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GERNIKAKO IBILBIDEA
Irakaslearentzako sarrera.
XX. mendea gatazka beliko ugariren lekuko izan da: Bi Mundu Gerrak, Espainiako
Gerra Zibila, Vietnamekoa… eta terrorismoa ere fenomeno gisa sortu eta hedatu da.
Bestalde, gizarte zibilak maiz parte hartzen du masiboki ezarritako boterearen aurkako
protesta askotan, helburua dela justizia sozial gehiago lortzea, edo generoen
berdintasuna, edo arrazakeriaren bukaera…
Goian aipatutako gaiak aintzat hartuta, hiri askotan buruzagi politikoek eta artistek
protagonismoa bereganatu dute proiektuak sorrarazteko tenorean, indarkeriaz bizia
galdutako pertsonen oroimena gordetzeko asmoz edo bakea eta bestelako balioak
erdietsi nahian.
Aurkezten dugun ibilbidean ikasleak animatzen ditugu elkarren antza duten bi gatazka
belikotan inspiratutako artelan bana azter ditzaten: biak daude hegazkin alemanek hirien
gainean egindako bonbardaketetan inspiratuta, bata Gernikan eta bestea Londresen.
Biak daude Gernikako Junta Etxetik hurbil: Eduardo Chillidaren Gure aitaren etxea eta
Henry Moore-ren Large figure in a shelter/Figura handia aterpean.
Horiez gain, Omako basoan Agustin Ibarrolak egindako esku-hartzea ere ezagutu ahal
izango dute ikasleek. Bere garaiko politika eta artearekin gehien konprometitu direnen
artistetako bat da, eta Euskal Herriko arte publikoaren berrikuntzari ekarpen gehien egin
dutenetako bat ere bai.
Hurrengo ataletan honako hauek ditugu helburu:
Arte publikoaren planifikazioaren ardatzak ezagutzea.. Eskultura publikoak sortzea eta
espazio publikoan ezartzeak dakarten zailtasunak ezagutzea.
Agustin Ibarrolaren lana ezagutaraztea. Lur-artearen berri ematea ikasleari. Eskultura
publikoaren erabilpen sinbolikoak gaur egungo kulturan duen eragina aintzakotzat
hartzea.
Euskal Herriko eskultura garaikidea nazioartekoarekin erkatu eta hartaz ohartaraztea
ikaslea.

GERNIKAKO ESKULTUREN SUSTAPENA
1. Jarduera.
“Nola sustatzen den eskultura bat?”
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Eskuarki instituzioak izan ohi dira, udalak, diputazioak, gobernuak, kalean jartzeko
artelanak enkargatzen dituztenak. Eta eskuarki hiriguneak hobetzeko egiten dute,
politikan, kulturan edo kirolean gailendutakoak edo gerran edo terrorismoak hildakoak
omentzeko asmoz, egin ere. Egoera sozial edo politiko latzak salatzeko ere izan
daitezke, arrazakeria dela, enpresen gehiegikeriak direla… Alegia, konpromiso sozial
publiko apaleko sustapenetatik funtzio publiko demokratikoari dagozkionetarainoko
esku-hartzeak aurki daitezke.
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Helburuok lortzearren, instituzioek formula bat baino gehiago erabiltzen dituzte
eskulturak egingo dituzten artistak hautatzeko tenorean: Lehena, zuzenean ebaztea
izaten da: artista zehatz bati eskatzen zaio instituzioak ezarritako irizpenen araberako
eskultura bat egin dezala. Bigarrena, lehiaketa publikoa da, obra aukeratzeko irizpideak
jasotzen dituen araudi batean oinarritua. Halakoetan, adituek osatutako epaimahai baten
ardurapean geratu ohi da hautatzeko lana. Hirugarrena, obra eskuratzeko ardura enpresa
baten gain utzi eta hark hiruzpalau artistaren arteko lehiaketa murriztua deitzea izaten
da.

Behin testua irakurri ondoren, sustapenari buruzko honako galdera hauek egin
iezazkiezu ikasleei:
• Galdetu ikasleei zer-nolako pausoak emango lituzketen, auzoan kokatzeko
artelan bat enkargatzeko ardura balute.
• Halako enkargurako ezarriko lituzketen irizpideen zerrenda bat bete
dezatela: Nola egingo lukete artisten hautapena? Nolako eskultura
enkargatuko lukete? Artistari maketarik, marrazkirik eskatuko liokete?
• Kontraturik egingo al lukete artistarekin? Nola negoziatuko lituzkete
gastuak? Nori zuzendua litzaioke eskultura? Zer asmo bete nahi lukete
eskultura kokatzean? Non kokatuko lukete? Egin baino lehen, adituen,
herritarren edo beste norbaiten iritzia aintzat hartuko al lukete?
• Ikasleak bosnaka jarri eta irizpideak adosteko eta idatziz jartzeko eskatu.
Irizpide horien arabera, eskultura eskuratzeko prozesua nola abiaraziko
luketen galdetu.

