia edo kontzeptu generikoagoak identifikatuko ditu . Irudiekin
proposatzen diren hiru presentzia edo subjektuek, proiektuaren
eremuan, hiru gai garatzen dituzte :
Begiralearen presentzia, barrutien gogoeta eta pertzeptzio
espaziala eragin nahi denean nagusitzen da iruditan . Begiralea
bisitari bihurtzen duen espazio piktorikoak, barrutiaren
pertzepzio espazial, fenomenologiko, zentzumenezkoa eragin nahi
du ikusmenaren bidez . Niaz ari gara .
Egilearen presentzia, arkitektoaren pentsakera eraikiaz egiten
diren iruditan nagusitzen da, bere lanean eragina izango
dutenez, proiektuaren gogoeta bat dira . Borondate grafiko baten
erradiografia bat . Arkitektoaz ari gara .
Biztanlearen presentzia, hiriaren gogoeta pertzeptzio
espazialaren mekanismoa gaindituaz egiten denean agertzen da .
Biztanlea ez da subjektu pertzeptibo gidatu bat, hipotesi bat
da . Besteaz ari gara .
Proiektuaren terminologian, hiru dira subjektu generikoak :

Nia
Arkitektoa

Bes tea

1 8
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begiralearen presentzia / Nia
egilearen presentzia / Arkitektoa
biztanlearen presentzia / Bestea

Gaiak adierazpen grafikoaren eta proiektuaren eremuan
proposatzen dituen presentzien arabera saiakerari egitura bat
emanaz, 3 kapitulutan sailkatu dira aukeratutako 9 irudiak :
Lehen kapitulua Terragni, Mies eta Navarroren irudiek osatzen
dute . Bigarrena Siza, Pikionis eta Utzonen irudiek . Hirugarrena
Smithson, Oiza eta Sotaren irudiek .
Tesi eta kapituluen azaletarako erabili den irudiak hiru
presentzia edo subjektu hauekin jolasten du . Peter Smithson
arkitektoak 1990an birreraiki zen "Patio and Pavilion"
instalazioan egiten duen argazkian adierazten dira : Alisonek
orekarako erabiltzen duen eraiketa da pabiloia, hau inguratzen
duen espazioa patioa . Patioa mugatzeko jasotzen den itxitura
metalikoa, islada edo irudi bezala proposatzen dute . Hau
begiratuko duenak, bisitariak, muntaiaren espazioa, espazio
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piktoriko bezala jasoko du . Lehen subjektua agertu da . Isladak
begiraleari bere burua biztanle bezala ere itzuliko dio .
Hirugarren subjektua agertu da . Azkenik, isladen jokoari esker,
aldi berean begirale eta biztanle den subjektu honek, argazkia
egiten badu, irudiaren egile ere bada . Hiru presentzia edo
subjektuak nahasten dituen kasu berezi bat da .
Tesiak ez du frogatzen harreman zuzen eta zehatzik dagoenik
irudi mota batzuen eta eduki arkitektoniko batzuen artean .
Irudiak ez dira sortzen aidez aurretik definiturik dauden eskema
batzuetara egokitzeko .
Kapitulu eta irudien artean gerta daitezken harremanak asko
dira, eta egiturak presentziaren gaian arrazoitzen den
bereizketa bat proposatzeak ez ditu ukatzen :
Lehen kapituluko irudien izaera introspektiboa azpimarratzeak,
ez ditu proiektu hauek dimentsio horretara mugatzen . Miesen
proiektuan hiriaren gogoeta inplizito bat dago, naiz eta
barrutiaren gogoeta edo Nia kapituluan kokatzen den .
CIAM bilerek arkitekturaren gogoeta zuten oinarri . Smithson
arkitektoen grille ezagunak beraz proiektuaren gogoetarekin zer
ikusi nabaria du, nahiz eta hiriaren gogoeta edo Bestea
kapituluan kokatzen den .
"Architecture and Imagination" erakusketak ere, arte erakusketa
bezala, proiektuaren gogoetarekin harreman handia du Navarro
Baldewegen ereduan . Bere burua artistatzat izanik, sortzen
dituen pintura, eskultura eta instalazioak, arkitekto bezala
egiten dituen proiektuen gogoetak dira . Arreta presentziaren
gaira zuzentzen badugu, harreman gehiago du proposatzen duen
argazkiak gogoetarako barrutiekin edo Nia kapituluarekin .
Badirudi bestalde, bigarren kapituluko irudiak isolaturik
aurkitzen direla proiektu baten kontestutik kanpo eginak
izateagatik, edo erakusteko asmorik gabe sortu izanagatik .
Badute eginak izan diren garaia baino geroago harreman zuzena
egileen arkitektura proiektu profesionalekin . Hau da gainera
kapituluak azaltzen duena . Sizaren eraikinek lortzen duten giroa
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ez dela proiektuen garapenean bakarrik gauzatzen . Pikionisek
20 .mendeko artisten esanei jartzen dien arreta, bere marrazki ez
profesionaletatik bere proiektuetara igarotzen dela . Eta Utzonek
azaltzen duen bezala, Sydneyko Opera, Mexikora 1949 urtean
egindako bidaian hasten dela, ez lehiaketa garaian . Horregatik
daude proiektuaren gogoeta edo Arkitektoa kapituluan . Egileen
lanaren prozedurari begiratzen zaiolako irudi hauek
aztertzerakoan, egilearen presentzia nagusitzen da beraz .

Tesiak, saiakera erara, arkitektura eta arkitekturaren
adierazpena habitatzen duen subjektuari buruz pentsakera bat
eraikitzeko, hainbat gogoeta biltzen ditu .
Ondorioa formalki, abiapuntutzat hartu diren arkitektoen
adierazpen grafikoak sailkatzen dituen egituran dago . Irudiek
begiralearekin eraikitzen duten harremanetik eratortzen da :

Lehen kapituluko iruditan, begiraleari aurkezten zaion espazio
piktorikoak, koadro planoa gainditzen duen jarraipen sentipen
bat eragiten du . Hau da begiralea espazio arkitektoniko baten
bisitari bihurtuaz, Nia azpimarratzen duen mekanismoa .

Bigarren kapituluko irudiak egilearentzako dira . Ez dago
begirale bati erakusteko asmorik . Ez dago koadro planorik .
Arkitektoaren gogoeta bat eraikitzen dute . Begiraleak, egilearen
begien bitartez ikusten du, Arkitektoa paperean adierazten da .

sarrera

Hirugarren kapituluko iruditan, espazio piktorikoa eta
begiralearen espazioa ezberdinak dira . Koadro planoa, oztoporik
eragin gabe, bien arteko muga bat da . Lehio bat . Gurea ez den
espazio bateko biztanleak edo Besteak zelatatzen ditugu .
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Begiralearen presentzia, tesiaren terminologian, irudi batzuk
eragiten duten presentzia era bat da . Irudiei beti suposatzen
zaie begirale bat . Begiralea adierazpen grafikoaren aurrean
dagoen izate konkretu bat da . Tesiak kapitulu honetarako
aukeratu dituen irudiek, begirale honen presentzia kontuan
hartzen dute adierazten duten espazio piktorikoa
antolatzerakoan . Erabili egiten dute . Begiralearen presentzia
terminoak beraz, irudi batzuk inplizitoki duten presentzia bat
izendatzen du . Begiralea ez da irudi aurreko subjektu konkretua
bakarrik . Irudian proposatzen den espazio arkitektoniko edo
proiektuko bisitari edo Nia da kontzeptualki .
Aukeratu diren hiru irudiek, barruti baten eszena irekitzen
diote begiraleari . Proiektuaren terminologian, barrutiaren
gogoeta gai teoriko bezala ilustratuko lukete .
Adierazpenaren begiralea eszena arkitektonikora barneratzen da .
Horretarako, proiektuaren espazio arkitektonikoaren pertzepzioak
eragiten dituen sentipen eta gogoetak adierazten zaizkio .
Adierazpena barruti baten esperientzia arkitektonikoa
sublimatzeko egiten denean, honen begiralea ibilbide batean
murgiltzen da, arkitektura horren gogoetan . Arkitekturaren
efektua gerta dadin eszena itxiko duen subjektu, eraikinaren
bisitari bilakatzen da . Artifizio arkitektonikoa begiralearen
zentzumenean eraikitzen da . Adierazpen hauek, begiralearen
presentzia bakarti bat sentiarazten duten perspektiba subjektibo
batetik eginda daude . Bisitari bakartiaren ausentzia
figuratiboak betetzen duen presentzia bat dira . Proiektu hauen
sentipen fisikoa biziarazteak, gogoeta arkitektoniko eta
grafikoaren zailtasuna areagotzen du .
Adierazten diren barruti hauek begiralea aktore nagusi izatera
behartzen dute . Kapitulu honen araketak, barruti hauen
definizioa eta hartzen duten bisitaria edo Nia aztertuko ditu .
Testuan, adierazpen grafikoak egin dituzten arkitektoen hitzak
osatuaz, hainbat adituren erreferentzia bibliografiko aipatuko
da : Jeffrey T .Schapp, Thomas L .Schumacher, Adolphe Appia, Yehuda
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E .Safran, Merleau Ponty, Iñaki Abalos, Jean Louis Cohen, Navarro
Baldeweg, Alejandro de la Sota, Richard Sonnet, Juan Antonio
Ramirez .

Terragnik Danteum proiektuaren Paradiso aretoa adierazteko
egiten duen ikuspegian, Divina Commediaren egitura espazial
literarioa, espazio arkitektoniko kuadrangeluar baten
sentipenarekin eraikitzen du . Eraikinak bisitariari eragingo
lizkioken sentipenak, begiraleari grafikoki adierazten dizkio
ikuspegian . Arkitektoak proiektuari buruz idatzitako Informean,
ibilbidean zehar bisitariari Danteren obra nola adierazten zaion
eta proiektua Erroma zaharreko aztarnen kontestuan nola kokatzen
den aztertzen da .

Miesen marrazkia, Alemania Pabiloiaren barne ikuspegi bat da .
Irudimenean amaitua dagoen proiektu baten aurkezpena baino,
honen ekarpenak grafikoki eraikitzen dituen gogoeta bat .
Adierazpena irudimenean duen arkitektura berrira sartzeko egiten
du, arkitektoa da bezeroa, irudiaren egilea, lehen begiralea,
lehen bisitaria . Zoru-zapai-horma arteko isladen espazioari,
zutabearen presentzia gehitzen zaio . Zutabea edo Niaren islada,
zutabea edo bisitariaren sinboloa .

Navarroren argazkiak, "Architecture and Imagination" arte
erakusketara aurkeztutako muntaia baten maketa erakusten du .
Erakusketaren gaiak, gizakia, informazio sare zabal bateko
biztanle bezala pentsa arazten dio arkitektoari . Arkitektura eta
honen oroimena, irudimeneko prototipoaren irakurketa berri bat,
instalakuntza minimo bat, paisaia abstrakto bat . Eraikinaren
bisitaria gogoetara erakarriko duen eserleku bat, adierazpenaren
begiraleari irudimen kolektiboan errotuta dauden irudiak
oroituko dizkion barruti bat .
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Fascio etxea, 1928-1936

Danteumeko Paradiso aretoaren marrazkiak eraikinaren ahalmen
sugestiboa adierazi behar du, begiralearen presentziarekin
eszena itxiaz . Honela, adierazpen grafikoaren begiralea, obra
arkitektonikoaren bisitari bilakatzen da .
Eraikinak Mussoliniren garaiko italiarrak Dante erromesak Divina
Commedia olerkian egindako bidaian jartzen ditu "hainbat areto
konplementario zeharkatuaz, bisitaria argi eta materiazko
sublimaziora eramanaz " . Danteren narrazioa oinarrizko
elementuetan adierazten du proiektuak, bisitariari eskaintzen
zaion ibilbidea Danterena bakarrik ez, gure bizitzaren bidea
bezala ulertuaz . Bidea espiralean gertatzen da gorantz eta
kanporantz, inperiorantz, argirantz, eta gure adjektiboak,
poetaren erromesaldiak, indibiduoz (bisitariz, begiralez)
osatzen den kolektibo nazional italiarrarekin identifikatzen
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ditu . Paradiso aretoaren ikuspegia bisitari bakarti batentzat
marrazten bada ere, ez da pertsonaia isolatu bat . Horrelako
indibiduotan pentsatuaz ]aso zen Fascio proiektuaren iruditan,
kolektibo honen bi irudi aurki daitezke . Comoko plazaren kokapen
planoan, jendetza bat marrazten du Terragnik eraikinera sartuaz .
Eraikinaren inaugurazio ekitaldian hartutako argazkiak, aidez
aurretik pentsaturik zegoen masa hau erretratatzen du .
Erromako aztarna monumentalen kontestuan, eraiki izan balitz,
Massenzio Basilika aurrean kokatzeko pentsatu zen Danteum
proiektuak, hainbat esanahi literario eta figuratibo erabiltzen
ditu ibilbidean : poemaren "incipit" eraikinean bisitariei
barrera egiten dien ehun zutabezko oihana da ; arimak
grabitazioagatik jaisteko duten joera berberarekin, pekaturantz,
erraz igarotzen dira bisitariak Lehen Aretora, Infernora .
Bigarren eta Hirugarren kantuekin alderantzizkoa gertatzen da .
Gero eta kemen handiagoa behar da Purgatoriora eta Paradisora
igarotzeko . Danteumeko aretoetan zehar higitzeko mailadiek,
bisitariari bere gorputz zamatsu eta amaitua oroitzen diote .
Mailetako espazio estuak eta sarreren zailtasunak, erraztasuna
eta arintasuna kentzen diote bisitariari . Igoeratako maldak
gorputza bere zamaren aurka behartzen du . Estutasunak
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bisitariaren begirada zapairantz gidatzen du, Purgatorioan
espiralean igotzen diren karratuetara, eta gero, denboraz kanpo,
retikula Paradisiako erregular batera . Dibinitatearen botereak
aukeratuen gorputzak inmaterial bihurtzen ditu . Terragniren
interesa izate metafisiko hauek adierazteko materialak
aurkitzean dago . Paradisoa Dantek kristalezko jauregi bezala
deskribatu zuen behin eta berriro . Aretoa honela adierazten zaio
obraren bisitari bilakatzen den marrazkiaren begiraleari :
kristalezko zutabez, kristalezko habez . Terragniren kristalezko
zutabeek, zamaren esklabutzatik aske erreinu dibino baten
atariko sarrera adierazten dute . Iraultza faxistak eskatutako
obren egileak ezaguna zuen Mussoliniren metafora : "Faxismoa
kristalezko etxe bat da ." Eraikinaren inguru monumentaletik,
trabertinozko kolumnata, zoru, hormen mundu zamati noble
erromatarretik, Inferno eta Purgatoriorantz, materialtasunetik

Giuseppe Terragni

liberatzeko bide edo metamorfosia hasten du bisitariak
Paradisoko krístal garden eta leun autarkiko eta inperialetan .
Zamatasun korporeotik arintasun inkorporeorako mugimenduak,
perspektiba iraulketa bat eskatzen du ; gure ikusmen geozentrikoa
ikusmen teozentriko izatera eraldatzen da zerura irekitzen den
retikula eta tarte gardenezko zoruaren artean sortzen den
isladen jokoarekin . Kristalezko zutabeak, Infernoko aurkakoen
antzera, eraldaketa honen giltza dira, basa eta kapitelik gabe
ez baitute adierazten nola begiratu behar diren -behetik gora
edo goitik behera- . Eredu zerutar eta eredu lurtarraren inguruko
gogoeta eragiten dute honela . Prozedura honekin, bisitariaren
begirada erakartzen dute, bere zama azken salbaziorantz
zorabiozko zoru material batean eutsiaz : azken logos
retikularraren efektura prestatuaz .
Danteum eraikina eta bisitariaren presentziaren arteko
eraginaren analisia Jeffrey T .Schapp adituak, "Un templo
moderno" testuan idazten du . "Ez Museo, ez Jauregi, ez Teatro,
Tenplua izan behar du eraiki nahi dugun eraikinak ." Sotoko
liburutegia eta Paradiso alboko Impero Aretoa ezik, bisitariari
ibilbide bat eskaintzen dion eraikina horrela definitu zuen
Terragnik, proiektuaren inguruko azalpen guztiak jasotzen zituen
Informean . Testu orijinalaren lehenengo orria eta azkeneko
batzuk galdu dira . Paradisoaren deskribapena egingo luketenak .
Obra literario baten eraiketa arkitektonikoa, azaleko harremanak
ukatzeak ahalbidetzen du Terragniren arabera : "Danteren Infernoa
plastikoki, Luziferren gailurrera doazen uztai mailakatu batzuen
bidez enbutu erara adieraziko balitz, Olerkari Dibinoak
deskribatzen dituen tarte, salto, zubi, erreka, etab . erabiliaz,
ez litzateke lortuko emoziorik, adierazpena eta deskribapena
zuzenegiak lirateke . . . "
Terragniren Informeak galdu duen Paradiso Aretoaren azalpena,
Danteren olerkiko XXI kantua/15 kantigan -Jar ezazu gogoeta
begiradan / Egin gogoetarekin irudi bat / Irudia erakutsiko duen
ispilu bat- eta Terragniren irudiaren baitan gordetzen da .
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Thomas L .Schumacher ikerleak 1961 urtean osatu zuen Danteumari
buruzko lehen lan organikoan, Informearen transkribapena egin
zen . XII-XIII mendetako obra literario gorenaren aitzakian,
helburutzat bisitaria sugestionatzea zuen proiektuak presentzia
hau nola pentsatzen duen ulertzeko, bisitariaren presentziari
buruzko alusioak aukeratu dira, Informe orijinalaren akatsak eta
transkribapeneko numerazioa gordeaz :
< 9/edertasun geometriko absolutoaren adiera bezala isolatua .
Erreferentzia izpirituala eta Poemaren lehen kantigarekin duen
harreman zuzena zeinu garbi batzuen bidez eman behar da,
bisitaria sugestionatuko duen atmosfera bat, bere pertsona
mortalarengan zama fisiko bat, pekatarien zorigaitzeko
erromesaldi tamalgarria behin eta berriro ikusteak <bidaian>
Dante hunkitu zuen bezala, bisitaria hunkituko duen giro bat .
Hitz eta irudi poetikoen bidez deskribapen zailekoa den egoera
animiko hau, plastikoki, bolumen eta proportzio arkitektoniko
bidez lortu behar da -zailtasuna areagotzen da, bestelako
emaitzen arriskua baitago -, barruko <drama> esnatu behar da .
Narrazio Bikainaren Testua zuzen jarraitzearen ardura izan gabe,
arazoa berriro aztertu dugu, gakoa gure sentsibilitate edo
Arkitekto formakuntzatik begiratuaz ; horma, areto, arrapala,
mailadi eta argi-eguzki jokozko zapaien proportzio orekatuen
bidez, organismo arkitektoniko hau Harrian imajinatu eta
itzultzea, eta barruko espaziotan ibiliko den bisitaria, kanpoko
munduaren gehiegizko zarata, mugimendu eta trafikotik
abstraituaz, isolaketa kontenplatibo batean murgiltzea .=

