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G
izakia eta animaliak harremanetan egon dira denboren hasieratik. Denok ezagutzen 
ditugu, adibidez, kobazuloetako pintura ospetsuak; esate baterako, Altamirako 
kobazulokoak: bertan, animalien presentzia (bisonteak, zaldiak, oreinak eta abar) oso 
ugaria da, eta, oraindik ere, margo horien esanahia ez dago guztiz garbi.

Animalien munduak beti liluratu eta txunditu izan du gizakia; hainbeste, ezen espezietako 
batzuei gizakiei dagozkien gaitasunak ere eman izan zaizkie, nahiz eta, logikoa denez, 
horrek ez duen zertan horrela izan: txakurra fideltasunarekin identifikatzen dugu, katua 
independentziarekin, zaldia inteligentziarekin, eta abar. Erakarpen hori dela eta, animalia batzuk 
etxekotu egin ditugu, konpainiako animalia gisa hartuz. Aldi berean, animalien munduari buruzko 
gero eta ezagutza handiagoari esker, zenbait sailkapen egin ahal izan dira: familiaren arabera 
(ugaztunak, hegaztiak, intsektuak, arrainak...) edo euren inguru fisikoaren arabera (lurreko 
animaliak, itsasokoak, airekoak...).
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Konpainiako animaliak

N
eurri handi batean, artearen munduak gizakien eta animalia askoren artean sortu diren 
lotura eta menpekotasun harremanak jaso ditu, aukera artistiko zabala eskaintzeko. 
Esan dugun bezala, animalia askori esanahi jakin batzuk eman dizkiegu. Usoa, esate 
baterako, bakearen sinbolo gisa erabiltzen da maiz, eta, aldi berean, irudikapen 

erlijiosoetan, Espiritu Santuaren irudia da. Beste alde batetik, bildotsak Kristoren figura 
sinbolizatzen du (Jaungoikoaren bildotsa). Animalia batzuk balio positiboekin identifikatzen 
ditugu (txakurra, bildotsa, usoa, idia...), baina beste animalia batzuk balio negatibotzat 
hartzen ditugunak sinbolizatzen dituzte (otsoa, azeria, sugea...). Batzuetan, iritzi horien erruz, 
animalietako asko piztiatzat hartu izan dira, eta, ondorioz, desagertzeko arriskuan egon dira.

Erlijio kristauari lotutako irudietan, animalia itxurako zenbait pertsonaia daude, munstroen 
antzeko izaki beldurgarriak. Pertsonaia horiek santuak “tentatzen dituzte”, ongiaren bidetik 
urrundu eta gaizkiaren bidea har dezaten. Erlijio kristauarekin gertatzen den moduan, beste 
erlijio batzuek ere (adibidez, Greziako eta Erromako antzinako erlijioek) modu masiboan erabili 
izan dituzte animaliak, gizakion bertuteak edo akatsak bideratzeko. Antzinako jainko gehienek 
animalia bihurtzeko gaitasuna zuten, eta halaxe agertu ohi dira irudietan. Era berean, zibilizazio 
horiek erdi gizaki eta erdi animalia diren pertsonaiak edo izakiak sartzen zituzten euren 
mitologietan; horien artean zeuden faunoak, zentauroak edo sirenak. Modu horretan, aipatutako 
pertsonaiek animalia horien gaitasunak eskuratzen zituzten. Beraz, esan dezakegu erlijioak, oro 
har, betidanik atera izan duela onura animalia askoren balio sinbolikotik, eta halaxe agertu izan 
dira artean.

Animalien balio sinbolikoa

A
nimalien beste agerpen artistiko normaletako bat pertsonei 
“laguntzen” agertzea da. Antzinako garaietatik, txakurrak eta 
katuak konpainiako animalia gisa hartu izan dira, eta halaxe 
agertzen dira artelan askotan, nahiz eta, sarritan, hegaztiak 

edo beste animalia batzuk ere funtzio bera betetzen agertzen diren. 
Sarri askotan, erretratatutakoaren (animaliaren jabea, alegia) izaerari 
buruzko irakurketa sakonagoa egiteko ere erabiltzen dira. Pertsonaiaren 
balioak konpainiako animaliaren bitartez hedatu nahi dira, gero balio 
horiek pertsonaiarengan proiektatzeko, animaliak eta gizakiak izaera bera 
konpartituko balute legez.
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A
nimaliek funtsezko rola jokatu izan dute gizarte askoren garapenean: lanerako zein 
garraiorako indar gisa, eta populazioaren elikadura-iturri nagusietako gisa. Aldi berean, 
herrialde edo eskualde bakoitzean ideia etnikoak sortzen ere lagundu dute. Oso ohikoa 
da izaera etnografiko handiko lanak aurkitzea; bertan, etxeko animalien presentzia 

guztiz bat dator bizitzeko moduarekin. Gaur egun urrun geratzen zaigun landa-giroko gizarte 
baten irudikapenak dira. Gure inguruan, halaxe gertatzen da azoka edo merkatu publikoen 
ikuspegietan, non behiak, zaldiak, ahuntzak, oiloak, ardiak eta abarrak elkarbizitzan agertzen 
diren.

