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DONOSTIAKO IBILBIDEA 

 

Irakaslearentzako sarrera. 

 

Ibilbide honetan aurkezten ditugun eskulturak, hein handi batean, Donostiako 

itsasertzean daude. Itsasoaren eta hiriaren arteko mugak direla eta, kostaldeko hiri 

askotan zedarri sinbolikoak ezarri izan dira. Donostian, esaterako, Kontxako badiaren 

mutur banatan kokatu dira eskulturak. Lehena, Eduardo Chillidaren Haizearen orrazia, 

Igeldoko labarren pean hiria hasten/bukatzen den tokia adierazten duena: nazioarteko 

kritikarien ustetan, eredugarria da hirigune batean esku-hartzeari dagokionez. Beste 

aldean, Oteizaren Eraikin hutsa dago, portuaren eta itsasoaren mugan, emaitza hain 

bikaina erdietsi ez bada ere.  

 

Artista biek egina duten esperimentazio-lan oparo eta jorian, espazioa izan da ikerketen 

ardatza. Proiektu didaktiko honetan baliabideak eskaini nahi dizkiegu ikasleei, artista 

biek espazioaren kontzeptuari buruz dituzten antzekotasunak eta aldeak erka ditzaten. 

 

Horrez gain, ibilbidean ezagutuko dituzten beste artista batzuen lanak ere aurkeztu nahi 

dizkizuegu: Remigio Mendibururen Herri txistu hotsa, Urumeatik hurbil dagoen eraikin 

bateko fatxadan, espazio publikoan esku-hartzeen eredugarritzat joa, bai eta eragin 

gutxiagoko beste zenbait ere, hala nola Jorge Oteizaren Pietatea, Jose Ramon Andaren 

Haizean eta Nestor Basterretxearen Omenaldia Pio Barojari. 

 

- Sustatzaileak 

 

Hiriguneak birgaitzeko eta duintzeko beharrak sortu ditu hirian izaera berritzaileko 

eskultura publikoak sustatzeko programak. Testuinguru honetan, Donostia, Zarautz eta 

kostaldeko beste hiri batzuetako udalek eskulturak eskuratzearen alde egin dute, hiriaren 

eta itsasoaren arteko mugarriarena egin dezaten. Bilbok, berriz, Ibaizabalen lerroan 

Abandoibarra kokatzearen alde egin du. 

 

Sustatzaileen asmoak ere aldatu dira arestian: hiriguneak zaharberritzeko eta hiriaren 

ospea areagotzeko jatorrizko asmoaz gain, aspaldi honetan sustatzaileek bultzatu 

dituzten arte publikoko proiektuek sona handiko artisten eskulturak paratzea hartu dute 

aintzat, haien bidez artea herritarrengana hurbilaraziko dutelakoan. 

 

- Helburuak 
 

Testuinguru historikoen arabera euskal eskultoreen lanetan izan diren aldaketak 

ezagutzea. 

 

Ikasleei Txillidaren eta Oteiza euskal artista garaikideen eskulturen gai eta kontzeptu 

nagusiak aurkeztea. Batik bat, biek jorratu dituzten espazioaren kontzeptuak alderatzen 

laguntzea.  

 

Remigio Mendiburu eskultorearen ekarpenak aurkeztea.  

 

Behaketaren bitartez, ikasleek ikusten dutena deskribatzen eta aztertzen laguntzea. 

Ideia batetik abiatuz, eskultura bat garatzen jakitea. 
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JORGE OTEIZA . PIETATEA 

 

1. jarduera:  

 

“Zergatik eta nola aldatzen den artea?”. 

 

 

 

  
1. irudia  2. irudia  

 

 

 

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 

Tradizioz, hiri bateko plaza publiko batean kokatutako artelan tridimentsionaltzat jo 

izan da eskultura, taila, modelatu edota brontzezko hustuketa bezalako prozesuei lotua. 

Hurrengo belaunaldiei erregetzaren, nobleziaren kideak edo garaian garaiko heroi edo 

garrantzi handiko pertsonaiak gogora ekartzea izaten zuen xede. 

