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IKUSMENEZKO 
KULTURAREN 
FABRIKA

TABACALERA kultura garaikideko nazioarteko 
gune bat izango da, ikusmenezko kulturan 
espezializatua. Arte garaikidea, zinema, telebista 
eta diseinuaren alderdi ugariak hartuko ditu bere 
baitan. Ikusmenezko kultura garaikidearen beste 
giltzarrizko alderdi batzuekin harremanetan jarriko 
da, entzumenezko kulturarekin, zientziarekin 
eta gastronomiarekin, adibidez. TABACALERA aro 
digitalean eta aro digitalerako diseinatutako 
kultura-ekipamendu bat da.

TABACALERA nazioarteko gune mugaz gaindiko 
eta eleanitz gisa defi nitzen da, jakintzen eta 
diziplina desberdinen arteko gurutzamendu lekua, 
sormenaren sustatzailea.

Kultura-fabrika honetako lanak bi isuri izango 
ditu. Alde batetik sorkuntzarako laborategi 
gisa funtzionatuko du profesionalentzat, 
ikertzaileentzat eta espezialistentzat. Aldi berean, 
ordea, herritar guztientzat zabalik egongo den 
plaza bat izango da, hala ikusmenezko kultura 
ezagutu eta gozatzeko aukera izan dezaten. 
Exijentzia handiko lekua eta irisgarritasun 
handikoa izango da, beraz.

Hala, TABACALERAn aldi berean izango dira fi lm-
proiekzioak eta grabaketarako platoak, arte-
erakusketak eta lantegiak, prestakuntza ikastaro 
irekiak eta lan esperimentalak, kontzertuak 
eta laborategiak, haurrentzako programak eta 
ikasleentzako mintegiak, profesionalak eta 
profesional ez direnak. Jarduera horietarako 
guztietarako lekuak izango dira eraikinean, 
baina bizikizun eta topaketa gunea ere izango 
da, bertako kafetegietan, jatetxeetan eta aisia 
lekuetan. Zerbitzu desberdin guztiak aldi berean 
TABACALERA hiriaren erdiarekin lotuko duen kale 
batez egongo dira elkarrekin lotuta.

Horrekin guztiarekin, bada, proiektu berezi baten 
moduan planteatzen da TABACALERA, baina baita 
apustu kolektibo baten moduan ere, kulturako, 
unibertsitateko, industriako eta gizarteko 
erakundeek eta eragileek partekatzen duten 
proiektu baten moduan.

Proiektu honek bere ingurumenarentzat baliagarri 
izango den tresna bat eraiki nahi du. TABACALERAk 
kulturaren panorama hobetzen eta kohesio gehiago 
ematen eta aro digitalaren erronkei erantzuten 
lagunduko du. Euskal kulturaren eta nazioarteko 
kulturaren arteko lotune bat izango da orobat. 
Nazioarteko bokazio horretatik lan eginez, Europan 
aintzat har gaitzaten lortuz, bete ahal izango ditu 
helburu horiek.
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TABACALERAk bere fabrika-izaera gorde egingo 
du. Ikusmenezko kultura, edukiak, erakusketak, 
proiekzioak edo ideiak produzitzen diren fabrika 
eraginkor bat. Kultura sortzeko, erakusteko, 
eztabaidatzeko, ikasteko eta artxibatzeko eta 
banatzeko fabrika bat izango da TABACALERA. 
Eginkizun hauek izango ditu:

IKUSMENEZKO
KULTURAREN
FABRIKA

/ PRODUKZIOA Produkzio-gune den aldetik, eskaintza hauek 
izango ditu TABACALERAk:

- Alor tematiko desberdinetarako lan eremuak.
- Produkzio-bideak (teknologia) eta teknika-

ezagutza.
- Proiektuen produkziorako babes ekonomikoa eta 

logistikoa.

/ ERAKUSKETA Erakusketa-gune den aldetik, TABACALERAk 
erakusketak, proiekzioak, emisioak eta emanaldiak 
programatuko ditu:

- Arte garaikideko, diseinuko, industriako 
arteetako eta eguneroko bizitzako erakusketak.

