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Bisitarako jarraibideak
Bisita honetako koadro bakoitzak galdera jakin batzuen inguruko proposamen propioa daukan 
arren, taldearen arduradunak ondoren 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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Antonio Moro
Felipe II.aren erretratua
c. 1549-1550

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.

1
•	 Espainiako errege izan zen Felipe II.aren erretratua ikusten ari zarete. Antza, koadro hau pintatu 

zenean, Felipek hogeita bi urte inguru izan zituen.

•	 Deskribatu ditzakezu koadro honetan agertzen diren objektu eta arropak? Nolakoak dira, zein 
materialez daude eginda...? Erraza ala zaila iruditzen zaizu koadro bat hain kolore gutxi eta 
ilunekin pintatzea? Zergatik?

•	 Erregea luxu handiz doa jantzita, eta, gainera, aurpegiera serioa dauka, bere buruari garrantzia 
eman nahian bezala. Erregea izan beharrean nekazaria balitz, nolakoak uste duzu izango 
liratekeela bere arropak? Eta bere aurpegiera?

•	 Gaur egun, erregeak horrela janzten dira? Moda asko aldatu da?

•	 Bere ondoan, Portugalgo erregina izan zen Juana arrebaren erretratua dago. Sumatzen duzu 
antzekotasunik beraien artean? Neba-arrebak baldin badituzu, baduzue antza zuen artean edo 
zuen gurasoekin? Inoiz esan dizuete antzeko keinuak dituzuela?
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Juan de Echevarría
Loreontzia platano, limoi eta liburuekin
c. 1917

2
•	 Koadro honetan, artistak loreak, liburuak eta abar pintatu ditu. Zer gehiago ikus dezakegu hemen?

•	 Arretaz begiratzen badugu, konturatuko gara liburu asko daudela mahai gainean. Zuri ere 
gustatzen zaizkizu liburuak, ala nahiago dituzu ipuinak? Zure gurasoek ipuinak kontatzen dizkizute 
edo zizkizuten? Gogoratzen zara ipuin horietakoren batekin edo kontatu dizuten azkenarekin? Zein 
da zure ipuin edo libururik gogokoena?

•	 Koadro honetan agertzen diren gauzak apur bat desordenatuta daudela dirudi. Zuk nola izaten 
duzu logela? Nahiago duzu gauzak ordenatuta izan, ala ez? Zergatik?

•	 Horman, loreontziaren ondoan, artistak koadro edo argazki baten antzeko zerbait pintatu nahi izan 
du. Zuk ere badituzu logelan posterrak eta gustatzen zaizkizun gauzak? Zeintzuk dira?
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•	 Koadro honetan, zerbait ospatzen ari direla dirudien pertsona asko agertzen dira. Zure ustez, zer ari 

da gertatzen jai horretan?

•	 Begiratu ondo koadro honetako pertsonek daramatzaten arropei. Nola doaz jantzita jairako? 

•	 Jai hori Andaluzian izan daiteke? Zergatik?

•	 Soineko dotoreak dira, ala ez? Arropa zaharrak ala modernoak direla uste duzu? Gaur eguneko 
jaietan, jendea horrela janzten da? Zu mota horretako arropekin jantzi zara inoiz? Noiz?

•	 Jai batera zoazenean, beste egun batzuetan baino dotoreago janzten zara? Zergatik?

•	 Gogoratzen duzu zeintzuk diren eskolan edo kalean/auzoan lagunekin egiten dituzun jaiak? 
Gogoratzen duzu zein jaitan egon zinen azken aldiz? Dibertigarria izan zen?

•	 Koloreei erreparatzen badiezu, zeintzuk dira gehien ikusten direnak? Kolore alaiak dira?

•	 Zer gogorarazten dizu pintatzeko modu horrek? (koadroak komikien antza ez al duen galdetu 
dakieke)

José Arrúe
Jai herrikoia
1926
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• Koadro honetan pertsona batzuk ere ikusten ari gara, baina zenbat dira? Nola daude margotuta? 

Ba al dakizu non dauden edo zertan ari diren?

• Artistak kolore ugari eta ezberdinak erabili ditu koadro hau osatzeko. Zeintzuk ezagutzen dituzu? 
Aukeratu ezazu gehien gustatzen zaizun kolorea eta pentsa ezazu kolore horretako gauza 
gehiagorekin. 

• Agian, zuk beste kolore ezberdinak aukeratuko zenituzke koadro hau margotzeko. Baten bat 
aldatuko zenuke? Zein kolore berriak aukeratuko zenituzke? Zure etxean jarriko zenuke koadro 
hau? Non? 

• Koadroen koloreekin sentimenduak ere adierazi ditzakegu. Hori dela eta, joko bat proposatzen 
dizugu: poztasun handi bat adierazi beharko bazenu, zein kolore erabiliko zenuke? Eta nolakoak 
izango lirateke trazuak? Orain aldatu egingo dugu; sentimendua tristurazkoa balitz, nolakoa 
izango litzateke zure koadroa?

• Askenik, artistak bere abizena idatzi du koadroaren barne. Irakurtzen badakizu, ziur nago berehala 
aurkituko duzula, eta egindako data ere bai.

Carmelo Ortiz de Elgea
Dantza
1970
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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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