 

Aro garaikidean, eskulturaren errepertorio akademiko eta tradizionalak gaindituta, 

artistak kontzeptu, euskarri, kategoria, funtzio berriak sarrarazten hasi zirenez, hirian 

bestelako guneetan eta bestelako ereduak ezartzen ere hasi ziren. Jarduera honetan 

proposatzen dizuegu ikasleek azter ditzatela eskultura publikoa lantzeko era desberdin 

nagusiak. 

 

Euskal Herrian, eskultura publikoaren berrikuntza Jorge Oteizaren eskutik iritsi zen, 

60ko hamarkadan, Arantzazuko basilikan gauzatu zuen proiektu eskultorikoa zelarik 

abiapuntua. Basilikaren diziplinarteko izaerak berak (Basterretxearen kripta, Txillidaren 

atea, basilikako frisoan atxikitako Oteizaren eskultura-taldea) euskal panorama 

artistikoaren modernizazioa erakarri zuen. Ekoizpen artistikoan eta hirigintzaren 

berriztapenean oinarritutako hastapenak berdinak ziren europar testuinguruan, zeren eta 

Arantzazuko taldeak artea, arkitektura era hirigintza batzeari ekin baitzion basilikaren 

egintzan. 

 

Garaian garaiko aldaketa sozialek, kulturalek, ekonomikoek baldintzatzen dituzte arte-

adierazpenak. Lehengai berriek, lan moldeek eta modernitatean artea ulertzeko erek ere 

ondorioztatu dute gaur egungo artistek eskultore klasikoek ez bezalako adierazpenak 

erabil ditzaten. 

 

Artearen historian ohikoa izaten da gai bera oso era desberdinetan jorratu izana. Zer 

iruditzen, adibidez, Michelangeloren Pietate ospetsua eta Oteizarena alderatzen 

baditugu? 

(Irudia 1 eta 2) 
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Interpretazioaren atala. Elkarrizketa. 

 

• Eska iezaiezu idatziz erantzun ditzatela honako galdera hauek: Nola 

imajinatzen dute semea galdu duen amaren espresioa? Erakutsi 

Michelangeloren Pietate irudia, eta ikusten ari direna deskriba dezatela. 

Irudi honen eta imajinatua zutenaren arteko konparazioa egin dezatela. 

Amaren espresioari errepara diezaiotela: semearen heriotzaz samina 

agertzen ote duen lehengaian, figuren jarreran…   
 

• Erakutsi Oteizaren San Bizente elizako Pietatea irudia, eta aurrekoarekin 

konpara dezatela. Bi eskulturen arteko desberdintasunak zerrenda batean 

idatz ditzatela: forma, lehengaia, kolorea, zailtasun teknikoa, estiloa, 

kokapena… 

 

• Elizarentzat, eskultura sinestunei doktrina irakasteko modu bat zen;  

adibidez, Erdi Aroan analfabetoei Bibliako pasarteak erakusteko balio zien. 

Galde iezaiezu, haien ustez, gaur egun Arantzazuko eskulturaren erreplika 

Donostian ezartzeak zer zentzu duen. 

 

• Solasaldian sortu diren gai eta arazoak idatziz laburbil ditzatela. 
 

 

1.1 jarduera:  

 
“Espazioaren kontzepzioak” 

 

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  

 
Aro Modernora arte, eskulturan kanon klasikoen aplikazioa izaten zen ohikoena: 

edertasuna, proportzioa, lan-prozesua, espazioaren kontzepzioa. 

 

• Carrarako (Italia) marmol zuria da Michelangelok lantzen duen lehengaia. Bi 

figurak osatzen dute eskultura: Amaren besoetan dago Jesus. Lan egiteko 

moldean ez dago giza gorputz ideal eta perfektua baizik. Materiak erdigunea 

betetzen du eta espazioak inguratuta dago. Objektua inguratzen duen bolumen 

gisa darabil espazioa. 

 

Alabaina, nazioartean bezala, Euskal Herrian ere aldatu egin dira ohiko ezaugarriok, 

batez ere XX. mendean zehar. Segidan aurkezten dizuegun proposamenean, 

Michelangeloren eta Oteizaren eskulturetan materiak eta espazioak duten 

tratamendu desberdina aztertuko dugu: 

 

• Oteizak ez du giza gorputza hain modu errealean irudikatzen. Oteizak 

eskulturak hustu egiten ditu, masa kentzen die, eta horren ondorioz espazio 

hutsak sekulako garrantzia bereganatzen du, eskulturen zentroa betetzen du eta. 

