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31. zenbakia / Parametrikoki

ELKARRIZKETA
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Jacek Markusiewicz (Tarnobrzeg, Polonia, 1984)
arkitektoa da. Varsoviako Eskola Politeknikoan eta
Bartzelonako Institut d’arquitectura avançada de
Catalunyan ikasia, diseinu parametrikoaren alorrean
espezializatu da. Egun irakasle da Varsoviako Eskola
Politeknikoan, eta doktoretza-tesia lantzen ari da
«gizakiaren eta ordenagailuaren arteko elkarrekintza
arkitektura-prozesuetan» ideiaren bueltan.
Aldiri: Inteligentzia artifiziala bolo-bolo dabilen garaiotan
makinaren eta gizakiaren arteko lotura ari zara aztertzen zu.
Zergatik interfazeak?
Jacek: Ordenagailuz lagundutako diseinua (CAD) delakoa bi
modutara uler daitekeela zioen Nicholas Negropontek, 70eko
hamarkadan.Alde batetik diseinu konputerizatua legoke, bestetik
egiazko ordenagailuz lagundutako diseinua. Lehenengo aldaeran
ordenagailua soluzio finala lortzeko balio duen tresna nagusia da.
Alegia, algoritmo edo dena delakoa prestatzen dugu, parametroak
sartzen dizkiogu eta emaitza egokia omen dena lortuko dugu.
Bitartean, egiazko ordenagailuz lagundutako diseinua prozesu
iteratibo bat da: diseinu-prozesua diseinatzailearen esku dago
une oro, eta ordenagailuak diseinatzearen euskarri edo sostengu
moduan egiten du lan, gizakiak nekez egin ditzakeen eragiketak
(kalkulu eta analisiak, esaterako) azkartuz, esaterako.
Arazoa da azken 30-40 urteotan diseinu konputerizatua delakoa
izugarri aztertu eta garatu den bitartean, alde batera utzi dela
bigarren adiera hori, alegia, ordenagailua diseinatzailearen
laguntzaile moduan ulertzen duena.
A: Eta nekez izan daiteke ordenagailua gizakiaren laguntzaile
egokia bien arteko komunikazio hori hobetzen ez den bitartean.
J: Hori da, eta hor sartzen dira interfazeak. Hartu gaur egungo

ordenagailuak: gai dira render hiperrealistak egiteko, aldagai
anitzeko energia-kalkuluak egiteko... behar dugun potentzia
hori badute jada. Aldiz, arazoak ditugu oraindik gure nahiak
edo helburuak ordenagailuari modu errazean edo intuitiboan
transmititzeko.
Esaterako: arkitektook 3 dimentsiotan pentsatzen dugu. Tira,
lau, denbora ere sartzen badugu, baina esan dezagun hiru.
Ordenagailuak ere ez du inongo arazorik hiru (edo gehiago)
dimentsiotan lan egiteko. Eta bitartean, zeintzuk dira gure
imaginazio tridimenstionala ordenagailuari transmititzeko
tresnak? Arratoia, plano bidimentsionalean lan egiten duen
tresna, bere botoitxo guztiekin. Monitorea, bi dimentsioetako
pantaila bat, arratoiaren lan-planoaren eskala eta orientazio
ezberdinak dituena. Botila-lepoa da hori, 3 dimentsioko
informazioa transmititu nahi dugun bakoitzean bi dimentsioren
filtrotik pasa behar dugulako.
A: Digitalizazioarekin ez al dugu galdu arkitektook eskuarekin
lan egiteko gaitasun/behar hori?
J: Bai, arkitektooi betidanik gustatu izan zaigu eskuekin
lan egitea, maketak erabiltzea, gauzak ukitzea... Keinu
hauek guztiak oso intuitiboak dira mundu errealean, modu
naturalean egiten ditugu, eta analisi asko egiten ditugu orduan
inkontzienteki bada ere. Alderantzizko kinematika esaten diot
nik horri, ordenagailuarekin lanean gabiltzanean egiten dugun
aurreranzko kinematikaren kontrakoa.
A: Nola lotzen da hau guztia Aldiriko azalerako aukeratu duzun
mahaiaren proiektuarekin?
