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BIRDIMENTSIONAMENDUA

KGNZ-Tabakalerako Administrazio Kontseilua osatzen duten hiru erakundeek (Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Donostiako Udala) gaur arratsaldeko Administrazio 
Kontseiluko bilkuran amaitutzat eman dute maiatzean abiatutako Tabakaleraren 
birdimentsionamendu prozesua. 

Hiru erakundeek proiektuaren aldeko apustua berretsi dute, hiriarentzat, lurraldearentzat 
eta herrialdearentzat proiektu estrategiko nagusietako bat dela azpimarratuz. Tabakalera 
hiriko gune berri batean bilakatuko da, kulturari, lanari, formakuntzari eta aisiari 
eskainitako gune batean. Aro digitaleko kulturaren kontzeptu berriari erantzuna emango 
dion topagunea izango da, diziplinak gurutzatzen diren, hiritarrek modu aktiboan parte 
hartzen duten eta gizarteak sarean funtzionatzen duen garaiotan. Tabakaleraren erronka 
nagusiak sorkuntza eta berrikuntza sustatzea, esperimentatzea eta ezagutza partekatzea 
izango dira. 

Proiektua, ikus-entzunezkoetan espezializatutako kultura garaikidearen zentro gisa, 
sendotu egin du prozesu honek; bere ardatz nagusia eta lehentasunezkoa zuzenean 
sorkuntzarekin lotutako zerbitzuetan egongo delarik.

Sortzaileei,  industriei  eta hir itarrei  zuzendutako zentroa   

Tabakalerak laguntza eta baliabideak eskainiko dizkie sortzaileei, euren ideiak garatu 
ditzaten. Industriek esperimentatzeko, talentua topatzeko eta negozio ildoak bilatzeko 
aukera izango dute bertan, eta hiritargoarentzat, Tabakalera elkargunea izango da, 
sormenerako eta elkar-eraginerako gunea, hainbat jardueratan parte hartzeko aukera 
eskainiko duena, eta formakuntza eta dokumentaziorako nahiz erakusketa eta 
eztabaidarako espazioak izango dituena. 

Eredu berriko kultur-erakundea   

Tabakalerak kultur-erakunde eredu ezberdinak hartuko ditu bere baitan, bere ingurunearen 
beharrei eta kulturaren eta ikus-entzunezkoaren erronkei modu egokiagoan erantzun ahal 
izateko. Ekoizpenarekin lotutako zerbitzuak,  jakintzarekikoak eta erakusketa  
programak eskainiko ditu.

Produkzioarekin lotutako zentro gisa, sorkuntzarako eta esperimentaziorako laborategiak 
izango ditu, ideiak proiektu bilakatzeko katalizatzaile moduan jokatuko dutenak. Diziplina 
anitzeko lantaldeen bitartez eta praktikarekin lotutako ikasketa moduen bitartez, hau da, 
eginez ikasiz, funtzionatuko dute. Era berean, proiektu egoiliarrak izango ditu, sortzaileek, 
kolektiboek eta industriek ikusizko kulturarekin lotutako euren ikerketa eta ekoizpen lanak 
garatu ditzaten. 
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Jakintzarekin lotutako zerbitzuen muina mediateka izango da. Ikus-entzunezkoetan eta 
irakurketa publikoan espezializatutako funtsetan eta zerbitzuetan oinarrituko da,  2.0 
gizarteak informazioaren eskuragarritasunarekiko eta erabilerarekiko dituen beharrei 
erantzunez. Bestalde, formakuntza ere zentroaren funtsezko lan-ildoa izango da. 
Zentroak ikasketarako baliabideak eskainiko ditu, ikus-entzunezko sektorean eta kultura 
garaikidean gertatzen diren eraldaketei aurre egin ahal izateko. Tabakalerako 
formakuntza ildoa inguruko eragileekin elkarlanean diseinatuko da eta ikus-
entzunezkoetan eta multimedia alorrean maila altuko programak ere eskainiko ditu. 

Azkenik, erakusketa eta interbentzio programek – erakusketak, ikus-entzunezko 
programazioa, ekitaldi musikal eta eszenikoak... - zentroko edukiak bistaratu eta 
aberastuko dituzte, eta era berean, ikus-entzunezko kulturaren eta kultura garaikidearen 
adierazpideak deskubritzeko lagungarri izango dira, publikoen eta komunitateen 
inplikazioa bultzatuz. 

Zerbitzu horiek guztiak ardatz nagusi eta lehentasunezko baten inguruan mugituko dira: 
ikus-entzunezko sorkuntzarako zentroa edo proiektuaren bihotza deitu izan dena. Ardatz 
nagusi hau produkziora eta jakintzara bideratutako zerbitzuek osatzen dute, eta bere 
helburu garrantzitsuena aro digitalean ikus-entzunezkoen munduan garatzen diren 
formatu eta aukera berriak arakatzea da eta zentroa nazioarteko erreferentzia 
bilakatzea. Ardatz honetatik abiatuko dira zentroaren zerbitzu eta programa nagusiak 
eta erakusketari lotutako jarduerekin indartuko dira. 

Arkitektura proiektuaren birdimentsionamendua

2008an eraikinaren berritze arkitektonikorako lehiaketan garaile suertatu zen Jon eta 
Naiara Montero arkitektoen proiektuak zenbait moldaketa jasan beharko ditu 
birdimentsionamendua dela eta, baina funtsean ildo nagusiak mantendu egingo dira. 