Pietatearen figurak horizontalki jarriko bagenitu, aska moduko bat lirudikete. 

 

 

 

 



 

 

6 

Interpretazioren atala. Elkarrizketa 

 

• Galde iezaiezu: Nola egiten dute lan artistek? Beti berdin egin dute? 

Zerrenda bat bete dezatela artista ona izateko egin behar denarekin. 

 

• Jakinaraz iezaiezu Picasso, Calder, Moore eta abangoardiako beste artista 

asko lanean hasi zirela zientifikoek egiten duten bezala, arte-hizkeraren 

hainbat elementu ikertuz, eta hala sortu zituztela kubismoa, arte zinetikoa 

eta bestelako mugimenduak. 

 

• Jakinaraz iezaiezu Oteizak formatu txikitan lan egiten zuela, eta eskulturak 

egiteko, alanbreak, klarionak, xaflak, buztinak erabiltzen zituela. 

Zientifikoek bezala egiten zuen lan; izan ere, bere tailerra klarionen 

laborategia izendatzen zuen. Eskultura honen maketak egin zituen garaian 

(1960), maiz, buztin puskekin lan egiten zuen, eta espazio hutsa 

aktibatzearren, buztina zapaldu eta hatzen markak utzi ohi zituen figuran. 

 

 

Ekoizpenaren atala. 

 

• Ikasleei buztin edo plastilina pusketak eman (esku-ahurraren neurrikoak) 

eta zerura begira dagoen pertsonaia irudika dezatela esan, eta gorputza 

zeharkatuz zula dezatela buztina. 

 

• Ikasleak hirunaka jarri eta lan berria egin dezatela. Bakoitzak egin duen 

figura 30x30 cm-ko kartoizko bi planok mugatutako espazio batean koka 

dezatela. Esperientzia eta emaitza idatz dezatela. 

 

• Hirunakako taldeok egindako figurak 40x40 cm-ko plano bertikal batean 

para ditzatela, eta esperientzia eta lortutako emaitza deskriba dezatela. 

 

• Materialak: plastilina, kartoia, kuterra, itsasgarria. 
 

 

OTEIZA ETA TXILLIDA. ESPAZIOAREN ESKULTOREAK.  

 

2. jarduera 

 
“Oteizaren espazio “hutsa”: Eraikin hutsa 

 

 

 
 

3. irudia  4. irudia      ASKA 
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Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 

Oteizaren eta Chillidaren lanek dituzten elkarrekiko antzetako bat da biek ala biek 

lantzen duten materiala ezin bereziagoa dela: espazioa. Alta, egileok espazioaz dituzten 

kontzepzioen artean bere-berezko aldeak daude, eta horrexegatik helduko diogu gaiari. 

 
Aurreko jardueran, Oteizak espazioa eskulturaren barruan sarrarazten zuela adierazteko, 

askaren metafora aipatzen genuen. Lanaren emaitza zen bai masak (materialari 

dagokion partea),  bai hustutako espazioak (figuratik hustutako masa) osatzen zutela 

obra. Figuraren gorputzean sarrarazitako espazioari esanahi handiagoa ematen zion; 

hain zuzen, masari kentzen zion heinean. 

Irudiak 3 eta 4: Pietatea eta U formako koadro hutsa. 

 

Baina bere obra oparoan zehar ez du beti hala jokatu: “espazio” materialari ekiteko eran 

aurrerapauso bat eman zuen. Ibilbide honetan ikus dezakezuen Eraikin hutsa 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 gehien kenduz espazioa bakantzen ahaleginduko da. Prozesu horren 

emaitza dira kutxa metafisikoen sailak, zeinetariko bat Eraikin hutsa den. 

Irudiak 5 eta 6.  Eraikin hutsa eta L 

 

 

 

 

  

 
5. irudia              6. irudia  

 

 

Interpretazioren atala. Elkarrizketa 

 

Eskatu ikasleei testua irakurtzeko, eta Eraikin hutsa eta Pietatea irudiak erakutsi. 

 

• Eraikin hutsa 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 (Eraikin hutsa), mugape itxian gordeta dago. 
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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. 
 