10/Hiru espazio errektangeluarrek jatorrizko errektangelua
zatikatzen dute, dakigunez, Massenzioren basilikatik eratorria .
Eraikinaren horma perimetralek laugarren espazio bat
delimitatzen dute, Olerkiaren <Eraiketa> filosofikoaren
oinarrizko eskema hirutarretik bereizten denez, organismo
arkitektonikotik ere bereiztu egiten da eta honela, etxe latinar
arrunteko <ortus conclusus> baten antzera <patio hertsi> bat
determinatzen du -etxe etrusko batean zerura irekitzen den atrio
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antzera baita ere . Sinbologiak <nahita mespretxatzen> den
espazio honi esanahi bat gehi diezaioke, organismo arkitektoniko
baten ekonomiaren arabera, Dantek akats eta pekatuan 35 urte
bete arteko epe <galdua> oro¡ dezake, Poetaren existentziaren
baloraketa moral eta filosofikoa gizaki zabar eta pekatarien
aldaketa eta salbazioaren eredu bezala hartuaz ; garrantzitsuena
esanahia eta sinboloa behar plastikoen gainetik ez determinatzea
da, armonía gordeaz, <hutsune> honek beste masa
arkitektonikoengan duen oreka zaintzea .= Berdin gertatzen da
eraikinaren azterketatik eratortzen diren beste
<kointzidentziekin>, oreka bolumetriko eta armonía
arkitektonikoa gaindituaz, analogia eta erreferentzia balio bat
dute . Adibidez, marmolezko 100 zutabeek osatzen duten <basoan>,
20 metroko alboa duen karratuan patiotik 8 metrora dagoen zoru
atal bat eusten du zutabe bakoitzak . Efekto plastiko handia duen
arkitektura hau Danteumeko aretoen harrera ataría da ; baso
Danteskoaren irudia patioaren espazio ireki jarraiak ohar lezake
(bidaia ultraterrenalaren aurretik Dantek izandako bizitza) eta
bisitariak, Commediaren hiru kantigak oroitzen dituzten aretoen
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zehar egiten den ibilbideari hasera emateko, hau zeharkatzeko
duen beharrak . Bestalde, marmolezko bi horma handien tartean,
eraikinera egiten den sarrera paraleloa, leku honen babesa beste
horma luze paralelo batek areagotzen du, Danteren <non so ben
come v'entrai> (ez nuke berriro sartzen jakingo) esaldiak
arrazoitzen du, baina bisitariek egingo duten ibilaldiaren
peregrinazio izaera azpimarratzen du, patioko zoruan dizdiratuko
duen eguzki argiaren jarraian prozesio eran lerro bat osatuaz .=
23/tenplua hiru aretotan zatituaz eta kota ezberdinetan

kokatuaz igoera ibilbide bat antolatzen da, aretoak era
ezberdinetan eraikiaz, bata bestearekin integratzen dira
bisitaria materiazko eta argizko sublimaziora gradualki
prestatuaz .= Infernoaren Aretoak, zamatsua eta zapaiko
tarteetatik arin argiztaturik, lehenengo unetik bisitaria
harriduraren atmosfera izpiritual batean murgildu nahi du, 7
zutabe monolitikoen kokapen berezi eta sugestiboa erabiliaz,
bakoitzak harrizko zazpi bloketan deskonposatzen den zapaiaren
atal bat eusten du . Deskonposaketa errektangelu aureoan jasotzen
den lege armonikoa zehatz erabiliaz lortzen da ; honela, gero eta
azalera txikiagoko karratuak lortzen dira, eta hauen kopurua
teorian infinitoa da . Deskonposaketa hau errealitatera
ekartzeko, 7 .karratuan jarri dugu muga .= Honela, 17 metroko
aldea duen lehenengo karratutik, 70 zentimetroko aldea duen
zazpigarren karratura igarotzen gara . Karratu hauen zentrotik
igarotzen den lerro jarraia, espirala da, eta espiralean
gertatzen da baita ere Divina Commediako topografiaren arabera
Danteren bidaia Infernoko simatik Purgatorioko Mendira . Honela,
Antzinako eraiketa irizpideak, mendebaldea, Grezia eta Italia,
Areto Egipziarra, Eleusisen tenplua, hilobi Etruskoa, oroitzen
dituen zutabeen Areto bat lortzen da . Virgilioren XI kantua
Filosofia Aristoteliko paganora itzultzen da, Danteren
Infernoaren egitura moralaren deskribapenera lotzen gara .
Mehatxuaren bizipena, azalera lurtarraren azpiko hutsa,
Luziferrek eragindako mugimendu teluriko ikaragarria, plastikoki
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Danteum 1938

Aretoaren estalkiaren plano inmanenteak adierazi dezake ;
hautsitako zapai honek, eta karratutan mailakatua dagoen zoru
deskonposatuak, zapaiko blokeen tarteetatik filtratzen den
argiztapen apalak, katastrofearen zentzua emango dute, Dantek
galdekatutako pekatari minduen hitzetan sarritan topatzen den
argi eta eguzkiaganako alferrikako grina eta pena . Zazpi
zutabeek, jasaten duten zamaren araberako lodiera dute beraz,
eta 240zm diametrotik 48zm diametro bitartean, aretoan itxuraz
zentzu gabe kokatzen dira . Jasotzen dituen lerro imajinarioa
espirala izanik, mola ere edonolakoa ez den antolaketa honek
efekto plastiko ziurra izango du .

26/Danteumaren Aretoak proiektatzerakoan, espazioen
konposaketa plastikoaren lanaren aukeraketa eta sintesirako
askatasun bat gorde dugu, oinarrizkoak diren kontzeptu hauek
fideltasunez errespetatuaz .=
II .kantigaren oroigarri den Aretoak aurrekoarekin analogiak
dauzka beraz . Errektangelu aureoaren zatiketa 7 karratu
jarraietan berdina da, baina aurkako zentzuan (bisitariak egin
beharko duen ibilbidea jarraituaz) .
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karratuen arteko
erlaitz erara .=

28/II .kantiga
eszena honek ez

hau behar
du zentzu

tarte zabaletatik sartzen
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	. Ib~ Lictorio 1934

Karratu konzentriko hau depresio arin baten bidez lortzen da,
impluvio bat -inguratzen duen ertza garbi marrazten da (bi maila

aldea) Purgatorioko eraiketa eskalonatuaren

bezala adierazteko lortu nahi dugun
poetiko hau ezabatzen, eta zapaiko
diren eguzki izpien argi indartsua

erabiliaz, bisitariarengan lasaitasun atsegin bat eragingo du
bere begirada zerurantz erakarriaz, diafragmatua oraindik
geome( . . .) >
Proiektuak bisitariari eskaintzen dion ibilbidea eraikinaren
inguru monumentalean hasten da, trabertinozko mundu
erromatarrean . Kokapen planoak, 1932an Foriak suntsitu zituen
Impero ardatz mussoliniano berria era transparentean marrazten
du, aztarna arkeologikoen trama gainean . Lictorio Jauregiaren
lehiaketarako kokapen planoan ere, suntsitu ziren eraikinen
transparentzia gordetzen du Terragnik . Danteumak, Danteren

Via Nazionale 1932
Via Imperoren amaiera ospakizunak

Informean, Massenzio basilikaren proportzioekin arrazoitzen da
proiektuaren antolaketa aureoa . Bisitaria materialtasunetik ez-
materialtasunera eramango duen ibilbidea trabertinozko Erroma
amaigabean errotuaz : "errektangelu aureoa karratu batean, eta
errektangelu aureo batean deskonposa daiteke, amaigabe
<infinito> kontzeptua adieraziaz . Oin errektangeluar aureoa
duten tenplu eredu asko dago, nabariena Via dell'Impero bertan
dugu, Massenzio basilika ."
Bisitariak Danteumak eskaintzen duen ibilbidean espiral bat
deskribatzen du . Inferno eta Purgatorio espazio
paralelepipedotan espiral mugimendu berdina inskribatzen da,
olerkiko zirkulo danteskoen alusio bezala . Paradisoaren zapaiko
erretikulak zirkulua adierazten du, errepikapenaren figura
bezala . Zentroa leku guztietan eta zirkunferentzia ¡non ez duen
dibinitate bat, zentro eta hierarkiarik gabeko erretikula bezala
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instrumentalizazio esplizitu bat eginaz, kultura eta politika agertzen da, hasera eta amaierarik gabe . Danteren olerkian
uztartzen ditu . Erroma Inperialean, erregimen Mussoliniarraren goraipatzen den "forma unibertsala ", adierazpenaren eta
arkitektura enblematiko bat eraiki nahi da, aztarna monumentalen proiektuaren zero gradua : arkitektoaren paper milimetratua,
harremanean egongo litzatekeen garai faxistaren zeinu bat . Malevitchen karratu zuria . . .
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Alemania Pabiloiaren barne ikuspegiak (99,1x130,2zm) begiralea
arkitektura horren bisitari bilakatzen du . Marrazkia Miesen asmo
arkitektonikoen erradiografia bat da . Arkitektura berri baten
ekarpenak lehenengoz aurkezten dituen arte lan bat . Grafikoki
esanahi tektonikoen adierazpena lortzeak, bisitariak biziko
lituzken sentipenak begiralearengan eragiteak, hizkuntza
arkitektonikorako gaitasun osoa frogatzen du .
Adierazpen grafiko honek gordetzen duen ezagutzara gerturaketa
bat saiatzeko bi sarrera egingo dira testuan . Lehenengo, Miesen
hitz eta aforismotan pabiloian gorpuzten den arkitekturaren
definizioa bilatuko da . Ondoren, pabiloiaren ikuspegiak eragiten
duen pertzepzio espaziala begirale-bisitari subjektuak nola
bizitzen duen aztertzeko beste autore batzuen testuak aukeratu
dira .
Alemania Pabiloiaren egitaraua berezia zen, Miesen helburu
arkitektonikoen gogoetarako aukera bat . "Gobernuak azken
minutuan hartu zuen Pabiloia eraikitzeko erabakia, aurrekontu
murritz bat, erakusketarako materialik ez eta hauek lortzeko
astirik ere ez . Harrigarria da eraikinak nola gertatzen diren .
Hau esan zidaten : -Pabiloi bat behar dugu, diseina ezazu, eta
gehiegikeria gutxirekin - . Izan dudan lanik zailena izan zen, ni
nintzen nire bezeroa . Nahi nuena egin nezaken, baina nik ez
nekien pabiloi batek zer izan behar zuen ."
1928an, Alemania Pabiloia eraiki baino urte bat lehenago,
Berlinen emandako hitzaldi batean arkitekturaren izaera
definitzen du : "Arkitektura muin intelektual batetik agertzen da
eta gertaera bital bat bezala uler daiteke . Arkitektura gizakiak
bere inguruarekin duen harreman espaziala da, eta bertan nola
egiaztatzen den adierazten du, nola menderatzen duen . Honegatik,
arkitektura ez da arazo tekniko bat, antolaketa edo ekonomia
arazo bat besterik . Erabaki intelektual baten eraiketa espazial
bat da beti arkitektura . Jarrera bizi baten bidez, bere
garaiarekin lotua dago, eta garaiari dagozkion medioen bitartez
bakarrik agertzen da ."
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Miesek Alemania Pabiloian arkitekturaren arazoa eraikitzen du :
"Arkitektura gramatikaren diziplina duen hizkuntza bat da .
Hizkuntza eguneroko beharretarako prosa bezala erabili daiteke .
Oso ona bazara, poeta izan zaitezke ." Miesen poetikak
pabiloiaren ikuspegian begiralearen espazio pertzepzioarekin
jolasten du . Zutabe, horma, beirate, zapa¡ eta zoruzko
eszenatokian esanahien bateratze eta banaketa sutil bat egiten
du . Elementu bakoitzaren eragin espaziala, isladazko inguru
jarra¡ batean eratzen da, sekuentzia erritmiko bat antolatuaz .
Adolphe Appia, Yehuda E .Safran, Merleau Ponty, Iñaki Abalos,
Navarro Baldeweg eta Alejandro de la Sotak arkitekturaren
pertzepzio eta edukiaz idatzitako testuak biltzen dira jarraian .
Amaitzeko, Miesen marrazkien eta bere obraren inguruan
argitaratu diren irudien arteko ezberdintasunak aipatzen dira :
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Adolphe Appia antzerki eszenatoki diseinatzaileak, 192lean
"L'Oeuvre d'art vivant" liburuan zutabe baten pertzepzioa
deskribatzen du : "Imajina dezagun karratu bat, angelu zuzen
bitartez zehatz definitzen den zutabe bat . Basarik gabeko zutabe
hau zorua osatzen duten blokeen gainean bermatzen da .
Egonkortasun inpresioa sortzen du, irauteko ahalmena . Gorputz
bat zutabera gerturatzen da eta gorputz horren mugimendu eta
zutabearen egonkortasun lasai arteko kontrasteak, bizitzen den
sentipen adierazgarri bat sortzen du, gorputzak zutaberik gabe,
edo zutabeak gorputzik gabe isladatuko ez lukeena . Gorputzaren
irudi malgua eta zutabe zuzena ezberdinak dira izatez ; kontraste
hau esanguratsua da berez . Gorputzak zutabe egonkor sendoa
ukitzen badu, aktibo bilakatu du eta berme sendoa eskainiko dio .
Aurkakotasunak forma ez animatu batean bizitza sortu du ; izate
bizi bezala gauzatu da espazioa ."
Miesek 1910 hamarkadan ezagutu zuen Adolphe Appia, Dresdeko
Hellerau auzoan biltzen zen komunitate intelektualean . Garai
nahasi bezala oroitzen zituen urte haietan, galdera bat zuen
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"Ilargi argia" Adolphe Appia 1909-1910

Miesek : "Eraikitzeko artearen naturak zein izan behar luken
inork ez zuen edo ezin zuen erantzun, eta nik galdera honi
erantzun bat aurkitzeko erabakia hartu nuen ."
Yehuda E .Safran idazlearen arabera, Miesen biografiatan
garrantzirik eman ez bazaio ere, bere obra inspiratu zuen eragin
erabakikorra da Adolphe Appia : "Appiak marrazten zituen
eszenatokiak izpirituaren geometria eta denbora intimo bat
ziren . Egiazko eszenatokien egiazko ezintasuna ikusi zuen,
argiztapen eta perspektiba adierazpen arruntean oinarritu zen
ezintasun hau adierazteko . Aktore biziaren eta eszenatoki
hilaren arteko kontradikzioaz ohartzen zen . Ikusmenaren
modalitate berri bat sortzen da bisitariaren presentzia argizko
eskenatokian subjektiboki isladatuaz . Espazioa sortzen duen
argia, epoché bat eragiten duen argi jarrai bat, espazio
jarraia . Irudimenenaren intuiziozko erritmotan gordetzen den
argia . Adolphe Appiaren eszenatokien oinarria diren espazio
erritmoak, Miesen eraikinetan agertuko dira hamar urte
beranduago . Argiaren eraiketa da sujerentzia erritualez
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Hellerau, antzerki aretoa

aberasten den teatro antinaturalista honen oinarria . Drama
hitzik eta soinurik gabe sortzen da, zentzu arruntean
eszenatokirik gabe, jantzirik gabe, giza gorputzaren
mugimenduaren erritmoan, aktorean oinarrituaz . Drama, bere
limiteak arakatu behar dituen bisitarian gertatzen da . Espazioan
bisitariaren presentzia gorputzak materializatzen du ."
Merleau Pontyk 1962an, "Phenomenology of Perception" liburuan
gorputzaren mugikortasuna eta pertzepzio arkitektonikoaren
intuizioa harremanean jartzen ditu : "Mugimendua ez da
mugimenduan pentsatzea, espazio korporala ez da espazioan edo
bere adierazpenean pentsatzea . . . Objektu batetara zuzentzen den
eskuan, objektuaganako erreferentzia bat dago, adierazpena
gainditzen duen gauzatze espezifiko bat . . . Honela, ez genuke
gure gorputza espazioan edo denboran dagoela esan behar . Gure
gorputzak espazioa eta denbora habítatu egiten ditu . Espazio
adieraziaren eremuan, mugikortasuna da esanahi guztiak gauzatzen
dituen esfera ."
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Harreman espazial eta gertaera bital hau Alemania Pabiloiko
arkitekturan nola gertatzen den, Iñaki Abalosek modernitatearen
etxeetan zehar egiten duen bisita gidatuan irakur daiteke, la
casa de zaratustra kapituluan : "Robin Evansen arabera, Miesek
simetria bertikal klasikoa, begia eta bere mugimendua kontutan
hartzen duen simetria horizontal batekin ordezkatzen du,
simetria plano berri bat eratuaz . Honetarako, zapaiaren garaiera
3,20m inguruan jartzerakoan, birantolaketa bisual eta espaziala
ahalbidetuko duen konposaketa mekanismoa finkatzen du . Guztia,
subjektu tradizional pasiboa subjektu aktiboan bilakatuko duen
mekanismo antigrabitatorio honen arabera antolatzen da . Patio
etxeen perspektibatan, fuga planoa, simetria planoa da .
Bartzelona Pabiloiko argazkitan agertzen den bezala, zoru eta
zapaietan antzeko tonalitateak erabiliaz oreka optiko bat
lortzen da . Horizontaltasuna edozein ordena bertikalaren ukatze
oso eta sistematikoak adierazten du . Arintasun edo indiferentzia
grabitatorio hau da, argiarekin eta simetria horizontalarekin
batera, Bartzelona Pabiloian higitzeak eragiten duen
kontraesaneko efekto emozionalaren arrazoia . Dibinitaterik ez
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"terraza hiru zutabekin", "itzal oblikua" Adolphe Appia 1909
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duen leku batean egotearen efektua ; gizakia protagonista,
aktore, subjektu, bilakatzen duen tenplua ."
Zapai-zoru arteko simetria bisitariaren begietan jarri izanaren
asmotaz ez da Miesen testurik topatu . Zapaiaren 3,20m garaiera
Miesek eraiketa arazo batean arrazoitu zuen 1961ean, Jean-Louis
Cohenen arabera . Aurrekontu osoaren bostena balio zuen Atlaseko
onize bloke bat, proiektuaren elemento erregulatzaile bilakatu
zen . Mies berak 1928an erosi zuen Hamburgon : "Neguan geunden,
eta neguan ez dago harrobitik marmola ateratzerik, barnean
gordetzen duen hezetasun izoztuak hautsi egingo luke erraz .
Material lehorrak aurkitu behar genituen . Marmol biltegi
handietan bilatu nuen, eta onize bloke bat topatu nuen . Blokeak
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bere neurriak zituen, eta bloke hau besterik erabiltzerik ez
zegoenez, pabiloiak honen neurriaren bikoitza izan zezan erabaki
nuen, hemendik aurrera oina garatu genuen ."
Miesek bere proiektu arkitektonikoen oin eskematikotan, egitura,
zutabea, ez zuen marrazten . Pabiloiko ikuspegian berriz,
espazioan bisitariak jasoko luken irudia saiatzerakoan,
marrazkiaren protagonista bilakatzen da . Bisitariak
grabedadearekiko duen loturaren adierazle, bisitariaren
adierazle . Irudiaren begiralea, arkitektura horren bisitari
bilakatzen da . Ikuspegiak eragiten duen espazio pertzepzioak,
begiralearen presentzia erabiltzen du, bere subjektibitatea .
Navarro Baldewegen arabera zutabea bisitariaren metafora da :
"Pabiloian, zutabea bakardadean agertzen da, giza irudiaren
islada edo eskema bezala : Kolberen estatuarekin dialogoan dagoen
totem bezala . Beste guztia simetrikoa da . Simetriazko mundu
honetan, egitura da zalantza eragiten duen elemento bakarra ;
bisitariari grabedadearen arazoa ohartzen diona . Pabiloiak Mies¡
elementu hau integratzea zein zaila izan zitzaion agertzen du :
eraikinak dituen beste hainbat erregistroren artean, baldintza
oso ezberdinak dituen figura bat da . Guztia eta zatien arteko
konfliktoaren eredu den berezitasuna : aldi berean guztia eta
zati den figura bat egitearen zailtasuna ."
Alejandro de la Sotaren iritziz, ausentzian, bisitariaren
presentzia era inplizitoan gordetzen da . Honela idazten du El
Pabellón Barcelona testuan : "Arkitekturaren garrantzia sortzen
duen giroan dago . Inguratzen gaituen atmosferak gure portaera
baldintzatzen du . Miesen Bartzelona Pabiloian sartzen denak,
bere portaera zainduko du . Hau garrantzitsua da . Arkitektoek
arkitektura jende gabe marraztu ohi dute bereziki, jendeak
erabil dezan eraikitzen delako, jendea aldakorra den heinean,
arkitekturak luze irauten duelako . Miesen arkitekturak Mies
marrazten du, Mies, pertsona eta figura bezala, bere arkitektura
bezain zuzena zelako . Pertsonekin gertatzen den bezala, gauzekin
ere betetzen da . Arkitekturak gauzak eta pertsonak aukeratzen
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ditu . Arkitektura handian, hutsik dagoenean, pertsona eta gauzen
ausentzia bat gertatzen den arren, bertan daude . Presentzia hori
ukatzen delako, beterik sentitu nuen, ausentziaren barruan
zeuden jende eta gauzez betea . Ongi inguraturik nengoen, ez nuen
besterik behar . Hau da nire iritziz lorpen handiena . Pabiloiaren
berreraiketaren inguruan eztabaida dago . Berriro eraiki egin
behar litzateke . Miesek arkitekturaren astelehena asmatu zuen,
errepikatu, berregin, kopiatu beharreko zerbait . . ."
Interesgarria da Miesek adierazpenei ematen dien esanahi eta
garrantzia, argitaratzen diren liburutan nola manipulatzen den .
AV aldizkariak Miesen monografian Alemania Pabiloiaren barne
ikuspegi hau eskuinera formato laukian enkoadratzen du,
paperaren ertzak ebakita .
Fisuras 8 aldizkarian, Angel Borregok, Miesen obraren inguruan
argitaratu diren marrazkien akatsak biltzen ditu : Nikolas
Pevsneren "An Outline of European Architecture", Henry-Rusell
Hitchocken "Nineteenth and Twentieth Centuries" eta Kenneth
Framptonen "Mothern Architecture : A Critical History" liburutan
argitaratzen diren Alemania Pabiloiaren oinetan, kapitulu honek
aztertzen duen ikuspegiko zutabea falta da . I .Solá Morales,
C .Cirici eta F .Ramosek argitaratutako Alemania Pabiloiaren
berreraiketa liburuan ere, 1993 .go edizioan, oinak akatsak ditu .
Kopia honetan ez da falta zutabe bat, bi baizik .
Falta diren zutabeen jarrera isolatuena da, edozein hormatik
urrun . Hormatik gertu egoteak, egotera laguntzen duelakoan .
Miesek ez zuen protestarik egin argitaratzen ziren akatsak
zuzendu zitzaten . Arkitektoaren lanean adierazpen grafikoek
duten garrantzia eta argitaletxeen helburu komertzialak ez dira
arazo berdina .
Alemania Pabiloia proiektatzen duenean egindako marrazkitan
gordetzen da arkitektoaren ekarpena izan zen ezagutza . Koadro
planoan sartzera deitzen duen zoru-zapai-horma arteko espazio
jarraiaren efektua zutabearen presentzia bortitzak izozten du .
Zutabea ez da adierazten ikus dadin, zutabearen arazoa
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aurkezteko baizik . Aurrerago egin zituen proiektuen
aurkezpenetan, 1934ko Hiru Patioko Etxea edo 1943ko Hiri txiki
baterako Museoaren ikuspegietan adibidez, zutabeak zoruan eta
zapaian izango luken ebaketa deskribatzen da . Pabiloiko
ikuspegian gurutze formako zutabea bi lerroren bitartez
kontzeptualki dago marraztua, bere geometria ez da erakusten .
Espazioaren perspektibak eraiki zen pabiloiarekiko hainbat
ezberdintasun ditu : zutabearen kokapena ez dator bat oinarekin ;
atzeko Onize hormak fuga puntuarekiko zentraturik egon behar
luke ; ezkerretara agertzen den Vert Antique horma zutabea baino
atzerago lerrokatzen zen eraikinean, eta dena dela, ez litzateke
sartuko ikuspegian . Eskuineko beiratearen zehar ikusten den
eskultura ere ez da azkenik jarri zen Georg Kolberen
"egunsentiko argia" obra .
Zehaztasun matematikoa ez da adierazpen grafikoaren asmoa .
Gogoeta arkitektonikoaren islada lortzeak, esanahiak
papereratzea eskatzen du . Bisitariaren presentzia begiralearen
pertzepzioan eragitea, espazio arkitektonikoa irudimeneko
erritmo eta mugimenduen eszenatoki bezala aurkeztea . Aktore bizi
eta eszenatoki hilaren arteko aurkakotasunetik arkitektura izate
bizi bilakatzea . Garaia eraikitzea .
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Prototipoak, esanahi ezberdinak eraikitzen ditu . Navarroren
muntaia "Architecture and Imagination" erakusketaren gai eta
kontestura bereziki egokitzen zen proposamen bat da . Amsterdam
eta Otrech bitartean fuerte militar batzuk defentsa lerro bat
osatzen du te . Zingiren arteko urak kontrolatuaz, lurraldea laku
handi batean bihurtzen da hegoaldeko ibaietaraino . Gerrateetan
oinezko edo zaldizko etsaiari aurreratzea eragozten zitzaion
honela . 2 .mundu gerratean erabili zen defentsa lerro hau osatzen
duen eraikinetako bat da Fort Asperen fuerte militarra eta gaur
egun arte erakusketak egiteko erabiltzen da . Eraikinaren horma
lodiek antolatzen dituzten areto erradialek, instalakuntza
handiak jaso ohi dituzte . Navarrok egindako muntaiaren sarrera,
erakusketaren aretoarekin egokitzen da espiralean . 1875-1885
urteetan eraikitako Fort Asperen fuerte militarraren izaera
aipatzen du arkitektoak muntaiaren forma azaltzerakoan : "Forma
hau, barneko fuga hau, erakusketa gordetzen duen fuertearen
errealitate itxi eta gogorraren aurkakoa da, halabeharrezko eta
tamalezko babes defentsa bokazioaren aurkako ihes bide bat ."
Prototipoari buruz ikerlariek dokumentatzen dituzten arrazoien
denbora eta Navarroren lanak planteatzen duen denbora ez dira