- Ikus-entzutezko lanen proiekzioak, programazio 
bereziekin.

- Izaera berriko antzezpen-jarduerak (musika, 
antzerkia, dantza...).

- Arte garaikidea sozializatzeko ekimenak.

/
/
/
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IKUSMENEZKO
KULTURAREN
FABRIKA

Arautu gabeko prestakuntza zentroa den aldetik, 
etengabeko ikasketak eskainiko ditu TABACALERAk, 
baliabide hauek erabiliz:

- Bere programa bereziak, TABACALERAren 
jarduerei atxikiak.

- Erakundeei, enpresei, unibertsitateei, eskolei 
eta kultura-eragileei heziketarako lekuak utziz.

- Prestakuntza espezializatua –profesionalentzat 
eta espezialistentzat– eta herritar guztiei 
ikasketarako tresneria eskainiko dien heziketa 
irekia.

/ PRESTAKUNTZA

Artxibaketa eta zabalkunde gunea den aldetik, 
informazio digitalean eta gunearen alor 
tematikoetan espezializatutako mediateka bat 
izango du TABACALERAk.

Mediatekan bertan sortzen den informazio guztia 
artxibatuko eta kudeatuko da eta hori izango 
da, web gunearekin batera, gune hau bertako eta 
nazioarteko sareekin lotzeko oinarrizko tresnak.

/ ARTXIBAKETA

/ GOGOETA Gogoeta-gune den aldetik, TABACALERAk ideia- eta 
esperientzia-trukea bultzatuko du, baliabide hauek 
erabiliz:

- Gunean bertan egindako jarduerak.
- Eragile lankideentzako (unibertsitatea, eskolak, 

enpresak, kultura- eta gizarte-eragileak...) 
gogoetarako foroa.
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Ikusmenezko kultura izango da TABACALERAren 
ardatz nagusia, eta ikusmenezko esperientziaren 
adierazpen multzo zabal bat hartuko du: 
margolaritzatik zinema, bideo, telebista, komiki, 
net-art, edo ingurumen birtualetaraino, besteren 
artean.

Ikusmeneko kulturaren alorrean lan egiteko, hiru 
departamendu ditu TBKk: ikus-entzutezkoak, arte 
garaikidea eta diseinua &.

Ikus-entzutezkoen alorra izango da TABACALERAko 
alorrik eraginkorrena eta gune honen erakargarri 
nagusietako bat. Zinema, telebista hartuko ditu 
bere baitan, eta ikus-entzutezkoen teknologiaren 
behategi bat ere izango du. Ikus-entzutezko 
programazioa arras indartuko du Euskadiko 
Filmategia eraikin berean egoteak.

Arte garaikideak lehentasunezko lekua izango du, 
nazioarteko erakusketa-programa duin bat, kalitate 
handikoa eta ezaugarri bereziak dituena, garatu 
ahal izateko. TABACALERA sorkuntzari laguntzeko 
leku bat izango da, arte-proiektuen mintegi bat, 
sorkuntza eta berrikuntzako testuinguru orokor 
batean.

Diseinua & diseinuari eta industriako arteei 
eskainitako eremu bat izango da. Industriako 
kulturan gertatzen diren sorkuntzak eta eguneroko 
bizitzan dituzten ondorioak ezagutaraziko ditu. 
Eremu honen bidez, TABACALERAk lotura estua 
ezarriko du gure inguruko enpresa-, zientzia- eta 
teknologia-sarearekin.

TABACALERA diziplinarteko gune bat izango da, 
jakintzen eta diziplinen arteko gurutzamendu eta 
elkarreraginerako eremu bat. Hala, ikusmenezko 
kulturarekin batera eta harekin loturik, 
entzumenezko kulturarako eta zientziarako ere 
jarriko ditu lekuak eta baliabideak, gaur egungo 
kulturari buruzko etengabeko eztabaida batean. 
Gastronomiari eskaintzen zaion arreta TBKren 
nortasunaren ezaugarri bat izango da..

ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

/
/

IKUS-ENTZUTEZKOA

ZINEMA

LABORATEGIATELEBISTA

IKUSMENEZKO
KULTURA

ARTE
GARAIKIDEA

IKUS-ENTZUTEZKOA

DISEINUA &

IKUSMENEZKOA

SOINUZIENTZIA

KULTURAK

GASTRONOMIA
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ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

ZINEMA/ TABACALERAren jarduera-eremu garrantzitsuenetako 
bat zinematografi azko kultura izango da. Gune 
honek ikus-entzutezko proiektuen sorkuntza eta 
produkzioa bultzatuko du, horretarako behar 
diren baliabide teknikoak eta lan tokiak (platoak, 
erakusketa-aretoak eta abar) utziz.

Emanaldiei dagokienez, TABACALERAk Donostiako 
zinema ez komertzialaren programazioa 
indartzeko aukera eskainiko du, programazio 
horren kudeaketa bateratuz. Horrela, Gipuzkoako 
lurralde osokoarekin lotu ahal izango da, eta 
Euskal Autonomia Erkidegokoarekiko lankidetza-
bideak zabaldu. Euskadiko Filmategia eraikin 
berean egoteak haren ondarea Euskal Herri osoan 
zabaltzeko aukera emango du, gainera.

Proiektu honek bertako, Euskal Filmategiaren 
eta Donostia Kulturako Zinema Unitatearen 
programazio-premiak batera kudeatzea proposatzen 
du. Eta modu berean kudeatuko ditu Artelekurako 
programazioa eta Gipuzkoako eta Euskal Herriko 
beste eragile batzuentzako programazioa ere. 
Donostiako Nazioarteko Zinemaldiarekin lankidetza 
estu batean jardutea ere proposatzen du, orobat. 
Erakundeok guztiok ados dauden helburu bat da, 
eta datozen hilabeteotan zehaztu beharko da.

Horrela, indarrak eta baliabideak bateratuz, 
programazioa, nazioarteko zabalkundea, 
eztabaida- eta gogoeta-programak indartu egingo 
dira. Era horretan, TABACALERA erreferentzia 
izango da zinema ez komertzialaren programazioari 
dagokionez.

TABACALERAren programa berezia ikus-entzutezkoen 
munduko fenomeno berrietan, fi lm laburretan 
eta animazioan zentratuko da batez ere. Horrez 
gainera, gunean gauzatzen diren beste alor 
batzuetako jardueren osagarrizko ziklo bereziak 
eta nazioarteko zinemaldiek produzitutako 
programazioak ere proiektatuko ditu.

IKUS-
ENTZUTEZKOAK

/
/
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TABACALERA telebista-alorreko sorkuntzarako 
eremu bat izango da. Bere telebista bat jarriko 
du martxan Internet bidez, eta TDT bidezko 
programazioa emitituko du, beste kanal batzuekiko 
lankidetzan. Grabaketa guneak eta editatzeko eta 
produkzio ondoko eginkizunetarako teknologia 
aurreratuak eskainiko dizkie profesionalei eta 
erabiltzaileei. Probak egiteko laborategi bat 
izango da egileentzat, teknikarientzat eta 
enpresentzat, telebista gaietako ikasgune ireki 
bat eta etengabeko eztabaida-foroa eta plataforma 
kritikoa.

TABACALERAren telebista-proposamenak bilaketa 
eta berrikuntza, herritarren parte hartzea eta 
telebistako industriarekiko lotura bultzatuko ditu. 
Hiru lan-ildo landuko ditu batez ere, telebista-
fenomenoaren hiru alderdiri dagozkionak:

- Formatu eta edukien laborategi bat izango 
da, mintegi bat, eta probak egiteko leku bat 
telebistako industriarentzat.

- Komunitateko telebista-esperientziei, 
telebistako produktu edo telebista kritiko ez 
komertzialei laguntzeko plataforma bat izango da.

- Interes berezia izango du hizkuntza eta kultura 
minoritarioekin zerikusirik duten telebistako 
fenomenoetan.

