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Helburuak
• San Telmo Museoko Arte Ederretako bildumak ezagutzea.

• Plastika eta ikus hezkuntzarekin erlazionatutako oinarrizko kontzeptuak lantzea (oinarrizko koloreak, 
bigarren mailako koloreak, kolore osagarriak; bigarren mailan: ehundurak, konposaketa, teknika 
ezberdinak).

Hartzaileak
Lehen Hezkuntzako ikasleak. 

Metodologia
Jarduerak Arte Ederretako erakustareto iraunkorrean bisitaldi gidatua eta hezkuntza tailerreko ariketa hartzen 
ditu bere baitan: 

• Arte Ederretako aretoa: museoko bildumetako hainbat artista eta artelanen azterketa.

• Hezkuntza tailerrean: sormena eta esperimentazioa sustatzen dituen tailer ludikoa.
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SARRERA:
Proposatzen den ibilbidea talde osoak batera gidari batekin egiteko pentsatua da. 

Jarduera honen helburua kolorea ezagutzea da, koloreak nola osatzen diren eta koloreen erabilpena arte 
lanetan nola ematen den ikusiz. Horretarako San Telmo museoan topa ditzakegun hainbat artelan aztertzeaz 
gain, kolorearen teoria ezagutuko dugu modu praktiko batean. 

San Telmo Gizarte Museo bat da; alegia, iraganera begira etorkizunari heltzeko erronkak azaltzea da asmoa. 
Hartara, askotariko gaiak jorratzen ditu. Horien artean euskal artisten inguruko hausnarketa. “Artearekin 
jolasean” programa didaktikoak pintura, eskultura eta arteaz orokorrean gozatzen ikasteko ekintza 
esperimentalak proposatzen ditu. Modu jolasgarri eta dibertigarrian begiratzen, gozatzen, sentitzen eta sortzen 
ikasteko aukera emanez. Horretarako San Telmo Museoko pinakoteka gure laborategi nagusia bihurtuko da, 
eta bertako pieza ikusgarriak erabiliko ditugu ikasketa tresna bezala.

Ikasitakoa praktikara eramateko tailer didaktikoa erabiliko dugu, bertan zenbait materialez eta mila kolorez 
gozatuz eta jolastuz sortu ahal izango dugu zikintzeko beldurrik gabe; baina, batez ere, gure txikien lanak 
epaituak izateko beldurrik gabe, azken batean haur guztiek barnean sortzaile bat eramaten dute eta.

Jarraian proposatzen dugun jarduera Ikus Hezkuntzarekin erlazionatutako eta gure Arte Ederretako bildumekin 
lan egiteko gaia da.

Jarduera osoa egiteko, gehienez ere ordu eta erdi kalkulatzen da.
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BISITALDIAREN PROZEDURA:

Bisitaren hasiera: 

Ongietorria, Museoaren eta jorratu beharreko gaien aurkezpena.

Ariketak Hezkuntza tailerrean egingo dira, eta 
ondoren goiko klaustroan Euskal Artearen aretoan 
eta Pintura areto orokorrean:

Jarduerak hezkuntza tailerreko ariketa eta Euskal Artearen erakustareto iraunkorrean bisitaldi gidatua hartzen 
ditu bere baitan:

• Hezkuntza tailerrean: kolorearen teoriaren ezagutza eta azalpen praktikoa; autorretratuak ikustea eta 
ikasleek autorretratua egitea (60 min.).

• Euskal Artearen aretoan eta Pintura areto orokorrean: hainbat artelanetan (autorretratuak barne) kolorearen 
erabilpena ezagutzea (30 min.).

Goiko klaustroko Euskal Artearen eta Pintura areto orokorrean dauden lanetara inguratuko dira ikasleak, 
gidaren laguntzarekin, bertan hainbat artistek kolorea nola erabili zuten ikusiko dutelarik.

Ahozkotasuna nagusi izan arren, margoen erabilpenak berebiziko garrantzia du jarduera honetan.

OHARRA: Bi talde batera jardunbide berean arituko balira, bata hezkuntza tailerrean eta bestea pinakotekan 
has litezke, denbora aldetik talde batak bestearen zain egon beharreko tartea albait laburren izateko.
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Hona hemen, goiko klaustroko Euskal Artearen eta Pintura areto orokorra planoan, ariketaren bigarren atala 
egingo den kokalekua.

Ramón Zuriarrain, Donostia 1948 
Bikote baten erretratua 1982  
Olioa, mihisean 

José Luis Zumeta Etxeberria 
Usurbil, Gipuzkoa 1939 
Titulu gabe 1970 
Olioa, burdinan

Rafael Ruiz Balerdi  
Donostia 1934 – Alacant 1992  
Forma gorriak 1972  
Olioa, mihisean

Amable Arias  
Bembibre, León 1927 – Donostia 1984  
Hezur bat irenstea 1974  
Olioa, mihisean
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Ariketa, San Telmo museoko Hezkuntza tailerrean hasiko dugu. 

