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BILBOKO IBILBIDEA 

 
 
 
Irakasleentzako sarrera. 
 
Proposatzen dizuegun ibilbidearen interesa hainbat joeratako eskulturak topatzean 
datza, ikasgelan bertan edo kanpoan eztabaidak eta jarduerak piztu nahian betiere. 
Horretaz gain, Koons, Bourgeois,  Lüpertz… artisten eta nazioarteko eskultura-eremuan 
ospe handia duten beste batzuen proposamenak ezagutzeko aukera paregabea izango 
dute. Aniztasuna da Abandoibarran zehar topatuko duzuen eskulturen ezaugarri nagusia. 
 
Guk honako gai hauek iradokitzen dizkizuegu hausnarketa egin dezazuen: 
kontsumitzeko objektuaren eta artearen arteko harremana; materialen ezaugarri fisikoak 
eta egokitasuna, positiboa eta negatiboa; eskultura publiko bat egiteko prozesua. 
Halaber, eskultura bat bertan aztertzearren, zentzumenen bidezko paseo bat ere 
proposatzen dizuegu. Irizpideak argitzea eta balorazioak egiteko oinarri bat eskaintzea 
da horrelako jardueren xedea, ikasgelan landu ahal izan ditzazuen. 
 
Sustatzaileak. 
 
XX. mendearen azken hamarkadetan Europa gogor jo zuen krisi industriala zela eta, 
Bilbok, beste hiri askoren antzera, ahaleginak eta bi egin behar izan zituen ehundura 
ekonomikoa berregiteko. Berrikuntza 90eko hamarkadan hasi zen gauzatzen, 
Guggemheim proiektatzearekin batera; izan ere, eraberritutako Bilboren irudi bilakatu 
zen, hiriak azpiegiturak gehienbat zerbitzuen sektorean sortzearen alde egin zuen 
heinean.  
 
Eskultura publikoari dagokionez,  Bilbo izan da gure erkidegoko sustatzailerik handiena 
eta jarraitzen du hala izaten. Aipatutako imajina berri hori dela eta, instituzio publikoek 
bertako eta kanpoko artista inportanteenen lanak jarri dituzte hirian. 
 
Helburuak 
 
Hauxe bultzatu nahi dugu: ikasleek eremu askotariko eskulturek erabilitako baliabide 
sinbolikoen aniztasuna ezagutu ahal izatea. Kontsumoaren kultura eta eskultura 
harremanetan jartzea. Eskulturak konparatzeko gaitasuna areagotzea. Ikasleek bai 
artisten lanez bai intereseko beste edozertaz pentsatzen, sentitzen eta imajinatzen dutena 
ahoz eta idatziz adieraz dezatela. 
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CASTO SOLANO. MONUMENTUA RUBIALI 
 

1. Jarduera.  
 
“Positiboa eta negatiboa, masa eta lerroa”. 
 

  
1. irudia  2. irudia  

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Casto Solanok Ramon Rubial politikoari eskainitako monumentu bat egin du. Bi 
eskulturak osatzen duten lana dugu: Altzairuzko ate batean giza figura baten profil 
hustua bata, eta, haren parean jarrita, buruzagi sozialistaren figura errealista, bestea. 
Eskulturan, askotan erabiltzen den baliabide bat hartu du kasu honetan Oroigarrien atea 
egiteko, hain zuzen positiboa eta negatiboen arteko jokoa planteatuz. 

 
Interpretazioaren atala. Elkarrizketa. 
 
Erakutsi ikasleei eskulturaren irudia eta honako hau plantea iezaiezue: 
 
• Solanoren 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. 

 
Ekoizpenaren atala. 

 
• 30x20x5 cm-ko buztinezko plaka bat eman eta objektu baten profila eskatu. 

Lehenik, objektua albait errazen ezagutzeko profila zein den pentsatu eta 
haren arabera egin diezaiotela marrazki bat. Marrazkiaren profila ebaki 
eta buztinezko plakaren gainean jar dezatela; gero, hustu dezatela 
barrukoa. 

 
• Behin eginda, plakaren parean jar dezatela objektua, baina lehenago 

margotu objektu delakoa kolore neutro batez, grisez edo. 
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• Beste ariketa bat egin dezatela eskatu. Oraingoan, profil bera egin beharko 
dute, baina alanbrez. Metro bat alanbre eman, eta aliketak ere bai, 
manipula ahal dezaten. 