Gure honek telebistari buruzko kultura zabaltzeko, 
bestelako telebista batzuk, telebista ulertzeko, 
egiteko eta ikusteko bestelako modu batzuk 
ezagutzeko aukera emango die herritarrei. 
Telebistari dagozkion arazo teknologiko, 
komunikaziozko eta ekonomikoei buruzko eztabaida-
, informazio- eta azterketa-programak landuko 
ditu. Telebistak bere prestakuntza-programak 
garatuko ditu, beste ikastetxeekin eta enpresekin 
lankidetzan koproduzitutako programak. Bertako 
erabiltzaileen zerbitzura dagoen komunikazio-
tresna bat sortuko du.

TELEBISTA/

ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

IKUS-
ENTZUTEZKOAK
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IKUS-
ENTZUTEZKOEN 
TEKNOLOGIEN 
BEHATEGIA

Ikus-entzutezko teknologiaren behategia 
ikus-entzutezkoen produkzio digitalari 
dagozkion teknologien informazioa bildu eta 
esperimentatzeko, haien ikerketa teoriko eta 
praktikoa egiteko leku bat da.

Leku horretan, ikus-entzutezkoen profesionalek eta 
erabiltzaileek orobat, teknologia esperimentatzeko 
gune independente bat aurkituko dute, informazio 
eta formazio leku ireki bat, topaleku eta trukerako 
bat.

Behategi honek bi alorretan zentratuko du batez 
ere bere lana:

- Zinema digitalaren munduko berrikuntzak 
(hardware, software, iritzizko-elkarrizketak, 
analisiak eta abar) aztertu eta analizatzea, 
webguneen, aldizkarien, fabrikatzaileen, 
banatzaileen eta profesionalen bidez.

- Gunean bertan ekipamendu jakin batzuk aztertu 
eta konparatzeko sistemez eta ekipoez testak 
eta probak egitea, eta ondorioak argitaratzea.

ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

/
/
/
/

IKUS-
ENTZUTEZKOAK
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ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

ARTE
GARAIKIDEA

/
/

TABACALERA arte garaikidearen ekoizpen, 
eztabaida eta erakusketa gune bat izango da. Arte 
garaikideko produkzioa bultzatuko du, horretarako 
artistei beste sortzaile batzuekin (zinemagileak, 
zientzialariak, diseinatzaileak, musikagileak, 
sukaldariak eta abar) partekatuko dituzten lan 
eremuak eskainiz, eta proiektu jakin batzuk, 
koproduzkzio edo elkarlan gisa, lagunduz. Gune 
honetan egingo den arte garaikideko erakusketa-
programazioa oinarrizko eragilea izango da gune 
honek nazioartean leku bat izan dezan, eta 
bertako jarduera gogoetarekin eta eztabaidarekin 
lotuko du.

TABACALERAk bere espazioen fabrika izaera nabar-
menaraziko du eta artistak (eta haien lanak) lekua-
rekin, proiektuarekin edo ingurune naturalarekin, 
hiri-ingurunearekin edo gizarte-ingurunearekin 
harremanetan jartzera gonbidatuko ditu.

Leku bereziak izango ditu erakusketetarako, ongi 
hornituak, ondoan dagozkien eremu teknikoak 
dituztenak (lantegiak, iragaitzazko biltegia, 
dokumentazioa, eta abar).

TABACALERAn lanak erakusten dituzten artistek 
beren esku izango dituzte gunean diren proiekzio-
aretoak eta erabilera komuneko eremuak.

Bertako eta nazioarteko artisten erakusketak 
egingo dira; arreta berezia eskainiko zaie beren 
lanak ikus-entzutezkoen munduarekin eta gune 
honetako gainerako diziplinekin zerikusirik duenei.

