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TOLOSAKO IBILBIDEA
Irakaslearentzako sarrera.
Ideia batzuk aurkezten dizkiogu irakasleari Tolosako ibilbidean, Tolosako Ekinbide
Etxeak 1992an “Tolosako Euskal Eskultura Garaikide Erakusketa Iraunkorra”
izenez sustatutako eskulturak aztertzeko tenorean baliagarriak izango zaizkiolakoan.
Ibilbide honetan aurkezten ditugun eskulturen interesa alderdi artistiko eta hezitzailetik
jorratuko dira; hots, sustatzaileek eskulturen eta hezkuntza alorraren artean ezartzen den
harremanaren aldetik. Horrez gain, ikasgelan lantzeko bereziki interesgarriak diren
ezaugarri batzuk eskainiko dira, 60ko hamarkadako Euskal Eskolako eskultura eta
eskultoreen sustapen ereduari lotutako edukiak jorratzearren.
Helburuak
Eskultura publikoa sustatzeak dakarren planifikazio lana ezagutzea. 60ko hamarkadako
Euskal Eskolako artisten programa, eta arte-hizkerak ezagutzea. Eskultura mugikorraren
oinarri formalak jakitea.
ESKULTUREN SUSTAPENA.
1. Jarduera.
“TEE”
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Sustatzaileak
“Tolosako Euskal Eskultura Garaikide Erakusketa Iraunkorra” osatzen duten eskulturen
interesa honako hau da: Tolosako Ekinbide Etxeak bultzatuak direla eta 60ko
hamarkadako Euskal Eskolako eskultore garrantzitsuenak bertan agertzen direla. Izan
ere, TEEren eta Oteizaren, Ugarteren eta besteen arteko elkarlanaren emaitza da
proiektuaren ideia, Tolosako hainbat gizarte- eta kultura- elkartek ez ezik, artearen
inguruan itzala zuten zenbait lagunek babestua: horra hor, besteak beste, Santi Eraso
–Artelekuko zuzendaria–, Zumeta eta Jose Luis Longaron artistak, Manterola EHUko
irakaslea.
Arreta-gunea: aipagarria da batzuetan arte publikoaren proiektuak arkitektoen,
hirigileen, artisten eta sustatzaileen artean elkarlanean gauzatzen direla, eta, honako
honetan bezala, herritarren partaidetza ere aintzat hartzen dela.
Helburuak: Ondare eta hezkuntza aldetik.
Hiriko espazio publikoari ondare balioa eransteko artelan garaikidez hornitzea zuten
helburu, bai eta geure kultura ikertu eta ezagutzeko topaleku espiritual bat sortzea ere,
bai geuretzat, bai beste herrientzat. Hura lortzeko biderik egokiena euskal eskultoreak
hautatzea zelakoan, Jorge Oteizaren eskultura bat eskuratzeko gestioak egiteari ekin
zioten.
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Arreta-gunea: Sustatzaileek planteatzen duten helburuak hezkuntzari heltzen dio.
