
Campos Elíseos Antzokia dugu art nouveau delakoaren
adibiderik behinenetakoa Euskal Herrian; baina bere
interesgarritasunak gainditu egiten du tokiko markoa eta
guztiz ongi esan daiteke nazioarteko balioa duela,
mugimendu hura Frantzian sortzeaz batera planteatzen
baita.

Proiektua 1901 eta 1902 bitartean egin zen, bi arkitektu
izan zirela egile, elkarlanean; bata bertakoa da, Alfredo
Acebal, eta bestea, ipar Euskal Herrikoa, Jean Batiste
Darroquy. Darroquyren eskuhartzea gertatu zen, seguru
asko, jabeek, Acebalek fatxada nagusirako egin zuen
proiektuarekin pozik egon ez, eta diseinu berria agindu
ziotelako, hau da, ikuskizun-eraikin batek behar zuen jai-
izaerarako egokia izan zedin bat, arkitektura bera funtsezko
erakargarria baitzen berez.

Campos eraikinaren enkarguak aukera aparta suposatu
zuen Darroquyrentzat, apaindura lan delikatu bat egiteko.
Apaindura horrek bereizgarri zituen dekorazio nabar
oparoa, jite naturalistakoa, animalia fantastikoak eta
landarezko estilizazioak uztartuta, hori guztia Daniel
Zuloagaren aplikazio zeramikoez eta forja-lan kurbilineoez
osatua. Dekorazio elementu horiek guztiak konposiziorako
funtsezko elementu baten inguruan antolatzen dira,
ekialdeko oihartzunak dakartzan ferra-arku handi baten
inguruan alegia, sarrerako ate handi bat bailitzan; irtenbide
horren bitartez, haren erakargarri izaera indartzen zen.

Campos Antzokiak guztiz interesgarria da eraikuntzari
dagokionez; hala, fatxada nagusiak larru hutsa denez
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funtzionatzen du; modular motakoa da, Ingalaterratik
ekarritako portland hormigoiaz egina, adreiluzko horma
bati burdin hagaxkaz ainguratzen zaiona. Eraikuntza
irtenbide hori lagungarri zaigu argi eta garbi ulertzeko
arkitekto bakoitzak zer eginkizun izan zuen, hots, Darroquy
apaintzaile eta Acebal alderdi teknikoaren arduradun
izanik.

Gaur egungo eraikina ez dator bat jatorrizkoarekin,
zeren berrogeigarreneko hamarkadan jabeek saldu
baitzituzten atarteko pabilioiak, eskailera inperiala eta
guzti, eta zerbitzuetakoa, eta eraberritu baitzuten beste
pabilioi bat, alde batez eraitsiz beste hiru altuera
gaineratzeko. Jesús Aldamak eraberritu zuen Campos
antzokia kanpoaldetik, 1995 eta 1997 bitartean.
Zaharberritze hori bi arazo premiazko konpontzeko egin
zen: hormetan zehar gertatzen ziren euri-ur jarioak eta
egituraren egonkortasuna. Irtenbide gisa Aldamak zera
proposatu zuen, estalki berria egitea, eraikina babestu eta
aldi berean lotuko zuena.

Antzokiaren oinplanoa ferra-arkuaren formakoa da.
Barruko egitura metalezkoa da, bai forjatu bertikaletan,
bai horizontaletan ere. Sei zutarrik osatzen dituzte
bertikalak, palmondo eran errematatzen direla; erdi-arku
hauetako batzuk kupulaz erremataturik dagoen estalkirantz
doaz, eta beste batzuk hormarantz. Barrualdeko
dekorazioak fatxada nagusiaren ezaugarri berberak ditu.

Campos Elíseos Antzokia
Bilbao. (Bertendona kalea, 5).
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