TABACALERAren iritzian, arte eta kultura 
garaikidearen irisgarritasunarena giltzarrizko 
arazoa da. Horregatik, bada, etengabe 
ahaleginduko da mugak gainditzen eta ikusle 
berriak erakartzen.
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ALOR TEMATIKOAK
IKUSMENEZKO KULTURA

DISEINUA &/ TABACALERAk eremu berezi bat izango du 
diseinurako, zentzurik zabalenean hartuta: irudi-
diseinua, gauzen diseinua, ingurune-, soinu-
, sentsazio-, jokaera-diseinua. Sail honetan, 
industriako arteen, teknologiaren, gorputzaren, 
zientziaren eta eguneroko bizitzaren arteko 
erlazioak aztertuko ditu gune honek, erakusketa 
tematikoen bitartez batez ere.

Diseinua & aurkikuntza leku bat izango da; 
erakusketa bakoitzean esperientzia berri bat eta 
gure bizi-ingurumenari begiratzeko modu berri bat 
proposatuko dira. Diseinua & euskal industriaren 
produktuak eta zientziaren prozesuak agerian 
jartzeko apustu bat izango da, beste alde batetik.

Diseinua & alorrak gune honen alor tematiko 
desberdinei dagozkien erakusketak bultzatuko 
ditu: soinua, zientzia, gastronomia, teknologia 
eta ikusmenezko kultura Diseinua & erakusketa- 
eta eztabaida-programen emankortzaileak izango 
dira. Erakusketa tematikoak eta zeharkakoak 
izango dira, pertsonen arteko komunikazioari eta 
zentzumenetaratzeari begiratuko diotenak batez 
ere.

TABACALERAk elkarlanean jardungo du antzeko lan-
ildoak dituzten Europako eta nazioarteko beste 
gune batzuekin.
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BESTE ALOR TEMATIKO BATZUK 
ENTZUMENEZKO KULTURA

Soinuaren kulturan era guztietako musikak sartzen 
dira, baina baita, harekin batera, eguneroko 
bizitzako hots-ingurumena eta artistikotzat hartzen 
ez diren zarata eta hotsak ere. TABACALERAk hiru 
ikuspegitatik begiratuta helduko dio gai honi:

Musika ospakizun eta ikuskari gisa –kontzertu-
programazioa, entzumenezko munduari eta musikari 
buruzko ikerketa eta informazio laborategia, 
eta entzumenezkoak ikus-entzutezkoarekin duen 
erlazioa.

Gune honek leku alternatibo bat eskainiko du 
kontzertuak –bertan programatuak zein kanpoan 
programatuak– eskaintzeko. Zuzeneko kontzertuak 
izango dira, alde batetik, baina kontzertu-bideoak 
ere gozatu ahal izango ditugu, zuzenean, musika-
ospakizunetan (tele) parte hartzeko modu berri bat 
proposatuz.

Entzumenezko laborategiak trebakuntza eta 
esperimentazio lantegiak antolatuko ditu, 
eta soinua, zentzurik zabalenean, darabilten 
proiektuak eta esperientziak bultzatuko 
ditu. Gizartea hotsak eguneroko bizitzan 
duen garrantziaz sentsibilizatuko du, eta 
gurutzamenduan, gogaidetasunean eta beste alor 
batzuetako profesionalekiko trukean oinarritzen 
diren sorkuntzazko egoerak sortuko ditu. Topaleku 
bat izango da gai hauetako profesional eta 
adituentzat, amateurrentzat eta, oro har, hotsaren 
munduan interesa duen ororentzat.
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TABACALERAk zientziaren eta arte-kulturaren 
arteko topaketa bultzatuko du, zientzialarien, 
sortzaileen, beste alor batzuetako adituen eta 
gizartearen arteko elkarrizketa eta elkarreragina 
bultzatuko ditu. Zientzia eta teknologia gainetan 
dagoeneko badagoen zabalkunde eskaintza 
osatuko du, horretarako herritarrekiko topaleku 
bat eta elkarreragiteko leku bat eskainiz. 
Horrela, Donostian eta Gipuzkoan eta Euskadin, 
oro har, dauden zientzia-ikerketarako zentroak 
eta programak ezagutarazteko plataforma bat 
bilakatuko da.