Birdimentsionamendu prozesuak bi helburu nagusi bilatu ditu: obraren kostua txikitzea 
eta zenbait espazio libratzea, beste erabilpen batzuk emateko eta, modu horretan, 
zentroaren auto-finantzaketa ratioa handiagotu ahal izateko. 

Berritze arkitektonikorako aurreikusitako kostua (obraz gain, proiektu exekutiboa, 
lizentziak, aseguruak, ekipamendua, urbanizazioa, etab. kontuan hartuta) 5 milioi 
eurotan gutxitu da (75 milioitik 70 milioira pasatu da). Gainera, erakundeek 
aurreikusitakoa baino 7 milioi gutxiagoko ekarpena egin beharko dute, Estatuko 
Aurrekontu Orokorretan Tabakalerarako bideratu den kontusailaren ondorioz.  

Eraikineko espazioei dagokienez, libratutako espazioak edo “aukerako espazioak” 6.841 
m2-ko azalera hartzen dute. Birdimentsionamendu prozesuan aurreikusita zeudenak 
baino 5.564 m2 gehiago libratu dira zenbait operazioren bitartez (besteak beste, 
auditorioa desagertu da eta zine areto txikia balio anitzeko areto izatera pasatu da, 
espazio komunak optimizatu egin dira eta uko egin zaio hazteko aukerari).



Hasiera batean proiektuak planteatzen zituen ia espazio guztiak mantendu egin dira: zine 
aretoak, erakustaretoak, produkziorako guneak, laborategiak, formakuntzarako gelak, 
mediateka eta erabilpen anitzetara, aisiara eta jatetxeetara bideratutako espazioak. 
Aurreikusi bezala, eraikinean kokatuko dira, halaber, Etxepare Institutua eta Euskadiko 
Filmategia. 

Birdimentsionamenduaren ostean espazioen konparaziozko taula:  

Ustiapen gastuak

Bazkide berriak gehitzeak erakundeek proiektu kulturala garatzeko urtero egin beharreko 
ekarpena txikiagotzea ekarriko luke. Ildo honetan, beharrezko jo da ahal bezain laster 
Tabakaleraren izaerarekin bat egiten duten eta finantzaketan lagunduko duten proiektu-
kideak bilatzea. Era berean, kanpoko babesleak gehitzea ere ez da baztertzen; horiek 
erakusketa programa eta jardueren finantzaketarako lagungarri izango lirateke. 

Oinarri honen gainean, datozen hilabeteetan Plan operatibo bat burutuko da eta bertan 
ezarriko dira zentroaren urteko ustiapen gastuak. Helburua azken proposamenean esku 
artean izan zen 11.655.000 euroko zifra txikitzea izango da. 
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Ekoizpena 4.925 32% 5.154 36%
Erakusketa 3.021 20% 2.162 15%

353 2% 752 5%

4.694 31% 4.285 30%

2.354 15% 1.913 13%
Guztira 15.347 100% 14.266 100%
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TBK 15.347 44% 14.266 40%

1.690 5% 1.748 5%
Etxepare Institutua 605 2% 596 2%
Aisia eta jatetxeak 1.569 5% 1.106 3%
Gune komunak 12.206 35% 10.771 30%
Guztira 31.417 91% 28.487 81%
Aukera espazioak 1.277 4% 6.841 19%
Guztira 32.694 100% 35.328 100%
Hazteko aukera 1.846 5% 0
Guztira 34.540 35.328 100%
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Jardunbide agenda

Administrazio Kontseiluak lehenbailehen abiatu beharreko jardunbideen agenda adostu 
du: 

• Prozesu arkitektoniko abian jartzea eta obra hastea.

• “Proiektuaren bihotza” martxan jartzea Artelekuko foru programatik abiatuta. 
Modu honetan, Arteleku izango da ekoizpenera eta jakintzara bideratutako 
zerbitzuen garapenaren abiapuntua, hau da, proiektuaren ardatz nagusiarena, 
eraikin berria jarduera horiek hartzeko prest egon artean. Egun zentroak 
eskaintzen dituen zerbitzuak eta programak eskaintzeari utzi gabe, bi 
erakundeetako lantaldeek elkarlanean jardungo dute, Arteleku sorkuntzarako 
zentro berria bilakatuko duen prozesu honetan. 

• 2011. urtean zehar gauzatuko da Donostia Kulturako Zine Unitatearekin 
bateratzea, zine-emanaldi proiektuak Tabakalera markarekin lotuz. Era berean, 
aurreikusita dago Tabakalera eta San Telmo museoaren artean zubiak 
eraikitzea, lehen honi dagokion kultur esparruari lotutako erakusketa-
proiektuetan. Gainera,  Etxepare Institutua eta Euskadiko Filmategia 
Tabakalerarekin elkarlanean ari dira, proiektu eta programak garatzen. 

• Berehalako beste jardunbide bat Zuzendaritza Orokorra eramango duen 
pertsona kontratatzea izango da, postu hori hutsik baitago aurreko zuzendariak 
dimisioa aurkeztuz geroztik.   

• Azkenik, komunikazio prozesu intentsua martxan jarriko da, proiektua azaldu 
eta sozialki sendotzeko. 
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