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ERAKUSKETA ZURE KASA 

Erakusketa honetan, 50eko eta 60ko urteetan zehar bi 
euskal artista garrantzitsuen ibilbidera gerturatzeko eta 
beraien artelanak ezagutzeko aukera izango dugu. 

Ibilbidean gai ezberdinak jorratuko ditugu: gorputza eta 
formak, eskalak, geometria, dimentsioak, argia eta 
mugimendua.

Ongi etorri San Telmo Museora! 

OTEIZA CHILLIDA 
DIALOGOA 50EKO ETA 60KO URTEETAN

Jorge Eduardo

Erakusketa bisitatu aurretik ____

Museoan___________________    

Eskolan / Etxean_____________    



-2-

NORTZUK ZIREN?

LANDUKO DIREN GAIAK

BALIABIDEAK

Jorge Oteiza
( Orio, 1908 – Donostia, 2003 ) 

Orion jaio zen. Artista autodidakta 
izan zen, hau da, ez zuen 
formakuntza artistikorik jaso eta 
bere kabuz moldatu zen bere 
artelanak egiteko. 
Oteizak bere artelanetan argia, 
mugimendua, forma, materia, 
hutsunea eta betea landu zituen, 
besteak beste.   
60ko hamarkadan eskulturak 
egiteari utzi zion poesian, 
estetikan, arkitekturan, zineman, 
antropologian, hezkuntzan edo 
politikan jarduteko. 

Eduardo Chillida 
( Donostia, 1924-2002 )

Donostian jaio zen eta txikitatik 
marraztea eta objektu 
ezberdinak sortzea gustatzen 
zitzaion. Heldutan arkitektura 
ikasketak hasi zituen Madrilen 
baina ikasketak utzi eta ondoren 
eskultore izatea erabaki zuen 
Parisen zegoelarik. Chillidak 
material asko erabili zituen bere 
eskulturetan: buztina, egurra, 
altzairua, harria, hormigoia eta 
bada beste bat bere lanetan oso 
ugaria dena. Ba al dakizu zein 
den? Burdina. 

Museoko webgunean erakusketaren informazioa:
 
 www.santelmomuseoa.eus 
   
     Audiogida APP doan (android + IOS) 
     Erakusketaren eskuliburua (pdf) eta testuak (word)
     Elkarrizketa Javier González de Durana komisarioari
     Erakusketaren katalogoa
     Donostiako eskulturen atlasa 

Bi artista hauek Gaur taldeko kide eta euskal arte abstraktuaren 
sortzaileak izan ziren; materia, forma eta tamainarekin 
esperimentatzen zuten. Esate baterako, hutsunea eta betearen 
arteko elkarrizketak sortzen zituzten beraien artelanetan. 

Bi artistak

Nor da nor?

Dimentsioak

Geometriak

Eskalak

Gorputzak eta formak

Argia eta mugimendua
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BI ARTISTAK                              
Sarrera aretoa_                         

Topatu elkarren arteko 3 ezberdintasun eta marraztu 
ezazu zure gustokoena. 

-
-
-

 .................................................
 .................................................
 .................................................

Bi eskultura hauek oso ezberdinak dira: materia, kolorea,
forma eta tamaina. 

Materia:                             

Kolorea:

Forma:                             

Tamaina:

Jorge Oteiza
Laocoonte, 1955

Eduardo Chillida
Oyarak I, 1954

 .......................  .......................

 .......................

 .......................

 .......................

 .......................

 .......................

 .......................
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Jorge Oteiza
Mujer con niño mirando con temor al cielo, 1949

Eduardo Chillida
Torso, 1948

GORPUTZAK ETA FORMAK 

Zure gorputza erabiliz ( burua, besoak, hankak ...) 
sortu bakarkako edo taldeko eskultura bat.

Topatu eskultura hauek areto honetan eta bilatu bi 
berezitasun:

1.                             

2.