 
• Bukatutakoan, argazkiak egin diezazkietela egindako lanei, eta txosten bat 

ere idatzi: izenburua, lan egiteko era eta prozesua, positiboaren eta 
negatiboaren arteko harremanak eta eskultura bien arteko aldeak. 

 
 

ZUGASTI. NORA EZEAN 
 

2. Jarduera.  
 
“Eskultura publiko bat egiteko prozesua” 
 

  
3. irudia  4. irudia  

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Ontziolen eta siderurgiaren iragana omendu nahian, altzairuzko uztaiez egindako 
eskultura da. Oraingo honetan, espazioa marrazteko, forma hustu eta lerro kurboetara 
mugatzera jo du eskultore bikain honek. Bereziki aipagarria da eskultura honi darion 
mugimenduaren sentsazioa, idulki batetik erortzen ari dela ematen du eta.  
Zugasti alanbrea lehengai nagusi gisa lantzen hasi eta eskultura figuratiboak egitera 
eman zen. 
 

Ekoizpenaren atala. 
 

Ikus ezazu eskultura ikasleekin eta, testua irakurri ondoren, honako jarduera hau 
proposa iezaiezu. 

 
• Esaiezu auzoan kokatu beharreko proiektu bat gauzatuko dutela. Aukera 

dezatela kokalekua auzoan, eta bertan argazkiak egin. Argazkiak 
fotokopiatu eta DIN A4 neurrira handitu. 

 
• Aukeratutako lekuaren deskribapena egin dezatela: nolakoa den ingurua, 

etxeen arteko gune itxia den, edo zabala, historiarik ba ote duen… 
Eskultura kokatzeko lekua nola egokituko luketen galdetu, eta egokiago 
iruditzen zaien eskultura tantai edo apal bat, mehe edo zabal bat… Kontua 
da eskultura tokira moldatzea. 

 
• Emaiezu metro bana alanbre ikasleei, eta aliketak ere bai. 
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• Materialaren ezaugarri fisikoen zerrenda bat egin dezatela: gogortasuna, 
malgutasuna, kolorea. Mugimendua adierazteko material ezin hobea da. 

 
• Esaiezu espazioan joan-etorrian dabilen lerro jarraituaren gisa darabilela 

Zugastik materiala. 
 

• Alanbrez egin beharreko eskulturaren ideia bat izateko, lehenik, marraztu 
egingo dute. Izan dadila lerro bakar eta jarraituko marrazkia. Kontua da 
eskua paperetik altxatu gabe egin behar dela, lerroa eten ez dadin. 
Marrazki abstraktua izan daiteke. Kokatuko den tokira egokitu behar 
duela esaiezu. 

 
• Eskultura alanbrez egin dezatela, modeloa marrazkian dutelarik; bukatzen 

dutenean, argazkia egingo diote, fondo gisa auzoko tokiaren DIN A4 
neurriko argazkia dela. 

 
• Proiektuaren txosten bana egin dezatela: izenburua, eskulturaren 

ezaugarriak, materiala, neurriak, kokalekua... 
 
 
MARKUS LÜPERTZ. JUDITH 
 

3. Jarduera.  
 
“Neoespresionismoa. Gorputza eta identitatea” 
 

  
5. irudia      6. irudia  

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Markus Lüpertzen lana gorputzaren eta heriotzaren inguruko hausnarketa da. 
Alemaniako gerraosteko artista izaki, Neue Wilder neoespresionismo alemanaren 
taldekidea izan da, gerraren gaia aintzat hartu ohi duten Kiefer eta beste artista aleman 
batzuekin batera. 
 
Bilborako, Judith Bibliako pertsonaia heroikoaren gorputza biluzik modelatu zuen 
Lüpertzek. Bibliak dioenez, judu herria menperatu nahi zuen Holofernes jeneral 
asiriarrari burua moztu zion Judithek, seduzitu eta gero, moztu ere. Judithen gaia 
hainbat artistak hainbat garaitan jorratua izan da: Errenazimentuko Botticellik, 
Barrokoko Caravaggiok eta Gentileschik, Klimt modernoak, Sherman postmodernoak, 
eta bestek. Gehienetan, etsaiaren burua eskuan duela agertzen da pertsonaia, edo ezpata 
eskuan, mozteko tenorean bertan. 
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Lüpertzek, ordea, desproportzionaturik modelatu du, lepoa luze, hankak motz… 
eskultura primitibo bat balitz bezala. Badirudi interesatzen zaion bakarra gorputza 
biluzik erakustea dela, ez baitu ezpatarik, ez arroparik; alegia, beste garaietan ezaugarri 
zituen elementurik batere gabe agertzen da. Berak zioen bezala, gorputza bizi-bizi dago, 
baina hil behar du. 
 

