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er izan nahi duzu handitzean?» galderari «arkitekto»
erantzuten dioten gazteek
badute haientzako aldizkari aproposa. «Futbolari», «albaitari» edo bestelako
erantzuna ematen dutenek ere arkitektura hobeto ezagutzeko eta
zale bilakatzeko abagunea dute Amag! haurrentzako on line aldizkariarekin. Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta ﬁnlandieraz argitaratzen dute, eta 5 eta 10 urte
bitarteko haurrentzat da. Haurrak
eta irakasleak «mundu lautik atera
eta espazioaren zein bolumenaren
munduan» murgiltzea du xede Amag! aldizkariak.
Jorge Raedo arkitekto espainiarrak eta Maushaus Donostiako arkitektura estudioak lankidetzan
sortutako proiektua da A-mag!,
Helsinkiko eta Donostiako haurren
arteko zubia eraikita. Izan ere, Finlandiako hiriburuan bizi da Raedo,
eta haraino bidaiatu zuten Maushaus taldeko kideek proiektuaren
lehen urratsak egiteko. Urteak zeramatzan espainiarrak halako
proiektu bat egiteko asmoarekin,
baina Donostiako estudiokoekin
hitz egin arte geldirik egon zen
ideia. 2011n Finlandian bildu ziren
eta hango hezitzaileekin, «munduko onenetakoak» Carlos Arruti
Mauhausgo kidearen esanetan, elkarrizketatu ziren proiektuaren
nondik norakoak eztabaidatzeko.
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Arkitekto
harrobia
lantzen
Urtea bete du A-mag! arkitektura aldizkariak; sarean zabaltzen dute,
5 eta 10 urte bitarteko haurrentzat. Arkitektura eta hiri ekologia
sustatzen dute hilero webgunean proposatzen dituzten ariketa
pedagogikoen bitartez. Testua: Iñaki Lasa

Hilero artikulu bat jartzen dute
haien webgunean —http://a-magazine.org—, haur hezkuntzako eta
arkitekturako adituek proposaturiko pedagogia ariketak. Arkitekturaren eta hiri ekologiaren inguruko
sentsibilizazioa sustatzeaz gain,
lau hizkuntzatan idatzia egoteak
aukera zabalak eskaintzen ditu ere
arlo horretan. Urtebete daramate
hilero ariketa bat jartzen webgunean, 2012ko urtarriletik. Baina
2013an «hogei bat» egiteko asmoa
dutela azaldu du Arrutik, erritmoa
bizituta. Izan ere, aurten erakundeekin lan egiten hasi dira —Oteiza
Museoa laguntzaile iraunkor bihurtu zen azaroan esaterako—.
Ariketa guztiak PDF formatuan
jartzen dituzte, eta nahi duen orok
erraz du haiek inprimatzea; baina,
dena den, museo eta fundazio askoren deia jaso dute, paperean
materialik zuten galdezka. Beraz,
orain arte sarean jarritako guztia
paperean ere argitaratzen hasi
dira. Horrek ekarri ditu hainbat
arazo, Arrutik azaldu duenez: «Ez
da batere erraza bideo batean
agertzen zena orain idatzita azaltzea».
Proiektua apurka indartzen ari
dela uste du Arrutik. Work in progress motako egitasmoa da Amag!. Alegia, denboran aurrera
egin ahala garatuz doala. Aldizkaria
gizartean zabaltzeko garaian izan
dituzte arazo nagusiak, «zaila» de-
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lako ikastetxeen arreta bereganatzea eta proiektuan murgiltzea.
Oro har, haiek jotzen dute ikastetxeetara, proiektuaren berri emateko. «Gure helburua da haurrengana gurasoen bidez iristea».

Paperezko pilota
Baina nolakoak dira A-mag! aldizkariak proposatzen dituen ariketak?
Esplika al daiteke arkitektura
modu hezitzaile eta ludikoan? Izan
al daiteke erakargarria arkitektura
5 eta 10 urte bitarteko haurrentzat? Zalantzak eta galderak sor
ditzake, hasiera batean, Raedo eta
Maushausen ideiak, gehienbat
arrotz suertatzen delako. Baina,
paper bat hartu, harekin pilota bat
egin eta zakarrontzira botatzea
aski izan daiteke arkitekturan lehen pausoak emateko. Hartu pilota hori eta saiatu saskiratzen.
Gero, gelaren erdian jarri zaborrontzia. Hiru bat aldiz sartu ondoren,
saia zaitez belauniko, edo etzanda,
edo atzera begira. Berdina izan al
da? Zein izan da ahaleginik zailena?
Ia ohartu gabe ere, gelaren bolumenaz eta espazio aldaketez jabetu daiteke ariketa hori egin duen
haurra.
Badaude ere plastika ariketak.
Abenduko artikuluan, adibidez, paperezko skate-park bat sortu behar zuen haurrak, patinatzeko parke bat —patinatzaile eta guzti—.

Etorkizuneko harrobia. ‘Amag!’ sareko aldizkariak proposatutako ariketak egin ondoren,
bueltan argazki bat bidaltzen dute haur askok. MAUSHAUS

Plano bat hartu eta paperak tolesten eta tutu formako bilkaria egiten hiri bat sor daiteke, asfalto eta
hormigoi leunekoa. Hala sentituko
du hiria patinatzaileak, ezta? Orain
arteko proposaturiko hamabi ariketetatik bi baino ez dira. Mundua

beste begiekin begiratzeko aukera
ematen du A-mag! aldizkariak.
Haurrek ere arkitektura uler dezaketela erakusten du; betiere, irria
ahoan dutela eta ondo pasatuz.
Etorkizuneko arkitektoek A-mag!
irakurtzen dute. Badago harrobia.

