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GASTEIZKO IBILBIDEA
Irakaslearentzako sarrera.
Aipatzekoa da azken urte hauetan Gasteiz hiriak eman duen aldaketa, egun, hiri
aitzindaria da ingurumenaren iraunkortasunari dagokionez, eta herritarren bizi-kalitatea
hobetzeko eta berrikuntza ekonomiko eta teknologikoko dinamikak sortzeko asmo
handiko programa bat prestatu du. Berrikuntza eta asmo guzti horiekin batera eskultura
publikoak ere gorakada handia eman du. Izan ere, 80ko hamarkadan instituzioek,
sinposioak eta tailer irekiak antolatuz, hirian eskulturak kokatzeko aukera eman zieten
artista gazteei. 1981 eta 1994 bitarte antolatutako tailer irekien ondorioz, eskulturak
ekoitzi eta hirian makina bat lan paratu zituzten.
Prestatu dugun gida honetan badira interes handia sortzen duten eskulturak, batik bat
Mikel Navarrorenak, eta Chillidarenak, biak ala biak gorputzaren eta hiriaren arteko
harremanak lantzen dituztelako. Beraz, bi artista handi horien lanak parekatzeko aukera
ederra eskaini nahi dizuegu. Dena den, beste lanak ere ez dira txantxetakoak; Oteizaren
kutxa metafisiko bat eta Ibarrolak aspaldian burutu zuen eskultura bat lantzeko konbitea
ere luzatzen dizuegu.
Helburuak.
Hauxe bultzatu nahi dugu: ikasleek artisten lanez pentsatzen, sentitzen eta imajinatzen
dutena ahoz eta idatziz azaltzeko gaitasuna garatzea.
Mikel Navarroren eta Chillidaren eskulturak alderatzen jakitea. Bi eskultura horiek
azaltzen dituzten forma eta giza gorputzen arteko harremanak aztertzen jakitea.
Ibarrolaren eskulturak ezagutzea. Ezaugarri sinbolikoak ezagutu eta interpretatzeko
gaitasuna garatzea. Eskulturak egiteko erabiltzen diren materialen ezaugarri fisikoez
jabetzea.
MIQUEL NAVARRO. BEGIRADA.
1. Jarduera.
“Hiria eta gorputza”

1. irudia
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2. irudia

3. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Jarduera honen bitartez, Miquel Navarroren sortzeko prozesuaren klabeak ezagutarazi
nahi dizkiegu ikasleei.
Gorputzaren eta hiriaren arteko harremana aztertzera guztiz murgildua dago bere lana.
Obrarik ezagunena, “hirien” instalazioak dira, hots, oinarrizko formak dituzten
bolumenen bidez eraikitako multzoak. Txikiak neurriz, baina izugarriak egituran.
Ikus itzazu ikasleekin Miquel Navarroren webean bere lanak: www.miquelnavarro.com.
Lan horietatik ateratako pieza bat izan daiteke Gasteizen jarri duen zelatari erraldoi hori.
Honela dio gai horri buruz:
“Hiria gorputza bezalakoa da; arteriak baditu, hots, elementu horizontalak, bai eta
elementu bertikalak ere, hormak eta dorreak (…). Gorputzak baditu arteriak, zainak,
fluidoak, bihotza, zentroa, kaskoa. Hiri bat definitzen duzunean, gorputz bat definitzen
ari zara”
Testua irakurri eta Miquel Navarroren lanak ikusi ondoren:
• Eskatu ikasleei beren hiriaren deskribapena giza gorputza balitz bezala
egin dezatela, idatziz. Nolakoak dira hiria zeharkatzen duten arteria
nagusiak? Zein, gune neuralgikoak? Zein da bihotza? Mugak? Kanpokoa
eta barrukoa lotzen dituzten sarbide edota irteerak? Nola gertatzen da
hazkundea? Zein da animo-egoera?
• Adibidez, giza gorputzaren komunikabideetako bat ahoa da, Erdi Aroko
hirietan ateak bazeuden; beste batzuetan sarbidea zubien bidez egiten
zen… Halako metaforak erabil ditzatela.
• Honakoa plantea iezaiezu: imajina dezatela ibai baten ertz bietan barna
luzatzen den hiri mehea, eta aurreko metaforaren bidez deskriba dezatela.
• Bosnaka antola itzazu ikasleak. Hiri bana eraiki dezatela, kuboak, prismak
eta bestelako elementu geometrikoak erabiliz. Zur edota plastikozko
puskak, kartoizko kaxak, hodiak, eta abar erabil ditzatela, neurri eta forma
askotarikoak konbinatuz. Espazio zabal bat beharrezkoa da jarduera hau
egiteko, hiria lurraren gainean eraiki behar da eta.
• Behin bukatuta, talde bakoitzak bere hiriaren deskribapena egin dezala.
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EDUARDO CHILLIDA. FORUEN OMENALDIA
2. Jarduera.
“Espazioaren mugak”