Navarro Baldeweg

berdinak : "Informazio sarearen sistema konplexuan, garapenik ez
duen zerbait dago . Denbora etena ez dator bat denbora historiko
klasikoarekin . Informazio jarraia iraganeko forma bilutsekin
bateratzen da . Informazio sare konplexuaren espazio hutsa eta
denbora etena da habitatu nahi genukeen lekuaren izaera ."
Irakurketa historikoen ahozko edo idatzizko hizkuntza ere ez da
muntaiak proposatzen duena . "La habitación vacante" liburuan
Luis Rojo de Castrok egiten dion elkarrizketan, arkitektoaren
arte lanen asmoan, begiralearen presentzia inplizito bat
definitzen dela irakur daiteke : "Gauzen pertzepzio zuzena,
gauzetaz esaten didatena baino nahiago dut . Zure presentziara
aurrean nolabait bazegoen hori berriro aurkeztea da arazoa ."
1989 urtean "Architecture and imagination" erakusketara Navarro
Baldewegek aurkeztutako muntaiak, oroimen kolektiboan errotuta
dagoen oin zentraleko tenpluaren prototipoa berrinterpretatzen
du . Bisitariaren presentziak ekarriko duen irudimenen
arkitektonikoari oroimeneko erreferentzia bat ebokatzen zaio :
"Muntaia, barrua balusa urdin eta orlegiz estalia duen kabinatxo
bat da . Argia kono baten erpinean dagoen leiho batetik eta
zintzilik dagoen estalkitik zapai eta hormetan irristatuaz
sartzen da . Zig-zagean ebakitako balusaren efektu optikoak,
argitasun natural apurra indartzen du . Honela, argia balore
bitxi bilakatzen da, dagoen bakarra . Oina biribila da ; abside
txiki bat du eta sarrera zabaldu egiten da bisitaria hartzeko .
Absideak espazio arkitektoniko honen pertzepzio osoa laguntzen
du, begirada batez jaso daiteken leku bezala . Gela txikia
paisaia baten abstrakzio bilakatzen da honela, paisaia baten
edozein forma konkretutik urrun egon arren, giroan dagoen
zerbaitek -urdina, orlegia, urdina- atzematen baitu ."
Prototipoa argitasun eta adierazpen ahalmen handia lortu duten
eraikin batzutan identifikatzen da arkitekturan, eta egoera
generiko batzuetarako agertzen da . Arketipoak ez du bisitariaren
pertzepzio espazial soila eragiten, erreferentzia kultural bat
oroitzen du bere forma arkitektonikoan . Navarrok berriro
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interpretatzen duen prototipoa, kupulaz estaltzen den oin
zentraleko tenplua, esanahi berezi baten gordailu bezala
oroitzen da . Navarro arkitekto bezala baino, artista plastiko
bezala definitzen da . Bere proiektu guztien artean, bisitari
bakar bat hartuko duen kupula bakarra da erakusketara aurkezten
duen muntaia . Bisitariari eskaintzen zaion margozko mundu
pertsonal bat, erresonantzia kaja bat : "Beti atsegin izan zait,
habitazioa, leku eraikia, arrotz zaizkion zeinuak natura
organikoak eta kulturak ezartzen dituen pertzepzio sensible
baten baldintzetara itzultzen eta egokitzen dituen erresonantzi
kaja bezala imajinatzea . Arkitektura, naturaren zati bezala
ulertzen da, naturagandik eratorri den paisaia abstrakto bezala,
eta gainera gorputz osoarekin hautsi ezin daiteken lotura
eraginez . Hainbat esperientzien oroitzapenek bere efektuak
azpimarratzen dituzte . Espazio eraikiak habitatzearen oroimena
esnatzen eta eragiten du, espazio eta gorputzaren arteko
harremana, kultura bakoitzak lotura honen inguruan bereiztu edo
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eman duena . Arkitektura, emozionatzen eta hunkitzen duten
oihartzunen bidez, munduan era fisiko eta organikoan egotearen
islada da . Arkitektura paisaia bezala ikus genezake, baina baita
gorputzaren arte bezala . Ez dugu beraz obra berezi bat
habitatzen, urrunago edo gertuago dagoen etxe bat baizik .
Arkitektura obra bat, inguratzen gaituenaren eta intimitatearen
arteko harreman konzentriko eta selektibo bat da ."
Bisitaria gogoetara esertzen duen tenplu minimo honek,
arkitekturaren izaera sinbolikoa eta ikonikoa erabiltzen du .
Irudimen eta oroimenaren eremuan gertatzen diren kontzeptu
hauek, bisitariaren presentzia fisikoan oinarrituaz, esanahi
inmaterialen mundu sutil bat aurreratzen dute . Balusaz margotzen
den zurezko maketaren argazki subjektiboak, erakusketaren
kontestuan gertatzen zen efektua saiatzen du begiralearengan .
Garai eta gizarte anitzetan, bisitari ezberdinen presentziak
bateratu dituen prototipoaren efektua .
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Navarrok "Espazio hutsa, denbora etena" testua idazterakoan,
gizakia -arkitekturaren bisitaria, irudiaren begiralea- sistema
konplexu batean egoera fisikoak eta informazioa prozesatzen
dituen subjektu bezala definitzen du : "Gertu eta urrun
kontzeptuak sortzen diren harremanen araberakoak dira . Gizakia
era berean konplexutasun horren oinarrizko elementua da eta
biologikoki baldintzatua dago bere ahalmen pertzeptual, psikiko
eta organikotan . Gainezarketa anitz honek aide batetik
dibertsitatea, pluraltasuna, ideien jokoa eta beharrezko
mestizaia kulturala inplikatzen du eta, beste aldetik aldaezina
den giza baldintza organikoa ."
Muntaiaren barne argazkiak eragin ditzaken oroimenenen artean,
bi aukeratu dira : Erromako Panteoia eta Torres del Ríoko eliza .
Prototipoaren diametroak, arkitektura minimo baten eskala edo
zeinu handienaren eskala har ditzake : muntaia 2 .8m, eliza 8m,

5 6

Panteoia 43m . Panteoia muntaia baino hamabost aldiz eta eliza
muntaia baino hiru aldiz handiago dira . Navarrok aipatzen duen
mestizaia kulturalaren jatorriak ilustratzeko ikerlariek eraikin
hauen forma arkitektoniko eta esanahiari buruz idatzitako
erreferentzia batzuk baliagarriak izan daitezke :
Richard Senneten arabera, Erromako Panteoiaren handitasunak ez
du bisitariarengan gorputzaren extensio bat izatearen sentipena
ukatzen . Erromatarrek, geometriaren oinarriak giza gorputzean
ulertzen zituen irudimen grafikoa zuten : "Panteoiaren oinak
umbílicus bat du . Ajedrezean bezala erdiko karratuak garrantzi
estrategiko handia du . Marmol, porfirio eta granitozko zoruan
zirkuluak karratu alternotan kokatzen dira . Zirkulua inguratzen
duen karratu zentrala kupularen zehar zerua ikusten uzten duen
okulo azpian dago . Giza gorputzean, besoak eta aurkako zangoak
lotzen dituzten lerroak zilborrean gurutzatzen dira . Hatzen
muturrek laukiaren lerroak definitzen dituzte . Hau da karratua
zirkuluan inskribaturik duen Vitrubioren gorputza, Leonardo eta
Serliok Berpizkundean marraztua, eta Panteoiaren espazio
esferikoa gauzatzen duen legea ."
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Erromako Panteoia

K .o .118 .urtean eraikitako Erromako Panteoia, jainko erromatarren
aitzakian, inperioaren hiriburuan enperadoreak duen boterearen
zeinua da . Erromako fikzio zibikoak Adrianorengan zuen eragina
agerian gelditzen da . Sarreran M .Agrippa L .f .cos . III fecit
irakur daiteke, Marco Agrippa, Luzioren semeak, hirugarren aldiz
kontsul denak agindu zuen eraikin hau . Bisitaria nahasten du
testuak, Adrianok baino ehun eta berrogeita hiru urte lehenago
jasotako Panteoi zaharraren egilea aipatzen baitu . Panteoi
zaharra Agrippak eraiki zuen k .a .25 .urtean orube berdinean .
Panteoian, forma arkitektoniko eta bere esanahiaren arteko
sinbolismoa Vitrubioren Arkitekturaren Hamar Liburutan
dokumentatua dago . Vitrubio k .a .10-12 urtean 70 urte inguru
zituela hil zela uste da . Bere garaian, Augusto, Agrippa eta
beste agintari batzuk jasotako eraikin publikoen zuzendaritzan
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parte hartu zuela pentsa daiteke . Tenpluen konposaketaz eta
simetriaz idazten du hirugarren liburuko lehen kapituluan :
"Gorputzaren zentro naturala zilborra da ; besoz eta zangoz
zabaldurik etzandako gizakiari, konpasaren oin bat zilborrean
jartzen bazaio eta zirkulua marrazten bada, oin eta eskuen
ertzak ukituko dira . Zirkuluan bezala karratuan gertatuko da ;
oinetatik bururaino neurtuaz, eta neurria zeharka beso
zabalduetara igaroaz, luzera eta zabalera berdinak lortzen dira,
karratu perfektoa ." Tenplu zirkularretaz, zutabez inguratzen
direnak bakarrik aipatzen ditu laugarren liburuko zazpigarren
kapituluan, monopteroak eta peripteroak . Kupulari buruz idazten
duena bakarrik betetzen da Panteoian : "Peripterotan, barneko
hutsunea tenpluaren diametroaren erdia duen garaierako kupulaz
estaliko da ." Kupula eusten duen hormaren garaiera ere
diametroaren erdia izanik, kupula jarraituko luken 43 metroko
esfera imajinarioa sartuko litzateke Panteoian .
Juan Antonio Ramirezek, "Edificios y sueños" liburuan, oin
zentraleko eliza kristauak imitatzen duen prototipoa aztertzen
du . Torres del Rioko elizaren ereduan, irakurketa bateratu bat
ukatzen duten hainbat gainezarketa arkitektoniko nahasten dira .
Zati zaharrena XII .mende amaierakoa da . Oktogonoa, 8 metroko
diametroa duen kupula batek estaltzen du nerbadura islamikoz .
Hasera batean izan zuen okuloa, linterna oktogonal txiki batek
atertzen zuen . Okuloa ixten duen harrizko kasketea, mailadi
kiribilaren dorrea eta abside semizirkularra geroztik egindakoak
dira . Okuloa itxi ondoren, linternan sua pizten zen gauez
paisaian Santiago bidearen adierazle bezala, eta bertara
igotzeko eraiki zen mailadia .
1099an Jerusalem hartu zuten gurutzatuen transmisio kate
nahasiak azaltzen du elizaren forma . Salomon Tenplua hiru
espaziotan -ulâm/hekâl/debîr- egituratzen den eraikin
errektangeluar bezala deskribatzen dute testu biblikoek .
Gurutzatuen irudimen arkitektonikoan, Jerusalemgo lautadan
eraikia dagoen mezkita oktogonalarekin nahasten da . Erromatarrek
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k .o .70 urtean Jerusalemgo bigarren Salomon Tenplua eraitsi
zutenean hutsik gelditu zen lautada handian, Adriano
enperadorearen estatua bat eta Jupiterren tenplu bat eraiki
zituzten . Mendeetan lekua utzia egon zen, otoitzera joaten ziren
judutarrak ziren Tenpluaren lautadari garrantzia emango zioten
bakarrak . Persen konkista (k .o .614) eta Islamaren garaipenaren
ondoren (k .o .638), Haitzeko Mezkita jaso zen lautadan (k .o .691-
692) . Salomonen Tenplua edo Templum Domini, Haitzeko
Mezkitarekin identifikatuko dela eratortzen da XI .mende ondoren
gurutzatuen testuetatik . Eraikin oktogonal handiak barne
deanbulategi bikoitza du eta danbor zirkular batean bermatzen
den kupulak estaltzen du . Mezkitaren neurri handiak eta lautada
huts batean egoteak, hiriko beste eraikinen artetik bereizten
zuen . Erdi Aroko gizakien irudimenean disekzio grafiko eta
alusio zehatzak ez zuen gaur duen garrantzia, eta hiriaren beste
aldean dagoen beste tenplu zirkular batekin, Hilobi Santuarekin,
bigarren nahaste bat sortu zen . Erdi Aroko irudimenean bi
eraikinen arteko nahasketa hau oso erraza zen . Irudiaren
indarrak, esanahi eta oroimenaz baliatuaz, testu biblikoak
gainditu zituen . Erdi Aroko elizen irakurketa ikonologikoak duen
zailtasuna ez da esanahia atzematea, esanahien katea baizik,
konnotazio formal eta ideologikoen kate nahasia . Formen
esanahiek bizitza propioa dute, irudi eta lekuen
erakargarritasunak eraginda, oroimen kolektiboan grabatzen dira .
Nahasia da formak sinboloa edo sinboloak forma eragin duen
atzematea, ideia eta gertakizunen harreman zehatza jakitea .
Ideiak forma kutsa lezake, formaren eraginpean ideia bera aida
daiteke . Eliza asko ahozko edo idatzizko hizkuntzen transmisio
logikoa ukatzen duten leku bezala agertzen dira . Zentzu
sinboliko bat agertzen da formaren izaeran . Erdi Aroan eraikinen
forma arkitektonikoak irudimenean eta oroimenean zuen eragina ez
zen gertatzen gaur egun dugun antzekotasun terminotan . Forma
zirkularra (Hilobi Santua) eta forma poligonala (Haitzeko
Mezkita) antzeko terminoak ziren . Erdi Aroko kopia baten
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arkitektoa ez zen prototipoaren itxura errepikatzen saiatzen ;
tipoa, figura eta lekuaren oroimenean oinarritzen zen . Oin
zentrala duten Erdi Aroko hainbat eliza poligonal edo
zirkularretan, eskema formalen iraunkortasuna eta esanahien
eraldaketa irakur daiteke . Batzutan Jerusalemgo Hilobi Santua
oroitzea da asmoa (Nafarroan Torres del Ríoko Hilobi Santua,
Segoviako Vera Cruz, etab .) Ikuspegi formal batetik, Haitzeko
Mezkitak, Jerusalemgo eraikin garrantzitsuenak gurutzatuengan
eragindako irudiak esanahi nagusi hau kutsatzen du . Beste eliza
batzuk Haitzeko Mezkitaren irudiarekin Salomon Tenpluaren
oroigarri direla uste da (Nafarroan Eunate adibidez) . Jerusalem
kristauek XII .mende amaieran galdu zuten eta profanatu zitzaien
Tenpluaren berreskuraketa sinboliko bat dira Erdi Aroko oin
zentraleko hainbat eliza .