Eskulturaren bidez euskal kulturaren ezagutza errazteko proiektu bat diseinatu zuten.
Hartara, Euskal Eskolako eskultoreak hautatu zituzten.
Artisten hautaketa.
Jorge Oteizak proposamena onetsi zuen, non eta Euskal Eskolako artistek parte hartzen
baldin bazuten: Nestor Basterretxeak, Jose Ramon Andak, Ricardo Ugartek eta Javier
Santxotenak. TEEak baldintza ontzat hartu zuen.
Oteizak proposatutako artistei Tolosan ezartzeko egokitzat zuten artelanaren proiektu
xehea galdetu zien TEEk. Artistok proposamen bana aurkeztu zuten, eta honako hauek
argi adierazten zituzten: artelanaren izenburua, lehengaia, kokapena eta salneurria
(azken atal honetan artelana sortu, gauzatu, garraiatu eta ezartzeko gastuak zehazten
zituzten).
Enkargu zuzenez hautatutako eskulturak honako hauek izan ziren: Jorge Oteizaren
Atauts, Ricardo Ugarteren Oroimenaren gaztelua, Nestor Basterretxearen Goldea, Jose
Ramon Andaren Haizean eta Javier Santxotenaren Ur jokoa (gauzatu ez zena). Horiez
gain, TEEk Eduardo Chillidaren Lizardiren leihoa izenekoa gehitu zion Erakustaldiari.
Azken hau TEEren proiektua bera mamitzen hasi baino urte batzuk lehenago eskuratua
zuten, eta Koldobika Jauregiren Kantu isila IX eskulturarekin batera, duela gutxi kokatu
da, Tolosako Udalaren enkarguz (Gurpegui, 2007).
Proiektua ezagutarazteko baliabideak:
Katalogo baten edizioa, proiektuarekin zerikusia duten irudi eta testuak biltzen dituena.
Dokumentazio-funtsa, bideo baten edizioa eta guzti, herritar guztiei zabalik; eta
eskulturen miniaturazko erreprodukzioak, hiriko enpresentzat eginak.
Ikus itzazu ikasleekin ibilbideko eskulturak webean; gero, sustapenari lotutako galdera
hauek egin iezazkiezu
• Eskatu ikasleei argudia dezatela zergatik jotzen den zerbait eskultura
publikotzat. Nola sortzen da eskultura publiko bat? Zer suposatzen da
lortzen dela eskultura bat hiri batean ezartzean? Nori zuzendua dago? Nola
hez daiteke artearen bidez? Ikasle bakoitzak idatz dezala irizpideen
zerrenda bana.
• Bana itzazu talde txikietan, norberaren ekarpenak eztabaidatzeko. Bi
zerrenda egin ditzatela orain, bata ados dauden irizpideekin, eta beste bat
ados ez daudenekin. Talde bakoitzak bere zerrenden berri eman diezaiela
besteei, eta arbelean idatz ditzatela emaitzak, elkarren artean
berraztertzeko.
• TEE kultur elkarteak azaldu zuten arrazoiekin aldera dezatela
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RICARDO UGARTE. GAZTELUAREN OROIMENA
2. Jarduera.
“Euskal Eskola” .“Arte-hizkerak modernizatzea”.