• Egin behar duten lanaren euskarria kutxa bat izan daiteke. Elementu 

hauekin ariketak egin ditzatela: forma, neurria, proportzioa, argia/itzala. 
 

 

2.1. Jarduera 
 

 “Chillidaren “tarte” espazioa. Haizearen orrazia.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. irudia  8. irudia  

TARTE 

9. irudia  10. irudia  

TARTEAK 

 

 

Txillida, espazioaren eskultore. 

 
Oteizak espazioa materiaren bidez (burdinazko xaflak) mugatzen du; Chillidak, aldiz 

materia ireki egiten du, eta erdaraz ere euskarazko hitza darabil, “tarte”, bi gauzen 

arteko espazioa izendatzeko. Irekiduraren ondorioz, alde bietan dauden elementuak 

etenda sortzen da espazioa. Omenaldia Flemingi hilarria horren adibide ona dugu. 

Paralelepipedo zuzen bat da, eta irekitzen duelarik sorrarazitako “tarteari” esker airea 

sartu eta zeharkatzen duen arren, azken emaitzak paralelepipedoaren jatorrizko formari 

eutsi dio. 

Irudiak 7 eta 8 

 

Berdintsu jokatzen du Chillidak Haizearen orrazia eskulturan. Lau zatitan pitzatzen 

duen paralelepipedo batetik abiatuta, oraingoan pitzaduretatik tolestua eta hedatua da 

materia (burdina), eskua irekitzen den bezalaxe. Azken emaitzan, ordea, prozesuaren 

ondorioz, paralelepipedo erregularraren forma desagertua da. 

Irudiak 9 eta 10 

 

Interpretazioaren atala. Elkarrizketa 

 

• Chillidaren bi eskulturen irudiak erakutsi eta eska iezaiezu bien 

deskribapena egin dezatela: zer forma duten, materiala, kokatuta dauden 

modua, oinarririk ba ote duten, izenburua…  
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• Espazioaren tratamenduaren inguruan ere konparazio bat egin dezatela: 

errepara diezaiotela eskulturen espazioari. Batean (Omenaldia Flemingi) 

espazioa sarrarazi egiten du, eskulturaren alde batetik bestera, sarrarazi 

ere; bestean (Haizearen orrazia) espazioa sartzeko eskultura bera irekitzen 

du, hainbeste ezen jatorrizko eitea ere galtzen baitu. 
 

• Haizearen orrazia kokatua dagoen inguruaren deskribapen bat egin 

dezatela eskatu.  

 

Ekoizpen atala. 

 

• Izenburuak zer iradokitzen dien galde iezaiezu, eta zerrenda bi osa 

ditzatela: orraziaren antzeko objektuena bata, eta haizearekin eta 

orraziarekin erlazionatutako ideiena bestea. Adibidez: eskuarea, 

orratzak… haize errota, haize zurrunbiloa, haizea popan, haizeak 

dakarrena haizeak darama, haize sorginduaren intziriak, lurra orraztu… 

 

• Ideia horietako batetik abiatuta, plastilinazko eskultura bat egin dezatela. 

Hartara, tamaina handiko bi plaka eman.  

 

• Behin eskultura bukatuta, argazki bat atera diezaiotela. 

 

• Eskultura kokatzeko, auzoan toki apropos bat bila dezatela, eta tokiari ere 

argazkiak atera diezazkiotela. Argazkiak fotokopiatu eta DINA 4 neurrira 

handi ditzatela. 

 

• Auzoko tokiaren eta eskulturaren argazkiekin foto-muntaia egiteko eskatu. 

 

 

REMIGIO MENDIBURU. HERRI TXISTU HOTSA 

 

3. jarduera:  

 

“Hizkera eskultorikoaren elementu berriak. “Izenburua, Gaia, Materialak, 

Teknikak”.  

 

 

   

11. irudia  12. irudia  13. irudia  
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Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 

Remigio Mendiburu eskultorearen Herri txistu hotsa espazio publikoan esku 

hartzeko era eredugarria da. Egilearen beste artelan askotan bezala, elementuen 

metaketa eta justaposizioa -oraingoan hodi barrenutsena- du eskulturaren funtsezko 

ezaugarri. Eraikineko fatxadan gora igo nahi omen duten altzairuzko hodiek txistuaren 

soinua dakarkigute gogora, barruko paretaren kontra jotzean igo eta kantari ateratzen 

delarik. 

