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Sarrera

A
rtea esparru egokia izan da, gizakiak ahoz edo literaturaren bitartez transmititu dituen 
fantasiak eta begitazioak irudi bihurtzeko. Kultura guztiek sortu dute izaki eta pertsonaia 
fantastikoen nolabaiteko imaginarioa, eta, artearen bitartez, izaki horiek “bizia” hartu 
dute. Gure kultura, esate baterako, gure kultur ondarearen parte diren izaki mitologikoz 

beteta dago (Mari, basajauna, lamia eta abar). Historian zehar, zibilizazioek espiritualtasun 
propioa garatu dute –kasurik gehienetan, naturarekin edo zeruarekin erlazionatutakoa–, bizitako 
gertakari eta fenomeno ugariei azalpena emateko asmoz.

Mendebaldeko artean, arlo espiritualari buruzko begitazioek izaki eta pertsonaia fantastiko asko 
utzi dizkigute, betiere, erlijio greziarrari, erromatarrari eta, batez ere, kristauari lotuta. Pertsonaia 
horietako gehienak giza izatearen ezaugarri positibo edo negatiboekin erlazionatzen dira.

Proposamen honen helburuetako bat da desberdintasunaren ideia taldean lantzea. Sarri askotan, 
desberdina denari balorazio moral jakin bat aplikatzen zaio, eta deformea edo negatiboa 
denarekin erlazionatzen da. Gauza bera gertatzen zaie gehiengoa bezalakoa ez diren pertsonei: 
gizarteak zalantzan jartzen ditu edo baztertu egiten ditu. Jarduera hauek aukera ona dira 
desberdintasunaren normalizazioa bezalako gai garrantzitsua lantzeko. Gutako bakoitza bakarra 
da, gainerakoekiko desberdina, eta, desberdintasun horiei esker, mundua askoz ere  
aberatsagoa eta interesgarriagoa da. Enpatia, errespetua eta ulermena sustatzen  
baditugu, gure ikasleak hobeak izango dira eta etorkizunerako prestatuago  
egongo dira.
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L
ogikoa denez, mendebaldeko kulturan, moralarekin bat 
zetozen balioak irudikatzeko esanguratsuenak izan diren 
izaki fantastikoak erlijio kristauak sortu ditu. Batzuk hain 
ditugu barneratuta, errealitatetik kanpoko imajinazioaren 

emaitza gisa ere ez baititugu ikusten ia. Halaxe gertatzen da, 
adibidez, ongia sinbolizatzen duten aingeruekin (dituzten aldaera 
guztietan) edo gaizkiaren irudia den deabruarekin. Harrigarriak 
dira El Bosco bezalako artistek sortu zituzten pertsonaiak: giza 
izatearen bizio, bekatu, tentazio eta ohitura txar guztien adibide 
dira, eta “ongiaren bidetik” desbideratzeak dituen ondorioen 
isla dira; hau da, erlijio katolikoaren aginduak ez jarraitzearen 
ondorioen erakusgarri. Herri eta hiri askotako elizetako fatxada 
eta kapiteletan ere mota honetako izaki fantastikoak aurki 
ditzakegu. 

D
enok ikusi izan ditugu inoiz Egiptoko espiritualtasunaren irudiak; hango jainkoak, sarri 
askotan, erdi pertsona eta erdi animalia izaten dira: Anubisek pertsonaren gorputza 
eta txakalaren burua dauzka, Horusek pertsonaren gorputza eta belatzaren burua, eta 
abar. Gauza bera esan dezakegu erlijio hinduari buruz (Ganesák pertsonaren gorputza 

eta elefantearen burua dauzka). Alabaina, gugandik hurbilen daudenak eta gehien erakartzen 
gaituztenak kultura mediterraneoari lotutakoak dira, maila artistikoan askotan irudikatu izan 
direnak. Mitologia klasikoko izaki greziar eta erromatarren “olinpo” horretaz ari gara, animalien 
ezaugarri ugari dituzten izaki horietaz: faunoak eta satiroak (erdia pertsona, erdia ahuntza), 
zentauroak (erdia zaldia, erdia pertsona), minotauroak (zezenaren burua eta gizakiaren gorputza), 
esfingeak (animalia hegadunaren gorputza eta gizakiaren burua), eta zezen, behi, beltxarga eta 
abar bihurtutako jainkoak ere bai.

Horretaz gain, gaur egun ere, gure arbasoen eta kultura herrikoiaren sinesmenen ondorioz (horrek 
ere gure imajinazioa elikatzen baitu) izaki fantastiko askorekin batera bizi  
gara. Hor daude, beste askoren artean, dragoiak, maitagarriak, iratxoak,  
infernuko izakiak eta elfoak.