Interpretazioaren atala. Elkarrizketa. 
 

Ikus itzazu ikasleekin eskulturak, eta honako hauek planteatu. 
• Esan ikasleei testua irakurtzeko, eta Judith beste artistek nola irudikatu 

izan duten jakiteko, ikerketa txiki bat egin dezatela. 
http://chavela.lacoctelera.net/post/2008/07/24/historias-biblicas-i webean 
hainbat bertsio aurkituko dute. Ikasleak hirunaka banatu eta talde 
bakoitzak bere bertsioa hauta dezala. 

 
• Deskriba dezatela Caravaggiok Judithez egindako bertsioa eta arretaz azter 

dezatela nola agertzen den jarrera, keinua, adierazkortasuna, eta bereziki 
Judith bera nola agertzen den. Judith pertsonaia ezagutarazten duten 
atributuen zerrenda bat osa dezatela. 

 
• Lüpertzen eskulturaren deskribapen bat egin dezatela, eta arreta berezia 

eman diezaietela jarrerari, keinuari, adierazkortasunari. Eta aldera 
ditzatela Caravaggiorenekin. 

 
• Batean, emakume ederra da, bestean, ez; Caravaggiorenean Judith 

identifika dezakegu, Lüpertzenean, ez, ezaugarri ohikoak, ezpata, burua… 
errespetatu ez dituenez. Desberdintasunekin zerrenda bat osa dezatela. 

 
• Galde iezaiezu zergatik uste duten Lüpertzek irudikatu duela hala, burua 

luzatua, desproportzionatua, biluzik, figura ideal baten kanonetatik guztiz 
urrun, ezein atributu mundutarrik gabe, giza gorputzaren oinarrizko 
espresioa beste interesik ez balu bezala. Zer erakutsi nahi digu? Bildu 
dituzten datu guztiekin testu bat idatz dezatela, eta ikasgelan azaldu. 

 
Ekoizpenaren atala. 
 
• Buztinezko plaka bat eman eta 25 bat cm-ko figura biluztu bat moldea 

dezatela. Bukatutakoan, egindako eskulturari buruzko txosten labur bat 
idatz dezatela. 
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LOUISE BOURGEOIS. AMA 
 

4. Jarduera.  
 
“Interpretaziorako haria: izenburua” 
 

  
7. irudia  8. irudia  

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Artista askok erreferente pertsonalak erabili ohi dituzte beren lanak burutzeko; 
horietako bat Bourgeois da. 90eko hamarkadan figura berria agertzen da haren 
ekoizpenean, armiarma erraldoi bat, artista eta bere ama –tapizen zaharberritzailea 
zena– lotzen zituen emozio eta oroitzapenez egindako amarauna iradoki nahian. 
Hamarkada osoan armiarma sail bat eraiki zuen; haietariko bat da Egin, desegin, 

berregin izenekoa, beste emakume baten ohoretan egina, Peneloperen omenez, alegia, 
Ulisesen zain zegoela ehungintzan eman baitzuen denbora. 

 
Interpretazioaren atala. Elkarrizketa. 

 
Erakutsiezu Amaren irudia: 
• Galdetu zer ekartzen dien gogora armiarma batek, eta armiarmekin 

izandako esperientziarik edo konta dezatela: zer egiten duten, nola bizi 
diren, nola ugaltzen diren edo nola ehizatzen duten… Armiarmen 
ezaugarrien zerrenda bat idatz dezatela. 

 
• Eskulturaren izenburuak zer iradokitzen dien galdetu: zergatik uste dute 

jarri diola halako izenburua? Zer ikusi behar du ama batek armiarma 
batekin? Amaren eta armiarmaren arteko elkarketak eta erkaketak egin 
ditzatela. 

