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>hiru hirik 2021eko apirilaren 25era arte biltzen ditu postal formatuan 
Aitor Ortizek, Jon Cazenavek eta Oskar Alegriak Bilbori, Donostiari eta 
Gasteizi buruz egindako argazkiak.  
>Rafael Moneok, Esther Ferrerek, Bernardo Atxagak, Karmele Jaiok eta 
arkitekturaren, literaturaren, arte eszenikoen eta zientziaren alorreko 
beste hainbat sortzailek Euskadiko Arkitektura Institutuaren 
erakusketa berrian parte hartzen dute.   
> Egitaraua bisita gidatuekin, hitzaldiekin eta tailerrekin osatuko da. 
Jarduera guztiak doakoak dira.  
 
Globalizazioaren ondorioz planeta osoko hiriek bizi duten 
estandarizazio-prozesuaren aurrean, Euskadiko Arkitektura 
Institutuak (EAI-IAE) herritarrekin elkarrizketa hasiko du ostegunetik,   
abenduaren 17tik, apirilaren 25era bitartean, postaletan aurki 
daitezkeen ikonoetatik haratago, hirietako izaera zerk eraikitzen duen 
aztertzeko. hiru hiri – ikusmirak erakusketari eman zaio hasiera gaur 
Donostian, hiru euskal hiriburuetan zehar ibiliz argazkien bitartez. 
Horretarako, postalen korrespondentzia-jokoa erabiltzen du 
arkitekturaren, literaturaren, artearen edo zientziaren munduko 
profesionalekin, begirada aldatzeko eta hiri bat norberaren hiri 
bihurtzea egiten duten elementuak erakusteko. 
  Erakusketak Gasteiz, Donostia eta Bilbori buruzko 30 irudi 
ditu, postal formatuan, Oskar Alegriak, Jon Cazenavek eta Aitor Ortizek 
egindakoak, hurrenez hurren. Horietako bakoitza sortzaileek jaso 
dute, eta hiriei buruzko gogoeta bat bidali dute postalean eskuz 
idatzita. hiru hiri – ikusmirak, Santos Bregañak diseinatua, adar 



 

 

ezberdinetako profesionalak biltzen ditu bere baitan; arkitekturako 
profesionalak, hala nola Rafael Moneo ‘pritzkerra’, Donostiako 
Kursaalaren egilea, literaturaren mundukoak, Karmele Jaio, Bernardo 
Atxaga edo Harkaitz Canoren eskuizkribuekin, Esther Ferrer artistaren 
ikuspegia, Maialen Lujanbio bertsolariaren bertsoak eta Ruper 
Ordorika abeslariaren lerroak, edo Pedro Miguel Etxenike eta Enrique 
Zuazua bezalako zientzia-profesionalen gogoetak.  
  Erakusketaren irekieran, Pedro Jauregi Etxebizitza 
sailburuordeak erakusketak pertsonek hiri-ingurunearekin eta 
arkitekturarekin duten interakzioari ematen dion garrantzia 
azpimarratu du. "Interesgarria da –gaineratu du– gure begirada 
aldatzea eta arreta jartzea gure hiriburuetan bizi diren pertsonentzat 
hiriaren izaera eraikitzen duten elementuetan, hiriburuen ikonoak 
alde batera utzita". Jauregik adierazi du erakusketa hau, eta barnean 
dituen begirada desberdinak, azken batean oroigarri bat direla: "bizi 
garena gara". Harkaitz Millan Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, 
Lankidetza, Gazteria eta Kirol diputatuak adierazi du: “diziplina 
anitzeko sorkuntzaren eta hiri-arkitekturaren arteko elkarrizketa 
tresna bikaina da gure hirien estandarizazioari aurre egiteko”.  
  "Hiriak geroz eta berdinagoak diren garai honetan, egokia da 
hausnartzea zerk egiten dituen bakarrak pertsonen egunerokoan. hiru 
hirik posta formatua erabiltzen du tradizionalki postaletan erakutsi 
den irudi hori gainditzeko", azaldu du Jose Angel Medina Euskadiko 
Arkitektura Institutuko zuzendariak. Erakusketa zentroaren ekoizpen 
propioko hirugarrena da, eta hirietako txokoei ematen die garrantzia, 
turismoak irudikatutako markoetatik ihes egiten duten elementuei, 
herritarrentzat bereizgarriak diren horiei. Gainera, alde batera uzten 
ditu souvenir dendek koloreztatzen dituzten ikonoak. "Argazkiek ez 
dute deskribapen itxirik nahi, elkarrizketa bat sortu nahi dute horiek 
ikusten dituztenen artean", azpimarratu du Aitor Ortiz argazkilariak. 