Izaki mitologikoak

Kristautasuneko izakiak
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E
rdi Aroko eta Errenazimentuko pinturak mundu fantastikoaren ateak ireki zizkien gizakiaren 
barrualderik pertsonalena eta ezkutuena betetzen zuten izakiei, baina ondorengo artea 
ere biziki interesatu zen irudikapen mota honekin. Edozelan ere, beharbada, testuinguru 
hurbilago batean, surrealistek utzi zuten alegiazko pertsonaien laginik onena, ez soilik 

bekatuak edo hutsegiteak islatzeko, ezpada gurari, desira eta amets guztiak islatzeko ere, aukeraz 
betetako mundu berria sortuz artistentzat. Denok gogoratzen ditugu Dalíren edo beste artista 
surrealista batzuen lanak, non burutik datozen irudien botereak mundu errealekoak baino indar 
handiagoa baitute.

Beste alde batetik, abangoardia artistikoak, Erdi Aroko munduarekin edo mundu surrealistarekin 
interesatuta zein ez, hainbat irudi sortu izan ditu, eta irudi horiek, orain arte aipatutako izaki 
fantastikoekin erlaziorik ez badute ere, bai esan daiteke ezohiko esparruaren barruan sartu 
daitezkeela, errealitateari buruz dugun pertzepzioa kontuan hartuta. Errepresentazio kubistak eta 
informalistak dira, bai eta, besteak beste, pop munduaren oinordekoak diren errepresentazioak 
ere, eta, denen artean, errealitatearen errepresentazioari buruzko ikuspegi, erronka eta ardura 
berriak eman dizkigute.

I
zaki fantastiko edo ezohikoekin erlazionatutako artearen historiaren atal honi egin diogun 
errepasoa aitzakia ezin hobea da, garai eta kultura guztietako gizakiok modu arrazionalean 
ulertu ezin izan ditugun galderen erantzunak aurkitzeko beharrizana aztertu ahal izateko. 
Beste alde batetik, irudikapen mota honek subkontzientearekin erlazionatutako barne-mundu 

pertsonala askatzen lagundu du, barruan daramagun eta kontrolatu ezin dugun guztia kanpora 
atera ahal izateko. Gaur egun, komikia da, beharbada, pertsonaia fantastikoak sortzen jarraitzeko 
beharrizana ondoen ordezkatzen duen esparru bisuala. Pertsonaia horiek superheroiak deitzen 
dira, eta uztartu egiten dituzte giza ezaugarriak (emozioak, sentimenduak eta abar) eta naturaz 
gaindiko gaitasunak, zeintzuekin identifikatzen baitira euren jarraitzaileetako asko. Hortxe daude, 
adibidez, Spiderman, Batman, Catwoman, Shrek eta Fiona, Pokemon, Dragon Ball eta abar. 

Izaki kubistak, surrealistak... 
ezohikoak!

Gaur egungo izakiak  
Heroi eta maltzur berriak
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Bisitarako jarraibideak
Bisita honetako koadro bakoitzak galdera jakin batzuen inguruko proposamen propioa daukan 
arren, taldearen arduradunak beherago proposatzen diren gaiekin hasteko aukera dauka.

Galdera sinpleetan oinarritutako metodo honi esker, ikasleek pentsamendu kritikoko trebetasunak 
garatu ahal izango dituzte, eta artelanetako elementu formalei buruz hitz egin eta elementu 
horiek aztertu ahal izango dituzte. Kontua ez da soilik informazioa pilatzea; gainera, artelanetan 
euren kabuz ikusten dutenari buruzko interpretazioak egitera ere animatzen ditugu. Ekimen honen 
helburua da, aukeratutako lanen bitartez, ikasleen arteko elkarrizketa sustatzea, artea erabiliz 
ikasketarako bide gisa.

Bisitaren metodoa

Lehenengo eta behin, zure ikasleek hogeita hamar bat segundoz aztertu beharko dute 
aukeratutako lana, isil-isilik. Gero, horri buruzko komentarioak egiten hasiko dira.

Ez da beharrezkoa artearen historia ezagutzea, galdera hauei modu koherentean 
erantzun ahal izateko.

Bisitaren planteamendua ikasleen hausnarketa piztea eta euren komentarioak 
azaleratzea da, eta ez hainbeste “benetako erantzunetara” heltzea. 