 
• Jakinaraz iezaiezu Bourgeoisek hariaren metafora darabilela eskultura 

azaltzeko. Armiarma bezala, bere ama ere egonarri handikoa, ona, 
bizkorra zela zioen, eta armiarmak bezala, amak egun osoa ehuntzen 
ematen zuela. 

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

bilatzeak jarduera zehatz bat ahalbidera dezake. Oraingo honetan, 
armiarmaren irudia eta lehen ariketan erabili dugun alanbrea bera 
erabiliko dugu material gisa eskultura bat planteatzeko. 
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Ekoizpenaren atala. 
 

• Esaiezu 3. jardueran egindako buztinezko figura hartu eta armiarmak 
ehizatutako xomorroekin egingo lukeen bezala egin dezatela beraiek ere. 

 
• Garrantzitsua da konturatzea oso ezaugarri desberdinak dituzten 

materialak konbinatu behar dituztela; izan ere, buztina moldakorra da, 
biguna, masa eta bolumen handiko gauzak egiteko aproposa, eta alanbrea, 
aurrekoan ikusi bezalaxe, gogorra baina era berean malgua da, lerroak 
adierazteko eta mugak ezartzeko egokiagoa. 

 
• Lehenik, marrazkiak eginez lana planifika dezatela esan. Figurak azkenean 

izango duen jarrera gogoan dutelarik, lehenik eta behin giza figura ikatz 
ziriz marraz dezatela, eta figuraren inguruan kiribiltzen den alanbrearen 
itxura arkatz zuriz egingo dute.  

 
• Behin zirriborroa egin ondoren egingo dute eskultura. 

 
 
ULRICH RÜCKRIEM. T.G. 
 

5. Jarduera.  
 
“Artelanaren eta ikuslearen arteko harremana. Minimal. Zentzumenen bidezko paseo 
bat” 
 

  
9. irudia       10. irudia 

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Hirurogeiko hamarkadan, minimalismoa sortu zen. Artista minimalisten helburuen 
artean dago lanek aintzat hartzea kokatuko diren ingurua, bai eta ikusleak fisikoki 
inplikatzeko modua ere. Horrexegatik, hemen proposatzen dizuegun jarduera bertatik 
bertara egiteko iradokitzen dizuegu, eskulturekin harreman zuzenean, halako 
presupostuokin lan egiten duen artista bat ezagutarazi nahi dizuegu eta. 

Eskulturak egiteko funtsezko forma eta bolumenen erabilera –minimalismoaren bere-
berezko ezaugarri– eta ohiko lehengai gisa granitozko blokeen erabilera, horra 
Rückriem eskultore aleman honen ezaugarri nagusiak. 

Titulurik gabeko honetan, haren lanetan ohikoa den bezala, artelana inguratzen duten 
elementuekiko dialektika bat sortzen da, eta hartaz konturatuko zarete zeuek ere 
artelana inguratzen baduzue. Lehenik,  plaka baten gainean etzanda dagoen granitozko 
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bloke bat topatuko duzue, eta,  inguratu ahala,  zolan kamuflatuta dauden beste 
elementuak deskubrituko dituzue. Hortaz, patxadaz egin behar duzue bisitaldia, eta 
ukitzeko eta pertzepziozko ahalmenak areagotu, artelana osatzen duten elementu 
linealaz gozatuko baduzue. 

Interpretazioaren atala. Zentzumenen bidezko paseoa. 
 

Jakinaraz iezaiezu ikasleei zentzumenen bidezko paseoa egingo dutela eskulturan 
zehar, eta marraztea, argazkiak ateratzea, ohartzea, begiratzea dela ariketaren 
mamia. Taldeka bana itzazu, eta emaiezu argazki-kamera digital bat. 

 
• Eskulturara gerturatzean ikusiko duten lehendabiziko gauza granitozko 

bloke bat izango dela esaiezu.  
 
• Arreta osoz eta ikuspegi guztietatik errepara diezaiotela blokeari. 

Argazkiak atera ditzatela, osora eta interesgarri deritzoten zatietara: 
blokearen forma, ukidura desberdinak, xehetasunak, eskala, beraien 
neurrien eta inguruko beste elementuen araberako dimentsioak. 

 
• Eskulturaren alderdi batzuk harrobitik ateratako granito puska hura zen 

bezalaxe daudela esaiezu; beste batzuk, ordea,  tailerrean landu ondoren 
lortutakoak: oraingoan materialaren jatorrizko ezaugarri fisikoak eta 
lanketaren ondoriozkoak erakutsi nahi dizkigu egileak. 