Musika eta musikarien gaia Antzinarotik irudikatua izan da artean. Esaterako, Egipto 

zaharreko erritoetan musikariak agertzen ziren, zein bere tresnarekin. Aro Modernoan 

ere gai bera jorratu da; adibidez,  Julio González, Cadance Knapp, Picasso, Dalí, 

Matisse eta beste hainbat margolari eta eskultoreren lanetan. 

 

Eskulturen gai, izenburu, forma, prozesu eta bestelako erreferenteen arteko loturak 

bilatzeak jarduera zehatz bat ahalbidera dezake: eskultura guztiak batera aztertu eta 

geure bizipenekiko harremanak ezartzea. 

 

Eskulturen izenburuari erreparatuta, gai zehatz bati lot gakizkioke, ikasleek bizitako 

esperientziak edota egoerak gogora ekar ditzakete eta. Materialak, konposizioa eta beste 

elementuak ere izan daitezke sentimenduen eramaile, ukimen edo entzumenezko 

sentsazioen ekarle, eta esanahi ugariren adierazle. 

 

Interpretazioaren atala. Elkarrizketa 

 

• Herri txistu hotsa izenburuak zer pentsarazten dien galdetu. Txistuak soinu 

bat, jai bat, txistularia bera, orkestra, bizimodu oso bat ere badakarkigu 

gogora. 

 

• Mendibururen eskulturaren deskribapena egin dezatela. Ohar daitezela 

zein diren eskultura osatzen duten elementuak, nola dauden jarrita, nolako 

harremana duten beren artean, zer iradokitzen dien. 

 

• Kontuan hartu denen artean ideien elkarketa bat egitean elkarrizketa sor 

daitekeela, eta, era berean, hartarik sor daitezkeela artelanei buruzko 

hainbat hipotesi eta iritzi. 

 

Ekoizpen atala. 

 

• Oraingo honetan proposatuko diezun esperimentazio-proiektua soinuaren 

eta eskulturaren arteko harremanaren inguruan landuko dute. Soinuen 

zerrenda bat egin dezatela, eta bakoitza definitu eta hizkera eskultorikoari 

dagokion  elementu banarekin (materia, forma, konposizioa…) 

harremanetan jar dezatela.  

 

• Adibidez, biolinaren soinuak marra mehe hori bat iradoki dezake.  
 

soinua materiala kolorea forma ukidura kokapena 

biolina haria (arina) horia luzea leuna goian 

akordeoia ? ? ? ? ? 
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Ideien elkarketa, oroitzapenak, esperientziak eta abar baliabide direla, elkarrizketa eta 

hausnarketa susta daitezke. Musika tresnek eta soinuek bakoitzarentzat esanahi 

desberdina dutela konturarazirik, proiektu bati elkarrekin ekiteko abiapuntua izan 

daiteke. 

 

• Herri txistu hotsa eraikitzeko, Mendiburuk hodia erabili zuen oinarrizko 

elementutzat; elaborazio-prozesua, aldiz, haiek bihurrikatzean, bata 

bestearen ondoan metatzean eta hormari atxikita paratzean zetzan. Esaiezu 

emaitzak metafora pila bat ekartzen ahal digutela gogora; besteak beste, 

paretaren kontra jotzen eta zerurantz igotzen den doinua. 

 

• Anima itzazu ikasleak, eta esan eskultore bikainari jarraikiz gero, berek ere 

lan aipagarria lortuko dutela. 

 

• Honelako materialak erabil ditzakete: zurezko hagaxka meheak, kartoizko 

hodiak, paperak, argazkiak, kortxoa, plastikoa, zuhaitz-adaxkak, 

tenperak… Materialak itsasteko edo mihiztatzeko, berriz, kaxetak, 

itsasgarriak, lokarriak, alanbreak. 

 

 

 
Gida honetan bilduta dauden Chillida eta Oteizaren espazioaren teoriak: 

Aguirre, I. (1994). La caja y la casa. De Oteiza y Chillida como escultores del espacio. 

Bitarte, 3, (39-66).  