AGUSTIN IBARROLA Baso Animatua.
2 Jarduera.
“Hizkera artistikoak modernizatzea: Land art”

1. irudia
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2. irudia

3. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Omako esku-hartzea Agustin Ibarrolaren lanbidean gailurreko artelana da: espazioaren
izaera aldakorra areagotzen duten lerroak margotzen ditu arboletan. Bi dimentsioko
irudiak eraikitzen ditu hiru dimentsioko espazio batean; izan ere, lehen planoko
zuhaitzen eta urrutienekoen artean distantzia handia dago. Gainera, obraren partaide
aktibotzat hartzen gaitu: Oman barrena gabiltzalarik non kokatzen garen, bestelako
irudiak edo irudiak bestela deskubri ditzakegu.
Ikus itzazu ikasleekin webean Omako basoaren irudiak, eta honako gai hauek jorratu:
a. Jakinarazi ikasleei Errenazimentuan espazioaren kontzeptua irudia
ihes-puntuaren inguruan antolatzean zetzala. Hortaz, pintorearen
kokapenetik zenbat eta urrutiago irudikatu nahi –adibidez,
pertsonaiak–, hainbat txikiago irudikatzen zituen.
b. Jakinaraz iezaiezu Ibarrolaren lan hau kontzepzio haren transgresio
bat dela, eta hiru dimentsioko euskarri bat (mihise bat ez baina
basoko zuhaitzak) erabiltzea izan duela lortzeko biderik onena.
Alabaina, hainbat arazori irtenbidea eman behar izan dio. Eskatu
ikasleei zerrenda bat idatz dezatela hiru dimentsioko euskarri
batean irudi geometrikoak pintatu nahian sor daitezkeen arazoekin.
2.1. Jarduera.
“Konposizioa: elementua, unitatea eta errepikapena. Espazioarekiko harremanak eta
esanahiak. (1.2.3. Irudiak)”
•

Esaiezu, adibidez, zuhaitz multzo batean 10 cm zabaleko lerro horizontal
bat pintatzen badugu, beharbada gugandik dagoen urrutieneko zuhaitzetan
egindakoa ez dugula ikusterik izango. Zer egin liteke?

•

Esaiezu elementu berdinek (zuhaitzek) osatutako multzo batean egindako
konposizioan harreman esanguratsuak sortzen direla euskarrizko
elementuen eta konposatutako irudiaren artean. Halako konposizioa
baldintzatzen dutenak honako hauek dira:

- Zuhaitzek espazioan daukaten kokapena: haien arteko distantzia bider zuhaitz
kopurua.
- Kokapenerako hautatutako espazioaren nolakotasunak (argia, lur-eremua, aldapa,
landareak…)
- Egin nahi dugun konposizioak berezko dituen hizkera formalak: lerroa, planoa,
kolorea, ukidura, dimentsioak…
Irtenbidea konposizioaren tamainaren aldaketan dago: adibidez, lerro bat egin behar
badugu, haren sentsazio osoa emateko, lerroaren lodiera aldatu beharko dugu, meheago
edo lodiago, gugandik nola dagoen, hurbilago edo urrutiago. Tamainaren aldaketek

5

harreman berriak ezartzen dituzte zuhaitzen eta begiratzeko kokapenaren artean, eta
esanahi berriak ezartzen.
2.2. Jarduera.
“Forma, espazioa, eskala”
•

Eska iezaiezu 30x30 cm-ko kartoiak ekar ditzatela eta, karratuaren erdiko
lerroari jarraiki, 10 cm zabal den lerro hori bat pinta dezatela. (Irudia 4)

•

Behin eginda, erdibana dezatela. Kartoi biak lurrean zabal ditzatela.
(Irudia 5)

•

Kartoi guztiak lurrean lerro edo biribil bat eginda jarri eta zabal ditzatela.
(Irudia 6)

•

Ariketak aldaera pila ahalbidera dezake: konposizioa aldatzera anima
itzazu (kartoiek lerroa, karratua, eta abar osa dezakete)

4. irudia

5. irudia

6. irudia

Kartoizko basoa.
•

Eskolan espazio librerik badago (gimnasioa edo) eta han jardutea badago,
emazkiezu kartoizko 30 hodi. Kartoizko baso bat egin dezatela, haien
artean 30 cm-ko distantzia uzten dutelarik.

•

Lantaldeak antola itzazu, eta talde bakoitzari eman pintatzeko aukera:
lerro zuri lodia, edo lerro hautsia…

•

Egindako lana deskriba dezatela: egiteko era, sortutako arazoak… eta 1.
jardueran idatzitako irizpideak berrirakur ditzatela: badute zerikusirik
lana egin ondorengo balorazioekin?