 
• Eskultura honek atal gehiago ere badituela esan, eta bloketik urrundu 

ahala ediren ahal izango dituztela. Errepara diezaiotela lurrari; izan ere, 
eskulturak dituen eta pasealekuan zehar paratu dituen bestelako ataletan 
barnako bidaia da Rückriemek proposatzen diguna. 

 
• Atal horiek ediren ahala apuntatu eta argazkiak atera ditzatela. 
 
Interpretazioaren atala. Elkarrizketa. 
 
• Ikasgelara bueltatzean, argazkiak ordenagailura pasa eta talde bakoitzak 

hamarna argazki aukera ditzala. 
 

• Argazki bakoitzari izenburu bana jar diezaiotela. Talde bakoitzak egin 
dezala eskulturaren idatzizko deskribapena, argazkiez hornituta.  

 
• Bukatzeko, gela osoari planteatu honako hauek: Nolako esperientzia izan 

da? Zergatik nahi ote du artistak gu bere eskulturen inguruan ibiltzea? Zer 
eskaintzen du bere inguruan ibiltzeko aukera ematen duen eskultura 
batek? Eta txostenean idatz dezatela. 
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JEFF KOONS. PUPPY 
 

6. Jarduera.  
 
“Kontsumoaren kultura eta artea” 
 

  
11. irudia 12. irudia 

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Ikuslea limurtzea, hartara kontsumorako ekoitzitako objektuen itxura imitatzen duela: 
horra Koonsen lanean behin eta berriro agertzen den kezka. 
Oraingo honetan terrier txakurtxo erraldoia aurkezten digu, larruazala lore eta jarrera 
bare. Uda oro, txakurrak lorezko azala mudatzen du gorputz osoan, luzatu egiten den 
biziaren irudi. Artista estatubatuar honengan Pop estiloa eta monumentaltasuna 
nabarmen dira. 
 

Interpretazioren atala. Elkarrizketa. 
 

Erakutsiezu Puppyren irudia eta honako hauek planteatu. 
 
• Eskultoreek artelanak sortzerakoan hartzen dituzten erabakiei buruzko 

eztabaida pitz liteke: gaia, baliabidea, estiloa, materialak, eskala, kokapena, 
helburuak. 

 
• Jakinarazi ikasleei Koonsek, eskulturak egiterakoan, kontsumorako 

objektuak izaten dituela abiapuntu. Testua irakur dezatela, eta Puppy 
eskultura deskribatu. Idatz ditzatela gaia, materialak, eskala, kokapena eta 
Koonsek eskultura egiterakoan izan zitzakeen helburuak. 

 
• Galdetu ikasleei zergatik erabiltzen dituen Koonsek eguneroko objektuak 

lanak sortzerakoan. Koonsen obra Pop Art delakoarekin lotua dago. Andy 
Warholek eta mugimendu bereko beste zenbait artistak kultura 
herrikoiaren gaiak jorratzen zituzten. Artista bien webguneen estekak 
eman eta hantxe agertzen diren artelanen bidez kontsumoaren kulturaren 
eta artearen arteko harremanak xehero azal ditzatela. 

 
Ekoizpenaren atala. 

 
• Ikasleentzako kontsumorako objektu arrunta den zerbaitetik abiatuta, 

proiektu bat gauzatzea. 
• Proposa iezaiezu auzoan kokatu beharreko eskultura bat egitea, 

kontsumorako objektu batetik abiatuta.  



 

  

12 

• Eguneroko bizimoduan guztiz ohikoak dituzten kontsumorako objektuen 
zerrenda idatz dezatela. Jostailuak izan daitezke, hala nola Power Rangers, 
Barbie… parke tematikoetan aurki daitezkeenak, opariak… eta arbelean 
idatz ditzatela. 

 
• Bereziki erakartzen dituen objektu baten deskribapena egin dezatela, 

honako hauek kontuan hartuz: objektuaren jatorria, erabilera, hari 
lotutako oroitzapenak... 

 
• Objektua ekar dezatela, eta argazkiak egin. 

 
• Auzoan eskultura kokatzeko lekua aukera dezatela, eta argazkiak egin. 

Gero argazkiak fotokopiatu eta DIN A4 neurrira handi ditzatela. 
 