Adierazpena arkitektoaren extensio bilakatzen da honen gogoeta
gorpuztuaz . Arkitektoak bizitako sentipen eta gogoetak anotatzen
dira, proiektuetarako ideien biltegi bezala . Marrazteko unea,
egileak bizitako eszena deskribatzen da, eta adierazpenaren
aktore nagusi den Arkitektoa aztertzen da araketa
bibliografikoan . Egilearen presentzia, arkitektoaren jarrera
autodidaktak definitzen du . Arkitektoen bidaietako irudi guztiak
berezitasun honen adierazle badira ere, tesiak ez du bidaiaren
baldintzara mugatu nahi kapitulua . Bidaiatzeak eragiten duen
egoera pertzeptibo bereziagatik, figura metaforiko bezala
proposatzen da . Leku aldaketa ez da beharrezkoa arkitektoaren
presentzia hau gerta dadin . Eguneroko bizitzan marrazkia edozerk
proboka dezake, objektu batek, natura batek, ideia batek . . .
Aukeratu diren ereduak, proiektu baten kontestu profesionaletik
kanpo eginak badira ere, jaso duten ezagutza, gero egindako
proiektutan agertu da . Arkitektoen izaera, subjektibitate eta
asmoa aldakorrak dira . Adierazpen hauek, uneak, irudimenak eta
aurkikuntzak bereizten ditu . Marrazkiaren aitzakia edonolakoa
izan daiteke, marraztearen unea nola bizitzen den, edo zertarako
marrazten den, paperak agerian uzten du . Forma eta gaiaren
aldetik erabat anitzak badira ere, egilearen presentzia koadro
planoari garrantzia eman ez izanak definitzen du . Egileak ez du
hau kontuan hartzen . Bere gogoeten eremuan etenik gabe gertatzen
da marrazkia, hauen jarraipen bezala, erradiografia eran . Irudi
hauek, emaitza baten adierazpen baino, galdera edo gogoeta baten
zuzeneko eraiketa bat dira . Egilearen presentzia, adierazpen
grafikoaren terminologiari dagokio . Generikoki, paperaren
erabilera hau, proiektatzearen prozedura konplexuan, Arkitektoa
subjektuak egingo du .
Kapitulu honen araketak, irudi hauen esanahi eta edukietan
barneratzeko, alabeharrez, egile bakoitzaren izaera eta
esperientzia arkitektonikoak jasoko ditu . Arkitektoa, subjektu
generiko bezala, proiektuaren gogoeta partikularren behaketatik
eratorriko da . Testuan, aukeratutako adierazpen grafikoak
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egin dituzten arkitektoen hitzak osatuaz, hainbat adituren
erreferentzia bibliografiko bilduko da : Guillermo Bértolez,
Fernando Távora, José García Navas, Vassily Kandinsky, Paul
Klee, Rudolf Arnheim, Abbott Miller, Iñaki Abalosen eskutik
Merleau-Ponty eta Gaston Bachelard aipatuko dira, Kenneth
Framptonen eskutik Vittorio Gregotti eta Scott Gartner .

Sizaren apunteak denbora eteten du . Adierazpeneko unearen
sentipenak, proiektuek eragingo dituzten sentipenekin
harremanean daude egilearen presentzian . Maisutzat duen Távora
eta hidrofoileko bidaikideak, era figuratiboan adierazten ditu
apunteak . Marrazkiaren gaia, laguna duen arkitektoaren eredura
gerturatu nahia da . Egilearen presentzia ezagutza horren gogoak
deskribatzen du, galdera egin izanak, ez erantzunak : Como é por
dentro outra pessoa?

Pikionisek, arkitektoen erreferente mitikoa den Akropolira
igotzeko bidearen proiektua egin zuen . Lan horren ardura izango
zuela jakin baino hainbat urte lehenago, Attica marrazki
bilduman, haurtzaroan jolas leku izan zuen aztarnen eszenatokiak
irudimenean sortzen zizkion fikzioak jaso zituen . Hauen artetik
aukeratu da zaldia, garai berri batetik antzinako eszenatoki
batera gerturatzeak duen zailtasunaren zeinu bezala . Bere
garaiko artearen oinarriak ezagutzen dituen egilearen
presentzia, itxuraz errazegia den irudi batean gordetzen da .

Utzonek proiektatutako hain ezaguna eta hain enblematikoa den
Sydneyko Operaren ideian erreferentzia zapar bat dago .
Plataforma . Ikasle zela, Mexikora egindako bidaian ezagutu zuen
kontzeptu arkitektonikoa berrinterpretatzen du 20 .mendeko
monumentuak . Erabiltzaile berriak plataforma zaharraren gainean
jarri dituen eraikina azaltzeko, Utzonek bidai hartan egindako
eskemak erabili ohi ditu . Aurkikuntzaren edukia adierazi izanak
bereizten du egilearen presentzia .
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Sizaren bidaietako apunteen artean, bere maisu izandako Fernando
Távorari egiten dion apuntea, ikusmenaren eremukoa ez den
zerbait jasotzen duelako aukeratu da . Beste gehienetan,
arkitektura bat, espazio bat, eraiketaren bat izaten da
protagonista . Apunte honetan berriz, une bat, giro bat, situazio
bat isladatzen da . Denbora eteten duen anotazio bat . Denbora
eten eta marrazten duen anotazio bat . Távora eta bidaikideen
loa . Hidrofoilean, siesta moduko giro astun bat dagoela dirudi .
Marrazkiak guzti hau esaten duela da harrigarriena . Nola liteke
lerroa erabiliaz, formak baino, giro bat marraztea . Formak noski
daudela hartuta, aurpegietako hezurrak ikusten dira . Baina
formen adierazpenetik hareago, une borren giroa jasotzen da
paperean .
Hidrofoil bati, ontzi bati gertatzen zaion bezala, urak
balantzak eragingo dizkiola pentsa daiteke . Mugimendu honek

zailago bihurtzen du lana . Távora eta bidaikideek ez dituzte
begiak itxirik, lo daude . Ez da gauza bera . Guztiok saia
gaitezke pertsona bat begiak itxirik dituela marrazten . Loa
marraztea beste gauza bat da . Sizaren presentzia, marrazki hau
egiterakoan duen jarrera da aztertu nahi dena . Paperean
grafiatzen duen ezagutza, adierazten duenaren esanahia . Egoteak
sortzen dion kontzientzia .
"Esquissos de Viagem" bere bidaietako apunte bildumari 1988an
Bostonen idazten dion hitzaurrean, bidaiatzeko jarrera batetaz
arduratzen da :
"Bidaietako apunteekin bezainbeste ez dut beste inolako
marrazkirekin gozatu . Bidaiatzea suarekin jokatzea da, banaka
edo taldean . Denok uzten dugu atzean estres, asper, buruhauste
eta aurreiritziz betetako poltsa bat .
Era berean, erosotasun txikiz eta rutinaren erakarpen gaiztoz
osatutako mundu bat galtzen dugu .
Bidaiariak, ezagun edo arrotzak, bi taldetan bereizten dira :
miresgarriak eta jasan ezinak . Lagun on batek asko sufritzen du
mundua handia delako . Ezingo dugu berriro leku berdinera jo
esaten du nerbioso, begiak irteteko zorian .
Nik gauza asko sakrifikatzea atsegin dut, berehala erakartzen
nauen hura bakarrik begiratzen dut, maparik gabe paseatuaz,
aurkikuntza sentipen absurdo batekin .
Erroman, esplanada batean, arratsalde amaieran, margo
eskisitozko edari batekin era anonimoan esertzea baino gauza
handiagorik ba ote dago, monumentuak eta monumentuak ikusi
beharrean, alferkerian eroriaz?
Bapatean, arkatza edo bic-a irudiak fijatzen hasten da,
aurpegiak lehen planoan, soslaiak, argia, marrazten duten
eskuak . . . Marrak, hasieran beldurtiak, prezisio gabeak, geroago
zeharo analitikoak, azkarrak, geroago neketsuak, gradualki
garrantzia galduaz .
Benetako egun batean, begiek eta beren bitartez buruak itxaro ez
diren ahalmenak jaso ditzakete . Neurrigabe ikasten da .
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Ikasten duguna, geroago marrazten ditugun lerroen artean
nahasturik agertzen da berriro ."
Hainbat topiko erabili ohi dira Sizaren obra deskribatzeko :
portugesen saudadea, nolabaiteko orientaltasuna . . . Jakinmina
sortzen du bere izaeraren jatorriak . Bere lana, arkitektura eta
bizitza ulertzeko modu berezi baten poetikarekin identifikatu
ohi da . DPA 14 aldizkarian, Sizaren obra ezagutzeko Portugalera
joan zen Guillermo Bértolez arkitektoaren artikulu batean
nolabaiteko orientaltasuna defendatzen duen teoría irakur
daiteke : "Portugal iparraldeko arkitekturaren atzean,
protagonismo grinarik ez duen pertsona bat dagoela konturatu
nintzen . Fernando Távora . Bere arkitekturan azalpen erreza ez
duten balore batzuk aurkitu nituen . Hasteko, Portugalera,
Europako herrialde okzidentalena izateagatik, ez da guztiz heldu
okzidentaltasuna . Bere zibilizazio eta kulturan hutsuneak
gelditu dira, eta nire iritziz, nolabaiteko izaera oriental bat
dago tarte hauetan . Orientalak norberaren ezagutza, beste
ezagutzen aurretik jartzen du prozedura arrazoitura jo gabe .
Jakinduria, gauzen perspektiba mugatua agerian jartzen duen
edozer erabiliaz sortzen du, aldaketa, paradoxa, absurdoa,
kontraesana . Arrazoia bizitzaren alderdi bat besterik ez da .
Osatu egin behar da ."
Bartzelonako doktorego klase batean Sizaren presentzia Zen
jarrerarekin azaldua izan dela entzuna dut . Thomas Mertonek
jarrera horren definizioa egiten du "Ekialdeari buruzko
gogoetak" liburuan : "Jatorrizko gogoetaren egiazko ikusmena
intuizioz ohartzea da Zen helburua, gogoetari ezagutza
eruditoari baino garrantzi handiagoa ematea . Hizketarako forma
ez-arrazionalak edo koan esaera paradoxalak erabiltzen ditu .
Kontzientzia ez-erreflexibo bat, ez-autokontzientea, ez-
filosofikoa, ez-teologikoa . Zen kontzientzia ispilu batekin
alderatzen da . Ispiluak ez du inongo ego edo adimenik . Guztia
den bezala agertzen digu . Ez du adimen diskriminatzailerik ezta
autokontzientziarik ispiluak . Zerbait bere aurrean jartzen bada,
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ispiluak isladatu egiten du ; desagertzen bada, ispiluak
desagertu egiten du . . . Arrastorik utzi gabe . Loturarik ez izate
hori, ez-adimen egoera hori edo ispilu baten benetako ekintza
aske hori Zen ikusmen garbi eta ohartuarekin alderatzen da
hemen . Bereizteak, kategoriak antolatzeak, klasifikatzeak eta
behatzeak ispiluaren garbitasuna ukatzen du ."
Kointzidentzia besterik ez bada ere, ispiluaren eredua hartzen
du Sizak "Altzari bat diseinatzearen zailtasuna" testuan :
"Sakoneko ziurtasun batekin ase behar da diseinua, lasaitasunez,
ez egonkortasuna darion amaigabetasun batek inguruarekin kutsa
dezan -era honetan transformatzen da . Honela ez da arrotza
gertatzen eta ezer ez da arrotz bihurtzen, bapatean, espazioan
murgiltzerakoan, anonimo bilakatzen da . Objektu perfektoa marko
edo ornamenturik gabeko ispilu bat litzateke -ispilu puska bat-,
zoru baten gainean horma baten aurka jarria . Bertan pertsona
miope batek ere formak ohar ditzake, itzalen mugimenduak,
isladen isladak ."
Sizak diseinuaz idazterakoan, eremu inmaterial baten pertzepzio
inkontzienteaz hitz egiten du "Esentzia" testuan : "Nire ardura
nagusia diseinatzerakoan, aulki bat egiterakoan adibidez, aulki
baten itxura izan dezan da . Sakonean aulkiaren esentzia lortu
behar da, gorputzarekin duen harremana . Ohartuko duguna guztiz
berezia izango da, eta guztiz arrunta aldi berean . Perfekzio
gorena, bi ikuspegi hauek batzen direnean lortzen dela uste dut .
Objektuaren esentzia, oharkabean (era inkontzientean) jasotzen
den ezagutza instintibo bat da . Objektuaren substantzia ."
Orientaltasunak eman ditzaken kointzidentzia hauek aipatuta,
Siza eta Távoraren testuetan bilatuko dira egilearen presentzian
sakontzeko erreferentziak . Pessoaren eragina sarritan irakur
daiteke Sizari buruzko testutan, Távorarekin lotzen duen beste
erreferentzia izan daiteke . DPA aldizkariak Távorarekin izandako
"Nulla dies sine linea" elkarrizketak, horrela dio :
"Arkitektoak, gaur egun, erregistro asko erabili behar ditu .
Nolabaiteko batasuna mantendu behar da, baina era berean, leku

7 2 73

Alvaro Siza

Vila da Feira, Fernando Távora 1953

eta baldintza anitzetan lan egiteko gaitasuna behar da . Pentsa
dezagun Sizan . Holandan egin zuena, adibidez, Aldo van Eyck bera
baino Holandarragoa da . Guzti honetan, izaera portugesarekin
harremana duen nolabaiteko zoramen bat dago, Pessoaren
esperientzia da eredu hoberena . Poetaren heteronimoak, berez,
identitate baten nahiaren adierazpen dira . Pessoa Afrika
hegoaldean hezi zen, bere aita hango kontsul zela . Lisboara
etorri zenean, portuges izatea erabaki zuen . Garrett, Camóes,
etab . . . hainbat liburu irakurri eta portuges egin zen, lehenago
ingelesa zelako . Pessoan interes handia dut . Benetako aditua
naiz ; gaiaren inguruan bilduma on bat dut, gutun orijinalak,
olerkiak, argazkiak, eskainitako liburuak . Pessoak ez du
identitate bakar bat eraikitzen, kontraesanean egon daitezken
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Philadelphia, Fernando Távora 1960
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Río de Janeiro, Alvaro Siza 1982

hainbat baizik ; paradoxa hau aberasten du bere lanak ."
Sizaren proiektuan, Távoraren Vila da Feiran bezala, argazki
erakargarriena erabiltzailearen unea da . Apuntean jasotzen duen
unea . Hau da tesi honek bi arkitektoen artean proposatzen duen
harreman bakarra . Sizak Portuges bat agertzen denero, Pessoaren
presentzia aipatzen dela esaten dio Sol Alamedari elkarrizketa
batean . Joera topiko hau zertan oinarritzen den besterik ez da
saiatuko beraz, testuetan kointzidentziak bilatuaz . Sizak
"marraztearen garrantzia" testuan, eta aurrerago aipatuko diren

testuetan, Pessoak erabiltzen duen kontzeptu bat aipatzen du :
"marraztea oroimen inkontzientean historiaz kutsatua dago,
kalkula ezineko jakinduria anonimoaz ." Fernando Pessoaren
olerkitan sarritan agertzen da kontzientzia eta
inkontzientziaren arteko jokoa .

Ah, poder ser tu, sendo eu!
Ter a tua alegre inconsciencia,
E a consciência disso!

Tenho sono, náo durmo, sinto e náo sei em que sentir
Sou uma sensaçáo sem pessoa correspondente,
Uma abstracçáo de autoconsciência sem de qué,
Salvo o necessário para sentir consciência

Alvaro Siza

Siza eta Távora arteko harremana estua izan arren, hidrofoileko
apunteak, loaren unea bastearen galderarekin marrazten du .

Como é por dentro outra pessoa
Quem é que o saberá sonhar?
A alma de outrera é outro universo
Com que náo há comunicaçáo possível,
Com que náo há verdadeiro entendimento

"Denboraren iragana" testuan Sizak honela dio : "Lisboako hotel
batean, nire lana ezagutzen zuen ekonomista bat topatu nuen . Hau
esan zidan : Matosinhosko jatetxeari buruz publíkazio bat ikusi
nuen . Oso ederra da . Emango al zenidake autografoa? Eman nion
autografoa, eta zera esan nion : jatetxe hura oso zaharra da,
suntsitutako inguru batean dagoen objektu obsoleto bat -
zoragarria zen 1958an - . Niri ez zait hori irudítu -erantzun
zidan, haserre agian - . Pozten naiz . Izan al dezake 1992an
irekirik jarraitzen duen 1958 .go jatetxe batek, 1958an
diseinatuaren itxura? Egia da iritzi hura ez zela aditu batena .
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Arkitektura kritikari bat dataren bat ematen saiatuko litzateke,
1958 inguruko xehetasun edo idiosinkrasia baten arabera ; edo
buts egingo luke, esentzia ez ulertzeagatik, honek ez baitu
xehetasun, idiosinkrasia, gehiegizko sentikortasun edo
informazioarekin harremanik . Orain dela hogeita hamalau urte,
borroka sakon eta kolektibo batean murgildua nengoen, nirea,
nire gertuko edo urruneko lagun edo etsaiena den herrialdean .
Dena dela, proiektu batean guztiz kontzentratzen zarenean,
denbora eta espazioari oso atxikirik dauden gauzak galdu egiten
dira . Niretzat behintzat 1958an desagertu ziren, nolabaiteko
damuarekin, konturatu nintzenerako . Zahartzea, kontzentratzeko
ahalmena galtzea da, kontzienteago egotea, kontzientziaz
damutzea, inkontzientziaren kontzientzia izatea .
"Imaginar la evidencia" liburuan ere inkontzientzia aipatzen du :
"Boa Nova jatetxea, Matoshinosko udalak antolatutako lehiaketa
baten emaitza izan zen . Urte gutxi barru, ehunka metro hegorago,
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kostaldean beti, igerileku bat eraikitzea erabaki zuten . Nire
proiektuak naturak egindakoa osatzen zuen, halabeharrezkoak
ziren kontentzioak bakarrik eraikiaz . Bi proiektuetan, Frank
Lloyd Wrighten eragina dagoela uste dut . Garai hartan,
"Arquitectura" aldizkarian eta Bruno Zeviren "Arkitekturaren
Historia" liburuan hedatzen zen bere obra . Proiektuek
erreferentzia gehiago izan ohi dituzte helduago egiten diren
heinean . Eraginen arteko harreman hau, errepikatu ezin daiteken
une kreatibo bat da . Arkitektoak oroimena manipulatuaz egiten du
lan, era kontzientean batzutan, era inkontzientean la beti .
Arkitektoen lanen ezagutza, informazioa eta ikerketa, eta
arkitekturaren Historia, inkotzientean edo subkontzientean galdu
arte barneratu behar da ."
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Vasili Kandinskyk "artearen izpiritualtasuna" liburuaren
sarreran, antzinako Greziaren adibidea jartzen du iraganeko
aztarnen ezagutzak duen zailtasunaz hitz egiteko . Iragan diren
garaietan bezala sentitzerik edo bizitzerik ez dugula
azpimarratzeko : "Gogoeta greziarrak praktikan jartzearen
ahaleginak, adibidez, greziarren antzeko forma ez animatuak
besterik oz ditu emango ."
Dimitris Pikionisek 1951 urtean bere haurtzaroko jolasleku izan
zen Akropolirako bidearen paisaia proiektua basten du . 1935an
lekuak eragiten zizkion oroitzapenak idatzi zituen "Topografía
sentimental bat" testuan : "Zoru honetan paseatzen dudan
bitartean, kare-harri eta buztinezko erreinuan zehar bidaiatzen
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nuen bitartean, kare harria dintel batean transformatzen, eta
buztin gorria tenplu imajinario baten paretak margotzen ikusi
nuen ."
Pikionisen presentzia, iraganeko arkitektura bati bere garaia
ulertuaz erantzuten dion arkitekto batena da . Forma ez animatuak
saihestuaz, historian bidaiatzeko era bat .
Gaztetatik Giorgio de Chiricoren laguna, Pikionis arkitekto eta
pintore da . 1909an Parisera joan zen da Cézannen obra
ezagutzera . 1935 urtean, beste hainbat pintore greziarrekin,
arte modernoaren azalpenak jasotzen dituen "Hirugarren begia"
aldizkarian parte hartzen du . Bertan Kleeren Azalpen
Pedagogikoetako lerroen sailkapena argitaratzen da : hierro
aktiboa, 2/urratsez osatzen den lerro aktiboa, 3/azalera bat
inguratzen duen ertzeko lerroa, 4/lerro pasiboa . Sailkapen hau
aukera bat besterik ez zela ohartzen zuen Bauhauseko eskolatan .
Badira Kleeren hainbat marrazkitan beste lerro mota batzuk . José
García Navasek, "Dibujar después de 1910" liburuan Kleeren
marrazkietatik eratortzen ditu : "Esku batzuk marrazteko joera
erraza dute . Haserako urduritasun horretaz baliatzen da Klee
bere marrazki batzutan . Ziurtasun gabe egiten diren tanteo lerro
hauek, prozedura bat jartzen dute abian . Marrazki hauek beraz,
aldez aurretik erabaki gabekoak izaten dira . Lerro hauek ez dira
bozeto edo enkajatu lerroak . Nolabaiteko halabehar baten arabera
gertatzen da guztia . Berehala, haserako eragin hori menderatu
nahiak, lehen tanteo lerro horren zoria hausten du . Marrazkia
antolatuko duten lerro ziurrak agertzen dira gero .
Tanteo lerroak haserako urduritasun baten halabeharrak eragiten
ditu . Lerro ziurrak inguru bat definitzen du esanahia garbia ez
bada ere . Marrazkian erabakiak hartzera bultzatzen dute .
Oraindik ezezagunak badira ere, irudiaren azken antolaketan
parte hartuko dute . Lerro jakitunek atal batzuk definituko
dituzte irudiari zentzua emanaz . Irudia antzeman egiten da .
Lerro traketsa laburra eta maltzurra da, Kleeren ironía
erakusten du . Bere marrazki gehienetan agertzen da . Oso motel
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marrazten da, eta kemen handiarekin egin ohi da . Paperean
zulatzen da arrastoa utziaz, tanteo lerroaren arintasun eta
lerro jakitunaren ziurtasun ergelak nabarmenduaz . Ez da
harritzekoa Kleek erdibidean utzitako marrazkietatik berriak
egitea . Bere marrazki bakoitzak esperientzia berezi bat
gordetzen du, eta zori edo halabeharraren eremu hori guztiz
beharrezkoa da . Honek bermatzen du haserako aukeren aniztasuna,
paperean gertatzen diren gertaeren oparotasuna eta marrazleak
irudiaren xehetasunetan aurkitzen duen azken atsegina ."
Pikionisek, gai mitologiko greziarrak isladatzen dituen Attica
marrazki bilduma egin zuen 1940-1950 urte bitartean . Hauen
artean, zaldi baten marrazkia aukeratu da . Pikionisen
erreferentzia grafikoak gordetzen dituzten tanteo lerroak
direlako . Kontestu arkitektoniko horretan lan egiteak sortzen
duen ardurak exijitzen dituen egiazko lerroak direlako .
Akropoliaren garrantzi historikoak ez du Pikionis jarrera
akademizista zuzen bat hartzera behartzen . Zentzu honetan,
Kandinsky eta Klee erreferentzia bat dira . Formaren arazoa
honela azaltzen du Kandinskyk "Der blaue Reiter" liburuan :
"Gauzen barneko soinu askearen inpresioa behar badugu, kanpotik
lotzen duen zentzu praktiko utilitarioa kenduaz indartu egiten
dela ikusten dugu . Behatzaile objektibo ez tradizional batean
haur marrazkiek duten efektu berezia honela azaltzen da .
Praktiko-utílitarioa arrotza zaio haurrari, ohitu gabeko begiz
begiratzen du eta oraindik gauzak diren bezala onartzeko
ahalmena aldatzear du . Gero hasten da praktiko utilitarioa
ezagutzen, sarritan tamalgarriak diren esperientzia askoren
bitartez . Honela, edozein haur marrazkitan gauzen barne soinua
bere horretan agertzen da . Helduak, irakasleak bereziki,
haurrari praktiko-utilitarioa ezartzen saiatzen dira, marrazkia
azaleko ikuspegi batetik kritikatzen dute : marraztu duzun gizona
hanka bakarra da eta ezin du !bill, aulkí oker horretan ez dago
esertzerik, etab . Haurrak barre egiten du, baina negar egin
behar luke . Ahalmena duen haurrak, kanpokoa ezabatu eta barnekoa
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Harrizko marrazkiak Akropolirako bidean