TBK ez da Zientzian espezializatutako leku bat 
izango, zientziak kultura garaikidearen ezagutza 
eta hari buruzko eztabaida aberastuko duen leku 
bat baizik. Zientziaren alderdi ugariak ezagutzera 
eta gozatzera iristeko ate bat izango da.

TABACALERAk bere ekipamendu orokorrak jarriko 
ditu zientzialarien komunitatearen esku, 
eta leku berezi bat gordeko du haientzat, 
zientziazko gogoetan interesaturik daudenentzako 
atospen leku bat, topaleku bat. TABACALERAk 
Unibertsitatearekin eta Donostiako, Gipuzkoako 
eta herrialde osoko Zientzia-ikerketako zentroekin 
elkarlanean jardungo du.

BESTE ALOR TEMATIKO BATZUK 
ZIENTZIAZKO KULTURA
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TABACALERAn bi modutan egongo da gastronomia: 
zerbitzu-eskaintza gisa (jatetxea, kafetegiak eta 
abar) eta kulturazko gertakari gisa. Euskal Herriko 
eta Donostiako goi mailako sukaldaritza kalitate- 
eta berrikuntza-erreferentzia bat da nazioartean, 
euskal komunitateak eskaintzen duen irudi 
indartsuetako bat. Gastronomia bere lan-programan 
sartzea izango da TABACALERAren ezaugarri 
berezietako bat.

Gune honetako janari-zerbitzuak izango dira 
TABACALERAren erakargarrietako bat, eta 
komunikazioa eta topaketa informalerako tresna bat 
izango dira. Jatetxe bat eta bi kafetegi izango dira 
gutxienez; horietako bat, tematikoa, telebistari 
eskainia izango da batez ere.

Gastronomiak, kultura-jarduera gisa, bere leku 
berezia izango du, funtzionatzeko moduari 
dagokionez, gure ohiko gastronomia elkarteen 
jokamoldeak eta arauak beteko dituena. Leiho ireki 
bat da gure sukaldariek esperimentatzeko duten 
gaitasunarentzat, zuzenean gastronomian ez baina 
ikus-entzutezko kulturan espezializatuta dagoen 
eta teknologiarako, zientziarako eta arterako 
irekita dagoen leku batean.

BESTE ALOR TEMATIKO BATZUK
GASTRONOMIA 
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TABACALERAko mediateka ez da ohiko liburutegi bat. 
Gune honen alor tematikoei buruzko informazioa 
eta ezagutza, informazio horiek gaur egungo 
egoerarekin lotuz, eskaintzen espezializatuta 
dagoen ekipamendu bat izango da.

Mediateka erabiltzaileen jakin-mina pizten 
ahaleginduko da, horretarako haiei informazio 
digitala kudeatzeko modua ikasten lagunduz.

Era guztietako jendeari, espezializatu zein 
espezializatu gabeari, irekia izango da; 
TABACALERAko eraikinean bertan zein, teknologia 
berrien bidez, Donostiako, Gipuzkoako eta Euskal 
Herriko herritar guztiei eskainiko dizkie bere 
zerbitzuak.

TABACALERAko mediateka honen helburuetako bat 
herritarrei, gaur egun dauden formatu eta euskarri 
guztiez baliatuz, informazioa kudeatzen eta 
ezagutza bilatzen trebeagoak izaten laguntzea da.

Horretarako informazio digitalak oso presentzia 
handia izango du, eta irismena libre izango da 
informazioa, Gunean bertan sortua zein mundu 
osoan dagoena, eskuratzeko.

Eta, aldi berean, jende guztiaren jakin-
minarekin duen konpromisoari erantzunez, jakin 
nahiak, ezezagunaren ustekabeak eragindako 
aurkikuntzarako, ikasketarako leku bat izango da.

Bere ekipamenduen eta lan-modu berrien bidez, 
gure inguruko liburutegiek, mundu digitalari 
dagokionean, aurrera egin dezaten bultzada bat 
ekarri nahi du mediateka honek.