1. irudia

2. irudia

3. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Euskal Eskola.
Jorge Oteizak zuzendutako artista multzo batek 1966an euskal ethos delakoaren
sorkuntza ideiatu zuten, eta "Euskal Eskola" sorrarazi, lau taldetan antolatuta: Gaur,
Gipuzkoan; Hemen, Bizkaian; Orain, Araban, eta Denok, Nafarroan.
Talde hauen helburu programatikoetako bat euskal komunitatearen sentsibilizazioa zen,
euskal nortasun bat osatzearren. Hartara, kulturalki sustraitutako gaiak erabiltzen
zituzten; adibidez, burdina. Materiala lantzeko ere, forja, mihiztatzea eta eskuzko beste
teknika batzuk berreskuratzen zituzten, euskal jatorriko kulturari lotuak baitzeuden.
Eskulturatik abiatuta, abangoardiazko proposamenak planteatzen zituzten, baina (Arnaiz
eta beste, 2001) “euskal izaeraren bizimodu tradizionalaren gorabeherei lotutako izaera
sinboliko nabarmenari uko egin gabe; izan ere, halaxe islatzen zuten izenburuetan eta,
batzuetan, kokatzeko aukeratutako toki enblematikoetan”.
Proiektu hartan, artista komunitatearen zerbitzura jarri zen, eta misio historikotzat
jotzen zuen artearen bidez komunitate harexeri ustez galdutako sentiberatasun estetikoa
berreskuratu eta transmititzea (Aguirre, 1998).
Beharbada, Ricardo Ugarteren esaldi honek laburbil ditzake ongien Euskal Eskolaren
programaren hastapenak.
“Eskultura bat pentsamendu baten adierazpen formala ere bada. Ez gara formen egile
hutsak, sortzaileak ere bagara, askoz ere zentzu zabalagoan. Kultura arloko borroka
batean dihardugu, horrexegatik da inportantea geure artelanen erakusketa erraztea,
geure Herriaren alde lan egiten dugulako” Ricardo Ugarte. (Diario Vasco, 94/4/3).
Arreta-gunea: Eskultoreek irudimen kolektiboan dauden elementuak hartzen dituzte
erreferentetzat (Ugarteren gaztelua, Basterretxearen goldea) eta sinbolizatze-prozesu
baten bidez formalizatzen dituzte (Euskal Eskolaren jokabidea).
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XX. mendeko lehen hamarkadetan, erreferente estetiko tradizionalen arabera egiten
ziren eskulturak Euskal Herrian; gehienbat politika eta kulturako pertsonaien estatuak
kokatzen ziren, haien oroimena gordetzeko eta haien egitandiak eta bizitzak gogora
ekartzeko asmoz. Europako beste herrialde batzuetan arte-hizkerak XX. mendearen
hasieran berritzen hasi ziren arren, Euskal Herrian artearen ekoizpenean ez zen gertatu
aldaketa esanguratsurik 1960ko hamarkada arte, hau da, “Euskal Eskola” izeneko
taldearen oldarraldia arte.
Taldearen helburuetako bat arte-hizkerak modernizatzea izan zen, bai eta Euskal
Herriaren nortasuna berreskuratzea ere. Mugimendu haren hastapenak garatu nahian,
60ko hamarkadan nazioarteko abangoardietan jorratzen ari ziren postulatuak aintzat
hartuta hasi ziren lanean hemengo artistak.
Ugartek, eskola haren kide izaki eta korronte minimalistaren eraginpean, forma
geometrikoak sinplifikatzeko hizkera planteatu zuen, lehengai industrialetatik abiatuta.
Ezaugarriok egituratzen dute, hain zuzen 80ko hamarkadatik aurrera jorratutako
Gazteluak eskultura-saila; izan ere, haietako bat da Tolosan kokatutako Oroimenaren
Gaztelua.

• Erakutsi ikasleei Ricardo Ugarteren Oroimenaren gaztelua irudia, eta
ikusten dutena deskriba dezatela eskatu.
• Eskatu ikasleei harreman formalak
erreferentearen eta artelanaren artean.

ezar

ditzatela

“Gaztelua”

• Jakinarazi ikasleei eskultura paralelepipedo bat dela, oinarria karratua
dela eta, almenaren itxura emateko, gainaldea hozkatua izan zela.
• Jakinarazi ikasleei Ugartek burdina erabili duela eskulturarako, eta
burdinazko xaflak soldatuz gauzatu duela, galdaragintzako langileek egiten
duten bezala.
• Jakinarazi ikasleei Gipuzkoako Artxibo Orokorraren parean dagoela
eskultura, eta Ugartek garrantzi handia ematen diola eskulturaren eta
kokapenaren arteko harremanari.
Galdera hauek egizkiezu: Zergatik ematen dio Ugartek halako garrantzia
eskulturaren kokapenari? Nola uste dute erlazionatzen dituela oroimena,
artxiboa eta gaztelua?
Webean (Eskulturak/Oroimenaren gaztelua) badago gaiari buruzko testu bat.
• Oroimenaren Gaztelua Euskal Eskolaren helburu programatikoekin
alderatu dezatela
Galde iezaiezu nola egin duen eskultura hau Ugartek
• Gaztelu baten diseinu geometrikoa egin dezatela. Txantiloiak atera
ditzatela eta, ebaki ondoren, fotokopiagailuan handitu eta kartulina lodi
batean eraiki dezatela.
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• Gaiak: Kartoi mehea edo kartoi lodia, guraizeak, zuzenkia, berehala
lehortzen den itsasgarria.

