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IRITZIA

Young architects can change the world but
not maybe building buildings*
Arkitekto gazteek mundua alda dezakete, baina ez agian eraikinak
eraikiz*
Laburpena

Abstract

Eskolan ikasitakoa nahi dugun bizitza
eraikitzeko tresnak baino ez dira.
Garrantzitsuena, zeure burua ezagutzea
da, zure helburua aurkitzea, eta dituzun
tresna horiekin bertara eramango zaituen
bidea egitea. Arkitektoak mundua ulertu
eta ikusteko modu berezi bat dugu eta
hori da gure benetako balioa.

What we have learned at the school
are just tools to build our lifes. The
most important is finding your goal,
and, with those tools, building the
path that will get you there. Us,
architects, have a special way to see
and understand the world and that’s
our power.
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*Virgil Alboh-ren hitzetan oinarrituta.
Eraikinak diseinatzetik, istorioak jostera
2011n ikasketak amaitu nituenean inoiz ez nuke imajinatuko
arkitektura ez zen zerbaitetan lan egingo nukeenik. Denok
bezala, proiektu politak diseinatu eta eraikitzeko gogoak
nituen. Lan egiteko, benetakoa zen zerbait egiteko. Bestalde,
beti gustatu zait bidaiatzea eta beste ikuspuntu eta lan
egiteko erak gertutik ezagutzea. Karreran zehar Bartzelona,
Brusela eta Tenerifen igaro nituen urte batzuk eta beste
herrialde eta kulturak ezagutzeko gogoak nituen oraindik.
Lan bila hasi nintzen eta aste gutxitan bertako estudio batek
Shanghaira joateko aukera eskaini zidan. Ez nuen birritan
pentsatu. Maletak egin eta harantz joan nintzen.
Hiru urte pasa nituen Txinan lanean, asko ikasi nuen eta
nire lehenengo proiektuak eraiki nituen ere. Oso gustura
nengoen, baina momentu batean aldaketa bat behar nuela
sumatu nuen. Benetan garrantzitsua zen zerbait egiteko
premia sentitzen nuen. Berriro ere, bat-batean, buruan
neukan ideia bat garatzeko aukera aurkitu nuen. Maletak
egin eta Donostiara bueltatu nintzen. Ideia horrek gaur
egun Amarenak du izena.
Amarenak euskal tradiziozko jantzi eta objektuak
birdiseinatu eta eguneratzen dituen enpresa da. 2016ko
irailean sortu nuen eta denbora gutxian kaiku-jaka
berpizteagatik egin nintzen ezaguna –kaikua edo lekeitiarra,
gure arrantzaleek eramaten ohi zuten berokia da (1.
irudia)–. Janzki eta oihaletatik hasi gara baina, nahiz eta
jende gehienak Amarenak arropa-marka bat bezala ikusi,
nik zerbait handiagoa daukat buruan. Nire ikuspegi hori

lortzeko, lehenengo gure ondarearen elementu sinbolikoak
bilatzen ditut, istorio eta balio politak atzetik dituztenak.
Ez du edozerk balio, ezinbestekoa da gaur egun nolabait
erabilgarria izatea. Gero, elementu hori ikertu egiten dugu,
errespetuz birdiseinatu eta produzitu ahal izateko, beti
ekonomiko eta ekologikoki jasangarri den era batean eta
bertako materialak eta langileak erabiliz. Azkenik, sortutako
produktu berri horren istorioa kontatu eta zabaldu egiten
dugu, gure kultura eta ondarea berreskuratu eta jendeari
gerturatuz, horregatik esaten dugu #janztekoistorioak
egiten ditugula (2. irudia).
Orain arte, ez bakarrik kaikua, arratiarra izeneko beste jaka
ezezaguna birdiseinatu dugu ere –Arratia haraneko gizonek
XIX. mendean haien ezkontza egunean erabiltzen zuten
jaka edo txamarrotea da, guztiz desagertuta zegoen eta
guk emakumeen gorputzera egokitu eta eguneratu dugu (3
irudia)–. Horietaz aparte, beste proiektu asko ditugu buruan
eta batzuk esku artean, adibidez, arreoa eta memoriaren
ingurukoa, Matia Fundazioarekin eta La Niña bonita-rekin
elkarlanean, edota diseinu-enpresa batentzako enkargu oso
interesgarri bat.
Arkitekturaren hutsuneak betetzen
Txinatik bueltatu nintzenean, ez nituen oso argi zeintzuk
ziren ideia hura garatzera bultzatu ninduten arrazoiak.
Egiteko beharra sentitzen nuen bakarrik. Egia esan,
Euskadira bueltatu nintzenean Amarenak garatzen nuen
heinean, arkitekto-lan bila egon nintzen ere. Aurkitu nituen
lan-eskaintzak ez nituen gustuko, eta paraleloan Amarenak
handitzen zihoanez, bilatzeari uko egin nion puntu batean.
Arkitekturaren arloan, sormenarekin zerikusia duten lanak
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atsegin izan ditut beti, eta orain arte behintzat, Amarenakek hori ematen dit. Nire kasuan, Amarenak oso proiektu
pertsonala da eta nire grinek eman diote forma: kultura,
ikerkuntza, diseinua, ekologia eta dibulgazioa (4. irudia).