4. irudia

5. irudia

6. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Chillida espazioaren eskultorea da; espazioa da erabiltzen duen materiala bere lanak
jorratzeko garaian. Materia ireki egiten du, “tarte” bat irekitzen du. Irekiduraren
ondorioz, alde bietan dauden elementuak etenda sortzen du espazioa. Materia da espazio
horren muga, eta batzuetan labirintoak izaten dituzten formak osatzen ditu, Foruen
omenaldia eskulturaren tankerakoak. Eskultura honek ere badu zerikusirik hiriarekin eta
gorputzarekin; hain zuzen, gizakien bizileku zaharrenekin, hots, harpeekin.
• Eskultura bat egiteko, espazioa material gisa erabil dezatela proposa
iezaiezu. Aurreko jardueran kontua espazioa betetzea bazen, oraingoan
hustu egin behar dute. Izan ere, jarduera materia hustean datza, eta sortu
nahi duten espazioari mugak ezartzean.
• Behin bukatuta,
aurkezpena.

talde

bakoitzak

egin

dezala eraikitako

hiriaren

• Lana erraztearren, labirinto-harpea imajina dezatela eskatu, eta idatziz
deskriba dezatela, aurreko jardueraren termino berberetan, deskribatu
ere: Zein dira zeharkatzen duten arteria nagusiak? Nolako mugak ditu, eta
irispideak?
• Deskribatutakoa marrazki batean irudika dezatela.
• Gero, buztinezko plaka bana eman eta hartan irudika dezatela.
• Egindako lana deskriba dezatela: ezaugarri formalak, sakontasuna,
positiboaren eta negatiboaren arteko harremana…
• Erakuts iezazkiezu Begirada eta Foruen omenaldia irudiak, eta eskatu
aldera ditzatela: eskultura bien espazioak deskriba ditzatela, espazio
bakoitzaren muga formalak oinarritzat hartuz.
• Espazio huts bat eraiki dezatela.
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AGUSTIN IBARROLA. SOINEZ SOIN
3. Jarduera.
“Materiala”