NESTOR BASTERRETXEA. GOLDEA
3. Jarduera.
“Lanabesak eta gizakia. Funtzio nortasun-emailea. Sinbolizatze-prozesua”

4. irudia

5. irudia

6. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Euskal Herrian nekazaritzan erabiltzen zen lanabes batekiko harremanetatik abiatuta,
Basterretxeak eskultura bat egin du, eta soro bat zegoen tokian kokarazi. Hala dio,
eskulturaz ari dela:
“Galtzen ari den baserri-giro haren iraganaldia berreskuratu nahi izan dut.
Denboraren berreskurapena, goldean gauzatuta, eskultura abstraktu baten bitartez
irudikatu dut” Nestor Basterretxea (Diario Vasco. 2000/02/20).
• Galdetu lanaren izenburuaz. Goldea hitza defini dezatela. Hitza artelanaren
ezaugarri formaletan nola adierazten den azal dezatela.
• Basterretxearentzat, Goldea eskultura baserritar munduaren sinbolo bat
da. Azal dezatela ikasleek nola adierazi zuen Basterretxeak prentsan
Goldea eskulturaren sinbolizatze-prozesua, nola egin duen haren
abstrakzioa, baserri-giroko mundu hura gogora ekarri nahian, lanabes bat
hartu eta burdinazko xaflak josiz eta pintatuz.
• Esaiezu Basterretxeak, sinbologia hura indartzearren, lehenago lurra
goldatzen zen soroa izandako tokian kokarazi duela.
• Eskulturek gazteen nortasunarekin zerikusirik ba ote duten esan dezatela.
• Lehendabiziko jarduerako irizpideen zerrendak berrikus ditzatela:
Oroimenaren Gaztelua eta Goldea ikusitakoan egindako balorazioekin bat al
datoz? Zerrendak aldatu edo zabalagotu nahi ote duten galdetu.
-
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Nola ikas dezakete gehiago gaiari buruz?

Gizakiaren eta lanabesen arteko harremana maiz agertzen da arte plastikoetan eta
literaturan. Beharbada futuristak eta dadaistak izan ziren makina eta artea batzen
gehien lagundu zuten artistak. Francis Picabiaren pinturak, Alfed Stieglitz-en
argazkiak edo Jean Tinguely-ren eskulturak dira adibide onak. Makina-gizakiaren
ideia fikziozko literaturan ere jorratu izan da. Jordi Sierra i Fabrak Lurren zikloa
trilogian gizakia/makina harremana planteatzen du, etorkizunean proiektatuta.
Lehendabiziko idazlanean, makina bat deskonektatu izanaz akusatutako gizaki baten
aurkako epaiketa planteatzen du; bigarrenean, gizakiek makinei buru egiteko
matxinadaz jarduten du; hirugarrenean, Denboraren Erlatibitateaz ari da, Einsteinen
omenez. Zinemak ere gai bera jorratu du: Lang-en Metropolis (1927), Lucasen Star
War (2000), Scotten Blade Runner (1982), eta abar.

• Artean eta literaturan gaia nola agertzen den iker dezatela eskatu. Tinguely
Museoan http://www.tinguely.ch/index.html sartu eta kuxkuxean ari
daitezela.
• Jordi Sierra i Fabraren trilogiaren bolumen bat irakur dezatela proposatu:
http://www.sierraifabra.com/ edo you tube delakoan ikus ditzatela Lang-en
Metropolis-en
pasarte
batzuk.
http://www.youtube.com/watch?v=4x_37i79QGg
• Gaiaren inguruan eskultura bat egin dezatela proposatu.
-

Sega da, adibidez, eskultura eta pintura askotan agertzen den tresna; haren
forma maiz agertzen da komiki-ilustratzaileen lanetan. Literaturan,
segadun gizakia izan ohi da Herio… Eskultura on bat egiteko abiapuntua
izan daiteke.

berrinterpreta dezatela esan

7. irudia

8. irudia

-

Segaren forma marrazten has daitezke. Fotokopiagailuan handiagotu eta
ebaki. Forma lortu ondoren, bolumena emateko proposatu, eta kopia bat
baino gehiago atera ditzatela. Eta, kopiak erabiliz, esperimenta dezatela:
tolestuz, ebakiz, zatituz…

-

Egiteko beste era bat izan daiteke txantiloi bat atera eta bestelako gaiak
erabiltzea: plastikoak, azetatoak, kortxoa…

