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San Nikolas eliza (Bilbao)

Altzariak

Bilboko erregimentuak -bertako elizen berezko eredu-
tenpluaren proiektu handigura errematatu nahi izan zuen
altzari egokiez hornituz. Horretarako, programa homogeneo
bat enkargatu zuen Madrilen, rococo estiloko eta egitura
polikromatu gabeko bost erretaulaz osatua. 1754an, Juan
Pascual de Menak, agian orduko eskultorerik onenak, hartu
zuen egiteko ardura.

Erretaulak irudi eta erliebez beterik daude, baina hauek
badaude, ordea, polikromaturik. San Nikolas, Pietatea -Bilboko
Aste Santuko oso prozesio irudi garrantzitsua-, San Krispin eta
San Krispiniano, San Blas eta San Lazaroren izenak dituzte.
Titularrez gainera, erretaula nagusian eta bigarren mailakoetan
-elkarren berdinak direnak- eskultura bikote adierazkor eta
xehetasunez eginak eta medailoiak kokaturik daude.
Ikonografia osatzen dute José López Perellaren pinturak -
kalitate txikiagokoak-. Rococo estilo garbi-garbiko altzarien
trazatzailea Diego Martínez de Arce izan zen.

Elizaren oinetan kokaturiko kaperetan badira beste bi
erretaula polikromatu, rococo estilokoak; batak Guadaluperen
irudi pintatua duela eta besteak Ama Birjinaren Ikustaldiaren
erliebe samurra.

San Nikolas eliza
Bilbao. (San Nikolas plaza. Hiriko
Alde Zaharrean, Areatzako
parkearen ondoan.
Tf: 944 163 424).

Bisiten ordutegia:
Astegunetan:
10:30 - 12:30 eta 17:30 - 20:00
Jaiegunetan:
10:30 - 14:00 eta 17:00 - 20:00
(Kultua ematen ari den bitartean
ezin izango dira elizak bisitatu).

Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• Gomez de la Torre Jauregia.
(Epaltzaren alarguna kalea, 1).

• Bilboko Bankua.
(San Nikolas plazatxoa, 4).

• Arriaga Antzokia.
(Arriaga plaza).

• Plaza Barria.
• Udaletxea.

(Ernesto Erkoreka plaza).

Asko dira San Nikolas Elizaren merezimendu artistikoak.
Alde batetik, eraikinaren monumentaltasuna eta originaltasun
tipologikoa, beste alde batetik, agertzen duen hirigintzazko
zentzua, kokaturik baitago hiribilduko pasealeku zaharrean,
ahaztuta utzi gabe bere altzarien kalitatea, Euskal Herri osoko
rococo estiloko eskulturamultzo garrantzitsuenetakoa agertzen
baitu.

Eraikina

Elizaren eraikuntza 1743. urtean hasi zen, eta hamahiru
urte geroago, 1756.ean, inauguratzen zen arrandiatasunez.

Elizaren altxatuan Ignacio Ibero Loiolako maisuaren planoei
jarraitu zitzaien. Maisu horrek oso planteamendu original eta
garairako modernoa proposatu zuen: gurutze greziar bat lauki
batean inskribatua, gangaz estalia eta kapera eta sakristiarako
angelu hilak zituela. Gainera, bere euspen-sistema sendoaren
lau oktogonoak hustu egiten dira exedrak -erdi-puntuko
nitxoak- eginez erretaulak hartzeko xedez.

Ganga, zortzi kasko dituena, zortzialdeko prisma handiaren
eran ageri da kanpoaldetik, tenpluaren bolumen guztiak
hierarkizatzen dituela. Alabaina, nahiko ezkutaturik geratzen
da erlojuaren inguru koskatuzko kanpandorrearen eta
fatxadaren ardatza markatzen duen kanpaiaren atzetik.

Fatxada irizten zaio berezko fatxadak eta alboetako bi
dorrearkupe bertikalek osatzen duten multzori, oso formula
ugaria ez dela Euskal Herrian. Dorreen mastak eta erdiko aldea
berdindurik daude pulpitu edo konjuratokiak (balkoitxo
konbexoak) dituen balkoi korritu baten eraginez. Lerro honen
gainean altxatzen dira kanpandorreak, zokaloa, kanpai gela,
ganga eta linterna dituztenak. Sarrerako tinpanoak -1891ean
birlanduak- brontzezko erliebe guztiz ederra agertzen du,
Josep Llimona eskultore katalanaren obra dena. Dorreen
arkupeak tenpluaren luzerako atarteen aurrealde dira, baina
ezkerraldekoa soilik da jatorrizkoa.

San Nikolas elizaren proposamena, oso indartsua eta urria,
hareharrizko euspen sisteman oinarritzen da, gangaren espazio
konkabo handiko bi erregistrotan, eta ganga horrek antolaketa
orokorrean betetzen duen egiteko nagusian ere. Gurutze
erako formula zentralizatua da, XIX. mendean Euskal Herrian
emaitza bikainak izango zituena, ordurako estilo neoklasikoan.

Testua: J. R. Valverde.