Mediateka hau TABACALERAren jardueran nahitaezko 
tresna gisa sortu da. Informazio- eta ezagutza-
eskaintza da, alde batetik, esperientziaz 
eta ustekabez betetako ingurumen batean, 
baina TABACALERAren eremu desberdinetako 
informazioaren, produkzioen, bizitzaren 
gordelekua da, aldi berean.

MEDIATEKA/
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WEB
BESTE EUSKARRI EREMU BATZUK

Mediatekarekin batera webgunea da TABACALERAren 
euskarri-eremu nagusia. Hauxe izango da, gune 
honetara etorri ezin dutenentzat, honen jarduerak 
eta ekipamenduak ezagutzeko leihoa, bertako 
jarduerak, ekipamenduak eta esperientziak bertako 
hormetatik kanpora aterako dituena.

Elkarrekin lotuta dauden webgune-sare baten 
gisa dago planteatuta, eta gune honetako eta 
mediatekako lan alor guztiak jasoko ditu.

Baina webgune hau TABACALERAko bizitzaz harago 
iristen den tresna baten moduan dago planteatuta. 
Gune honetaz gainera, Euskal Herri osoan sortzen 
den kulturara iristeko lotune bat izango da, eta 
erreferentzia bat kultura garaikidean interesatuta 
dauden guztientzat.

TABACALERAk beste euskarri-eremu batzuk ere 
izango ditu gune honen jardueren inguruan. 
Halakoa izango da, adibidez hizkuntza-eremua, L 
Eremua deitua -“eLea”-, helburu nagusia gunean 
bertan, testuinguru eleanitz batean, euskararen 
erabilera bultzatzea izango duena, eta hizkuntza-
politikaren probaleku gisa ere balioko duena.

Eta haurrek ere izango dituzte beren lekuak, 
Haurren TBK deitu dugunean. Kulturan sartzeko 
gune bat izango da, programaren edukiarekin 
lotura izango duten jolas-jarduerekin.
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EREMUAK ETA
ATXIKITAKO ERAKUNDEAK

Zinema-aretoak, telebista-platoak, erakusketa 
eremuak, auditoruima, gelak, sorkuntzazko 
laborategiak, topaketa eta eztabaida guneak, 
katefegiak, jatetxeak, aisia lekuak... gune honen 
zerbitzuak elkarrekin eta gunea hiriarekin lotuko 
dituen kale baten inguruan.

Horiek dira TABACALERAk izango dituen eremuetako 
batzuk; proiektuan horien deskribapen zehatzagoa 
ematen da.

Gune honetako programa bakoitzak bere eremu 
bereziak izango ditu, baina erabilera-aukera 
zabalagoak dituzten eremuak ere izango dira. 
Horregatik, hain zuzen, arte erakusketa batek 
badu aukera zinema aretoak erabiltzeko, Diseinu 
erakusketa gune honetako kalean zabal daiteke, 
bide-arte erakusketa bat egin daiteke mediatekan 
edo erakusketa-aretoetako honetan, eta hala 
segidan.

TABACALERAko eremu eta zerbitzu bereziez gainera, 
gune honetan beste erakunde autonomo batzuk 
ere izango dira, hala nola Euskal Filmategia edota 
Euskadiko Liburutegia, proiektu honi zein bere 
mailan atxikiak.

Erakunde horietako batzuek TABACALERAren 
programan parte hartuko dute, eta harekin batera 
partekatuko dituzte eremuak eta lan-dinamikak. 
Beste zerbitzu eta erakunde batzuk, aldiz, 
guztiz autonomoak izango dira beren kudeaketari 
dagokionez..

/
/
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ERAIKINAREN
ERABERRITZEA

Eraikinaren arkitekturaren izaera berezi hori eta 
haren neurrien oparotasuna, balio erabakigarriak 
izango dira TABACALERArentzat. Eraikina eraberritu 
egingo da, kultura gune bihurtzeko, baina bere 
fabrika-izaera gordeko du, hala ere.

Behinolako fabrika proiekturako egokitzea haren 
egituraren, kontserbazio egoeraren eta gainerako 
alderdien azterketa sakon bat eginez ari da 
planteatzen.

