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Bidean bila

Gaur egun nire jarduera profesionala arte eszenikoen 
munduan garatzen dut, baina ofizio honetara ez naiz bide 
zuzenetik iritsi, neure buruaren ezagutza-prozesuaren eta 
inguruko baldintzen ondorio izan da. Donostian Arkitekturako 
ikasketak amaitu ostean, eszenografia-diseinuak erakarrita, 
Bruselako SHSH architecture+scenography bulegoan aritu 
nintzen sei hilabetez lanean. Krisiaren une gogorrenak 
ziren eta, hein batean, uneko lan falta horri eta etxekoen 
bultzadari esker AEG ikastetxeko ikuskizunetarako jantzien 
heziketa-zikloan izena eman nuen, argiztapen-ikasketak, 
online plataforma baten bidez burutzen nituen bitartean. 

Diziplina nagusitzat antzerkia duten obretan parte hartu 
izan dudan arren, lan-esperientzia, batik bat, dantzarekin 
lotura duten lanetan garatu dut. Azken urteotako nire 
jarduera nagusia dantza garaikideko ikuskizunetarako 
jantziak diseinatu eta ekoiztean oinarritu da, era berean, 
aukera suertatu zaidanetan espazio eszenikoak ere sortu 
ditut. Neure burua bilatzeko bide horretan, duela urtebete 
inguru, proiektu pertsonalago bat abiatu nuen Jaiotz Osa 
dantzari eta koreografoarekin batera: OSA+MUJIKA. 
Proiektu horretan zuzendaritza-lana elkarrekin banatzen 
dugunez, sorkuntza-prozesua bere osotasunean bizitzeko 
eta lantzeko aukera dut, jantzi eta eszenen diseinuan 
askatasun handiagoa edukitzeaz gain.

Gizarte kultu batean 

Arkitektura ikasi nahi nuela noiz erabaki nuen gogoan ez 
dudan moduan, eszenografiarekiko interesa noiz piztu 
zitzaidan ere ez dut oroitzen. Ondo gordea dut, ordea, 

unibertsitatean hasi aurreko EHUko informazio-saioan 
zegoen Arkitektura Eskolako irakasleak esandakoa: 
«Operako eszenografien diseinua izango da arkitektoon lan-
irteeratako bat, gizartea geroz eta kultuagoa izango denez 
kultura-arloko lan-eskaintza geroz eta handiagoa izango 
da». Irakasle hura ez nuen berriro ikusi eta eszenografia-
ariketa edo aipamenik ere ez nuen jaso unibertsitateko urte 
luzeetan.

Gizarte kultuagoa edo ez, Euskal Herriko antzerki eta batik 
bat dantza-taldeen errealitatea ez da irakasle hark irudikatu 
zuen modukoa. Taldeek eszenografia bat egiteko aukera 
dutenetan, ahalik eta xumeena izan ohi da eta, beraz, jantzi 
eta eszenografien diseinua uztartzea izan da lan-aukerak 
izateko hautatu nuen bidea. Ikuskizun baten elementu guztiek 
lotura duten arren (koreografia, testua, argiztapena…), 
diziplina plastikoak diren heinean, eszenografiarekin lotura 
zuzenena jantzien diseinuak du, eta modak beti izan du bere 
lekua neure zaletasunen artean. 

Arkitektura mugatzen duten legeen zama jasan behar ez 
izateak, garunean dudana errealitate bilakatzeko eman 
beharreko prozesua azkarragoa eta merkeagoa izateak eta 
proiektuak neronek hasieratik amaierara ekoizteko aukerak 
diseinu eta material berriekin probatzeko aukera ematen 
didate. Hasieratik egin zitzaidan oso erakargarria jantzi 
eta eszenografien sorkuntza-prozesuek sorrarazten duten 
askatasun-sentsazioa.

