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A
rteak zerbait badu berezkoa, kolorea da, hain zuzen ere. Antzina-antzinatik gaur egunera 
arte, gizakiak modu kontziente eta anitzean erabili izan du kolorea. Kobazuloetako hormetan 
pintatzeko erabili izan dugu, eta gure gorputzaren gainean pintatzeko ere bai. Pertsonek 
koloreei eman dizkiegun erabilerek funtzio ugari bete ditzakete: objektu bat estali edo 

apaintzetik hasi, eta ideia edo kontzeptu bati forma emateraino.

Sarrera
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Alderdi askotatik hurbildu gaitezke kolorearen mundura, baina, kasu honetan, kontuan hartuta 
proposamen hau nori dagoen zuzenduta, zuzenean koloreekin harremanetan jartzeko aukera 
eskainiko diegu umeei. Bizi ditzatela eta beraiekin esperimenta dezatela. Gauza gutxiren bitartez 
bideratu daitezke ideiak, emozioak eta sentimenduak, kolorearekin bezain modu zuzen eta 
naturalean.

Alde batera utzi behar dira errealitateari eta beraren errepresentazioari buruz maiz izaten ditugun 
aldez aurreko ideiak, kolorearekin erlazionatutako pentsamendu eta emozioen uztarketa askeari 
bide emateko. Modu horretan, ume bakoitzak adiskideekin konpartitu ahal izango ditu inguruan 
duenari eta ikusten duenari buruzko iritziak eta ikusi zein sentitzeko moduak.
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Beste alde batetik, jarduera honi esker, ume asko lehen aldiz hurbildu ahal izango dira museo 
batera; modu horretan, kontaktu zuzen, atsegin eta parte-hartzailea izango dute museoarekin eta 
artearekin. Artea ikusteaz gain eta begien bistan dutenari buruzko iritzia emateaz gain, ikasleek 
jakin ahal izango dute zer den museo bat, zertarako balio duen, zer dagoen museoaren barruan, zer 
beste zerbitzu eta espazio mota hartzen dituen bere baitan (kafetegia, denda, liburutegia, txartel-
leihatila...), eta, batez ere, zein den gure zeregina bisitari gisa, eta nola gozatu ahalik eta gehien 
museoetara egindako bisitekin.

Era berean, bisitak, irakaslearen zeregina indartzeaz gain, umeen gizarte-trebetasunak sendotu 
nahi ditu; besteak beste, talde-lana, modu aktiboan entzutea, gainerakoen iritzia errespetatzea eta 
ideiak eta iritziak adieraztea.



5

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
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.

Juan de Arellano
Lore-otzaratxoa
1671

•	  Koadro honetan lore asko ikusten ditugu elkarrekin. Hauetako baten izena ezagutzen duzu? Ba al 
dakizu urteko zein sasoitan dauden lore gehien?

•	  Lore hauek, erosi ote dituzte, edo norbaitek jaso ote ditu landatik? Zergatik pentsatzen duzu hori?
•	  Zuri ere loreak gustatzen zaizkizu? Egia bada, zeintzuk dira zure gustukoenak eta zergatik? Zelaira 

loreak jasotzera eta aire zabalean egotera joaten zara? Atsegina da?
•	  Esango al zeniguke zein koloretakoak diren lore hauek? Zein dira zure kolore gogokoenak? Orain, jarri 

arreta zuen arropetan eta begiratu lore hauekin bat datorren kolorerik ba ote dagoen. Agian zuek ere 
elkartu zaitezkete lore hauen itxura emateko. Egin proba eta eskatu irakasleari argazki bat egiteko 
denok batera emaitza ikusteko.

Paul Gauguin
Laveuses à Arles (Latsariak Arlesen)
1888

•	  Koadro honetan, pertsona pare bat ikusten ari gara zelaian. Zure ustez, zer egiten ari dira? 
•	  Nahiz eta beraien aurpegiak ez ikusi, jakingo zenuke esaten emakumeak ala gizonak diren, eta 

gazteak edo zaharrak diren? Zertan nabaritu duzu? Animalia bat agertzen da ere, ikusi duzu?
•	 Orain arreta jarri beraien arropetan. Hotza edo beroa egiten duela iruditzen zaizu? Imajinatzen duzu 

zein urtarotan pintatuta dagoen?
•	 Gure arropei begira, eta hemengo protagonisten arropak kontutan harturik, gutariko baten batek ba 

al du kolore berdineko jantziren bat? Udan eta neguan kolore berdinekin janztea gustatzen zaigu? 
Zein izango da arrazoia?