Haurrak eroso jarriko dira, zirkulu batean eserita. Eserita daudela, kolorearen inguruko hausnarketa eta teoriara 
garamatzaten galdera eta erantzunetan arituko gara:

• Zer da kolorea?

• Nola sortzen da?

• Zein kolorerekin identifikatzen zara?

Teoria modu sinplean azaltzen laguntzeko, koloretako filtroak erabiliko ditugu, leihoaren ondoan edo -eguraldi 
ona egiten baldin badu- kanpoan jarrita, argi pixka batekin berehala oso ondo ikusten baitira.

• Nola sortzen dira koloreak? 
Badira hiru: lehen mailakoak edo primarioak deitutakoak. Horiek nahastuta, gainontzeko kolore guztiak 
sortzen dira. 

• Zeintzuk dira? Magenta, horia eta cyan urdina.

• Lehen mailako koloreak nahastuta, aldiz, bigarren mailakoak edo sekundarioak lortuko ditugu. 
Zeintzuk dira? Gorria, morea eta berdea.

• Eta hiru primarioak nahastuz gero, zein kolore lortzen da? Beltza.

• Zein beste osagai falta zaigu koloreak ikusteko ezinbestekoa dena? 
ARGIA (begiak itxi ditzatela esango diegu, hausnarketan laguntzeko).

Koloreak eta emozioak:

• Zein kolore da zuen gustukoena? Zergatik?

• Beti kolore bera da zuen gustukoena?

• Zer sentitzen dugu bakoitzarekin?

Argi kanoiaren bitartez, kolore primario eta sekundarioak proiektatuko ditugu, filtroak erabilita. Horrela, kolorea 
objektu bilakatuko dugu, edo inguru edo atmosfera; hau da, ukitzen dugun edo ukitzen gaituen elementu 
bihurtuko dugu kolorea. Gu geu, ikasleekin, argi foku horren barruan sartuko gara, koloreen barruan sartuko 
gara, kolore horiek, gure azalarekin, gorputzarekin kontaktuan jarrita. Haietako bakoitzak sentiarazten diguna 
nabaritzen saiatuko gara: hotza, beroa, usainak, lekuak, emozioak... 

Sentsazio hauek hausnartu ondoren, koloretan oinarritutako autorretratuak landuko ditugu. Horretarako, 
lagungarri modura, Jawlensky, Klee, Picasso edo beste zenbait artisten liburuak erabiliko ditugu. 
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Ba al dakizue zer den erretratu bat?

Nolako erretratuak ezagutzen dituzten galdetuko diegu, figurazioaren eta abstrakzioaren arteko mugak 
lantzeko.

Saioan, norberak bere erretratua egingo du, baina modu berezi batean. Koloreen erretratua egingo dugu, 
“barruko erretratua”. Alegia, bakoitza nola sentitzen den koloretan margotuko dugu. 

Ariketatxo modura, begiak itxi ditzakegu, eta zein kolore ikusten dugun nabarituko dugu. 

Eredu estereotipatuez askatzen saiatuko gara, barruan daramagun hori ateratzen utziz. 

Teoria eta gogoeta hauen ondoren, mahaietan eseriko gara gure autorretratua egiteko. Horretarako, kartulina 
zuriak erabiliko ditugu, euskarri modura, baita pintzelak, ura, trapuak eta kolore primario eta neutroen paleta 
ere (tenperak). Kolore desberdin gehiago lortzeko, teorian ikasi dugun bezala, nahasi beharko ditugu.

Behin autorretratuak bukatuta, denak zabal-zabal utziko ditugu, lehor daitezen. 

Denbora geratuz gero, komentarioa egingo dugu, nahi duenak bere autorretratuaren inguruko gauzak azalduz. 
Gure lanak errespetuz ikusiko ditugu. 

Horren ondotik, goi klaustrora abiatuko gara. Ikusleen begirada zabaldu eta arte garaikidearen inguruko 
sentsibilitatea garatzen eta sustatzen saiatuko gara, galderen eta batez ere begirada eta hausnarketaren 
bitartez.

Irizpide guztiak onartu eta errespetatuko dira.

Kolorearekin eta erretratuarekin zerikusia duten lanak ikusiko ditugu: Amable Arias, Ruiz Balerdi, Zumeta, 
Zuriarrain... eta goiko pisuko Ortiz Echagüeren eta hainbat mendetako erretratuak. Aukeraketa hau gidaren 
arabera edota taldearen eskaera eta interesen arabera egingo da. 
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