jazten du efektua emango dioten formekin . Forma bakoitza
aldakorra da . Berezitasun berri eta azkarrak aurkitzen dira .
Oraingoz, haur marrazki on baten ikuspegi garrantzitsu bat
azpimarratuko dut . Haurrak indar oharkabe handi bat du
konposatzerakoan, bere lana helduaren maila berean (sarritan
gorago) jartzen da .
Adimen gazte bakoitzarentzako akademia bat dago . Ez dira hitz
tragikoak, gertatzen den zerbait baizik . Akademia azaltzen ari
garen haurren indar hori agortzeko medio ziurrena da . Dohai
handi eta indartsuena ere gelditu egiten du nolabait akademiak .
Dohai ahulenak ehunaka galtzen dira . Akademian hezitako
inteligentzia ertaineko pertsona bat, praktiko-utilitarioan
aditua izateagatik eta barne soinuaren zentzua galdu izanagatik
bereizten da . Honelako pertsona batek marrazki zuzen bat ematen
du, hila . Artistak, bizitzan zentzu askotan haurraren antzera
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ibiltzen denak, errazago entzuten du gauzen barneko soinua ."
Kleek ere zuzentasun akademikoaren kritika egiten du 1912 .go III
diarioan : "Oraindik jatorrizko oinarriak daude artean, bilduma
etnografikotan, etxeetan, haurren gelan aurkitzen dira .
Zalantzatiagoak diren heinean, gero eta adibide hobeak ematen
dituzte . Edozein korrupzio jasatetik babestu behar dira goiz .
Antzeko emaitzak ikusten dira adimen gaitzak dituzten gaixoetan .
Guzti hau, pinakotekek erakusten duten baino seriotasun
handiagoz aztertu behar da eraberritze bat lortu nahi bada . . ."
1920 urtean Kleeren Bauhausko eskolatan ikasle batek honela jaso
zituen Kleek marraztearen esperientziari buruz emandako
adierazpenak : "Hurrengo asteetan une guztietan marraztu behar
zenuke . Zure gustora . Hasteko asko marraztea beharrezkoa da,
aurreratzen ari garen susmoa izateko . Garrantzitsua da
arkatzaren aukera anitzak saiatzea eta lerroak oihal bateko
hariak iruten ari bagina bezala egitea . Marrazteko, ukimenaren

Akropolirako bidea, zorua
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zentzua erne eduki behar da . Hatzetan tentsioa behar da .
Arkatzarekin jolasten hasiko gara formak aurkitzeko etab . Ez da
azaletik marraztu behar, intsinuatuaz bakarrik, agerikoenak ez
diren gauzak marraztuaz . Gero, bereizgarri formalak
gainditutakoan, libreki erabiliko ditugu ."
Pikionisek, bere nota autobiografikotan, haurtzaroko gertakari
batzuk oroitzen ditu : "Margotzeko joera dirudienez oso goiz
agertu zen niregan . Honi ez diot harrokeriagatik ematen
garrantzia, haurtzaroan ezartzen diren oinarri izpiritualak
ilustratzeagatik baizik . Gogoratzen dut behin hanka lodiak
zituen buztinezko zaldi txiki bat eskuetan nuela zer pentsatu
nuen : Bai, zaldiaren hankak lodi eta itsusiak dira, baina ez
Iitzaidake atsegingo hanka meheak balitu . Arrazoiren bategatik
lodiak behar ditu . . . Buztinezko zaldi batek hanka lodiak behar
ditu . Beste behin, oso gizon apala zen osabarekin nengoela, asto
bat marrazteko esan zidan . Oso txalotua izan zen marrazki bat
egin nuen, baina egiazkotasun handia lortu banuen ere, asto
baten esentzia adierazten duen zerbait falta zitzaion . Gero
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Akropolirako igoera

osabak asto bat marraztu zidan, eta bere
trebea ez bazen ere, oharkabean jasotzen
Attica marrazki bildumatik zaldi hori aukeratu izana, aurrerago
esan den bezala, Pikionisek bere garaiko artearen inguruan
zituen ezagutzak ilustratzeko aitzakia bat da . Gogoan zuen
Akropolirako bidea eraikitzerakoan, leku maldatsuan jendeak
lurrera begiratzen duela eta, aukera hau erabili zuen ibiltariak
dibertitzeko : laukiak, zirkuluak, triangeluak, arraiak, haur
bat, beste haur bat, emakume bat, eguzkia, itsasoko olatuak,
tridenteak, haizearen espirala, lore bat, beste lore bat, hiri
zahar baten aztarnak, A letra, 0 letra -hainbat sinbolo eta
kontzeptu metafisiko konposatzen dira harri, losa eta
legarrarekin . Proiektua marrazki baten antzera eraikitzen da .
Obra publikoetako ministroari igorri zion gutunean, lanen
geldotasunari egiten zitzaizkion kritikak aipatzen ditu :
"dakizun bezala, ikuspegi teoriko zuzen batek ez du bermatzen
emaitza praktiko zuzen bat . Konturatuko zinen garrantzia duen
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irudia nirea bezain
dena isladatzen zuen ."

arazoa ez dela zer egiten den, nola baizik . Amaitutako lanaren
kalitatea a priori ezin dela determinatu, azaldu edo formulatu,
ez idatziz, ez viva voce, alegia . Emaitzak kalitate eremu zabala
izan dezake : behe mailako lan sinple edo mediokre bat izatetik,
mailarik gorena duen forma bakarra lortzeraino . . . zorua, euste
hormak, harrizko itxiturak, paisaia, zuhaitzak, landareak, etab .
Guztiak kontzeptu bakar bati erantzunaz antolatu behar dira
azken xehetasuneraino . . . Gaur egun, ikuskaketa arkitektoniko
bezala ulertzen den terminoak ez du zentzurik proiektu honetan,
inongo kontratotan azaldu ezin daiteken lanerako askatasun bat
behar da orube guztian zehar . . . Irudimen gabeko arkitektura hil
bat eman beharrean, arkitektura sentikor eta bizi bat emango du
prozedura honek . Arkitektura lan guztietarako balio du honek,
baina kasu honetan halabeharrezkoa da . Ikuspegi hau ez da
subjektiboa, objektiboa baizik, egiazko zentzu kultural bat egon
den leku eta garai guztietan horrela izan da . . ."
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1957an amaitu zen Akropolirako ibilbidea . Proiektuaren kalitatea
bisitari apal edo jende arruntaren jarreran nabaritzen zela izan
zen Pikionisentzako lorpenik handiena . Jende arruntaren ezagutza
kolektibo horren balioa 1937-40 bitartean Zagora eta Kastoria
irletako arte eta arkitektura herrikoia aztertu zituenean
ezagutu zuen : "Forma pertsona askoren artean egindako
ahaleginaren emaitza da . . . formak pertsonak harremanean jartzen
ditu sinbolo idealaren bidez ."
Sinboloa pertsonen esperientzian Rudolf Arnheimek sailkatzen
dituen kontzeptu pertzeptibo/intuitiboekin lotzen da : "Intuizio
pertzeptiboa adimenak mundua arakatzeko eta ulertzeko duen era
nagusia da . Adimen gazte batek, adibidez, etxe bat zer den
definitu aurretik, eguneroko esperientzian sarri agertzen den
objektu handi baten antzera jasotzen du intuitiboki . Eraikin
guzti horiek ezberdinak dira, baina antzeko zerbait dute, eta
antzekotasun hori da adimen behatzaileak intuitiboki jasotzen
duena . Hau da kontzeptu pertzeptibo izendatzen dudana . Halere,
haurraren adimenean garapen handi bat gertatzen da laster .

Zagora, Kastoria irletako arkitektura
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haur-eskolako zorua

Guztiz pertzeptiboak diren kontzeptu intuitibo hauek egonkortu
egiten dira . Estandarizatu egiten dira . Adimen gazteak honela
bere lehen kontzeptu intelektualak jasotzen ditu . Intelektoaren
kontzeptu egonkortu hauek giza gogoetan balio handia dute . Baino
kontzeptu intuitiboek duten berezitasuna galtzen dute . Azken
hauek aberastera eta aldatzera, irekiak daude . Ez dute kontzeptu
intelektualek gogoeta abstraktoan betetzen duten baliagarritasun
funtziorik ."
20 .mende hasierako artistek jatorrizko adierazpen erei emandako
garrantziaz idazten du Abbott Millerrek "oinarrizko eskola"
testuan : "Gizaldi hasieran, haurren ikusmen produkzioa eta
kultura ez-industrializatuetako helduek egindako objektuak
bereziki baloratuak izan ziren . Jatorrizko ikusmen esperientzia
primario bezala aztertu ziren . Artistek haurra eta jatorria
mediatizatu gabeko adierazpen iturri fidagarritzat hartu
zituzten : artearen haurtzarora leiho bezala . Berrikusketaren
teoria izenpean, artista eta antropologoek haurren marrazkiak
eta antzinako helduen lanak alderatu zituzten : haurraren arteak
herríen haurtzaroa eta artearen haurtzaroa arbasoetaraíno
berrikusten duen ideia ."
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Jorn Utzonek 1948an idatzitako "arkitekturaren esentzia"
testuan, irtenbide arkitektonikoak zein garaitan eta zein
baldintzatan gertatu diren ikertu behar dela dio . Kontzeptu
berdinak garaiaren baldintzapean aplikatzean dago esentzia hori :
"Guztia gurekin duen harremanean dago . Inguruaren eraginpean
gaude : neurri, argi, itzal, kolore, etab . . . Hirian edo mendian
bizitzeak erabat baldintzatzen gaitu, gela handi edo txiki
batean gauden . . .
Baldintza hauen aurrean dugun portaerak arrazoi inkontzienteei
erantzuten die, eta oso kasu berezitan -gertaera atsegin bat,
inguruko poza edo ondoeza- ohartzen gara hauetaz .
Honek izan behar luke gure abiapuntua : erreakzio inkontzienteak
kontziente bilakatzea . Baldintza hauetaz ohartzeko dugun
ahalmena eta guregan duten eragina landuaz, inguruarekin
harremanean egonda, arkitekturaren esentziaren bidea topatzen
dugu . Arkitekturaz dugun pertzepzioan sakondu nahi badugu,
arkitekturaren adierazpena edozein baldintzatan gizarte
egiturarekin lotzen dela ulertuko dugu . Arkitekturaren esentzia
naturako hazien antzera pentsatzen dut, naturaren garapenean
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dauden kontzeptu oinarrizkoenak arkitektoaren lanean funtsezkoak
izan behar lukete .
Mota berdineko landare edo zuhaitz izango diren hazietan
pentsatzen badugu, garapen baldintzak bain ezberdinak ez balira
eta garapen bakoitzak libreki gertatzeko ahalmenik ez balu,
organismo berdinetan bilakatuko lirateke . Baldintza
ezberdinetan, haz¡ berdinetatik natura ezberdinak sortzen dira .
Gaur bizi ditugun baldintzak iragan direnengandik zeharo
ezberdinak dira, baina arkitekturaren esentzia, hazia, berdina
da . Arkitekturaren ikerketak, guzti honen eraginpean jartzen
gaitu, eta eraikinek sortu diren garaiarekin zein harreman izan
duten arakatu behar da ."
1949an Mexikora egindako bidaian ezagutu zuen plataformaren
ideia Utzonek . Kenneth Framptonen arabera, ebaketa eskematikoak
1953an, geroago egindakoak dira . Bere hainbat proiektu
plataformaren kontzeptuan oinarritzen dira : "Sydneyko Operaren
proiektuan, oinarrizko ideia, plataformak eraikina laban batek
bezala ebakitzea zen . Plataformaren goialdean ikusleak artelan
amaitua jasotzen du ; behealdean prestatu egiten da . Plataforma
elemento arkitektoniko bezala erabilita oso interesgarria da ."
Bidai hartan ulertutakoa, 1962an "Plataformak eta lautadak :
arkitekto dinamarkar baten ideiak" testuan azaltzen du :
"Lehen aldiz Mexikon erakarri ninduen, 1949an egindako ikasketa
bidai batean . Han era askotako plataformak aurkitu nituen,
neurri eta izaera ezberdinetakoak . Haietako asko isolatuak
daude, naturaz inguratuta .
Plataforma mexikar guztiak inguruarekiko eta diseinuarekiko
sentsibilitate handiz jarriak eta eraikiak izan ziren . Indar
handi bat eragiten dute . Bisitariak oin azpian dituenean, haitz
handi bati darion sendotasun berbera bizitzen du .
Plataformaren erabilera bikain hau adibide askok erakusten dute .
Yucatango Uxmal eta Chichen Itza hiritan printzipio berdinak
jarraitu dira, naturazko inguru batean oinarrituta . Yucatan
lurraldea altuera jarra¡ eta definitua duen baso itxi batek
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estaltzen duen lautada bat da . Maiak, baratzez inguratutako
herrixka batzutan bizi ziren basoa soiltzen zen lekutan, beti
ere, zuhaitzen babes heze eta beroan . Ez zegoen bisual luzerik,
ezta gora edo beherako mugimendurik izaterik . Plataformaren
erabileraren asmakizunak, bere zorua zuhaitzen adarren maila
berean jartzerakoan, bizitzaren dimentsio berri bat eskaini zien
maiei, zituzten jainkoenganako miresmenari lotuaz . Plataforma
hauen gainean -ehun metro luze dira hainbat- eraiki zituzten
tenpluak . Hauetatik, zeruarekin, lainoekin, haizearekin eta
bapatean baso aspergarri izatetik lautada ireki izatera igaro
zenarekin harremanean zeuden . Artifizio arkitektoniko honi
eskerrak, paisaia guztiz aldatu zuten eta esperientzia bisual
berri honen handitasuna jainkoen handitasunarekin bakarrik
aidera zitekeen . Gaur egun ere, baso itxitik plataforma gaineko
espazio zabal irekira igarotzerakoan sortzen den sentipen
aldaketa zoragarri hori bizi daiteke . Eskandinavian etengabeko
eurite, laino eta iluntasunetik, berriro ere eguzkia sortzen den
unearen antzekoa da ."

9 4

Tatung kobazuloak, Pekin

Behin eta berriro agertzen dira bidaien erreferentziak Utzonen
lanean . Haitzulo erara, lur azpian zulatzen den Silkeborg
museoaren proiektua azaltzerakoan honela idazten du : "Museoaren
diseinurako inspirazioa hainbat esperientziatatik jaso dut .
Pekin mendebaldeko Tatung kobazulotan, ibaiaren ertzetako
haitzak zulatuaz ehunka Buda eta figura ezberdinentzako
hutsuneak ezagutu nituen ."
Utzonek Mexikon marraztutako lautaden eskemak, espazioa era
fenomenologiko batean bizitzen duen arkitekto batenak dira .
Presentzia fenomenologiko horren deskribapena lñaki Abalosek
idatzitako "La buena vida" liburuan irakur daiteke :
"Fenomenologoak bere bizipenen egia bakarrik ezagutzen duela
pentsatzen du ; hau dela bere abiapuntu bakarra -hemen
oinarritzen da bere subjektibotasun osoa - . Honegatik,
munduarekín harreman garbi bat aurkitu nahi du ; bere helburu
filosofikoa, analizatzea edo azaltzea baino, bizipenen
deskribapena egitea da . Subjektu honek, munduari eskaintzen
zaion subjektu honek, harriduraz lortzen ditu gauzen eta bere
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buruaren bizipenak . Kontzientzia isolatzeko era honek, ikusmen
arrazoituaren aurka, zubiak eraikitzen ditu mundua eta bizitza
bateratuaz -ni eta mundua, subjektu eta objektua - . Ez da ikusmen
inpartzial, barne begirada, edo ikuspegi zientifiko batekin
nahastu behar . Harreman era honetan, subjektua eta objektuaren
izaera eraikitzen da . Murrízpen eidetíkoa, fenomenoa eta
pertzepzioa harreman zuzenean jarriaz, aurreiritzi guztiak
ahaztuko dituen teknika bat da ; zentzu honetan, denbora
ezabatzen duen teknika bat da, ezagutzaren eta gizakiaren
historikotasuna parentesi artean jartzeko era bat, gauzen
izatera itzultzeko saiakera idealista bat, bizipen garbi batekin
lortuko genuke esentzia hori . Bizipen garbi hau, beste edozein
gerturaketa era saihestuaz, pertzepzioaz bakarrik baliatzen da
errealitatea jasotzeko . Fenomenologoak fenomenoa ikusten duen
eran, esanahiaren asmoak, gauzaren izaera jasotzen du : bere
ezagutzaren oinarrian intuizioa eta asmoa bat egiten dira .
Esperientziaren areagotze horrek denboraren etetea eskatzen du,
isolatzea, ahaztea, bizipenari bere garbitasuna itzultzea .
Begirada fenomenologikoak zentzumenaren fenomeno bezala
espazioarekiko harreman pertsonala areagotzen du . Bere buruaren
eta munduaren aurrean jartzen den indibiduoa, bere esperientzian
eraikitzen den gorputz sentibera, munduarekin eta gauzekin
dituen harremanak asmoz iruten dituen subjektua .
Gerturaketa era hau, gure oroitzapenen denbora gordetzen duen
gelditze bat da . Oroitzapenen denbora hori, era berean
atzerabegikoa eta autobiografikoa da : denbora indibiduala,
banako oroimena . Denbora fenomenologikoaren deskribapena beraz,
denbora bare eta gelditua da, parentesi artekoa, norberaldi
horren emaitza bezala, autobiografikoa, indibiduala .
Linealtasunik gabe noraezean dabilen denbora : denbora ez da
lerro bat, asmozko sare bat baízik . Merleau-Pontyren arabera
("Pertzepzioaren Fenomenologia" 1940), denboraren etenak
esperientzia areagotzen du . Bachelarden arabera ("Espazioaren
poetika" 1957) oroitzapenean, ametsean gertatzen da guztia .