Lana bukatutakoan, prozesua zein izan den eta lortutako konklusioak zertan diren
azaltzeko testu bat idatz dezatela.
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TOMAS HERNANDEZ. ZEZEN PLAZAREN MENDEURRENA.
4. Jarduera
“Zezenak eta inauteriak, irudikatzea”

9. irudia

10. irudia

11. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Tomas Hernandezen Zezen plazaren mendeurrena eskultura zezenzaletasunari eta
inauteriei egindako omenaldia da. Hernandezek, Goyak eta Picassok bezala,
erreferentzia figuratiboak proposatzen ditu. Alabaina, beste egileek jaiari ematen dioten
konnotaziorik gabe –oldarkortasuna, indarra, heriotza…–, irudikatu du hemen zezena.
Alderantziz, zezenaren ondoan Hernandezek arlekin bat paratu du, aberearekin
jostaketan edo. Zezenaren jaia mozorrotu eta inauteri-giroan murgiltzen du, jai hori
Tolosaren ezaugarri nagusia da eta.
Zezena indarraren, borroka egiteko gizontasunaren, oldarkortasunaren sinbolotzat jo
izan da artean; Antzinaroko herrietan ere balio berezia agertzen zuen, edo egokitzen
zitzaion: adibidez, Afrika Iparraldeko Neolito garaiko pinturetan, adar artean eguzkia
daramala irudikatua izan da zezena.
Inauteria landu duten artistak ere ugariak izan dira: Mirok Arlekinaren inauteria,
Mariano Fortuny-k Inauteria erromatar corsoan…
Erakutsi ikasleei Hernandezen eskultura, eta eskatu txosten moduko bat idatz
dezatela, honako gai hauen inguruko hausnarketak gogoan hartuta:
• Jaia. Inauteria eta zezenak.
• Zergatik uste dute egileak jaiaren inguruko motiboak hautatu dituela
artelanarentzat?
• Zein dira gehien irudikatutako jaiak?
• Jaien gaia bereziki jorratu duen artistarik ezagutzen al dute? (Euskal
pinturan adibide asko dago: Valentin Zubiaurre, Zuloaga, CDen karatulak;
Tomas Hernandezek kartel ugari egin ditu jaiei buruz)
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Egin eskultura bat collage teknikaz.
• Eskatu ikasleei jairen bateko ezaugarri deigarri bat (pertsonaia, objektua,
gertaera...) aukeratu eta haren inguruan proposamen artistiko bat egin
dezatela.
• Mozorro bat diseina dezatela. Zezenari dagozkion atributuak arlekin baten
janzkerarekin konbina ditzatela.

JOSE RAMON ANDA. HAIZEAN.
5. jarduera.
“Arte Zinetikoa. Kirol arloko erreferenteak.
publikoaren eta herritarren arteko harremana”

12. irudia

13. irudia

Interpretazio-prozesua.

Arte

14. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Arte zinetikoa delakoa mugimenduaren estetikan oinarritutako korronte artistiko bat da.
Eskulturaren eremuan landu da bereziki; izan ere, osagai mugikorrak izaten dira
artelanon baliabide nagusiak.
Artista askok eta askok planteatu dute gaia: Alexander Calder-en eskulturak haizeak
mugiarazten ditu; Theo Jansen-enak naturaren, ingeniaritzaren eta artearen arteko
nahasketa dira; Vassilakis Takis-en eskultura elektromagnetikoak badira, Paul Buryren
eskultura hidraulikoak…
“Duela urte batzuk, eskultura publikoak artea herrikoiago egiten lagunduko zuela
pentsatzen nuen; baina benetan gutxi lortzen dela uste dut orain. Maiz oharkabean
geratzen dira. Arte garaikidea hain dago jendearen zeregin eta interesetatik urrun…”
Jose Ramon Anda (El País 2002/07/25).
• Gogoeta egin dezatela Andaren gogoetei buruz: zergatik uste duzu Andak
dioela eskultura publikoak jendeari ez zaizkiola interesatzen? Inoiz
erreparatu al diezu kaleko eskulturei? Zure interesetatik urrun sentitzen al
dituzu? Interpretatzen zailak direla uste duzu? Haiek preziatzeko,
norbaiten laguntza behar zenuke?
• Esaiezu izenburuek artelanak interpretatzen lagun dezaketela.
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• Haizean pilota-jokoa sinbolizatzen duen eskultura dela esaiezu, eta
izenburuaren zentzua eskulturan bertan dagoela, haizeak mugiarazten du
eta.
• Esanahi hori ematearren, Andak pilota bat hartu du erreferentetzat; hain
zuzen, pilota biltzen duen larruzko zerrendaren eitea egin du, artisauek
euskal pilota-jokorako egiten dituzten larruzko zerrenden antzera.