Proportzio kontua 

Arkitekturaren eta jantzigintzaren arteko lotura hamaika 
zita-libururen arabera Coco Chanelek esandako esaldi 
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Abstract

The text is not only about the path I took to 
dance costume and scenography design 
and making, as well as the consequences 
of having studied architecture in the 
meantime, but also a reflection on the 
need to explore new areas in the school 
of architecture.
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Laburpena

Dantza-jantzi eta eszenografiaren diseinu 
eta ekoizpenean izan dudan ibilbidea eta 
ibilbide horretan arkitektura ikasi izanaren 
ondorioak azaltzeaz gain, Arkitektura 
Eskolatik bide berriak bultzatzearen 
beharraren inguruko hausnarketa da 
testua.
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honetan laburbiltzen da: «Moda, arkitektura bezala, 
proportzio kontua da». Beste arte batzuetan gertatzen ez 
den bezala, bai arkitekturan baita eszenografian eta jantzi-
diseinuan ere, bolumetria eta ehundura dira sortzen ditugun 
lanen oinarri; begi-bistakoa da, beraz, horietako eremu 
bakoitzean duzun ezagutzak besteetan laguntzea. Sorkuntza-
prozesuek ere eskema berari jarraitzen diote hiru kasuetan: 
diseinua – material-aukeraketa - plano/patroiak marraztea – 
eraikitze-prozesua, eta kasu guztietan material lauak erabiliz 
buruan irudikatutako bolumenak sortzea dugu helburu. 
Bestetik, hasi berri dudan OSA+MUJIKAren zuzendaritza-
lanean, proiektuak arrazoitzeko eta eragileei aurkezteko 
garaian unibertsitatean ikasitako tresnek (irudikatze 
grafikoak, maketatzeko programak…) arkitekturarako 
bezain baliagarriak izan zaizkit. 

Hala ere, arkitekturari zuzenean lotutako gaiek baino 
gehiago balio izan didana unibertsitate-urteetan garatutako 
lanerako gaitasuna da. Ordu luzez lan egitea, dena 
barneratzeko denbora luzea behar da, eta Arkitektura 
Eskola, sakrifizio-gaitasun hori nork bere egiteko leku ezin 
hobea da. Era berean, taldean lan egiteko edo lantaldea 
koordinatzeko garaian, proiektuak bere osotasunean 
ulertzeko beharrezkoa den gaitasun hori ere proiektuz 
proiektu lantzen den tresna da. Arkitektura Eskolan, 
proposatutako proiektuen errealitatearekiko lotura falta 
kritikatu izan da beti. Dena den, kritika ulertzen dudan 
arren, utopiarentzako eta ametsentzako lekua aldarrikatu 
nahi nuke, amets egiteko gaitasuna, pertsona eta profesional 
moduan hazteko ezinbestekotzat jotzen baitut, oreka bilatu 
beharko litzake beraz; proportzio kontua hau ere.

Mugak hautsi

Gizarteko mugak malgutzen ari diren honetan arkitektoaren 
figura klasikoak ez du etorkizunik. Arkitekturan ikasitakoak 
beste ogibideetan ekartzen dituen onurak ikusita, 
«Arkitekto guztiahaldun/orojakile» eta «Eraiki arte ez gara 
arkitekto» bezalako kontzeptuak alde batera utzita, beste 
lanbideekiko loturak edo horietara igarotzeko zubiak eraiki 
beharko lirateke, unibertsitatetik egungo mugak hausten 
lagunduta. Muga-hauste horrek bi norabidetan izan beharko 
luke eragina, arkitektura ezagutzeak jantzi bat diseinatzen 
lagun dezakeen moduan, jantzigintza menderatzeak eraikin 
bat proiektatzen lagun baikaitzake. 

Ez dakit jatorriz arkitekturak sorrarazten didan 
miresmenagatik edo unibertsitatean aipatutako eraikitzearen 
mitifikazioaren eraginagatik den, baina, egunen batean 
eraikiko den etxebizitza bat proiektatuko dudala amesteko 
joera dut. Hori egi bilakatu bitartean, jantziak, eszenografiak 
eta dantza-lanak sortzen jarraitzeko asmoa dut.
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