9 6

Subjektu fenomenologikoak espazioaren esperientzia iraganaren
gogoratze eta oroimenekin eta orainaren zentzumen
esperientziekin lotzen du : iragan banako eta indibidual bat du .
Espazioa ez da Descartesen zientifismoak ulertzen duen eremu
neutroa, gauzen artean gure gorputza zentzumenen bidez,
estimuloz, erreakzioz, bektorez, gogoz eta afektoz zuzentzen eta
bideratzen duen ente bizi bat baizik . Gure subjektibitateak
jasotzen dituen fenomeno fisikotan polarizatzen den presentzia
protagonistak edozein asmo objektibo ukatzen du .
Proiektatzerakoan, metodo fenomenologikoak, aisialdian,
oporraldian sortzen den jarrera sentsorial berezia erabiltzen
du . Indibidualtasun sentsualista honen muga nagusiena eginbehar
kritiko eta jarrera politiko baten gabezia da . Gehiegizko
nostalgia literala, norberaldi etengabea eta ametsezko oroimena
da Bachelarden irakurleengandik egiten zaion kritika . Formula
fenomenologikoa ederregia da erreala izateko, bere eremua
elitistegia da, baldintza berezitan bakarrik gerta daiteke
baliagarria . Arkitektura -eta pure garaia- begirada
fenomenologikoaren inozentzi sofistikatua onartzeko, errealegia,
bortitzegia da ."

Aage Utzonen estudioa

97

Jorn Utzon



egilearen presentzia / Arkitektoa

Einar Utzonen estudioa

Utzonen arkitekturan baldintza autobiografikoek eta bidaiek
duten garrantzia, izaera fenomenologiko batek arrazoitzen duela
uler daiteke testu honen arabera . Gaztetan bere aita Aage eta
osaba Einarrengandik, bizitza osoan oroitu duen ezagutza jaso
zuen . Aage Utzon ontzi arkitektoa, Einar Utzon eskultorea, eta
Kopenhageko Arte Akademiako irakaslea . Kurbak hiru dimentsiotan
deskribatzeko maketaren erabilera oso arrunta da Utzonen
lanetan : "Ulertzen dut forma laukien ziurtasunaren alboan forma
kurboek duten arriskua . Baina forma kurboen munduak, arkitektura
errektangeluarrak emango ez duen zerbait lortzen du . Ontzi
oskolak, haitzuloak eta eskulturak dira honen froga ."
Einar Utzonen liburutegian, tradizio klasikoak baino interes
handiagoa sortu zioten eraikin eta formak aurkitu zituen : ikono
errusiarrak, eskultura afrikarra, urna greziarrak, arte
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txinatarra, altzari bereziak, arte eta arkitektura islamikoa, Le
Corbusierren Bilduma Osoko lehen liburuak .
Utzonek lekua fenomenologikoki bizitzen duen bezala, ikuspegi
arkeologiko batek beste era batera irakur dezake . J .E .S .Thompson
arkeologoak aldiz, beste ikuspegi batetik irakurtzen du gizarte
maia : "maiek zentzu kolektibo batean egituratzen zuten bizitza,
gizakia, natura eta jainkoak errito bidezko harremanean jarriaz .
Zeregin kolektibo honek antolatzen zuen gizarte maia,
indibiduoa, famili, komunitate, estatu eta kosmos mailako sarean
kokatuaz . Eliteak egitasmo hau ikuspegi guztietatik gidatzen
zuen . Gizarte eta ordena sakratuaren arteko eskaintza eta
irabaziak ziurtatuaz, sistemaren iraupena bermatzen zuen . Hiri
hauen bizitza agortu zenean, gune monumentalak oihanak hartu
zituenean, Jainko eta hauen ordezkarien agintea amaitutakoan
laborariek lortu zuten atsedenak ez zuen asko iraun . Bizitzak
izaera galdu zuen, gune monumental eta agintarienganako
zerbitzuak ematen zituen abantailak eta parte hartzea desagertu
ziren . Mundua herrixka baten neurrietara murriztu zen ."
Maiek eraikitako lautada haiek ez ziren edozein bisitari
igotzeko eginak . Gizarte egituratu batean agintzen zuten
soberano eta nobleen inguru hiritarra baizik . Hiri maiak ez
ziren gune monumental hauetara mugatzen . Laborantzan jarduten
zen jende arrunta, periferian antolatzen zen . Lautadaren
artifizioa eraikitzeko jende apalak eliteari egiten zion
zerbitzua ez da jarrera fenomenologikoaren irakurketa . Eragin
erromantikoa duen begirada europarrak, indibiduo askea
paisaiarekin harremanean jartzen du . Presentzia bakarti honen
sinboloa Caspar David Friedrichen pinturan ikus daiteke
adibidez .
Beste arkitekto batek, kultura maiaren inspirazioa, beste era
batera erabili dezake . Frank Lloyd Wrightek, adibidez, Chicagon
1893an mundu prekolonbinoaren inguruan egin zen erakusketatik
jaso zuen bere eraikin batzuetarako ornamentoa . Amerikaren
aurkikuntzaren laugarren mendeurrena ospatzeko antolatu zen
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erakusketa hartan, Yucatango Puuc hiriko eraikinetatik ateratako
igeltsuzko moldeak ikus zitezkeen . Molde hauek, Federico Arthés
arkeologoak hartu zituen garaian . Gaur, inguru maiaren
arkeologian ekarpen handienak, interpretaziorik egin gabe,
argazki eta marrazki bidez, Ian Graham adituak egin ditu .
Ezagutzen diren inskripzio maia guztiak formato handian
irudikatzera mugatzen da "Corpus of Maya Hieroglyphic
Inscriptios" bilduman, arte merkatu beltzak neurri handi batean
apurtu eta suntsitu duen ondasuna babestu nahian . Frank Lloyd
Wright inspiratu zuen Federico Arthés arkeologoaren biografia
ere idatzia du .
Arkitekturaren esentzia testuan Utzonek gizarte egitura eta
garai historikoak aipatzen baditu ere, munduan zehar jasotzen
dituen erreferentzia arkitektonikoen ezagutza, pertzepzio
espazial soilean oinarritzen du .
Kenneth Framptonek "Kultura tektonikoari buruzko ikerketak"
liburuan, forma transkultural eta metafora tektoniko bezala
aurkezten du Jorn Utzonen arkitektura . Kopenhageko Arte
Akademian jaso zuen heziketan arrazoitzen du bere jarrera
antiakademiko eta antiklasikoa . Proiektatzera baino, eraikitzera

bideratzen zen irakaskuntza metodoan, paisaia, klima, denbora,
materia eta teknikaganako sentipena garatzen dira .
Liburuaren sarreran, giza gorputzak arkitekturaz duen
pertzepzioaren inguruan definizio batzuk jasotzen dira :
"Leku eta kokapen kontzeptuek ingurua produkzio
arkitektonikoaren ardatz bilakatzen dute . Kontestuaren ezagutza
hau, bere eraldaketa arkitektonikoarekin gertatzen da . Gizakiak
harri bat jarri zuen lurrean ezezaguna zitzaion inguruan leku
bat ezagun bihurtzeko : gogoan izateko, aldatzeko ." (Vittorio
Gregotti, 1983)
"Esanahi arkitektonikoari buruzko azken teoriatako gorputz
esperientzia ezak, soin eta garun arteko alienazio filosofiko
bat dakar . Teoria arkitektoniko hauek, erreferentzia eta
esanahiean sakontzen dute, esanahia fenomeno kontzeptual bezala
ulertuaz . Esperientziak ulermenarekin duen harremana, mezu
kodifikatu batzuen ikusmen arazo izatera laburtzen da ; orri
inpresora muga daiteken begiaren funtzioa, arkitekturaren
presentzia fisikorik behar ez duen funtzioa . Gorputza, teoria
arkitektonikoan agertzen bada, analisi konduktista eta
ergonomikoen beharrei erantzuteko izango da . Gogoeta era honek
ez du gorputza eta bere esperientzia esanahi arkitektonikoaren
jatorrian kokatzen ." (Scott Gartner, 1990)
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Espazio piktorikoak, irudiak begiratzen ditugunean, hirugarren
harreman bat izan dezake gure espazioarekin . Ezberdintasunarena .
Koadro planoa kasu hauetan, bi espazio banaturen limite bezala
agertzen da . Lehio bezala . Ez zaigu gurea ez den espazio batera
igarotzeko adierazten, edo ez gara egileak bagina bezala
zuzenean espazio piktorikoan murgiltzen . Distantzia bat
eraikitzen da bi munduren artean . Gu ez garen Beste batzuk
behatzeak, distantzia bat eskatzen du . Horregatik hartzen du
koadro planoak lehio baten forma edo funtzioa .
Irudiko subjektuak eszena arkitektoniko itxi batean erakusten
dira . Arkitekturaren biztanleak proiektatzerakoan hipotesi
teoriko bezala duen dimentsio anonimoa erakusten da .
Adierazpenetako eszena itxiek, biztanlea aurkezten dute aktore
nagusi bezala, eta Bestea da araketa bibliografikoan nagusitzen
den gai teorikoa . Biztanle hau, arkitekturak eragiten dituen
sentipen fisikoak bizitzen dituen hipotesi bat baino
konplexuagoa da . Ziur aski, arkitekturaren behaketan ez du
arkitekto batek jarriko luken interesa jarriko . Hiria erabiltzen
ari den subjektu bat da, garraioak, lana . . . Biztanlearen
presentzia hau adierazteak, hiriak subjektu anonimo bilakatzen
gaituen hipotesiak, erakutsi egiten du biztanlearen figura
proiektuaren kontestuan . Giza figuraren adierazpena, gai bezala,
gizakiaren aniztasunera sarrera zuzen bat da . Biztanlearen
presentzia fisikoki adierazten duten ereduen analisiak, honen
inguruko galderak azpimarratzen ditu eta arkitekturaren
eremuarekin harremana duten beste gai batzuk aipatuko dira :
situazionistak, psikogeografia, azpiegiturak, trafikoa,
produktibismoa, akzio panoptikoa .
Hiriaren gogoeta eta Bestea subjektu hipotetikoaren araketa,
aukeratutako adierazpen grafikoen egileen hitzak, beste hainbat
adituren erreferentzia bibliografikoekin lotuaz egingo da :
Abdelhafid Khatib, Guy Debord, Colin Rowe, Kevin Roche, Gabriel
Ruiz Cabrero, Alberto Giacometti, Valeriano Bozal, Yves
Bonnefoy, Iñaki Abalos eta Juan Herreros, Kenneth Frampton .
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Smithson arkitektoek Nigel Henderson fotografoak hartutako
argazkiak erabili zituzten 9 CIAM bileran, langile klaseko
biztanlearen presentzia adierazteko . Atenasko Kartaren lau
kategoria funtzionalistak zalantzan jarri zituzten . Gizakia bere
etxearekin berehala identifika daiteke, baina ez hain erraz
hiriarekin . Gogoeta hauen garapenerako egin zuten "Patio and
Pavilion" erakusketan, biztanleari proposatzen zaion muntaiak,
bere presentziaren islada adieraziko duen itxitura metaliko bat
du . Biztanlea, eguneroko ikurretan identifikatuko da .

Oizaren marrazkia, Bilboko metroaren lehiaketarako proiektuaren
ikuspegi bat da . Hiriaren gogoeta, biztanlearen presentzia,
azpiegituren eta instalazio sareen metafora bezala aztertuko da .
Trafikoan murgildurik dabilen publikoak hiriaz duen begirada
azkarrak proiektua baldintzatzen du . Eraikina hirian ez da izate
isolatu bat : Parisko Operara ubide sare ezkututik txalupaz
egiten den sarrerak, BBV eraikinaren zimentua baldintzatzen duen
lur azpiko trenbidea oroitarazten du .

Sotak Bankunion Bulego eraikinaren lehiaketara aurkeztu zuen
proiektuko biztanlearen adierazoenak, kontenedore baten
erabiltzailea erakusten du . 60 .hamarkadan egin zituen proiektuen
maila abstraktuak, matrize erako espazio isotropo batean jartzen
du biztanle anonimoen kolektiboa . Hiriaren gogoetak, Bestea
aurkezteko era honek Alberto Giacomettiren obran dituen
oihartzunak, eta bulego eraikinen inguruan idatzi diren teoria
batzuk jasoko dira .
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1933-1947 urteetan ospatu ziren Congrès Internatinaux
d'Architecture Moderne bilerak, Le Corbusierren eraginpean
zeuden, eta hauetatik irten ziren La Charte d'Athènes testuan
biltzen diren artikuluak, 34 hiri europarren analisitik .
1953an Aix-en-Provencen egin zen 9 ClAM bileran lau kategoria
funtzionalistak, etxea-lana-aisialdia-zirkulazioa, zalantzan
jarri ziren . London East End auzoan Nigel Henderson fotografoak
hartutako argazkiak agertzen dira Smithson arkitektoek aurkezten
duten grafikoan . 2 .mundu gerrateak Erresuma Batuan utzi zuen
berreraiketa arazoaren kontestuan, pertsona eta lekua dira
finkatzen duten helburua . Hainbat gairen inguruan artikulu eta
kritika kultural polemikoak idazten dituzte : eguneroko bizitza
eta garaia, 2 .mundu gerratearen ondoren hirien berreraiketa,
kontsumo gizartea eta arkitektura modernoaren zentzua . Gizakiak
etxea nola erabiltzen, bizitzen eta bereganatzen duen da interes
handienarekin aztertzen dutena, habitatzearen artea bezala
izendatzen dute . Britainia Handiaren berreraiketa garaia 1960
arte, murriztasunak eta beharrak bereizten du . Baldintza
hauetan, medio mugatuenetatik, etekin handiena lortzea zen
helburua . Egunerokotasuna sustatzean aurkitu zuten klabea,
arazoaren gerturaketa hau as found bezala izendatuaz . Kontzeptu
hau Dada eta Surrealista mugimenduek aurkitutako trouvé
kontzeptuaren transformaketa zuzena da . Arkitekturan as found
ideiak behar ez den ornamentoa baztertzen du, egituraren
garbitasuna eta batez ere, materialen egiazko erabilera
bilatuaz : "Zuraren zurtasuna, arearen aretasuna" . Asoziazioen
joko surrealista konbinaketan hasten da, bildumaren eraiketan
jasotzea, bihurtzea, antolatzea (picking up, turning over,
puttig with) . Wyn Henderson, fotografoaren ama, Peggy
Guggenheimek Londresen zuen arte galeriaren arduradun izan zen
gerra aurretik . Nigel Hendersoni abangoardien informazioa erraz
heltzen zitzaion garai hartan . Gerratean piloto bezala ibili
ondoren, traumatizaturik, birziklatze programa batean hasten da
argazkia egiten . 1950 urtetik aurrera, Smithson arkitektoak
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sarritan joaten ziren Hendersonek Bethnal Greenen zuen etxera .
Bere collage eta argazkiekin, batera egiten zituzten
ibilaldiekin, ingurua beste era batera ikusten ikasten dute .
Lekuko kale bizitzaren zuzeneko esperientzia honekin hasi ziren
identitate eta talde kontzeptuetaz arduratzen : "Gizakia berehala
identifikatzen da bere etxearekin, baina ez hain erraz
hiriarekin . Identitatea oinarrizko behar emozionala da . Auzokide
izatearen zentzua, identitateak ematen du ."
Smithson arkitektoek langile klaseko kaleen bizitzaren oroigarri
bezala argazkia erabiltzeak, situazionistekin nolabaiteko
harremana du, Simon Sadlerrek, The Situationist City liburuan
esaten duen bezala .
Abdelhafid Khatib situazionistak, hiria arakatzeko metodo
psikogeografikoaren definizioa idazten du : "Situazionistak,
dituzten metodoekin, medio hiritarra eraberritzeko eta nahi
bezala aldatzeko gai sentitzen dira . Hirigintza, kultura eta

P .Smithson, E .Paolozzi, A .Smithson, N .Henderson
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honek bizitzan duen eraginarekin oso arduratutzat dagoen
jendeagandik laguntzarik jaso ez dugunez, azterketa labur bat
besterik ezin izan dugu egin, ia jolas pertsonal mailan
gelditzen den zerbait . Psikogeografia, medio geografiko batek
portaera afektiboan dituen lege eta eraginen ikerketa, Asger
Jornen hitzetan hirigintzaren zientzia-fikzioa litzateke .
Psikogeografiaren medioak asko dira . Lehenengoa eta
garrantzizkoena, gizarte hiritar batean egiten den deriba
esperimentala da . Beste medioak, ikuspegi aereo eta planoen
analisia, estatistika, grafiko eta inkesta soziologikoen
azterketa, teorikoak dira eta ez dute deriba esperimentalak duen
zentzu aktibo eta zuzen hori . Nahiz eta hauei eskerrak, ikertu
beharreko medioaren lehen adierazpen bat egitea ahalbidetzen
den . Gero, emaitzen arabera, adierazpen kartografiko eta
intelektual hauek aldatu egingo dira, konplexuago bilakatuaz ."