Artearen historian gorputzaren irudikapena gai garrantzitsua izan da 
beti. Oteiza eta Chillidaren artelanetan era oso ezberdinetan
irudikatzen da, gorputz osoak edo gorputz zatiak ikusiko ditugu.

Gorputza eta errepresentazioa aretoa_

 ..............................................

 ..............................................
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ESKALAK

Marraztu detailea :

Marraztu osotasuna :

Artistek tamaina ezberdinetan egiten dute lan, orokorrean 
lehenengo eskala txikian eta ondoren eskala handira eramaten 
dituzte artelanak. Batzuetan, artelan baten xehetasunak izaten dira 
eskala handian topatzen ditugunak edota alderantziz.

Humanismoa eta sakralitatea aretoa_

Behatu buru hau eta bila ezazu obra eta tamaina desberdinetan. 

Bilatu ezazu collage hau Arantzazuko ateetan.

 ..................................................................

Jorge Oteiza
Cabeza de Apóstol, 1942-53

Eduardo Chillida
Sin título, 1953
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GEOMETRIAK 

Diseinatu eskultura bat eta ondoren saia zaitez 
eskultura bat sortzen nahi duzun materialarekin. Dagoeneko konturatuko zinen erakusketa hau forma geometrikoz 

beteta dagoela.

Espazioa eta keinua aretoa_

Jorge Oteiza
Hilargia / La luna como luz movediza, 1957

Eduardo Chillida
Música de las esferas II, 1953

Zein forma geometriko ikusten dituzu gelan? 

1.                             

2.

3.

4.

Zenbat zirkulu daude ezkutuan eskultura hauetan? 

 .....................  .....................

Zirkulua 

 .......................

 .......................

 .......................
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Jorge Oteiza
Sin título, 1956-57

Eduardo Chillida
Sin título, 1953

Collage bat egin. 

Topatu eta behatu collage teknikarekin egindako bi artelanak.

Oteiza eta Chillida eskultoreak ziren, oso ongi menperatzen zuten 
3. dimentsioa. Horrez gain, beste diziplinak ere landu zituzten, esa-
te baterako, 2 dimentsiotan sortutako artelanak. 

Zer da Collage teknika ? Moztu eta itsatsiz sortutako konposizio bat. 

DIMENTSIOAK
Arrazionalismoa eta fabulazioa aretoa_
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Jorge Oteiza
Rotación espacial con la unidad Malévich abierta, 1957

Eduardo Chillida
Rumor de límites VII, 1968

ARGIA ETA MUGIMENDUA

 Mugitu zaitez eta esperimentatu forma eta argiarekin!  
 Marraztu zure gorputzarekin sortzen dituzun itzalak.

Behatu mugimendu adierazpena artelan hauetan. 
Nolakoa da?   

Eta nolakoak dira argi itzalak?

Erakusketan ditugun eskultura askok labirintoak dirudite. Bakoitzak 
bere nortasuna du: forma, mugimendu, argi eta itzalak kontuan
hartuta. Gainera goitik, behetik, albo batetik, etzanda, zutik... guztiz
ezberdin ikusten dira.  

 ....................................
 ....................................

 ....................................
 ....................................

 ....................................
 ....................................

 ....................................
 ....................................

Identitatea eta desberdintasuna aretoa_



Jorge Oteiza 
Macla abierta, 1957

Eduardo Chillida
Utsune, 1966-68

NOR DA NOR?

Ausartzen al zara artelan hauen egilea asmatzen?

Ibilbidearen bukaerara iritsi zara, orain Jorge Oteiza eta Eduardo 
Chillidaren artelanak ongi ezagutzen dituzu.

 ....................................
 ....................................

 ....................................
 ....................................

Zientzia eta intuizioa aretoa_

GUSTOKOA IZAN DUZU ERAKUSKETA?
 

Eskerrik asko etortzeagatik!  

Partekatu ezazu zure esperientzia 
erakusketa kanpoko bisita liburuan