TABACALERA 90 urtez izan zen Donostiako tabako-
fabrika, 1913tik 2001era bitartean. Antzinako 
estatuaren fabriken estiloan eraiki zen, lau patio 
handiren inguruan.

Egiako auzoan dago, Iparreko trenbidearen 
geltokiaren eta Kristina enea parkearen ondoan; 
Donostiako hiri-barrutiko oruberik handienetako 
bat hartzen du. 13.277 m2 orubea da; eraikin 
nagusia 113x75 metroko laukizuzen bat da;
21.000 m2-ko azalera erabilgarria eta 26.000 m2 
azalera eraikia ditu.

/
/
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PROIEKTUAREN
BILAKAERA

Proiektu hau garrantzi handiko urratsa da 
Donostiako Udalak, Gipuzkoako Aldundiak eta 
Eusko Jaurlaritzak behinolako Donostiako tabako-
fabrika kultura-gune bihurtzeko daramaten ekimen 
bateratuan.

Eraikina berreskuratzeko lanak kudeatzeko, hiru 
erakunde horiek CICC (Kultura Garaikidearen 
Nazioarteko Gunea) Elkartea sortu zuten 2001ean, 
eta hiru erakundeek hartzen dute parte, parte 
berdinez, haren Administrazio Kontseiluan.

2004an, fabrika itxi eta urte beteren buruan, 
eraikinaren erosketa burutu zen eta proiektua 
martxan jarri zen.

2006an Joxean Muñoz izendatu zuten zuzendari 
orokor. Hura izan da proiektu honen zuzendaria. 
Proiektua prestatzeko, CICCeko lantaldea hainbat 
sektoretako profesional talde baten ekarpenetan 
oinarritu da, eta etengabeko harremanak izan ditu 
gure inguruko kultura- eta gizarte-eragileekin. 
Eta lehenago izan diren lantaldeek ezarritako ildo 
nagusiekin koherentziaz jokatzen ahalegindu da.

Kulturaren munduko eremu desberdinak gaur egun 
zein egoeratan dauden eta zer premia dituzten 
aztertu ondoren, gune honek hiri honen, lurralde 
honen eta herri honen kultura eta gizartea 
dinamizatzeko eginkizunetan zer paper jokatu 
beharko lukeen defi nitu da. Etorkizunerako 
proiektu bat diseinatu da: mundu digitalaren 
erronkari ahalik eta baldintzarik onenetan 
erantzun ahal izateko lagunduko duen tresna bat.

TABACALERA tabako-fabrika izan zen joan den 
mendean eta ikusmenezko kultura-fabrika izango da 
mende honetan.

/
/
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2007
AGENDA

Administrazio Kontseiluak TABACALERAren edukien 
Defi nizioa onartu eta gero, marko orokor hori 
zehaztu egin beharko da 2007. urtean zehar. 
Lan hori gune honetan etorkizunean izango 
den jarduerarekin zerikusia duten sektoreekin 
koordinaturik egingo da.

Bigarren aldi honetan aurrekontuen gaiaren 
azterketa xehe bat egingo da, eta Negozio-Plan 
bat prestatuz burutuko da; 2008ko hasiera aldera 
aurkeztuko da plan hori.

Datozen hilabete hauetan TABACALERAren irudi 
korporatiboa diseinatuko da.

Eta arkitektura-lehiaketa baterako deia egingo da, 
eraikina kultura-gune bihurtzeko prozesua hasteko.

Bien bitartean, TABACALERAk zenbait erakusketa 
jarriko ditu martxan, herritarrak bere etorkizuneko 
jarduerara erakartzeko. Horrez gainera, orain 
arte bezala, eraikin horretan zenbait fi lmaketa, 
telebista-programa, erakusketa eta bestelako 
ospakizun egingo dira, beste kultura- eta gizarte-
eragile batzuek antolaturik..

/
/



25./TABACALERA
PROIEKTUA

/
/



TABACALERA
PROIEKTUA

/
/

26./