Basora egindako bisitaren ondoren, jakinaraz iezaiezu 60ko hamarkadatik aurrera
nazioarteko artista askok naturan lan egiteari ekin ziola, eta Land Art deitutako
mugimendua sorrarazi. Robert Smithson, Andy Goldsworthy, Richard Long
mugimendu honetako garrantzizko beste artista batzuek Agustin Ibarrolarenen antzeko
kezkak agertu zituzten ikuslearen partaidetzaz, naturan esku-hartzeaz… Ikasleek
honako helbideetan informazioa bila dezatela:
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Robert Smithson
http://www.robertsmithson.com/
Andy Goldsworthy
http://www.goldsworthy.cc.gla.ac.uk/
Richard Long
http://www.richardlong.org/

2.3. Jarduera.
“Material berriak, artea eta natura.”
•

Oraingo honetan, aurreko jarduerako talde berberak mantentzea
proposatzen dizuegu, honako gai hauek jorratzeko.

•

Proposatutako egileetako baten lana aukera dezatela.

•

Lan hori zergatik aukeratu duten galdetu: zer forma duen, zer lehengai, zer
esanahi ematen dion artistak edo besteek…

•

Artista horiek darabiltzaten lehengaiak bildu eta ekar ditzatela: hostoak,
adarrak, harriak…

•

Aurreko jardueran bezala egin dezatela: forma geometrikoak.

CHILLIDA. GURE AITAREN ETXEA
3. Jarduera.
“Eskulturaren funtzio sinbolikoa: sinbolizatze prozesuak”
“Gernika: etxe bat eta aterpe bat: Moore eta Chillida, bakearen alde”

7. irudia
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8. irudia

9. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Artelana egiterakoan artistek erabiltzen dituzten erreferenteak gure mundukoak izaten
dira: objektuak, egoerak, gertakizunak, egintzak… Gero, eskulturari dagozkion
hizkeraren baitako lehengai eta prozesuak erabiliz, esanahiez betetzen dute eskultura.
Webetik lehenago eskuratu duzuen informaziotik abiatuta, erreferenteen nahiz artelanen
gainean hitz egiteak elkarrizketa joriak sortzen ditu, obrei buruzko hainbat hipotesi
proposatzen dira, bai eta artistek halako erreferenteak erabiltzearen zergatiei eta
helburuei buruz ere.
Chillidak hala diosku Gure aitaren etxea eskulturari eman nahi zion esanahiaz ari dela:
Gure aitaren etxea “Bizitza heriotzaren aurka da: bakea gerraren aurka”
“Ene funtsezko ideia gure Herria Gernikako Arbolarantz orientatzea izan da, tokitik
mugitzen ez den biziaren sinbolo zoragarria dela uste dut eta. Bertatik ikusten da
Santimamiñe,
Euskal
Herriko
kulturaren
historiako
kultur
emaitzarik
baitezpadakoena”. Martinez, F. “Gure Aitaren etxea” navega ya hacia el roble de
Gernika.. Diario Vasco (1988/03/27) igandea, 5. or.
Gomendagarria da Gure aitaren etxea irudia berriro ikustea. Hala deskriba genezake:
barruan eskultura txiki bati abegi egiten dion betoizko harresia.
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•

Izenburuak zer iradokitzen dien esan dezatela ikasleek

•

Eskulturaren deskribapena egin dezatela.

•

Eskatu ikasleei harreman formalak ezar ditzatela “etxea” erreferentearen
eta artelanaren artean. Antzekotasunen eta desberdintasunen bila
dabiltzala solasaldi joriak sor daitezke, interesgarriak betiere, ikuspegi
bariatuei esker konparazioak ere sortuko dira eta.

•

Chillidaren tokian jar daitezela eta eskultura egiterakoan etxearen irudia
zergatik erabiliko zuen imajina dezatela, eta asmo espresiboa ere zein
izango zen.

•

Galdera hau egiezu: Zergatik ematen dio Chillidak hain garrantzi handia
eskulturaren kokapenari? Nola uste dute erlazionatzen dituela bizitza eta
heriotza / bakea eta gerra?

HENRY MOORE. FIGURA HANDIA ATERPEAN
4. Jarduera.
“Sinbolizatze prozesuak eta erreferenteak”
“Marraztea, artelanen deskribapenetatik abiatuta”

10. irudia

11. irudia

12. irudia

Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)
Alemanen hegazkinek Londres bonbardatzen zutenean babes bila jendea zen lurpeko
aterpeak, eta aterpetutako pertsonak berak, ditu inspirazio iturri bere marrazki eta
eskultura askotan. Moore Metroko geltokietan sartzen zen eta bonbardaketetan etxeak
galduak zituzten pertsonak marrazten zituen.
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•

Irakurketaren ondoren marrazki bat egin dezatela eskatu ikasleei.

•

Mooreren eskulturaren irudi bat erakutsi eta izenburuak zer iradokitzen
dien galdetu.

•

Eskulturaren deskribapen bat egin dezatela.

•

Eskatu ikasleei harreman formalak ezar ditzatela “aterpea, figura”
erreferenteen eta artelanaren artean.

•

Mooreren tokian jarri eta antzeko egoera bat imajina dezatela.

•

Imajinatutakotik abiatuta, marrazki bana egin dezatela.

•

Egin dituzten marrazkiak idatziz deskriba ditzatela, eta desberdintasunak
bila ditzatela formen, konposizioaren eta marrazki bakoitzari bilatu dioten
esanahiaren artean.