•	 Koadro honetan, laranja kolorea oso deigarria da. Ba al dakizu zer bi kolore nahastu behar ditugu 
hura lortzeko? Eta hemen ere ikusten diren berde eta bioleta lortzeko, zer kolore nahasi behar izan 
ditu artistak?
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Balerdi (Rafael Ruiz Balerdi) 
Lorategi handia 
1964-1972  

•	  Orain arte ikusi ditugun koadro guztietan, errealitatearen alderdiren bat ikusi ahal izan dugu, 
baina koadro honetan ez da hala gertatzen; gutxienez helduentzat.  Zer ikusten duzue zuek hemen? 
Zer uste duzue dagoela bertan?

•	  Zein kolore erabili ditu margolariak? Aldatuko zenuke baten bat?
•	  Koadro hau paisaia balitz, zer uste duzu izango litzatekeela: udaberria, uda, udazkena ala negua? 

Zergatik?
•	 Jarriko zenuke koadro hau zure etxean? Non?
•	  Koadro alaia ala tristea iruditzen zaizu? Zuretzat, zeintzuk dira kolore alaiak? Eta tristeak?
•	  Koloretako koadro bat pintatu beharko bazenu, zein kolore aukeratuko zenuke, eta nolakoak izango 

ziren bere formak?  
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Vicente Ameztoy
Ahoa
1979

•	 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 margotuta koadro hau? Zer sentsazio edo sentimendu 
sorrarazten dizu: poza, tristura, lasaitasuna, beldurra, ustekabea...? 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? 
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Kolorearekin erlazionatutako zenbait jarduera
Jarduera-proposamen hauen helburua da ikasleek munduaren gaineko ikuspegia islatzea, kolorea erabiliz 
adierazpide gisa. Era berean, modu paraleloan, ekimenaren asmoa kolorea erabiltzea da, sentimenduak eta 
emozioak bideratzeko baliabide egoki gisa.

Kolore-kategoriak finkatzea
Alaiak eta tristeak, beroak eta hotzak.

Koloreak naturan duen funtzioa aztertzea
Mimetismoa (lehoiak sabanan edo loroak baso tropikalean), edo, guztiz alderantziz, gainerakotik 
nabarmendu nahi izatea (loreen koloreak, arin ikusiak izateko eta polinizazioa ahalbidetzeko).

Koloreak hirietan duen funtzioa aztertzea
Hiri-elementu batzuk (postontziak, trafiko-seinaleak, iragarkietako kartelak eta abar) gainerakoetatik 
nabarmendu behar dira, gure arreta piztu dezaten.

Kolore-nahasketak lortzea
Elikadurako pigmentuen bitartez, emaitza azkarrak lortu daitezke, eta, modu horretan, kolorearen mundua 
hobeto barneratu daiteke eta horri buruz hobeto egin daiteke gogoeta (koloretako azetatoak edo zelofanak 
ere erabil daitezke, eta elkarren gainean jarri).

Gai jakin bat aukeratu, horren gainean lan egiteko
Adibidez, paisaia. Paisaia-mota desberdinak ikus daitezke (lorategiak, basoak, oihanak...) urtaro bakoitzean 
(udaberria, uda, udazkena eta negua). Egin berba koloreek sorrarazten dizkiguten aldaketa eta sentsazioei 
buruz. Koloreak naturarekin daukan uztarketa libreagorako aukera ere landu daiteke (zeru berdeak, zuhaitz 
urdinak...), modu pertsonalagoan bideratu ahal izateko emozioak, errealitateari buruzko ikuspegiak eta abar. 
Horretarako, paisaia jakin baten zuri-beltzeko fotokopia bat eman dakieke ikasleei, paisaia hori beraiek nahi 
duten moduan irudikatu dezaten eta, ondoren, taldean horri buruz hitz egin dezaten.

Forma eta kolorea erlazionatzea
Aztertu ikasleekin inguruan ditugun elementu askoren oinarrizko formak. Adibidez, etxe bat karratu bat 
izan daiteke, gainean angeluzuzen bat duela; zuhaitz bat, zilindro bertikala izan daiteke, goiko aldean 
zirkunferentzia bat duela; eta abar. Beharbada, interesgarria izango litzateke umeak bere gorputzarekin 
esperimentatzea, gorputza osatzen duten formak aztertu ahal izateko (burua = zirkunferentzia, besoak eta 
hankak = zilindroak, enborra = laukizuzena/hirukia). Hortik aurrera, eta kolorea modu librean aukeratuta, 
euren autorretratua egin dezakete, euren buruari buruz proiektatu nahi duten irudia eskainiz.
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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
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Artelanen kokapena


