
 - 60. Hamarkadan José Luis Zumeta Etxeberriak (Usurbil, 1939), 
pintura jorratzen zuela eta, eskulturarekiko bere interesa handiagotzen 
joan zen. Urte haietan interés horrek materialeak ausnartzera eraman 
zuen: goma, egurra, metala eta keramika batez ere. Honela, 1974ean 
keramikazko mural handiak egiteari ekin zion. Hórrela burutu ziren 
Usurbilgo frontoiaren atzekaldeko múrala, Pasaiako Portukoa eta 
Zarautzen egindako kaleko keramika eskultura. Behin bere lan artisti-
koak bidé hori hartuta, beste proiektu batzuk aurreikusten ziren eta 
estudio egoki baten bila, Txiki-erdi auzoko lursail txiki bat erosteko 
aukera sortu zitzaion. Usurbilgo Udal batzordeak 1.976 an Txiki-Erdi 
auzoan sustatutako keramika estudioa burutzeko egitasmoa baimendu 
zuen. Eraikina, garaiko bere arte lanaren dimentsiotara egokitua ze-
goen. Lur mugimenduak, zimendatze lanak, eta lurrak eusteko hor-
mak egin ondoren, hainbat arrazoi medio, ez zen gehiago eraiki. Gai-
nera, jakina den bezala, bere ibilbide artistikoa azkenik pinturara zu-
zendu zuen eta urte batzuk beranduago arrazoi pertsonalengatik lur-
saila saltzeko beharra izan zuen. Lursaila Julen Arregik erosi zuen eta 
1.993ean Udal Batzordetik kultural aktibitaterako grabaketa estudio 
bat eraikitzeko baimena jaso zuen, azkenik ere, gauzatu ez zena. 
2007an bizitzaren bueltan, berriro ere Txiki-erdi auzoko lursail hura 
berreskuratzeko aukera suertatu eta Usoa Zumeta eta José Luis Zu-
metak erosi zuten. 
Kokalekuaren datuak: Saila Txiki-erdi auzoko Bulano baserri ingu-
ruan kokatzen da. Malda handia duenez bere garaian zimendatze lana 
egin zenean, euspen-horma baten bitartez bi maila egin ziren. 70. ha-
markadan kokapenak eskaintzen zituen aukerak, egun alferrik galtze-
tik urrun, are hobeagoak dirá. Andatza menditik ekarritako haritzak, 
gaztainak, pagoak, urkiak, lizarrak eta abar, egun zuhaitz lerdenak dirá 
eta egin nahi dugun estudioa erabat inguratuko lukete ezkutatu arte. 

Eraikuntza bi zatitan banatzen da bakoitza maila batean ge-
ratzen delarik. Goiko maila 63,09 metro koadroko azalera, 
(artista, enpresak eta beste biltzeko tokia) eta artxibo grafi-
koa dauden gunea da. Beheko mailan berriz, 192,68 metro 
koadrotan bi lan gune eta artelan handientzako biltegia 
egongo litzateke. Asmo nagusia eraikina naturarekin bat egi-
tea da. Horregatik proposamena eraikin bioklimatiko bat 
garatzea da. Eguzkitiko kokapena eki hegoaldekoa izanik 
lehio nagusiak eki hegoalderantz jarriak izango dira. Estal-
kiak belarrarekin egingo direnez, batetik lurrari kentzen diz-
kiogun metro koadroak bueltatzen zaizkio eta bestetik, erai-
kinaren isolamendua guztiz naturala eta eraginkorra denez, 
tenperatura aldaketak murrizten ditu (beste abantailen ar-
tean). Kalefakzioa biomasaz egingo da. Estudioak ez du 
inongo inguru gaineko eraginik, eta esan bezala, eraikitze 
prozesuan lehentasuna bertan dauden zuhaitzei emango 
zaie. Kontutan hartu behar da baita ere lur mugimendu la-
nak ez direla egin behar (axaleko moldaketak salbu). Erai-
kuntzaren kokapenak, kultura, eta artearekin bereziki, bat 
dator; Funtsezkoa baita naturak erakusten dizkigun egune-
roko pauso txikiak, aurrera egiteko. Bestalde, eraikuntzaren 
bi atalak,bata abestearen gainean dauden egurrezko 2 kaxa 
baliran irakurriko dira, esan bezala, leiho nagusiak eki he-
goalderantz jarriak izango direla. 
Irizpide Konstruktibo eta teknikoak: 
Eraikin berria, 1976an Jose Luis Zumetak Zeramika Estu-
dioa egiteko eraikitzen hasitako zimentazioa oinarri hartuta 
garatuko da. Egun dagoen zimentazioa, 3  solairutako aza-
lera handiagorako pentsatuta zegoen eraikin batentzako 
egina dagoenez, orain planteatzen den 2 solairutako erai-
kuntzaren oinarri izateko ez du inongo arazorik (ikus 02 
planoa). Zimentazioa, luzerako zapata baten bitartez gara-
tzen da, eta lursailak egun dituen 2 nibel ezberdinak sor-
tzeko, hormigoi armatuz egindako euspen-horma dugu, 
eraikin berriak behar duen ezaugarriak luze betetzen ditue-
larik. Zimentazio honen gainean, Termoarzillako euspen 
hormak altxatzen dira kutxa bien fatxadak osatuz. Horma 
hauen gainean xaflatutako egurrez osatutako habeak koka-
tzen dira, 2 eraikinen estalkiak osatuz. Estalkia, lehen esan 
bezala belarraz estaliko dira, (ikus 20. planoa). Euste horma 
hauek, kanpotik egur tarimaz estaliko dira, naturan kokatu-
tako egurrezko 2 kaxa izan balira bezala. Azal honen eta 
euste horma tartean isolamendua garatuko da, aire kamara 
eta poliestirenoa ezarriz. Barnealdera Igeltsuztatu egingo da, 
hau margotuz. Barneko hormak adreiluz egindakoak izango 
dira, (matxetoia edo tabikoia) lekuaren arabera, eta raseoa 
barne 10-12cm tako zabalera izango lukete. Kanpoko ha-
rozteria egurrezkoa izango da, eta kristalak “Klimalit” mo-
dukoak. Barneko haroztegia ere egurrezkoa izango da.  Be-
heko solairuaren zorua, hormigoi armatuz egindako leun-
dutako solera izango du. Lehen solairuan aldiz zoruak egu-
rrezko tarima-flotantez egingo dira. Komunetako paretak 
azulejatu, eta lurrak baldosatu egingo dira. Erabiliko diren 
material guziak, lehen kalitatekoak izango dira, eta soluzio 
konstruktiboak Eraikinaren Kode Teknikoarekin bat eto-
rriko dira. 
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