Stepney, Nigel Henderson 1949-1953
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Bethnal Green, Nigel Henderson 1950

Guy Deborden teoriaren arabera, deriba prozedura situazionista,
giro ezberdinak zeharkatzen dituen teknika bezala aurkezten da .
Izaera psikogeografikoa duten efektuen aurkikuntzarekin lotzen
da, eta portaera ludiko konstruktibo bat proposatzen du .
Deribara jarduten den pertsona edo talde batek, harremanetarako,
lanerako eta aisialdirako joan etorri eta ohiturak ukatu behar
ditu, inguruaren arabera aurkikuntzak egiteko . Alderdi
aleatorioak ez du garrantzi handirik : deribaren ikuspegitik,
hiriek erliebe psikogeografiko bat dute, gune korapilotsuei
irteera edo sarrera ematen dieten korronte, gune eta
zurrunbiloekin .
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1952an Parisen egindako ikerketa baten arabera, auzo hiritar bat
ez da determinatzen faktore geografiko eta ekonomikoekin
bakarrik, bere biztanleek eta beste auzoetakoek egiten duten
adierazpenarekin baizik . Indibiduo bakoitzak bizi duen Paris,
oso erradio txikiko marko bat da . 16 .distritoko ikasle batek
egiten dituen ibilbideen arrastoek, triangelu mugatu bat
irudikatzen dute : erpinetan, Zientzia Politikoen Eskola,
gaztearen etxea eta piano irakaslearen etxea .
Deriba baten iraupen arrunta, egun bat da, bi loaldiren tartea .
Irteera eta helmuga, denboraren arabera, berdin dira eguzki
orduekiko . Baina gaueko azken orduak ez dira deribarako
egokienak . Klimaren aldaketak ez dira oso eraginkorrak deriban,
guztiz eragozten duten eurite luzeen kasuan izan ezik . Ekaitzak
eta antzekoak aldiz, mesedegarriak dira .
Smithson arkitektoen helburuek, nolabaiteko harremana dute hiria
bizitzeko era honekin . Egiten dituzten proiektuetan, hiriak
eskaini ditzaken uneak diseinatzen dira .
Golden Lane etxebizitzen proiektuaren aurkezpenean, 1951-1952,
orubea bonbardaketek utzi zuten bezala erakusten da . Biztanleek,
horma zaharren tartean bizitzen dute hiria . Egitura berri batek
jaso egiten ditu solairutara kale berriak .
Londresko erdigunean, The Economist banketxearen eraikinak 1959-
1964, ibilbide berri bat irekitzen du hiriaren traman . Peter
Smithsonek, finantzen eszenatokiak hiritarrei eskaintzen dien
ibilbide publikoa barneratzen du 1999an marrazten duen
zirkulazio eskeman . Eraikinen trama zaharrak kotxeentzako bideak
definitzen ditu eta oinezkoentzako bideak lerro beltz etenez
adierazten dira . Proiektuak irekitzen duen ibilbide berriak
biztanleengan duen garrantzia, forma irregular beltz batek
adierazten du marrazkiaren erdian .
1952-55 bitartean, Londresko Institute of Contemporary Arts
eraikinean, hainbat arkitekto, artista eta kritiko biltzen
zituen The Independent Group taldea eratu zen . Irakurketak,
eztabaidak eta erakusketak antolatzen zituzten bileratan .
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Biztanlearen presentzia fisikoa eta habitatzeari buruzko gogoeta
erakusketa berezi batzutan isladatu zen . 1953an, Alison+Peter
Smithson arkitektoek, Nigel Henderson fotografoak eta Eduardo
Paolozzi artistak, "Parallel of Life and Art" erakusketa
antolatu zuten . Zuri-beltzean, taldeak bildutako ehun argazki
baino gehiago antolatzen zituen . Arlo ezberdinetako gaien arteko
loturak proposatzen ziren : biologia, kirola, argazki aereoak,
arkeologia, geologia, kultura zaharrak, arte modernoa -Dubuffet
eta Pollock . Irudiek azalpen labur batzuekin zapaitik zorura
ICAko aretoaren espazioa betetzen zuten . "Erabiliko den metodoa
argazki handituen gainezarketa izango da . . . Irudi hauek ez dute
arrazoiketa jarrairik eskainiko . Arte eta teknika ezberdinen
arteko zeharreko harreman gurutzatuak baizik . Erlazio eremu
zabal bat irekiaz, analogia anitzak sortuaz ." Harremanen jokoan
parte hartzera behartzen da bisitaria .
Bisitariaren presentzia hau, Smithson arkitektoen kasuan,
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InommoRmmffl

biztanlearen presentziarekin nahasten da . Erakusketa hauen asmoa
ez da instalaziotara mugatzen . Arte adierazpen bezala, garaiari
loturik daude, eta eragiten duten gogoeta aretotik irteten da
bisitariengan, biztanleengan hirira . Smithson arkitektoek
sarritan adierazi zuten Nigel Hendersonekin beste era batera
begiratzen hasi zirela .
Fotografoarengan gerrateko piloto esperientziak utzitako
eraginaren inguruan ez da testurik aurkitu . Baina, begirada
berri horretan mundua airetik ikustearen ekarpena dago .
Erakusketan argazki aereoak daude . 20 .mende amaierako gizakiari
ezaguna gertatzen zaion begirada hau berria zen hasieran .
Le Corbusierrek mundua airetik ikusteak ireki zion dimentsio
berriaz hitz egin zuen . Bere hainbat proiektu ez dira
arrazoitzen bestela . 1936an egindako Rioko hirigintza plana, edo
Argelerako Obus plana adibidez . Hiriaren ikuspegi hauek airetik
dira zilegi . Le Corbusier eta Saint-Exupéryk Argentina airez
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Parallel of Life and Art, 1953
Justin Henderson erakusketan/NH

batera zeharkatu zutela uste da : "Gizakia eskala kosmikoan
epaitzen da hegazkinetik, leihatilak ikerketarako tresna balira
bezala, gure historia berriro irakurriaz" utzi zuen idatzia
pilotoak 1939an .
Hendersonen begirada "Parallel of Life and Art" erakusketan
ekarpen nabaria da . Fotografoak inaugurazio ekitaldian azaldu
zuen lau taldekideek garatutako lan estetika eta argazkien
aukeraketa metodoa, André Malrauxren musée imaginaire kontzeptua
gogoratuaz : "Gure museo imajinarioen artean, irudiak gurutzatzen
jardun gara ."
Hiru urte geroago, Henderson, Paolozzi eta Smithson arkitektoek
"Patio and Pavilion" instalazioan kolaboratzen dute This is
Tomorrow erakusketan . Londresko Whitechapel arte galerian,
pintare, arkitekto eta eskultorez osatutako hamabi taldek
aurkezten dituzte lanak . Peter Smithsonek instalazioa
"oinarrizko giza beharrei erantzuten dien habitat sinboliko"
bezala azaltzen du . Antolaketa oso sinplea da, pabiloi bat
gordetzen duen patio edo espazio itxi bat . Patio eta pabiloia

Patio and Pavilion, 1956
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behar ditugun gauzak sinbolizatzen dituzten objektuz hornitzen
dira . Poliesterrez estalitako zurezko aterpe sinplea, panel
isladakor sinple batzuekin inguratzen den langa edo patioa,
oinarrizko behar unibertsaletaz mintzatzeko saiakera bat baino
gehiago zen . Taldearen lankidetzari forma emateko era bat ere
bazen . "Parallel of Life and Art" erakusketako irudien
antolaketan bezala, hemen ere bisitariaren jarrera instalazioan
erabakikorra da . 1990 urtean, instalazio hau berriro eraiki zen
"The Independent Group : Postwar Britain and the Aesthetisc of
Plenty" erakusketarako : "Patio and Pavilion gure lanerako
programa bat zen, lankidetza jarrera berri bat : eraikin baten
janzkera, lekua, habitatzearen artea . Kontsumo gizartearen lehen
urrats haietan kokatzen ari ginen, beste balore eta atseginak
eskainiaz . Pabiloiaren teilatu gardena Nigelen as found eremua
zen, patioaren arezko zoruan, Nigel eta Eduardoren objektu
bilduma erakusten da, inguruko islada hormek edozein bisitari
lekuko biztanle bezala barneratzen dute, as found artearen
adierazpena lortu zen ." Bilduma bateko elementuen banakotasuna
gordetzea Smithson arkitektoek arkitekturan as found estetikan
garatu zuten kontzeptua da . Bilduma, bildutakoaren eta
biltzailearen arteko antolaketa eta harremanen zentzuan . Taldeak
lankidetzan zuen egiazkotasuna frogatu zen erakusketan . Smithson
arkitektoak Dubrovniken 10 .CIAM bileran zirela, marraztuak utzi
zituzten planoetatik eraiki zen "Patio and Pavilion ", Nigel eta
Eduardok artelanekin habitatu zezaten . Smithson arkitektoek
eraiketa giza beharren habitat sinboliko bezala saiatu zuten -
espazioa, babesa, eremu pribatua . Objektuek giza aktibitatearen
kategoriak adierazten zituzten : gurpilak mugimendua eta makina,
eskulturak kontenplazioa, eta Hendersonek argazkiekin egindako
"Head of a Man" (1,59x1,21m Londres, Tate) collage handiak
gizakia izate konplexu amorfo bezala adierazten du .
Inguruko isladen langak bisitaria biztanle bilakatzen zuen .
"Parallel of Life and Art" erakusketan bezala, bisitaria
harreman eta analogia pertsonalen joko batera gonbidatzen zen,
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irudi eta objektu zatikatuzko bilduma baten sujerentzien
laguntzarekin . Ikuspegi honetatik, "Patio and Pavilion" eremu
anbiguo bat zen . Bi erakusketak printzipio unibertsalak
ilustratzen saiatzen dira, baina bisitariaren subjektua jokoan
jarriaz . Eszenatokien diseinuak bisitariak instalakuntzan
sartzen ditu bildutako irudi eta objektuen arteko harreman eta
irakurketa pertsonalak aurki ditzaten .
Tesiak adierazpen grafikoarekin eta proiektuarekin harremanean
proposatzen dituen hiru subjektuak, begiralea edo Nia, egilea
edo Arkitektoa eta biztanlea edo Bestea, Smithson arkitektoek
1999ean berreraiki zen "Patio and Pavilion" erakusketan hartzen
duten argazkian batzen dira, presentziaz gogoeta egiten duen
joko berezi batean . Argazkian, begiralearen presentzia (A+P
Smithson), egilearen presentzia (A+P Smithson) eta biztanlearen
presentzia (A+P Smithson), pabiloiaren isladazko itxitura
metalikoari esker, gurutzatu egiten dira .
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Bilboko metro lehiaketara Oizak 1988an aurkeztutako proiektuaren
ikuspegia, hiriaren gogoeta edo Bestea, azpiegitura eta
instalakuntzen metafora bezala ilustratzen duelako aukeratu da .
Arkitektoaren hainbat proiektutan, biztanlearen presentzia,
zerbitzu nagusi hauen erabiltzaile bezala gauzatzen da .
Biztanlea, metroko azpiegituraren erabiltzaile bezala, hiriko
instalakuntza horniduren garrantzia azpimarratzen duen
perspektiba ebaki batean erakusten da .
Oizaren proiektu mirestuenera joko du testuak, Madrilen
70 .hamarkadan jaso zuen BBV eraikinera . Proiektu honetan, hiriko
azpiegiturek (Atocha-Chamartin lur azpiko trenbidea eta
Castellana errepideko trafikoa) eta instalakuntzek eragin
erabakikorra dutelako . Trafikoaz idazteko, Colin Rowe, Kevin
Roche eta Gabriel Ruiz Cabreroren erreferentzia batzuk erabiliko
dira . Lur azpiko trenbideak eta instalakuntzek proiektua nola
baldintzatzen duten, Oizaren lankideen hitzetatik jasoko da .
San Fernando Arte Ederretako Akademiak emandako beka batekin
1947an Estatu Batuetara egindako ikasketa bidaian ikusi zuen
Oizak hiria azpiegitura eta instalakuntza sare bezala : "EEBBak
jendea behatuaz bidaiatu nituen . Itzultzerakoan trafikoa zer den
ulertua nuen, han konturatu nintzen trafiko arazoak konpontzeko
kable elektrikoak ez urtzea zela lortu beharrekoa, arazo bat
konpontzeak beste asko planteatzen ditu . . ."
Madrilgo Arkitektura Eskolako Proiektuak Sailak argitaratutako
"Banco de Bilbao Sáenz de Oiza" liburu amaieran, Oiza berak Ehun
liburu hoberenak . . . testua idazten du . Bertan Colin Rowe
arkitektura kritikariaren Ciudad Collage liburua aipatzen du :
"Liburuak dituen hitzak baino gehiago dira nik idatzitako
oharrak ; horrenbeste irakurtzeaz txikituta daukat, irakurtzen
dudanero gauza berriren bat ohartzen dut . Harrigarria da . Rowek
idatz ahal zezaken libururik sakonena da . Zein zehatza . Zein
argia . . ."
Hiriaren azpiegituren ikurren bila, Roweren liburura jotzen
badugu, Excursusean aurkituko dugu Oizak EEBBetan aurkitutako

1 2 0

"Ciudad collage", The Strip
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begirada horren ilustrazioa . Liburuaren atal honetan, hirigintza
collage bat eginaz, hainbat objets trouvés eragile, atenporal
eta halabeharrez transkultural gehitzen ditu . Nostalgiaren
tresna ekoizleen artean 1 eta 2 irudiak : Las Vegasko The Strip
eta petrolio plataforma bat .
Javier Vellések, BBVri buruzko liburuan, eraikinak zein eragin
dituen saiatzen du . Kevin Rochek 1967an New Havenen eraikitako
Knights of Columbus gunea da eraginetako bat . Kevin Rochek
kontuan du hiri handietako biztanleak autobidetik abiada handian
jasotzen duen irudia . Arkitektoak, errepideko biztanle edo
erabiltzaile bezala gertatutako esperientzia batekin arrazoitzen
du gainera Knights of Columbus . Francesco Dal Cok, Electa
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argitaletxearentzako baldintza honetaz galdetzen dio : "igarotzen
den kotxe bateko publiko batek begiratzaile bezala eraikinaren
konfigurazioan duen eragina aipatu dugu . Zure beste hainbat
eraikinetan agertzen den bereiztasun bat dela uste dut : lasterka
eta oharkabean dabilen publiko baten arreta erakarri nahiak
diktatzen dituen irtenbide formalak direla alegia, egunero
kontsumitzen dugun irudi andanaren azkartasunari inposatzeko
ahalegin bat . K .R . : Atsegin ala ez, irudien eremuan sartzea oso
zaila jartzen duen errealitate batean lehiatzen dugu, eta
jendearen pertzepzioa, kudeatu behar dituen irudien aniztasunak
baldintzatzen du nagusiki . Batzutan, inposatzea aukeratzen dut,
bereziki autobide, kotxe eta igarotzearen uneak eragina
dutenean . Eraikin batzuen pertzepzioa, autobide edo
aparkalekutik bakarrik gerta daiteke, beraz, hauen publikoa
gurpil gainean dabil orduko 55 millatara, une labur hori du
eraikina ikusteko, bere kontzientzian eraikina hiru edo lau
segundutan proiektatuko da agian . . . Knights of Columbus gunearen
proiektua heldu zitzaigun garaian, Massachusetts Unibertsitatean
genuen bulegoa, Amhersten, eta maiz joaten nintzen kotxez .
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Knights of Columbus gunea

