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Hiriko arkitekturarik hoberena eta bereziena, José Manuel
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José Manuel Bielsa (1955)
Huescan jaio zen, eta Bartzelonan bizi izan zen gaztetan. Han
hasi zen ordutik lanbide, bizimodu eta batez ere pasio duen
argazkigintzan. Zenbait urtean
prentsan eta publizitatean jardun
zen; ondoren, beste diziplina
batzuetara pasa zen Donostian
argazkigintza-estudioa zabalduta.
Han garatu ditu bere sorkuntzaildo nagusiak. Bere lanek sari
ugari jaso dituzte: Photography
Master Cup sari ospetsua, birritan; eta argazkigintza profesionaleko lux sariak, zenbait urtean
jarraian, arkitektura eta interiorismoan, eta paisaia eta naturan.
Ana Azpiri Albístegui (1966)
Artearen Historian doktorea eta
Euskal Herriko Unibertsitateko
Arkitektura Goi Eskolan Estetika
eta Arkitektura Konposizioko irakaslea da. Aditua da XVIII-XX. mendeetako hirigintzan, eta Euskal
Herriko historiari, arkitekturari
eta ondareari buruzko argitalpen
ugari ditu.
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Lan honetan, Donostiako arkitekturarik hoberena eta bereziena dugu ikusgai, hiriaren historiaren eta nortasunaren lekuko gisa. Ana Azpiri irakasleak
ematen dio sarrera historikoa lanari, Gipuzkoako hiriburuaren arkitekturaegituraren mugarrien aipamenarekin. Ondoren, José Manuel Bielsaren
argazkiak datoz, hiriko eraikin, ibilbide eta bazterren bilduma poetiko eta
pertsonala ekarriz. Haietan, eguneroko bizitza, denbora eta kultura biltzen
dira, eta egungo Donostiaren eta munduan ospea eskuratu duen Donostia
horren isla ikusgarriak dira.
Hari kronologiko fina Parte Zaharretik abiatzen da, hiriaren jatorri den aldetik, eta ondoren XIX. mendeko zabalkundean barrena doa, azkenik XX. mendeko eta XXI. mende hasierako arkitektura berritzailera iristeko. Azken
horiek, hain zuzen, Donostia berriz ere eraikuntza esperimentazioaren eta
abangoardiaren ildoan kokatzen dute.
Argazki ibilbide interesgarri bat, dakarkiguna mendeen joanak eraldatu
duten hiri-paisaia bat, naturarekin hizketan ari dena, donostiar belaunaldien ekarria gordetzen duena. Irudi paregabeak, une bat, arkitektura-egoera geldiaraziak, bilatu eta aurkitu daitezkeen etenaldiak.