D
ekorazio-arteen mundua ere ez da aparte geratu animalien erakarpen-indarretik. 
Gure etxeetako baxera, oihal edo tresnetan, sarri askotan, animaliak agertzen dira 
irudikatuta. Esan dugun bezala, euren eta gure artean betidanik egon da lotura ikusezin 
baina saihestezin bat, eta, artearen bitartez, lotura hori iraunarazten dugu, denok 

barruan dugun alde “irrazionalarekin” bat egin nahian.

Animalien erabilera “praktikoak”

Animaliak dekorazio-arteetan
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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 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 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

Andrés Cortés y Aguilar
Sevillako feria 
1852

•  Koadro honetan animalia eta jende asko ikus ditzakegu denak nahastuta. Ziur badakizula horietako 
batzuen izena. Esango diguzu zein animalia ezagutzen dituzun? 

•   Ganadu-feria bat denez, animalia gehienak gordeta daude. Egon zara noizbait halako azoka batean? 
Gogoratzen zara zein nolako animaliak ikusi zenituen? Koadro honetako berdinak ziren edo beste 
batzuk ezberdinak ziren? 

•  Hainbeste pertsona eta animaliak ikusita, nola imajinatzen duzu koadro honen usaina? Eta soinua?  

•   Gizasemeentzako animaliak oso garrantzitsuak dira gauza askoz hornitzen digutelako. Adibidez, 
jakingo zenuke zer ematen diguten behiek eta ardiek? Eta zaldiek zertarako balioko dute? Koadro hau 
arretaz behatzen baduzu, berehala asmatuko duzu.? 

Francisco Iturrino
Moxalak zelaian
c. 1912-1914

•  Hemen ere, animalia-talde bat ikusten ari gara. Baina, kasu honetan, zein animalia mota da? 

•  Badirudi apur bat urduri daudela. Agian, gu ikusteaz beldurtu direlako? Beharbada ez daude lar 
ohituta pertsonekin. Basati samar haziko ziren, akaso? Hala izanez gero, non uste duzu bizi eta lo 
egingo dutela: mendian libre, ala basetxe batean? 

•  Orain arretaz begiratuko diegu zaldiei. Zein koloretakoak dira? Gustatzen zaizkizu kolore horiek, ala 
beste batzuk aukeratuko zenituzke? Zeintzuk? 

•  Aurreko koadroan ez bezala, artistak ez ditu xehetasun gehiegirekin pintatu. Gustatzen zaizu 
pintatzeko modu hori? Zergatik? 

•  Zuetako norbait ibili izan da inoiz zaldian? Zer iruditzen zaizue? Erantzuna ezezkoa bada, gustatuko 
litzaizueke egitea? Zergatik?

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.
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Ángel Larroque
Katua duen neska
1895

•  Hemen, neskato bat ikusten dugu bere etxean, animalia batzuekin. Zer uste duzu ari direla egiten, 
eta zein animalia dira? 

•  Uste duzu neskato hori pobrea dela, edo, aitzitik, iruditzen zaizu familia dirudunekoa dela? Zergatik? 
Gustatuko litzaizuke horrelako etxe batean bizitzea edo horrela janztea? Zergatik?  

•  Uste duzu neskato honek lagun asko izango dituela? Zergatik uste duzu hori? 

•  Gutako askok ere konpainiako animaliak ditugu, baina zertarako izaten ditugu edo zer egiten dugu 
beraiekin? 

•  Ziurrenik, zuotako askok animaliaren bat izango duzue etxean. Esango diguzue zeintzuk diren eta 
zergatik gustatzen zaizkizuen? Zuek arduratzen zarete animaliok zaintzeaz? Nola? 

•  Amaitzeko, berriro begiratuko diogu koadroari. Nolakoak iruditzen zaizkizu koloreak: alaiak, 
tristeak...? Horien ordez, beste batzuk jarriko zenituzke? Zeintzuk?

R. B. Kitaj 
The Hispanist (Nissa Torrents)  
(Hispanista (Nissa Torrents))
1977-1978

•  Orain lasai-lasai begiratuko diogu koadro honi, eta bertan agertzen diren 
gauza guztiei buruz egingo dugu berba. Konturatu zara bertan animaliarik ote 
dagoen? Nolakoak dira eta non daude?

•     Eta bertan agertzen den emakumea zer iruditzen zaizu: atsegina, serioa, 
azkarra, aspergarria...? Gustatzen zaizkizu bere arropak? Zer iruditzen zaizu 
bere etxea? Zure ustez, zertan egiten du lan? 