7. irudia

8. irudia

9. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Artistek oso modu desberdinetan erabiltzen ahal dituzte materialak. Forma berak,
material batean edo bestean gauzatuta, oso esanahi desberdinak adieraz ditzake. Artistek
ederki dakite hori, Soinez soin eskulturan ikus dezakegun bezala.
Burdina urtuzko erliebe bat da, lerrokatuta 11 m luze iristen diren bost plakak osatua.
Industriak zerabiltzan hondakin eta erremintez eginda, jadanik erabilerarik ez duten
material horiek eskulturaren parte direnez, hondakin, erreminta… horien bizitza
luzatzeko modu bat da.
Industriako langileriari egindako omenaldia da, Babcock-Wilcox fundizio-enpresan
egina. Ibarrolak berak dioskunez: Oso hunkigarria izan da lan hau egitea; batetik,
1972an egindako igeltsuzko bat berreskuratzeko aukera bat izan delako; bestetik,
ingurumen industrialean zuzenean lan egiteko aukera eman duelako. Ibarrola (1987).
Conde Duque Kultur Zentroko erakusketaren katalogoa. Madril. (99. or.)
Ikusten duzuenez, materialek hunkitzeko ahalmena ere badute, gugan hainbat sentipen
eta sentsazio sortzeko gai diren heinean.
Ikus ezazu eskultura ikasleekin eta, testua irakurri ondoren, honako jarduera hau
proposa iezaiezu:
• Emaiezu eskultura garaikidean erabiltzen diren materialekin harreman
zuzena izateko aukera.
• Hainbat material ekar dezatela: buztina, egurra, kristala, plastiko zurruna,
kortxoa, kartoia, harria, soka, ispilua, burdina, goma…
• Eta ezaugarri fisikoen arabera sailka ditzatela:
• Gogortasuna, malgutasuna, kolorea, gardentasuna eta ukidura (zimurra,
leuna)
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• Eskultura bat egin dezatela honako ezaugarriokin: forma geometrikoa,
barrua ikusten zaiona eta ukidura leunekoa.
• Kartoizko hodi bat, zapata-kaxa… har dezakete abiapuntu, alde bat ebaki
dezakete, edo bat baino gehiago, eta objektuz bete.
• Behin egin eta gero, egindako lanaren deskribapen idatzia egin dezatela;
gehienbat, azal dezatela erabilitako materiala.

JORGE OTEIZA.
4. Jarduera.
“Oteiza, espazioaren eskultorea”

10. irudia

11. irudia

12. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Interpretazioren atala. Elkarrizketa
Lehenetariko lanetan Oteizak espazioa eskulturaren barruan sarrarazten zuen; bai masak
(materialari dagokion partea), bai hustutako espazioak (figuratik hustutako masa)
osatzen zuten obra. Figuraren gorputzean sarrarazitako espazioari esanahi handiagoa
ematen zion; hain zuzen, masari kentzen zion heinean.
Irudiak 13 eta 14: Pietatea eta U formako koadro hutsa.

13. irudia

14. irudia

Baina bere obra oparoan zehar ez du beti hala jokatu: “espazio” materialari ekiteko eran
aurrerapauso bat eman zuen. Ibilbide honetan ikus dezakezuen Begiratzailea begira
eskulturan, harrespila monumentu erlijioso megalitikoa erreferentetzat dauka Oteizak,
eta Euskal Herriko harrespilak hustutako estatuak direla dio. Harrezkeroztik,
espresatzen ez duen eskultura bilatzen du, “zero espresio” delakoa, eta albait materia
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gehien kenduz espazioa bakantzen ahaleginduko da. Prozesu horren emaitza dira kutxa
metafisikoen sailak, zeinetariko bat Begiratzailea Begira den.
Irudiak 15 eta 16 Begiratzailea begira eta L

15. irudia

16. irudia

Eskatu ikasleei testua irakurtzeko, eta Begiratzailea begira eta Pietatea irudiak erakutsi.
• Begiratzailea begira eskulturaren formaren deskribapena egin dezatela
eskatu. Esaiezu espazio hutsa burdinazko xaflek mugatzen dutena dela.
• Pietatea eskulturarekin erka dezatela, bien formei, ukidurei, konposizioari
errepara diezaietela. Espazioaren tratamenduari dagokionez, ohar
daitezela espazioa nola agertzen den irudikatua bietako bakoitzean. Batean,
(Pietatea) espazioa gorputzean sarrarazten du, eta denen begi-bistan uzten;
bestean (Begiratzailea begira), mugape itxian gordeta dago.
Ekoizpen atala.
• Espazio huts bat muga dezatela. Ariketarako kartoi zurruna edo halako
zerbait erabil dezakete, eta guraizeak edo labanen bat, zuzenkiak… eta
piezak batzeko, berehala lehortzen den itsasgarriren bat.
• Zur meheko txapa batean egindako bi lerroetatik abiatu eta, espazio bat
defini dezatela.
• Lerroen gainean bi plano bertikal para eta itsas ditzatela
• Plano biak beste plano baten bidez batu ditzatela, eta itsatsi.
• Behin bukatuta, giza figura txiki bat egin eta egindakoaren barruan koka
dezatela, benetan izango lukeen eskala jakitearren.
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