J: Mahaia alderantzizko kinematikaren esperimentazio bat da.
Mahai gainean funtzio ezberdinak ordezkatzen dituzten bloke
batzuk daude. Haiekin jolas dezakegu, intuitiboki, maketak
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egitean bezala. Normalean bigarren pauso bat letorke ondoren:
errealitatean egin dugun hori digitalizatzearena. Posible da
bigarren pauso hori, esfortzu estra hori, aurreztea?
Hori da mahai honekin egin nahi izan dudana. Mahaiaren azala
xafla zeharrargi bat da, azpian proiektore bat duena. Gainean,
garabi edo beso moduko batek eutsitako kamera bat dago,
mahai gainean gertatzen den guztia konstanteki eskaneatzen
duena. Ordenagailua gai da mahai gainean dauden pieza
ezberdinak antzemateko, eta erabiltzen dugun programaren
arabera, analisi edo kalkuluak egiteko. Emaitzak denbora
errealean proiektatzen dira mahai gainean bertan, eta, beraz,
diseinuaren ondorioak denbora errealean ulertzeko gai izango
da diseinatzailea.
A: Zein parametro erabili dira? Zein analisi egin dituzue mahai
honi esker?
J: Lehen esperimentua Varsoviako Eskolan egin genuen, ikasleek
antolatu zuten jaialdi baten harira. Hiri-jolas bat izan zen.
Zurezko pieza bakoitzak funtzio bat zuen: denda, museo,
etxebizitza, antzoki... Aldi berean, ordenagailu bidez pertsona
birtualak sortu eta mahaian proiektatu genituen, euren behar
bereziekin: elikadura, aisia, loa... Hiri bateko pertsonen fluxua
modelatu genuen. Esperimentuak balio izan zigun denbora
errealean hiri-arazo batzuk azaleratzeko: masifikazioa, eremu
monofuntzionalak, abandonua, zentralitateak...
Bigarren esperimentua ASK [Architecture for Society and
Knowledge] eta Architektura Parametriczna-k antolaturiko udako
workshop batean egin genuen. Helburu nagusia Vistula ibaiaren
bi ertzak lotuko zituen bizikleta-zubi baten kokapen optimoa
aurkitzea izan zen. Horretarako kontuan hartu genituen egungo
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bidegorri eta abiadura baxuko errepide sarea, bai eta hiriko auzo
bakoitzeko biztanleria-dentsitatea ere. Mahai gainean zubiaren
kokaleku ezberdinak probatu genitzakeen piezen bidez, eta
mahaian bertan ikus genezakeen denbora errealean kokaleku
hori zenbat jenderi zetorkion ongi, nondik eta nora joateko. Eta
horren arabera konparatu.
A: Amaitzeko orduan ezinbesteko galdera: sartuko dugu
arkitektoa makinek ordezkatzeko arriskuan dagoen ofizioen
zerrendan ala goizegi da oraindik?
J: Etorkizuna guk geuk idazten dugu, ikertzen dugun horren
arabera. Esan nahi dut, ez badugu ikertzen diseinatzailearen
eta ordenagailuaren arteko komunikazio-prozesuen inguruan,
ordenagailuaren potentzia analitikoa lehenesten dugulako izango
da: prozesuen efizientzia, emaitzak lortzeko azkartasuna,
emaitzen zehaztasuna. Hori egiteak diseinatzailearen beharra
minimizatzera eramango gaitu automatikoki, diseinu-prozesu
guztietan.
Ordenagailua ulertuko bagenu gure gorputzaren estremitate bat
bezala ia, bien arteko informazio-trukaketa ikertuz, garrantzi
handiagoa emango genioke diseinatzailearen paperari. Azken
finean, emaitza ez da beti garrantzitsuena, prozesuak ere axola
du. Arazo bati aurre egitean —banaka nahiz komunitatean—
prozesu kultural batean ari gara parte hartzen, eta horrek
areagotu egin ohi du parte-hartzaileen kontzientzia hainbat
gairen inguruan. Aldiz, erantzun egokiaren esperoan gelditzen
bagara prozesuaren parte izan gabe, arrazoi gutxiago izango
dugu etorkizuneko erronka edo dilema etikoei erantzuteko.
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