prozesua alderantziz izan da, behin diseinua amaituta,
bezeroa erosi edo ez egin dezake, baina diseinua ez da
aldatzen. Hala ere, askotan bezeroari gure diseinuak
pertsonalizatzeko aukera ematen diogu, edota haiekin
diseinu bat lantzen dugu elkarlanean baina, orain arte
behintzat, gure iritzi eta erabakiak errespetatu dira.
Azken-finean, ohiko diseinu bat hartzen hari gara
oinarrian, eta hori bezeroek ulertu eta errespetatzen
dute, horregatik dira gure bezeroak.

Denboraren perspektibaz ulertu dut arkitekto arrunt bat
bezala sumatzen nituen hutsune eta irrika haiek betetzen
saiatu naizela era natural eta instintibo batean.
•

•

Kultura eta balioak zabaltzeko gaitasuna: Txinan
bizi ondoren, kulturak gizarte baten izaera eta
ongizatearentzat duen garrantziaz ohartu nintzen.
Kultura eta tradizioak, erlijioa baino gehiago, gizarte
bati balioak ematen dizkiola uste dut. Bertan lan egiten
nuenean garrantzia zuen zerbaitetan lan egin nahi nuen.
Horregatik, Amarenak-ek euskal kultura eta balioak
munduan zehar zabaltzea du bere helburuetako bat, eta
arropak eta zenbait objektuk gaitasun hori dute, era
oso arinean gainera (5. irudia).
Sormen-askatasuna: Arkitektura-estudioetan lan egiten
nuenean gure sormena faktore askoren menpe zegoen.
Alde batetik, faktore teknikoak, egiturak, hango (edo
bertako) normatibak, askotan guretzat ulergaitzak
eta zentzugabekoak. Bestetik, bezeroen iritziak edo
presupuestoa. Amarenak-ekin egindako diseinuetan

•

Eskulana: Zer gertatu da eskolako lehenengo urteetan
eskuz egiten genituen maketa haiekin? Eskuz egiten
genituen marrazki eta perspektiba haiekin? Arkitektura
geroz eta digitalagoa bihurtzen hari da, lan gehiena
ordenagailuz egiten dugu, eta nire ustez, gizakiarekiko
lotura galtzen ari da orokorrean. Gaur egungo
eraikuntza gehienak oso hotzak eta inpertsonalak dira,
eta ez dakit zerikusirik izango duen ala ez, baina nik
behintzat, eskuekin lan egiteko beharra neukan, materia
ukitzeko beharra, giza eskala zuten gauzak egiteko
beharra.

•

Ideiak errealitate bihurtzeko erraztasuna eta
azkartasuna: Nahiz eta Txinan lan-erritmoa, hemengoa
baino askoz azkarragoa izan, obra bat amaituta ikusi
arteko epea luzeegia egiten zitzaidan. Gainera, bai han,

3. irudia ~ Arratiako gizon bat, bere arratiar
jakarekin XIX. mendean.
Egilea ~ Eulalia Abaitua.
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1. irudia ~ «Kaxarranka». Lekeitioko jaialdian, gizon
guztiek kaikua jantzita dutelarik.
Egilea ~ Jose Arrue.
2. irudia ~ KAIKOUTIL marine, Amarenak-en udarako kaikuaren diseinua,
Iparraldeko lihozko ohiko oihalarekin eginda.
Egilea ~ Víctor Martínez.
4. irudia ~ Amarenak-ek egindako ARRATIARRAren aurkezpena Miramar
Jauregian egindako Moda Jasangarriaren desfilean.
Egilea ~ Víctor Martínez.
5. irudia ~ Amarenak-en 1. bildumako argazki bat, Boinas Eloseguirekin
elkarlanean.
Egilea ~ Salva Vallejo.