Komenigarria da lanaren izenburua ez irakurtzea, umeak hizketan hasi aurretik. 
Esku artean duzun informazioa neurrian erabili; soilik ikasleek esan dutenaren 
testuinguruan beharrezkoa baldin bada, eta komentarioak denboratxo batez ahoz 
aho ibili ostean. Informazio gehiegi emanez gero edo informazioa arinegi emanez 
gero, beharbada ez dute parte hartuko eta ez dute iritzirik emango.

Hasteko, galdera hau egin dakieke ikasleei:

Zer ikusten duzue koadro/eskultura honetan?
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Ondoren, beharrezkoa baldin bada, honelako galderak egin daitezke:

Zer gehiago ari da gertatzen?

Zer gehiago ikusten duzue?

Zerbait gehiago esan dezakezue?

Beste norbaitek zerbait desberdina ikusten du?

Artelanaren azterketa zehatzak aberastu egiten du ikasleen behaketarako 
trebetasuna, eta, ondorioz, euren erantzunak askoz ere konplexuagoak dira. Beste 
alde batetik, oinarrizko galdera horiei erantzunez, eztabaidatzen ari diren irudiari 
buruzko ondorioak atera ditzakete, eta iritzi horietara nola heldu diren jakingo 
dute. Beraz, hasierako galderaren ostean, beste galdera hau planteatu daiteke:

Zer ikusten duzu hor, esan duzun hori esateko?

Galdera horri esker, euren hasierako erreakzioei buruz egiten dute gogoeta, 
eta koadroaren/eskulturaren inguruko ebidentzia argiarekin hasten dira berriro 
hizketan. Hauek izan daitezke beste zenbait aldaera:

Zergatik uste duzu hori?

Non ikusten duzu hori?

Zer iritzi duzu horri buruz?

Esan dezakezu zerbait gehiago horri buruz?

Azkenik, eta artelan bakoitzari buruzko komentarioen amaieran, laburbildu itzazu 
zure ikasleek azaleratu dituzten punturik interesgarrienak, lan bakoitza patxadaz 
argumentatu ostean. Jasotako erantzunetara bueltatuz, ikasleen ideiak baliozkotu 
beharko dituzu. Ez zaitez harritu, prozesua uste baino luzeagoa bada; beti egin 
daitezke egoeraren araberako aldaketak.
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Eskola-umeentzako proposamena

Anonimo aragoiarra
San Antonio Abaden tentaldiak
XV. mendeko hirugarren laurdena

•	 Pertsonaia batzuk dituen koadro bat ari gara ikusten. Baina, zure ustez, zer ari dira egiten? Jolasean 
ari dira? Pozik daude, haserre...?

•	 Esan dezakegu pertsonaia batzuk onak direla eta beste batzuk txarrak? Zergatik?
•	 Pertsonaiaren batek arrazoi bereziren batengatik ematen dizu arreta? Zergatik?
•	 Pertsonaia guztiak errealak dira, ala batzuk asmatuta daude?
•	 Ondo iruditzen zaizu norbait jotzea, haserretzen zarenean? Zer egiten duzu zuk, lagun, guraso edo 

neba-arrebekin haserretzen zarenean?

1
Ikasleek ondoren aipatzen diren lanak ikusiko dituzte. Behin museoan, aukeratutako artelanaren aurrean  
eseri daitezke, bisitari ekiteko. Horretarako, irakasleak material honetan agertzen diren “jarraibideak” aplikatu 
beharko ditu. Gero, koadro bakoitzaren aurrean, ondoren zehazten diren puntuak aipatu daitezke.

2Carlos Ribera
Esne-saltzailea eguzkitan
1930

•	 Koadro honetan pertsonaia berezi bat ikusten ari gara. Bere gorputzeko parte batzuk gizazkoak dira, 
baina beste batzuk dira... beste gauzak. Ba al dakizu zeini dagokio parte bakoitza? Gainera, zer da?, 
neska ala mutila, edo bien nahaste bat?

•	 Zu, objektu edo gauza bat izango bazina, zein gustatuko litzaizuke izatea? Bestetik, erdi neska eta 
erdi mutila izango bagina, bere itxurako edo nortasuneko zer parte aukeratuko zenuke?

•	 Pertsonaia honek, nahiz eta tamaina handikoa izan, espazioan flotatzen ari dela dirudi. Ametsa edo 
halako zerbait izatea posiblea dela uste duzu? Zuk, zure ametsetan zaudenean edo zure gauzetan 
pentsatzen ari zarenean, batzuetan ez duzu beste pertsona zaren sentsazioa edo flotatzen ari zarela? 
Horrela bada, inporta zaizu guri kontatzea?