•

(Jose Luis Flores pilotariaren marrazkia)
15. irudia

• Eskatu ikasleei pilota bat, edo errugbi-baloi bat, ziba bat, dado bat,
erraketa bat, golf-makila… ekartzeko. Plastilinazko geruza mehetan bildu
dezatela ekarritako pieza bat; modelatzeko tresna batekin, plastilinazko
bilgarria zatika dezatela (Andak bi zatitan egin zuen), eta gero zati horiek
bana ditzatela.
• Zati horietako bat aukeratu eta profila marraz diezaiotela,
fotokopiagailuan handitu eta kartoi mehe batean itsatsita ebaki dezatela.
Badugu, bada, erreferente bat eta forma bat. Andaren eskulturari
erreparatzen badiogu, konturatuko gara berak forma bihurrikatu egin
duela, dinamismo handiagoa emateko; hori oso prozedura arrunta da
eskulturak egitean. Andak egin bezala, ikasleek ere manipula dezakete
forma: tolestu, ebaki eta pintatu.
• Bukatzeko, artista zinetikoek bezala, egindakoa eskegi dezatela sabaitik.
• Egindako lanaren, ikusleen eta kokatua dagoen espazioaren arteko
harremanaz gogoeta egiteko eskatu ikasleei, dimentsioari eta erakusteko
erari garrantzi handia emanez.
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EDUARDO CHILLIDA. JORGE OTEIZA
6. Jarduera
“Zentzumenen bidezko paseo bat”

16. irudia

17. irudia

18. irudia

Jakinaraz iezaiezu ikasleei zentzumenen bidezko paseoa egingo dutela, eta ariketaren
mamia marraztea, argazkiak ateratzea, ohartzea, begiratzea dela. Taldeka bana itzazu,
eta emaiezu argazki-kamera digital bat.
• Eskulturak preziatu ahal izateko, normalean beharrezkoa izaten da haiekin
harremanetan egotea, formen, dimentsioen, ukiduraren, inguruarekiko
eskalaren… ikuspegi osoagoa izango badugu. Eskulturak zuzen
interpretatuko baditugu, ikusleak bertan ikusi behar ditu, “in situ”.
• Tolosara eskulturak ikustera joatea erabakiz gero, argazki-makina eraman
eta argazkiak xehe eta zehatz egin diezazkietela, bai eskulturari, bai
inguruari, bereziki Jorge Oteizaren Atauts eta Eduardo Chillidaren
Lizardiren leihoa eskulturetan.

19. irudia

20. irudia

21. irudia

• Berriro ikastetxean, argazkiak ordenagailura pasa eta talde bakoitzak
hamarna argazki aukera ditzala, eta haien deskribapena egin dezatela
idatziz.
• Eskultore bion obrak Donostiako ibilbidean ere badaude; beraz, oraingo
honetan: ikasleek txantiloi ebaki eta oso era errazean egin dezakete
Oteizaren Atauts eskulturaren maketa bat. Dena den, arazo txiki baten
aurrean jarriko ditugu: txantiloi bat falta da. Esperimenta dezatela.
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22. irudia

• Fotokopiagailuan handitu eta, kartoi batean itsatsi ondoren, ebaki. Atauts
egiteko txantiloi bat falta da: zeuek asma ezazue.
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