bai hemen, bai leku guztietan, askotan proiektuak paper
hutsean amaitzen dira ere. Modaren arloan prozesua
askoz arinagoa eta azkarragoa da. Lan asko dago
atzetik bai, baina proba edo prototipo bat egiteko ez
da hainbeste diru behar, ezta hainbeste pertsona ere.
Ez dago arkitekturan bezalako arrisku handirik. Horrek
ere, zure diseinuaren ñabardura guztiak kontrolatzeko
aukera ematen dizu.
Arkitekturaren argiak eta itzalak
Arkitektook oso ikasketa zabala dugu, esate baterako alde
tekniko bat eta alde artistiko bat ditugu, eta horrek arlo
askotan bereizten gaitu. Ikuspuntu eta gaitasun bikoitz
hori duten ikasketa oso gutxi daude, edo halakorik ez
dagoela esango nuke. Horretaz aparte, proiektu baten
orokortasuna eta detaile txikienak aldi berean menderatu
eta harmonizatzen ohituta gaude eta era naturalean egiten
dugula esango nuke. Enpresa baten edo edozein egitasmoren
burua zarenean gaitasun hori ezinbestekoa da. Amarenak
bezalako enpresa txiki batean adibidez, oso beharrezkoa
da denak koherentzia bat izatea: izena, logotipoa, erabiltzen
duzun hizkera, packaging-a, bezero eta hornitzaileekin duzun
harremana… eta enpresa handietan oraindik gehiago.
Jantzigintza eta modako kasu zehatzean, bi dimentsioko
marrazkiak hiru dimentsiotan irudikatzeko gaitasunak asko
lagundu ninduen. Patroigintza eta arkitektura-marrazketa
teknikoa nahiko antzekoak dira; izan ere, nik patroiak
ordenagailuz marrazten ditut eta gero ploteatu. Modaren
arloan hori ez da oso ohikoa eta niri abantaila asko ekarri
dizkit.
Azken finean, arkitektura ikasi izanak mundua beste era
batean ulertzen erakutsi dit. Ziur nago Amarenak ez
litzatekeela gauza bera izango nik arkitektura ikasi izan ez
banu. Eskolan kontzeptuak eta ideiak errealitate ukigarri
eta funtzional nola bihurtu erakutsi digute, eta hori da nik
egiten dudana: gure kultura, balio eta tradizioak erabili
daitekeen produktu bat transformatu. Kontzeptuen balioa
erakutsi digute, eta niretzat, hori da guk sortutako gauzei
arima ematen diona. Arima hori da guk egindako gauzak
nabarmentzen dituena.
Hala ere, garrantzi handia duten zenbait gauzaren hutsunea
sumatzen dut arkitekturako ikasketetan, eta guztiek
norabide bera dute: ez gaituzte errealitate profesionalerako
prestatzen. Ni egon naizen hiru eskoletan behintzat, inoiz
ez didate erakutsi nola egin arkitektura, arkitekturari buruz

ezer ez dakien norbaitentzat, edo nola azaldu eta justifikatu
behintzat, bera ulertu dezakeen «hizkuntza» batean. Nik
izan ditudan bezero gehienak honrrelakoak ziren. Lehen
aipatu dudan bezala, arkitektura, gizartearekiko harremana
galtzen ari da, eta hori gure errua da.
Zentzu berean, ia beti amaitzerakoan gure estudio
propioa irekitzeko formatzen gaituzte, baina edozein
enpresarirentzat funtsekoak diren gaiak ez dizkigute
irakasten: zer salneurri jarri zure lanari edo nola? Nola
negoziatu bezero edo hornitzaile batekin? Nola saldu zure
lana? Nola egin estrategia komertzial bat? Zer betebehar
dituzu langile autonomo bezala? Zer paper eta dokumentu?
Milaka galdera etortzen zaizkit burura eta horietako askok,
behintzat, hautazko gaiak izan beharko lukete.
«Young architects can change the world by not building
buildings» (Virgil Alboh)
Virgil Alboh Amerikako artista, diseinatzaile kreatibo
eta DJ bat da, Off-white arropa-markaren sortzailea da
ere, besteak beste. Arkitektura ikasi zuen. Bera ere bada
arkitektura egiten ez duen arkitekto horietako bat. Nahiz
eta berak esandakoarekin guztiz bat ez etorri (horregatik
nahiago dut «young architects can change the world but not
maybe building buildings»), bere jarduera profesionala nire
usteen adibide on bat da. Nire iritziz, eskolan ikasitakoa guk
nahi dugun mundua eta bizitza eraikitzeko tresnak besterik
ez dira, bakoitzaren erabakia da tresna horiek gero arlo
profesionalean gauza baterako edo besterako erabiltzea.
Batak edo besteak ez zaitu hobea edo okerragoa egiten,
denok garelako arkitektoak azken finean. Garrantzitsuena
(eta zailena ere) zeure burua ezagutzea da, zure helburua
bizitzan eta lanean aurkitzea, eta dituzun tresnekin bertara
eramango zaituen bidea egitea.
Nire kasuan adibidez, Amarenak-ek, ni arkitekto bezala
liluratzen nauten pertsonak ezagutzeko aukera eman dit,
miresten ditudan estudioentzat lan egiteko, baita zoratzen
nauten kolektiboekin eztabaidatu, ikasi eta irakasteko
aukera ere. Arkitekturak agian irekiko ez nituzkeen ateak
ireki dizkit,Amarenak-en bidea eta arkitekto bezala ohartzen
ez nituen gauzak eta trebetasunak topatzea ahalbidetu dit.
Azken finean, nahiz eta hasiera batean honela ez planifikatu,
bide-aldaketa honek nire helburura gerturatu nau, eta hori
da balio duen bakarra.
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