 
Herritarrei beren antipostala erretratatzeko gonbidapena 
Erakusketa osatzen duten bi bideoetako batean, Jon Cazenave 
argazkilari donostiarrak azaldu duenez, "gure hiria nola eraikitzen den 
pentsatzeko ariketa izan da, eraikinek eta eraikitzeko moduek gure 
gizartean edo pertsonan nola eragin duten aztertzeko lana". Medinak 
hiru hirin parte hartzera gonbidatu ditu herritarrak, dagoeneko beren 
postalak idatzi dituzten 30 pertsona ezagunek bezala, erakusketako 
postalak eskuz idatziz edo beren postal propioa marraztuz. Guzti 



 

 

horiek EAI-n geratuko dira ikusgai. Izan ere, hiru argazkilarien beste 60 
argazki gorde dituzte horretarako.  
  Halaber, zuzendariak sare sozialak erabiltzera gonbidatu du, 
hiri bat norberaren 'hiria' izatea eragiten duten irudiak erretratatu eta 
zabaltzeko. Parte hartu nahi duenak institutuko sare sozialak etiketatu 
(@eai_iae_) eta #antipostal traola erabili ahal izango du. "Ariketak 
garrantzitsutzat jotzen duen guztia irudikatzeko gaitasuna ematen die 
herritarrei, onerako zein txarrerako", gaineratu du Cazenavek, 
estandarizatutakoari ihes egin eta "arkitekturak nola osatzen gaituen" 
aztertzeko. 

 
Publiko guztientzako eta profesionalentzako programa 
Erakusketari hainbat jarduera gehituko zaizkio, besteak beste doako 
familientzako bisitak (abenduaren 26an eta urtarrilaren 9an eta 23an), 
arkitekturaren ikuspuntutik helduentzako bisita gidatuak (urtarrilaren 
2an, 16an eta 30ean), hiru hiriburuen inguruko hitzaldiak, hiri ibilaldiak 
eta bizikletaz txangoak. Izen-ematea doan www.eai.eus webgunean 
egin daiteke dagoeneko.  
  Gainera, urtarrilaren 21etik aurrera, Euskadiko Arkitektura 
Institutuan Homo Urbanus egongo da. Esperientzia horren bidez, 
hamar hiritan murgildu ahal izango dira herritarrak, hala nola Bogotan, 
Seulen, Venezian, San Petersburgon edo Dohan. Ostegunetik 
larunbatera, astero, hiri ezberdin batetik paseo bat ematera 
gonbidatuko da, elkartzen dituena eta bereizten dituena ezagutzeko 
eta beren nortasuna zerk eraikitzen duen ikustearekin batera, 
pertsonek hiri-ingurunearekin nola elkar eragiten duten hausnartzeko.  
 
hiru hirin parte hartzen duten sortzaileak 
 

Rafael Moneo 
Karmele Jaio 
Enrique Zuazua 
Miren Arzalluz 
Harkaitz Cano 
María Clé  
Iban Zaldua 
Zuriñe F. Guerenabarrena 
Carlos Rilova 
Ianko López 
 

Ruper Ordorika 
Esther Ferrer 
Pedro Miguel Etxenike 
Rocío Peña 
Peio Aguirre 
Asier Santas 
Maialen Lujanbio 
Emilio Varela 
Patxi Mangado 
Roberto Ercilla 
 

Bernardo Atxaga 
Ruth Estévez 
Luis López de Sosoaga 
Ander Izagirre 
Jorge Pascual Blanco 
José Ignacio Abella 
Rikardo Arregi 
Xabier Erkizia 
Ramón Arambarri 
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Doako sarrera eta osasun-larrialdira egokitutako edukiera 
EAI-IAEk sortutako jarduera guztiak doakoak dira eta egungo egoerara 
egokitutako edukiera dute. Zuzendutako jardueretarako, aldez 
aurretik izena emateko sistemak ezartzen dira, www.eai.eus orriaren 
bidez. Institutuan nahitaezkoa da maskara erabiltzea. 
 
EAI-IAEri buruz 
Euskadiko Arkitektura Institutuak 2018. urteaz geroztik lan egiten du 
arkitektura herritarrengana hurbiltzeko eta horren inguruko 
eztabaida, hirigintza, paisaia eta diseinua sustatzeko. Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol 
Sailak bultzatutako zentroa arkitekturaren ezagutza bultzatzen duten 
eragileen topagunea ere bada. 

 
Ordutegia:  
Asteartetik ostiralera 17:00etatik 20:00etara 
Larunbatetan, 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara 
Igandeetan 11:00etatik 14:00etara 
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