Knights of Columbus dorrearen eraiketa
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Errepideak Springfield hiria ibai albotik, azkenik zubi bat
zeharkatuaz igarotzen du . Ibaiaren beste aldean, lau kebide luze
altzairuzko egitura baten bitartez loturik zituen energía planta
bat zegoen . Sarritan igaro ondoren, lau zilindro haien indar eta
formak eta haien tarteko altzairuzko zubi lanak guztiz
erakartzen ninduten . Knights of Columbusen enkargua ]aso
aurretik, lau zilindro altzairuz loturik zituen eraikin garai
baten eskema marraztua nuen . Irudiak guztiz erakarri ninduen ."
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Madril errepide radial eta uztai konzentrikoen sistema bezala
eskematizatzen duen irudiko ardatz bat da Castellana etorbidea .
BBV Castellana etorbide ertzean, bi errepide nagusi maila
ezberdinean gurutzatzen diren korapilo alboan egoteak,
eraikinaren ikuspegi aldakor eta azkarrak eskaintzen ditu
trafikoan murgildurik dabilen publikoarentzat .
BBV amaitu eta hurrengo urtean, 1982an, Gabriel Ruiz Cabrerok,
Madrilgo trafikoaz idazten du Arquitectura aldizkariko 235
alean, "Las holandesas perdidas . Elogio de la M-30" artikuluan .
Era komikoan bada ere, Colin Rowe, Kevin Roche eta Oizaren
gogoetan dagoen trafikoaren arazoa ilustratzen du . Bestea
subjektu hipotetikoa, Ni askoren batuketak ematen duen subjektu
indefinitu bat da . Pertsonaia konkretuen esperientziek
(autobideetako Kevin Roche edo Holandar gidarienak),
azpiegituraren errealitatea aurkezten dute . Klabe
arkitektonikoan lehenak eta klabe komikoan hurrengoak :
"Udaltzaingoak M-30 errepidean bi holandar erreskatatu zituela
esaten da . Autopistan irten ezinik ordu asko zeramatzatela esan
zieten poliziei esnatzerakoan . Furgonetaz Madril eten gabe
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gurutzatzeko asmotan, iparretik hegora ahalik eta azkarren
iristekotan . Poliziaren informeak, testu hauen ohizko termino
hotzetan, uztai erako zirkunbalaketaren promesa egiten duen
zulozko zig-zag bide honek bidaiariengan eragindako nahasmenaz
idazten du . Madrilek uztai konzentriko eta errepide radialen
eskema osatu behar du . Emaitza onekoak izan dira hainbat irteera
kale . Gran Vía, Castellana etorbidearen luzapena, biak radialak,
edo Plaza de España-Bailén-Viaducto-S .Francisco uztaia . Nahiz
eta poliziek holandarrei azalpen hauek eman zizkieten, informeak
ez ditu idazten, beste tono batean irakurtzen dira . Andaluziako
irteera aurkitu gabe, mugimendu pendularrean hainbat aldiz ibili
zuten M-30 . Honela, galdurik, arratsaldeko seietara heldu ziren,
afaltzeko ordura, eta arazoa patxadan hartzea erabaki zuten .
Arzenera alboratu, eta furgonetan "sandwichak" eta hozgailuko
garagardoak hartzen has¡ ziren . Afari oparoaren ondoren erretako
purotxoak eragindako digestio atsegin eta optimistari esker,
egoeraren alderdi komikoa ikusi zuten . Gero, era alaiago batean,
berriro errepideratu ziren disfrutatzeko asmoz . Bazekiten M-30
izan zitekela bidaiaren unerik onena . Horrela izango zela .
Hemendik aurrera -adierazi zieten holandarrek poliziei-
Andaluziara jadanik irten nahi ez zutenez, autobideko bidaia
ordutan luzatu zen . Irudi erakargarrienak erretinatik igaro
ziren berriro . Lau isuriz estalitako etxetxoen koloniari M-30
errepideak kalea zeharka nola ebakitzen zion . Etxetxoen atzetik
agertzen ziren multinazionalen eraikin harroak . Artalde eran
eguzkiari begira, bloke ireki, paralelo eta estuen hiria ikusi
zuten . Garai ezberdinetako zubiak zeharkatu zituzten :
trenbidearen burdinezkoa, adreiluzkoa, harrizkoa, zubi
erromatarrak eta zubi zintzilikatuak, modernoa eta optimista
izan nahi zuen garai baten hormigoizko zubiak . Tren azpitik
igaro ziren, geldirik zegoen iba¡ bat ikusi zuten . . . Behin eta
berriro, ezagutzen zituzten ikuspegi gogoekoenak gozatu
zituzten . Ilun nabarra bereziki ederra izan zela esan zuten .
Neguko egun hartan, eraikinak piztu egin ziren, adreilu eta
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beirateek tono ezberdinetan dizdiratu zuten . Guztia eguzkia
bereganatzen zuen poluzio lodi eta estetiko batean zegoen,
atmosfera geldo urdin, ubel eta horitik gris batera besarkatzen
zuen paisaiak . Azkenik guztira hedatu zen gris honetan, lanpara
halogeno lirain eta lerrokatu potenteak nagusitu ziren
pizterakoan . Galaxia ordenatu bat eratuaz, orduko ehunera
gidatzen zituen bidaiariak . Existentziak amaitu zitzaizkienean,
bidaiaren nekeaz, M-30 errepideak menderatuta, lotara alboratu
ziren . Egunsentian, esnarazi zieten polizia kotxeen argi birakor
urdinek, "boite" erako amaiera bat lortu zuten furgonetaren
kabinan ."
Trafikoaren arazoa, ikuspegi erromantiko eta ekologikoak
ukatuaz, proiektatzen den hirian faktore eraginkor bezala
defendatzeko idatzi zuen Gabriel Ruiz Cabrerok testu hau, BBV
eraiki eta berehala 1982an . 1986an, Oizak M-30 alboko
etxebizitzen lehiaketa irabazten du . Trafikoaren arazoa
proiektuan bi azal proposatuaz barneratzen da . Autobideko
ikuspegiari garrantzia emanaz, lehio txikiz zulatzen den bolumen
ertsi bat erakusten da hiriaren aide honetara, Kevin Rochen
inposaketa estrategia jarraituaz . Eraikinaren forma helikoidalak
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M-30 etxebizitzak, 1986
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gordetzen duen barne espazio intimoan, M-30ren ezkutuan,
biztanleen eguneroko bizitza konposizio elementu bihurtzen da,
lantegi, biltegi, terraza eta lorategiekin .
Oizak, haseran aipatu den BBVri buruzko liburu monografikoan, La
actitud creadora, el proyecto de arquitectura como realidad
técnica y simbólica testuan, Colin Rowe aipatzen du berriro
hiriaren definizioa egiteko : "Arkitektura kritika liburu
onenetarikoa, Colin Rowek idatzitako "Ciudad Collage", Italo
Calvinoren "Las ciudades invisibles" eta gero, ezagutzen dudan
hirigintza tratadurik hoberena da niretzako . Colin Roweren
liburuan, hiritaz, zati batzuk besteekin gain ezartzen diren
collage bezala hitz egiten da . Fenomeno hiritarrak elkarren
artean itsasten dira . Hiria palimpsestikoa da zentzu honetan :
zati batzuk berriagoekin gain ezartzen dira, eta beti gelditzen
dira aurreko egoeren aztarnak . Aberasgarria da hiria, denboran
zehar uztartzen diren egitura konplexuen pilaketa bezala, atalen
muntaia edo gain ezarketa erara ikustea ."
Colin Rowek erabiltzen dituen hainbat irudiren artean, Parisko
Operaren grabatu batek BBVren lur azpia oroitarazten du
bereziki . Ubide sare nagusitik, ezkutuka, pertsonaia
garrantzitsuren bat dator Operara txalupaz . Garnierren
eraikinak, sotoan lotura hau du . Opera ez da ikusten den
eszenatoki hiritarra bakarrik, hiriko azpiegiturekin
korapilatzen da . Colin Roweren arabera, "Zer da lehenago,
zerbitzailea (azpiegitura) edo zerbitzatua (eraikina) ?"
BBVren lur azpia, AZCA izendatzen den orubea, Chamartin-Atocha
trenbideak zeharkatzen du . Eraikina, tunela ikutu gabe, bi
albotara zimentatu beharra zegoen . Bi pila bidez, trenbidea
saiesten duen zubi bezala egin zen oinarria, igarotzen diren
trenen bibraziorik jaso gabe . Hormigoizko zubiak 6 solairu ditu,
eta bakoitzak 5 solairuko azpiegitura bat jasotzen du (30
solairu guztira) . Hauetatik bi, eraikinaren instalakuntzak
antolatzeko erabiliko dira .
Javier Vellések, Madrilgo proiektuak saileko zuzendari Gabriel
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BBV / trenbidea, egitura
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Ruiz Cabrerok eskatzen dion artikuluan, BBVren konplexutasuna
menderatzerik ez dagoela aurreratzen du -nik baneki . . . arazo
guztia Oizaren buruan zegoen- . Oizaren estudioan parte hartu
zuen Alfonso Valdésen hitzak jasotzen ditu : "BBV eraikinean,
funtzio, egitura, zerbitzu eta eskala arazoei, artefakto
integratzaile organiko batekin ematen zaie irtenbide . Artefakto
integratzaile bat, izate bizi bat da : forma metabolismoarekin .
Paralelismo hau eginaz, bihotzak arteria edo zainekin eta
garunak nerbioekin, eskeletoaren giharrei bizia ematea lortzen
duten bezala, komunikazio eta klimatizazio sistemek, egituran
barneraturik, eraikinaren espazioa erosotuaz, bizigarri
bilakatzen dute . Gutariko askok, arkitekto arruntek, integrazio
hau nahi genuke, baina ez da beti lortzen . Zaila da guztia
kontuan duen ideia bat abian jartzea . Zailagoa, arazo
desberdinak espezializatuaz, batzuk oinak, ebaketak, altxaerak
eta perspektibak marrazten dituzte, eta beste batzuk gero, zuzen
ala oker, egitura eta instalakuntzak proiektatzen dituzte,
sarritan oina, ebaketa eta perspektiba aldatuaz . Azkenik, ideiak
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ongi ez direla interpretatu hartuko da aitzakitzat . Madril, edo
beste edozein hiri modernotan, ezkutuko terrazatan edo teilatuan
hojalatazko hodi handiak erakusten dituzten eraikin jaso berriak
ikus daitezke ; makina trakets zatarretan amaituko diren hodiak .
Eraikin zaharren birmoldaketan, gehigarri tekniko hauek
halabeharrezkotzat har litezke agian, baina, oin berriko
eraikinetan, zer gertatzen da? Instalazio hauek proiektuak ez
zituela ohartu, ahaztu edo gutxietsi egin zirela pentsa daiteke,
eta ez da Valdések Oizaren obra honetan miresten duen artefakto
integratzailea lortzen ."
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Sotak bere ibilbidearen azken urratsean, arkitektura formagandik
eta eraiketagandik askatzen du . Erabilera ezberdinetarako
matrize isotropoak proiektatzen ditu, beirazko itxitura gero eta
meheagoekin, ia azal inmaterial bilakatzeraino . "El cubo que
funciona" bere esaerak ongi adierazten du garapen aszetiko honen
helburua, azkenik paperean gelditu ziren proiektuen edukia
laburbilduaz . Lan hauen artean dagoen Bankunion bulegoen
proiektuan, grafismoak eta proiektuaren ideiak bat egiten dute .
Proiektuaren abstrakzio maila perspektibak eta giza presentziak
orekatzen du adierazpenetan . Tradizionalki, proiektu
arkitektonikoetan, garrantzi handiko tresna bezala ulertu izan
ohi zen marrazkia . Arkitektura araketa formal bezala ulertzen
zen kasuetara zegoen lotua iritzi hau . Marrazki bidez formaren
manipulazioa lortzen zen, konposaketa arkitektonikoaren
mekanismoak kontrolatuaz . Marrazkiak beraz, arakatzeko, emaitza
aurreratzeko eta kontrolatzeko balio zuen . Marrazkiaren izaera
hau, bitakora koadernoan edo diarioan agertzen zen, arkitektoak
azken ideia lortu arte pauso guztiak ilustratuaz . Arkitekto bat
bere marrazkien bidez ikertu zitekeen beraz . Sotaren inguruan
argitaratu diren elkarrizketa, konferentzia eta testuetan,
marrazkia araketa arkitektonikorako tresna ez dela irakur
daiteke . Arkitektura Eskola eta Fakultateetako Proiektu
Katedratan gertatzen diren espektakulo grafikoen ordez, proiektu
on bat nahiago luke, gaizki marraztua egon arren . Marrazkia
Sotarentzako formaren tranpa bat da . Marrazkia proiektatzeko
tresna ez bada, arkitekturaren analisirako tresna ere ez da .
Arkitektura kontzeptualki ikasi beharreko saiakera mental bat
da ; forma edo irudiaren garrantzia oso mugatua da . Marrazkia
Sotaren proiektatze metodologian ez da ideia eta obra amaituaren
arteko urratsa . Espazio trama isotropo batean oinarrituaz,
kokatze dimentsional eta funtzional baterako unea baizik .
Sotaren arkitekturaren izaera ez da konposaketa edo formaren
inguruan arrazoitzen . Marrazkia proiektatze prozeduraren zehar
azalpenerako tramite bezala ulertzen du : "Zer esan asko dago
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marrazkien inguruan, axonometriak, ikuspuntua infinitoan,
altxaerak, oinak ; ez dira adierazpenerako medio besterik . Ez
papera zurian, ezta arkatza gainean, burua . Arkitektura,
ajedreza bezala, prozedura mental bat da, eta planoak,

irabazteko besterik ez dira, eskatu egiten dituzte . . . baina
eraikina lehenago dago buruan ."
Arkitektoaren abstrakzio maila handiena gordetzen zuten
proiektuak ez eraiki izanak, irudimenezko eremu batean gelditu
izanak, beste arte adierazpen formekin alderatzeko eran uzten
ditu Sotaren marrazkiak .
20 .mendeko erreferente plastikoen artean, Alberto Giacometti
eskultorea biztanlearen presentzia isladatzen saiatzen da .
Kontestu hiritarrean dauden hainbat pertsonaia eraikitzen ditu
zenbait obratan : "Goiz eguzkitsu batean, gizon bat enparantza
zeharkatzen ", "Ni kalean, euripean korrika " . . . Beste obra
batzuk, espazio arkitektoniko mugatuago batean dauden
pertsonaiak gordetzen dituzte, "Kutxako figuratxoa, etxeak diren

perspektiba axonometrikoekin, linealarekin . . . nahi denarekin,
besteek uler dezaten adierazpen medioak dira . Batek eraikina
paperean baino askoz lehenago bukatu du . Ohean egonez eraikin
bat bukatzeak oso lo lasaia eragiten du ; baina ohean, taula
gabe, paper eta arkatzik gabe . Marrazki hauek lehiaketak
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Figurine dans une boîte entre deux maisons 1950 / Giacometti

bi kutxa tartean" obra adibidez . Habitatzeak, arkitekturaren
egileak pentsa ditzaken edukiak gainditzen ditu . Biztanlearen
presentzia, habitatzearen aniztasuna proiektatzeko hipotesi
bezala mugagabea da . Giacomettik biztanlearen presentziaz duen
pertzepzioa "Idatziak" liburuko bi adibidetan irakur daiteke .
Kafetegiko leihotik jasotzen duen errealitatea eta Louvre
museoan bizitzen duen errealitatea : "Errealismoak edalontzia
mahaian dagoen bezala kopiatzen du . Baina ez dugu inoiz
edalontzia mahai gainean kopiatzen, ikusmen baten islada baizik .
Pixkanaka, eskultura deitzen dugun fenomenoaren errealitatea
ulertzen hasi nintzen . Edalontzia begiratzen dudanero, eraldatu
egiten dela dirudi, bere errealitatea zalantzazkoa bihurtzen da,
bere proiekzioa nire garunean zalantzazkoa da, mugatua .
Desagertuaz, berriro agertuaz, desagertuaz, agertuaz . . . Hau da,
beti izate eta ez-izatearen artean . Eta hori da kopiatu
beharrekoa . Artista Modernoen ahalegin guztia iheskorra den
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izate hori harrapatzean dago . Errealitateaz duten sentipenaz
jabetu nabi dute, errealitateaz baino . Halere, ezin gara guztiaz
jabetu . . . Irudiaz bakarrik jabetu gintezke . Errealitateaz
gelditzen dena irudia da . Pertsonaia bat bi metrora badago -edo
hamarrera- ezin dut errealitate positiboaren egira ekarri . Kafe
bateko terrazan begira dauden pertsonengana joaten zait
begirada . Errealitatearen mugagabetasun handia akotatzeko,
pertsona biziak begiratzen ditut desesperatuta . Inoiz inor
ezingo da guztiz jabetu errealitate horretaz . Azken aldiz
Louvren izan nintzenean, emakume bat zegoen bitrina bateko buru
sumerio batí begira . Buru hura, zakar grabatutako harri bezala
ikusten nuen . Emakumea, material ala ez-material zen ez nekien
objektu harrigarri bat bezala, nolabaiteko mugimendu garden bat
espazioan, objektu bizi bat . Lanera bultzatzen nauen gauza
bakarra, isladagaitzak iruditzen zaizkidan ikusmen horietara
gerturatzen saiatzea da ."
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Sotak el cubo que funciona bezala definitzen zuen kontzeptuan
eta Giacomettiren talde eskulturetan, zorua edo oinarria
biztanlearen abstrakzio bat dira beraz . Reina Sofía museoan,
Giacomettiren obrar¡ buruz egindako erakusketa katalogoan,
Valeriano Bozal arte historialariak, talde eskulturak aztertzen
ditu . Eskulturaren oinarriak -figurentzako zoruak- duen
esanahia, indibiduoa eta kolektiboa : "Giacomettiren eskulturan,
pertsonaia ibíltariak, jendetza identifikatu dezake bere
presentzia anonimoarekin : norabide ezberdinetan ibiliaz, figurek
ez dute inoiz jendetza bat osatzen . Gertu edo urrun egon arren,
ez dira presentzia hauen arteko konexioak gertatzen,
norabidearekin akotatzen duten espazioa da harreman bakarra .
Espazio hori, inkomunikazio bezala definitzen da, figurak
hartzen dituen lekua, baina, batez ere, figuren mugimendu
petrifikatuak mugatzen duen espazioa . Giacomettiren talde erako
eskulturetan, figuren artean, efekto berezi bat gertatzen da,
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distantzia hori da obrar¡ batasuna ematen dion faktore bakarra,
erakutsi daiteken faktore bakarra . Munduak sortzen duen
harridura, autonomiaren joko horrek adierazten du, eta figuren
arteko distantzia hori da paradoxalki, kolektiboa konposatzen
duen baldintza . Perspektiba, mundua pertzeptiboki eta
figuratiboki menderatzeko era bezala azaldu izan ohi da espazioa
zuzen adierazteko duen helburuagatik . Menderatze horrek,
espazioan zuzentzeko aukera bat ordenatzen eta arautzen du .
Espazioaren adierazpenerako sistemek, figurak eta objektuak
kokatzeko leku bat eraikitzen dute eta hauen arteko harremanak
sortzen dituzte araututako ardatzen arabera . Planoaren azalera
hotza eraldatuko duen aterpe bat eskaintzen dute, brontzea
figurentzako etxe bihurtzen da . Giacomettiren ibiltariek ez dute
egoteko lekurik . Planoaren eta materiaren baldintzak azpimarratu
nahian, galdutako azalera hori berreskuratu nahi da bere izaera
materialera ekartzeko . Figurek akotatzen ez duten arte, oinarria
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II

Donostiako Hacienda bulego eraikinaren lehiaketa, 1955

ez da leku izango . Orduan, habitatzearen akzioa eta honen
adierazpen bisuala gertatuko dira ."
Caixa fundazioak egindako erakusketaren katalogoan, Yves
Bonnefoyk Giacomettiren figuren presentziaz idazten du :
"Giacomettiren lanean, íbili hitza begirada berezi batek
harrapatzen du, izate baten existentzia adieraziko duen
begiradak . Gorputzaren izaera materialak baino, gizakiaren
jarrera zutak, bertikaltasunak, pertsonaren presentzia
adierazten du . Mundua presentzia bat bezala ulertzen du, izateko
leku bezala . Pertzepzio arruntaren kategorietatik urrun, izate
baten presentziak absolutotzat duena adierazteko era espezifiko
bezala . Figura hori, ideia bat da, gizakiaren ebokazio orokor
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bat . Gizakiak munduan izateaz duen fenomenologia bat,
presentziaren esperientzia ."
Sotak 60 .hamarkadan proposatzen dituen matrize isotropoak,
erabilera ezberdinetarako antolatuaz, presentzia horren
kontenedore izatera mugatzen dira . Bankunion proiektuaren
aurkezpenean, barruaren erabiltzailea aipatzen du : "Zentzu
analitikoan barruaren izaeran pentsa liteke . Barruaren
erabiltzailean ; leku mugatu batean lan egitea nola gertatzen
den ; mugagabetasun zentzuan . Solairu mugagabeak egiten dira
itxituragandik baztertuaz . Bere barruan dagoenaren erosotasun
aukera bezala, solairuak gordetzen dituen eremu bakar bat ."
Zentzu analitiko hau, bulego eraikinen inguruko testuek garatzen
dute . Abalos eta Herrerosek "Técnica y Arquitectura" liburuan
lanaren antolaketa eta bulego taylorista aztertzen dituzte :

Beirazko x,y,z argi putzua, Tarragona 1956-1963
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"20 .gizaldiko lehen hamarkadan, produkzio katea gune ez
industrialetara eramatearen adibide, Larkin konpainiaren eraikin
administratiboa litzateke . Frank Lloyd Wrightek eraiki zuen
1906an, eta posta bitarteko salmentara zegoen zuzendua . Bere
eskema tipologikoak argiztapen patio baten inguruan lau solairu
diafano antolatzen zituen . Wrightek proiektu honekin lan
antolaketari irtenbidea eman zion, giroaren kontrola medio
mekanikoekin eta altzari hornidura ikuspegi arrazional batekin
eginaz, guztia eraikinaren definizioarekin bateratuaz . Langile
lerroek eta giro jarraiak inguru fisiko berri bat osatzen dute .
Ordurarte ezezaguna zen antolaketa espazial honen izaera
erabakigarritzat jotzen ez ziren bi tekniketan oinarritzen da :
giroa eta altzari industrializatuak . Lan postua eginkizunen
analisi metikuloso bati erantzuten dion artefakto bateratu
bezala definitzen da . Produktibitatea baldintzatzen duenez,
bulegoaren tipologian eragina izango duen faktore bilakatzen da
giroaren kalitatea : klima artifizialak, argi inkandeszenteak,
kalefakzioak, aire berriztapenak, etab . langilea kanpo
medioarekiko harreman fisikotik isolatzen du, gerora garapenak
iragartzen dituen espazioaren izaera hermetikoa eta antolaketa
jarraia eratuaz ."
Kenneth Framptonek produktibismoaren teoria azaltzen du "Lekua,
produkzioa eta eszenografia : 1962 ondorengo nazioarteko teoria
eta praktika" saiakeran : "Luis Fernández Galianok Larkin
eraikina lan administratibo mekanizatuaren kontrolerako
monumentu aitzindari bezala aurkezten du, espazio-makinal edo
espazio-panoptiko hau gizaldi haserako tekniko eta enpresarien
produktibitate arazoekin lotuaz . Produktibismoa oinarrizko lau
baldintzatan laburtu daiteke : eraiketa dekoraziorik ez duen
estalpe edo hangar baten erara egitea, biltegi egitura ireki eta
aldakorra mantenduaz ; bolumen hau egokitzapen zerbitzu sare
homogeneo eta bateratu batekin hornitzea (elektrizitatea, argia,
beroa eta aireztapena) ; espazio hornituak eta espazio
hornitzaileak bereiztea ; produkzioa oztoporik gabe adieraztea,
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zati guztiak Produktform bezala ulertzea ."
1974 .urtean Foster Associates taldeak Willis Faber&Dumas aseguru
etxearen eraikina jasotzen du, Max Billek Produktform bezala
definitu zuen kontzeptuan, produkzio beraren elegantzian
oinarrituaz . Bulego hauen giroaren inguruan, Kenneth Framptonek
solairuen izaera diafanoa panoptikoarekin lotzen du baita ere :
"Willis-Faber eraikinak proposatzen duen Bürolandschaft edo
paisaia bulegoa, 1791 .urtean Jeremias Benthamek egindako
Panoptikoaren jarraitzaile naturala da . Etengabeko orden eta
kontrol ikuspegia ematen duen plano irekia, itxuraz aisialdirako
gune zentralizatu batzuekin orekatzen da : langileentzako
jatetxea eta igerilekua . Zerbitzu hauek ere konpainiaren
kontrolpean daudenez akzio panoptikoaren esferak osoa dirudi ."
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DPA ETSAM "Banco de Bilbao Sáenz de
Madrid 2000
-Javier Vellés
-Los cien mejores libros
-La actitud creadora
-54,89,101 orr . irudiak
COAM "Arquitectura 235" Madrid 1982
-Las holandesas perdidas : elogio a la M-30
-51 orr . irudia

1 5 0

Oíza"

Alejandro de la Sota "Escritos, conversaciones, conferencias"
GG / Barcelona 2002
-La arquitectura como arte y necesidad
-Conferencia BCN (Bankunion) / 1980
Alejandro de la Sota "Alejandro de la Sota"
Pronaos / Madrid 1989
-Bankunion Head Offices, Madrid 1970
-13,55,128,129,133 orr . irudiak
AV "Alejandro de la Sota" n°68 / Madrid 1997
-El saber de la función, Luis Fernández Galiano
-11,18,108 orr . irudiak
Alberto Giacometti "Escritos"
Síntesis / Madrid 2001
-Sólo puedo hablar indirectamente de mis esculturas
-Entrevistas
Erakusketa katalogoa "Giacometti"
Fundació Caixa Catalunya / BCN 2000
-Introducción a Giacometti, Ives Bonnefoy
-107 orr . irudia
Erakusketa katalogoa "Alberto Giacometti"
Centro de Arte Reina Sofía / Lunwerg 1990
-Alberto Giacometti, la pavesa . Valeriano Bozal
Abalos-Herreros "Técnica y Arquitectura"
Nerea / Madrid 1995
-Evolución de la organización espacial del trabajo

oficina taylorista
crítica de la arquitectura

-El trabajo organizado : la
Kenneth Frampton "Historia
GG / Barcelona 1998
Lugar, producción y escenografía :
internacionales desde 1962
-Productivismo
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teoría y práctica

moderna"
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