
Bilboko hiribilduaren hiru errebal historikoetako bat
aukeratu zuen domingotarren ordenak emakumezkoen
komentu bat fundatzeko, Ibeni, gaur Atxuri auzoa dena.
Dagoeneko jareginda, monastegi zaharreko instalazioek
Gizakundea parrokia eta Eleiz Museoa biltzen dituzte.

Multzoa

Multzoa osatzen dute elizak eta klaustroak. Eraikin galanta
da tenplua, jatorriz lerrokaturiko gurutzaduradun nabe batean
eta hormaz zatituriko kapera baxuetan eratua. Sei tartek
osaturiko luzerako garapen nabarmena du, gurutzadurako
tartea barne, erdiko absidedun kapera errektangeluar luzangaz
gainera.

Zutarri biribil eta tentsio bertikal urrikoek zehazten dituzte
tarteak eta nabeak, zutarri horiek eusten diela era gotikoan
diseinaturiko ganga bati, izar-nerbiazioak, batzuk oso
konplexuak, bihotz-formez aberasten direnak bezalakoak,
dituen ganga bati. Absidearen aldeak elkarzutik gurutzatu
eta kasetoiak egiten dituzten nerbioen sare bat darama.

Errege-erregina Katolikoen sistemaren arabera taxuturiko
komentu-tenpluetako izpiritua zerion elizari, bereizgarri zuela
gurutzaduradun nabea eta norberaren debozioetarako kapera
baxu banakatuak edukitzea, ia guztia era gotikoan egindako
gangaz estalia. 1965. urtean egindako zoritxarreko erreforma
batek hondatu egin zuen espazioaren kontzepzio hori, eta
kapera baxuak alboko nabe bihurtu zituen.

Argia sartzen da tenpluaren barrualdera erdi-puntuko leiho
molduratsuetan zehar, leiho horiek hegoaldeko hormetan,
buru-horman eta Iparraldeko gurutzadura besoan irekita
daudela. Hala ere, ez dira nahikoak hain espazio zabalerako.

Fatxadak oinaldeko hormapiko osoa hartzen du. Bertan
hiru kale bereizen dira: albokoak atzera tolestuak tronpa
sistema bereizgarriaren bitartez, eta erdikoa, zabalagoa, honen
ardatzean doala kanpandorretxoa.

Sarrera erdi puntuko garaipen arku baten eran eginda
dago, pilastra bikoteen artean. Goialdean darama artekadura
handi bat, erretaulako atiko baten antzera, Deikundearen
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historia tailatua duen kasalizio baterako. Gainean dago leihotxo
biribil apal bat, eta erpinean Santo Domingoren ordenaren
armarria.

Bi data ikusten dira portadan, tenpluaren eraikuntza
gehienari dagozkionak. Lehenengoa -1554- kalearteetako
idulkietako batean ageri da; bigarrena -1560- sarrerako
arkuaren giltzarrian. Alabaina, hostoez tailaturiko dekorazio
naturalista apainegia, kanpandorrea, Deikundearen erliebea
eta armarria XVII. mendearen amaierari (1690) dagozkio. Garai
horretan eraiki eta tailatu zen zati hori, Martín de Zaldua
gipuzkoar maisuaren zuzendaritzapean.

Data hori dagokio multzoko lanen azken faseari, lanak
hasiak zirela 1515. urte inguruan. Antz handia du Salamancako
San Esteban komentuaren fatxadarekin, beraz, badaiteke
diseinua Frai Martin Santiagokoarena izatea, Juan Arabakoaren
dizipulu izan zenarena. Tenpluaren eraikuntza geldoa auzokide
aberatsen laguntzari esker egin zen, beren hilobiak komentu
berrian eduki nahi baitzituzten. Izan ere, oraindik diraute
Herquiñigo eta Aranatarren gotiko estiloko arkosolioek,
burualdeko alboko kaperetan.

Klaustroak, guztiz berriztatuak, garaiko bi hormarte
kontserbatzen ditu erdi puntuko harri arkuekin. Arkupe honek
eusten die goiko gelei; gela horiek zur ageriko hegalkinez
zabalduta daude eta 1995az geroztik Eleiz Museoaren funtsak
gordetzen dituzte.

Toki hori guztiz da bake-gozagarria eta bertan ikus daitezke
interes handiko eskultura eta pinturak. Antzinako maisuen
obrak daude, besteak beste, Antonio Carnicero, del Arco, Luis
Paret, Lucas Jordán, Mignard, Luis Salvador Carmona, Beaugrant
maisuenak, eta modernoenak, hala nola, Basiano, Huerta,
Torre, Urrutia eta Romero de Torres maisuenak. Hispaniar eta
koloniar urregintzako pieza bikainak ere badira, eta eliz
jantziak, urrezko ehundura joriak dituztenak, eta kolore biziko
filipinar zetak. Museo bikaina dugu, beraz, interesgarria bere
funts aberatsengatik eta bere planteamendu didaktikoagatik.

Gizakundea Komentua
(Eleiz Museoa)
Bilbao. (Gizakundea plaza,
Atxuri auzoan).

Bisitak egiteko orduak:
Asteartetik larunbatera:
10:30-13:30 eta 16:00-19:00
Igande eta jaiegunetan:
10:30-13:30
Astelehenetan itxita.
Inguruko beste leku
interesgarri batzuk:
(Bilbao)

• Atxuriko geltokia.
• Erriberako Merkatua.
• San Anton Eliza.

(Erribera, 24).
• Atxuriko Ospitale Zaharra.

(Joan Santuen plaza, 7).
• Maestro Rivero Eskolak.

(Atxuri, 2).