•   Itxura denez, etxea katuekin apaintzea ere gustatzen zaio. Zure etxean edo 
logelan baduzu animalien inguruko apaingarririk? Zein animalia dira?

•  Eta zure jostailuren bat ere animalia-formakoa edo animaliei buruzkoa izango 
da beharbada. Zein da zure jostailurik gogokoena eta zergatik? 

•  Koadro honetatik oso hurbil, katuak dituzten beste koadro batzuk daude. Saiatu zaitez aurkitzen eta 
begiratu nola dauden pintatuta. Baina astiro ibili zaitez, beldurtu egingo dira bestela.
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Animaliekin erlazionatutako zenbait jarduera
Eskola-umeen adinaren arabera, hainbat jarduera egin daitezke, animaliek gure inguruan eta gure eguneroko 
bizimoduan duten garrantzia sendotu ahal izateko. Proposamen horietako batzuk ondoren aipatuko ditugu, 
baina irakasleak edo taldearen arduradunak uste badu beste edozein jarduera komeni dela, horiek ere egin 
daitezke.

Animaliak eta dekorazio-arteak
Animaliak betidanik egon izan dira agerpen artistiko guztietan, baina, beharbada, fenomeno hau ohikoagoa 
izan da dekorazio-arteetan (platerak, potoak, pitxerrak...), museo honetako pieza askotan ikus daitekeen 
moduan. Interesgarria izan liteke jarduera hau ikastetxean bertan egitea (plastikozko edo kartoizko platerak 
zein azulejuak apaintzea, oihalak estanpatzea...).

Animaliak dituzten liburuak edo ipuinak
Animaliak mota guztietako liburu eta ipuin ugaritako protagonistak izan dira. Literaturak 
gizakiari dagozkion balio asko egotzi izan dizkie eta istorioen erdigune bihurtu ditu. Modu 
horretan, istorioen mezua hurbilagoa edo sinesgarriagoa da ume, gazte edo helduentzat. 
Adibidez, beste askoren artean, lan hauek aurkitu ditzakegu: Edgar Allan Poeren Katu beltza 
edo Belea, Juan Ramón Jiménezen Platero eta ni, Herman Melvilleren Moby Dick, George 
Orwellen Matxinada landetxean, edo James Carrollen Alice lurralde miresgarrian ospetsua. 
Irakurle gazteagoei zuzendutako ipuinen artean, oso ezagunak dira Charles Perraulten 
Txanogorritxo, Hans Christian Andersenen Ahatetxo itsusia, edo Grimm anaien Bremengo 
musikariak.

Animalien, animaliekin edo animaliei buruzko musika eta kantuak
Umeei begira, animaliekin erlazionatutako kantu ugari daude, denak ere interesgarriak izan daitezkeenak; 
besteak beste, Pintto Pintto, Sagu txiki edo Aldapeko sagarraren. Horiek dira ikasleek aukeratu ditzaketen 
abestietako batzuk.

Animaliei buruzko pelikulak
Zinemak ere animaliei buruzko istorio mordoa eskaintzen dizkigu: Victor Flemingen Ozeko aztia, Joe 
Johnstonen Jumanji, Chris Wedge eta Carlos Saldanharen Ice Age, Chris Noonanen Babe, txerritxo ausarta, 
Nick Park eta Peter Lorden Chicken Run, Wolfgang Reithermanen Oihaneko liburua, edo Clyde Geronimi, 
Hamilton S. Luske eta Wolfgang Reithermanen 101 dalmaziar, beste askoren artean. Kasu honetan, taldeak 
berak erabaki dezake zein pelikula ikusi, bisita prestatu ahal izateko edo, museoan egon ostean, bertan ikusi 
eta landu diren arloei buruz hitz egiteko.

Animaliak eta jostailuak
Interesgarria izan daiteke animalia forma duten jostailuek haurtzaroan duten garrantzia aztertzea eta 
ikastetxeko ikasleen bizitzan duten rola ikustea. Horretarako, gustukoen duten animalia-panpinak eramateko 
eta horiei buruz hitz egiteko eska dakieke.

Animalia hibridoak
Alegiazko animaliei dagokienez (El Boscoren irudiak, dragoiak, zentauroak, sirenak, pegasoak...), umeen 
sormena bultzatu daiteke, animalia edo izaki fantastikoak sortzeko eskatuz. Horretarako, material 
birziklatuak edo aurrez prestatuak erabil daitezke, emaitzari bolumena eta hiru dimentsioko sentsazioa 
emateko. Gero, nahierara pintatu eta interpretatu ditzakete. Lan hori eginda, izaki hibridoei buruzko istorio 
fantastikoak ezagutu ahal izango dituzte. Gaur egungo komikietako pertsonaiei buruz ere egin daiteke berba; 
adibidez, Spiderman, Batman edo Catwomani buruz.
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Artelanen kokapena

DEAC
Museo Plaza, 2
48009 BILBAO 

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

deac@museobilbao.com
www.museobilbao.com
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