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larunbata, 2013ko ekainaren 15a berria

A
rantzazun (Oñati) dagoen ba-
silika ez zen egun batetik
bestera eraiki; urte askotako
eta gorabehera handiko pro-
zesu luzearen emaitza izan
zen. 1950ean jarri zuten le-

hen harria, eta 1955eko abuztuaren
30ean zabaldu ziren ateak bisitarien-
tzat. Basilika apaintzeko erabili ziren
eskulturak, margolanak eta beste ja-
rri arte, baina, urte ugari igaro behar
izan zuten, tirabira handiak sortu bai-
tziren artelanen berritasuna zela eta. 

Basilika ez da artista bakarraren
obra edo artelana. Artista askok el-
karlanean altxatutako eraikina da.
Francisco Javier Saenz de Oiza, Luis
Laorga, Eduardo Txillida, Jorge Oteiza,
Nestor Basterretxea, Lucio Muñoz
eta beste hainbat artista ezagun bil-
du eta ados jarri behar izan zuten, ba-
silikako elementu guztiak sortu eta
denei batasun bat emateko. Talde
handi baten elkarlanaren emaitza da,
beraz, Arantzazuko basilika. 

Garai haietan, artista haiek egin zu-
ten bezala, talde handi eta bateratu
bat osatu behar izan zuten larunba-
tean Arantzazuko Gandiaga Topagu-
nea kultur zentroan bildu ziren gazte-
txoek. Arantzazuko basilika gauzatze-
ko artista multzo hark elkarrekin egin
zuten lana hobeto ulertu ahal izateko,
Arantzan zu? izeneko arkitektura tai-
lerra antolatu zuen larunbaterako
Arantzazu Gaur fundazioak eta Jorge
Oteiza fundazio-museoak. Maushaus
elkarteko Anabel Varona, Carlos Arruti
eta Esther Lopez arduratu ziren basi-
likaren sekretuak eta artelanak gaz-
tetxoei erakusteaz. 

«XX. mendeko monumentu artisti-
ko esanguratsuenetako bat da Aran-
tzazuko basilika, eta hori haurrei era-
kustea da tailerraren helburua», ze-
haztu zigun Juan Biainek, Arantzazu
Gaur fundazioko arduradunak. Histo-
ria handiko eraikina da, eta datu eta
informazio ugari dago basilikaren in-
guruan. Horiek haurrei bere horretan
ematea «aspergarria» eta «korapila-
tsua» izan daitekeenez, «modu josta-
garri eta ludiko batean» eskaintzea
erabaki zuten bi fundazioek. Halaxe
sortu zen arkitektura tailerra egiteko
ideia. 

«Haurrek basilika eta haren historia
ezagutzea nahi dugu, baina ez dugu
nahi informazioa irenstea. Gaztetxo-
ak proiektuaren parte sentitzea nahi
dugu, basilikaren eraikuntzan parte
hartzea. Maketaren osaketan eta
eraikuntzan parte hartu ostean, bes-
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Oñatiko (Gipuzkoa) Arantzazuko basilikaren historia ezagutzeko
arkitektura tailerra egin zuten larunbatean, Gandiaga Topagunea kultur
zentroan. Arantzazu Gaur fundazioak eta Jorge Oteiza fundazio-museoak
antolatu dute tailerra, eta Maushaus taldearen laguntza izan dute

Basilikaren
artistak 



aritu zen lanean, baina beste taldeek
egiten zuten ahaztu gabe. Izan ere,
eskultoreek maiz joan behar izan zu-
ten arkitektoengana; apostoluak ko-
katzeko maketan zenbateko tartea
zuten jakiteko, esaterako. Utzitako
tartearen arabera, tamaina bateko
edo besteko apostoluak egin behar-
ko zituzten. 

Gauza bera gertatzen zitzaien
margolariei ere. Hasierako zirriborro
eta probak egin ostean, maketan bei-
rak kokatzeko zuten tartea galdetu
behar izan zien arkitekto lagunei,
plastiko likidoz behin betiko beira
leihoak egin aurretik. 

Eta talde bakoitzak bere lana buru-
tu ostean, guztia batu behar izan zu-
ten artista gaztetxoek. Tailerraren
emaitza: kartoiz, plastiko likidoz, pas-
ta zuriz, tenperaz zein bestelako ma-
terialez eraikitako Arantzazuko basili-
karen maketa erraldoia. 

Bi ordu luzez buru-belarri lanean
ibili ostean, basilikan ikusitako eta
egindako lana aurkeztu zieten artista
gaztetxoek gurasoei. 

eskultoreak. Nork bere egitekoa
zuen: pasta zuriarekin atarian dau-
den hamalau apostoluak eta dorre lu-
zeko koskak edo punta zorrotzak egi-
tea zen eskultoreen egitekoa; beira-
teak eta kriptako margolanak
marraztu behar zituzten margolariek;
kartoiz egindako pieza guztiak batu
eta basilika altxatzea zen arkitektoen
ardura. 

Artista talde bakoitza bere kabuz
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te begi batzuekin ikusiko baitute ba-
silika», azaldu digu Bianik. 

Hala, bi zati nagusitan banatu zu-
ten larunbateko tailerra: lehenik, ba-
silikara joan, eta hura osatzen duten
eraikin eta arte elementuak identifi-
katu zituzten; gero, bildutako infor-
mazioa kontuan izanda, maketa egin
behar izan zuten. 

Erne begiak! 

Basilika bisitatzea izan zen egin zuten
lehen lana. Basilikaren planoa, kolore-
tako orriak eta arkatzak eskuan har-
tu, eta kanpotik zein barrutik aztertu
zituzten basilikaren zati guztiak: do-
rrea, ateak, apostoluak, aldarea, absi-
dea, beirateak, korua, kriptako mar-
golanak... 

Artistek bezala, ikusten zuten oro
koadernoan idazten eta marrazten
jardun zuten denboratxo batean. Ba-
zekiten ikusitako hori irudikatu be-
harko zutela gero, eta xehetasunik
txikiena ere koadernoan jasotzen
saiatu ziren, marrazki dotore eta lan-
duen bidez. 

Gogoan gordetako zein koaderno-
an marraztutako elementuekin, basi-
likaren maketa bat egin behar izan
zuten bisitaren ondoren. Maushaus
taldeko kideek erakutsi zieten mo-
duan, arkitekto, margolari eta eskul-

tore talde baten azken emaitza da
basilika. Nork bere lana egin zuen, bai-
na bestearena kontuan hartuta. Az-
ken batean, artista guztiek ados jarri
behar izan zuten basilikari osotasun
bat emateko. 

Lanerako prest!

Gaztetxoak ere hiru taldetan banatu
ziren: arkitektoak, margolariak eta
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Talde lana. Hiru taldetan banatu ziren

tailerrean parte hartu zuten gaztetxoak:

eskultoreak, arkitektoak eta margolariak. Talde

bakoitzak bere lana egin ostean, guztia batu behar

izan zuten Arantzazuko basilikaren maketa

osatzeko. MAUSHAUS ELKARTEA