• Argazki biekin, (auzokoa eta aukeratutako objektua) fotomuntaia egin. 
Hartara, objektuaren argazkia ebaki eta aukeratutako espazioarentzat 
egoki deritzoten eskalara moldatu beharko dute.  

 
• Behin bukatutakoan, proiektuaren txosten bat idatz dezatela, honako datu 

hauekin: kokalekuaren deskribapena eta eskulturarena (tamaina, 
materiala…).  

 
 
ANGEL GARRAZA. TOKIAK ETA LEKUAK 
 

7. Jarduera. 
 
“Azterketa konparatiboa: Koons eta Garraza” 
 

  
13. irudia  14. irudia  

 
Baliabideak. (Ikasgelan eztabaidatzeko irakurgaiak)  
 
Garrazak ere euskal herri-kulturan oso arrunta den objektu bat du abiapuntutzat 
eskultura hau egiterakoan. Esnea jeztean erabiltzen zen ontzia da. Gaur egun museo 
etnografikoetan aurki daitezke halakoak. 
Oraingoan proposatzen dugun jarduera Tokiak eta lekuak eta Puppy eskulturen arteko 
azterketa konparatiboa da. Eskultura biek badituzte elkarren antzeko elementuak eta 
desberdintasun galantak. Honako hauei emango zaie arreta: gaia, materiala, kokalekua, 
planteatutako objektuak, ikuslearekiko harremana. 
 
Bi piezak osatua da: bata zutik eta bestea etzanda daude, ontzi izateari utzita, egon ere, 
itxita daude eta. Egitean erabili dituen bai piezen egokierak –haien artean ibiltzea 
badagoenez– bai haien eskalak –monumentala baita– bi erraldoiren artean zirkulatzeko 

sentsazioa sortzen dute. 
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Zeramikazko lehengai eta formatuei buruzko ikerketa eta esperimentazio lan jori eta 
emankorra jorratua duenez, bere lana bere-berea du, oso originala, eta hala aitortu dio 
kritika espezializatuak.  

Erakutsazkiezu Puppy eta Tokiak eta lekuak eskulturen irudiak (11,13) eta honakoak 
planteatu: 
 
Interpretazioren atala. Elkarrizketa 
 

• Bien deskribapena egin dezatela: nondik abiatu diren eskultura 
egiterakoan, erabili duten materiala, konposizioa, kokatuta dauden modua, 
ikuslearekiko harremana, zer iradokitzen dieten… eta nork bere 
koadernoan idatz dezala. Apunteak eskultura bakoitzaren arabera 
sailkaturik antolatuko dira. 

 
• Azterketa konparatiboa antolatzeko, bost zutabeko taula bat prestatu. 

 

 
 

• Esaiezu abiapuntutzat hartutako objektuekin has zitekeela azterketa 
konparatiboa. Adibidez, bietan handituko duten objektu banatik abiatu 
izana antzekotasun bat da. Desberdintasunak, berriz, Koonsek 
kontsumorako objektu bat aukeratu duela, “terrier baten figura”, eta 
Garrazak objektu etnografiko bat; hortaz, objektuek erabilera eta 
esangura desberdinak dituzte: terrier txakurra apaingarri bat da, eta 
bestea, kaikua, esnea biltzeko ontzi erabilgarria. 

 
• Bakoitzak erabili dituen materialekin jarraitzeko esaiezu, eta honako hau 

planteatu: zein dira materialen ezaugarri fisikoak, hala nola gogortasuna, 
malgutasuna, eta abar? 

 
• Elementuen konposizio eta disposizioarekin jarrai dezatela azterketa. 

Kokalekuak, esanahiak, zer iradokitzen die? 
 
 

 Puppy  
deskribapena 

Antzekotasunak Desberdintasunak Tokiak eta 

Lekuak : 
deskribapena 

Abiapuntua Denda batean 
eros daitekeen 
batetik abiatu da: 
“terrier baten 
figura”. 

Biak 
objektuetatik 
abiatzen dira 

Objektuek oso 
esangura kultural 
desberdinak 
dituzte:  zein? 

Objektu 
etnografikoa. 
Kaiku. 

Materiala Lorez estalitako 
egitura 

Biek azalera 
estalia dute 

Material biek 
ezaugarri fisiko 
desberdinak 
dituzte:  zein? 

Zeramikaz 
estalitako 
zementua. 