•	 Hemengo protagonista erreala izango balitz, non biziko den eta bere familia nolakoa izango den 
imajinatzen duzu? Bere laguna izatea gustatuko litzaizuke? Zergatik?
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Nicolás de Lekuona
Izenbururik gabea
c. 1936

•	 Margolan honetan elkar besarkatzen duten bi irudi ikusten ari gara, baina pertsonak dira? Zer uste 
duzu gertatu zaiela? Tristeak ala alaiak iruditzen zaizkizu? Zergatik?

•	 Eta dauden tokiak baso baten antza du, baina gustatuko litzaizuke horrelako leku batean bizitzea? 
Zergatik?

•	 Ematen du haien gorputzek ez dutela larrua guk bezala. Zertaz eginda daudela uste duzu? Pentsatzen 
duzu benetako izakiak direla, edo artistak imajinatuko zituela? Koadro honi ere ez dio izenbururik 
jarri, baina zuk zein izenburu jarriko zenioke?

•	 Pertsonaia batzuk baso batean imajinatu beharko bazenitu, nola izango lirateke? Zer itxura izango 
lukete? Non biziko lirateke?

3

4Vicente Ameztoy
Ahoa
1976

•	 Koadro honetan, landare hostotsuz beteriko paisaia ikusten dugu, eta justu erdian, aho irribarretsu 
bat aurkitzen da. Posiblea litzateke naturaren ahoa izatea? Zure ustez, pozik edo haserre dago? Eta 
zer imajinatzen duzu kontatu nahi izango digula?

•	 Jakingo zenuke esaten zein urtarotan dagoen pintatuta koadro hau? Zer sentsazio edo sentimendu 
sorrarazten dizu: poza, tristura, lasaitasuna, beldurra, ustekagea...? Zergatik?

•	 Norbaitek uste du artistak izandako amets baten irudia dela koadro hau eta gero margotu duela guri 
erakusteko. Zuk ere izan dituzu honelako amets fantastikoak? Baten bat kontatuko zeniguke? 

•	 Hemengo naturak horrelako itxura badu, nola uste duzu izango direla hemen biziko diren pertsonaiak 
edota izakiak? Noizbait ezagutu edo imajinatu egin duzu izaki fantastikoren bat? Nolakoa zen?



9

Izaki fantastikoekin erlazionatutako  
zenbait jarduera

Izaki fantastikoen tailerra
Ikasgelan proposamen praktiko bat edo tailer bat antolatu daiteke; bertan, ikasleek 
komikietako pertsonaia bat edo izaki fantastiko bat sortu dezakete. Pertsonaia horrek beraiei 
gustatzen zaizkien ezaugarri guztiak bilduko lituzke, eta, modu horretan, pertsonaiaren 
bitartez, euren pertsonalitatea proiektatuko lukete. Beraiei buruz “hitz egitea” da kontua, 
baina bitartekari baten bidez, zuzenean aritu gabe. Materialak eguneroko erabilerako objektu 
birziklatuak izan daitezke.

Animaziozko pelikulak, pertsonaia hibrido, fantastiko eta abarrekin
Interesgarria izan daiteke umeentzako pelikulak proiektatzea; protagonistak pertsonaia 
hibrido edo fantastikoak izango dira, eta, modu horretan, euren ezaugarri positibo edota 
negatiboei buruz hitz egin ahal izango da umeekin, eta ikusi ahal izango dugu umeek nola 
egiten duten bat pertsonaiek islatzen dituzten balioekin. CatDog edo Pokemon telesailak, 
besteak beste, baliagarriak izan daitezke helburu horretarako.

Gaiari buruzko jarduera plastikoa
Jarduera plastiko arina egin daiteke, izaki fantastikoen gaiari buruzko sarrera gisa edo 
bisitaren ostean gai hori lantzen jarraitzeko. Koloreztatzeko silueta sinple batzuk erabil 
daitezke, adibidez Pokemon pertsonaiarenak, umeek gehien interesatzen zaizkienak aukeratu 
ditzaten eta euren pertsonalitatea bertan islatu dezaten. Amaitzean, lortutako emaitzei buruz 
hitz egin dezakete denen artean.

Euskal mitologiako izakiak (Mari, Basajaun, lamiak, iratxoak eta abar)
Proposamen honek gure mitologiako pertsonaietan sakontzeko aukera ematen digu; izan ere, 
hurbil egon arren, batzuetan ez ditugu gehiegi ezagutzen. Errepresentazio desberdinak bilatu 
daitezke, euren bizipenei buruz hitz egin eta abar. Gainera, gehien interesatzen zaizkigun 
arloak ere landu daitezke.
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Artelanen kokapena
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DEAC
Museo Plaza, 2
48009 BILBAO 

Tel. 94 439 61 41
Fax. 94 439 61 45

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com


