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ik hasi Udako Topaketa
Pedagogikoen laugarren edizioa
2003ko uztailaren 1, 2 eta 3an
ospatu genuen.
Guztira 30 ikastaro egin ziren, gai eta
arlo anitzen ingurukoak: teknologia
berrien ingurukoak, espresioa lantzekoak, hizkuntzen ingurukoak, gai espezifikoei buruzkoak,
zehar lerrokoak... eta urtero bezala ikastaro berriak ere
eskaini ziren, horien artean: “Artearen txokoa: Oteitza”.
Jorge OTEIZAren ibilbidea, prozesua eta lanak ezagutzearekin batera, hezkuntzari buruz zituen ideiak eta egindako ekarpenak aztertu ziren ikastaroan. Artista eta pentsalari euskaldunaren lanak duen garrantzia ikusirik, interesgarria iruditu zaigu ikastaroan landutakoa liburuxka
batean biltzea eta hedatzea. Noski, ikastaroan parte hartu
duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, beren lanei
esker izan baita posible esku artean duzuen material hau
argitaratzea.
Horrez gain, monografikoaren azken zatian Oteizaren
“Herri bakoitzeko haurrarentzako gizaki eredua” artikulua
gehitu dugu. Ubalde Merino doktorearen Psicología, Física
y Ecología libururako idatzi zuen aitzin-solasa da eta lehenengo aldiz euskaratua izan dena. Itzulpen lanetan jardun
den Jose Luis Padroni ere gure eskerrik zintzoenak.
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Estetika... zer da hori?

“Está sin proyectar entre nosotros la educación estética. Seguimos concibiendo la educación como plan técnico de oficios, en estrechos recintos de un saber particular o de una forma particular de ganar materialmente la vida. Que protegemos con una educación física complementaria. Pero no hay cálculo ni protección para la educación fundamental de una sensibilidad espiritual que precisamos para vivir en
común y dentro de nuestro tiempo”.
Quousque tandem...!

Josu TXAPARTEGI
Zarauzko Salbatore Mitxelena
ikastolako irakaslea

Oteizak, eskulturak egitearen
fasea amaitutzat eman zuelarik,
gizartearen zerbitzura jartzeko denbora heldu zitzaiola erabaki zuen
eta hortan ahalegindu zen handik
aurrera. Ahalegin hori kontaezinezko proiektu pedagogikoetara bideratuko zuen, bere asmoaren ildo
nagusia, artegintzaren bidez gehienbat, estetikaren eremutik haurra hezten eta hazten ahalegintzea
izan zelarik.
Gauza jakina da, estetikaren arlo
hori gaur eguneko hezkuntza plangintzetatik erabat desargetuta
dagoen elementu bat dela. Ez zuzenean ez trabeska, ez zaio jaramonik
egiten gaur egun Oteizaren iritziz
heziketaren oinarria izan beharko
lukeen estetikari. Apenas inork
teorizatzen duen horretaz. Gaurko
errealitatea hori izanik ere, Otei-
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zaren asmo sendoena estetikaren
ikuspegia haurrari eskaintzea izan
zela baieztatu beharra dago, horretan saiatu zen 60ko hamarkadatik
aurrera. Hots, estetikatik erator
daitezkeen pentsamenduak eta
jokamoldeak haurrari hurbiltzen.
Oteizak ez zuen lortu bere pentsamendu “pedagogikoak” ezagunak egitea. Artista, eskultore, kulturgizon edo jenio gisa gelditu da
gure artean, pedagogo baino. Ale
honetan euskaratuta argitaratzen
den Oteizak pedagogiari zuzenean
egindako emari honek orekatuko al
du gaur arte dagoen ezjakintasuna.
Bestalde, aipatzen ari garen estetika alor hau oso modu espezializatuan hartua izan da hezkuntzan.
Oteizak, alderantziz, gizakia ongi
formatzeko tresna oinarrizkotzat
hartu zuen. Biak errebindikatu

Udako Topaketa Pedagogikoak

nahi ditut lerro hauen bidez:
Oteiza pedagogoa eta estetika arloaren sarrera gure eskoletan.
Eta zer zen Oteizarentzat “estetika” delako lanabes preziatu hori?
Nire iritzia emango dut, gonbita
eginaz hezkuntza munduan mugitzen garen guztioi hontaz ere jarduteko.
1.- Estetikatik lantzen den ikuspegiak gizakiaren arazoak eta jakitateak globalki hartzen ditu, sintesiak egiteko gaitasuna landuz.
Eskoletan erabiltzen diren programa eta gai desberdinen seriazio formalaren aurrean, diziplina guztiak
elkarri begira jartzen ditu, zientziari bere arlo berezia aitortuz, baina
gizakiaren mundua osatzen duten
gainontzeko osagarriak ere garrantzi berarekin aztertuz.
2.- Estetika presente dagoen

heziketan, etika bera babestua
dagoela uler daiteke. Izan ere, gizakiaren arazoei erantzunak aurkitzen
saiatzen da, diziplina guztiak elkartzen diren ikusgunetik, gizaki konprometitu bat sortuz, sentsibilitate
berezi bat landu duen haurra eta
gaztea. Hemen sar daiteke, adibidez, Oteizak azpimarratu duen
haurraren imajinazio poetikoaren
hezi beharra, sentsibilitatearen
heziketa jarraitu baten bidez loratu beharko litzatekeena.
3.- Estetikari lotutako hezkuntzan trebatua izan den haurrak,
bere baitan dituen balio berezi
batzuk lehenesten ditu. Ikuspuntu
soziala eta modu zabalean ulertutako jarrerak, erlijiosoak zein politikoak, barneratzen ditu: egia, askatasuna, justizia eta ausardia, besteak beste, bizitzarako oinarrizko
baliotzat bezala hartuz. Munduarekiko sentsibilitate berri bat lantzearekin lotzen du Oteizak puntu hau.
4.- Estetikaren ikusmolde horrek, bizimoduan azaltzen zaizkigun oinarrizko hainbat norabide
bereganatzen ditu, elkarrekin eta
batera soluzionatzeko apustua eginez: interes partikularra eta orokorra, hurbil dagoena eta ezezaguna
egiten zaiguna, une honetan gertatzen ari dena eta iraganean eta etorkizunean gertatu dena edo gerta
daitekeena, ikusten dena eta ezkutuan dagoena, konkretua eta abstraktua, naturari dagokiona eta
espirituaren eremua... zentzu honetan da globala estetikak eskaintzen
duen ikusmoldea.
5.- Oteizaren estetika ulertzeko
era honek heziketa “esnatua” eskatzen du. Haurrari etengabe eta
hainbat gunetatik eragingo diona,
maitekiro baina zuhur galdera
askoren aurrean ipiniko duena,

bere atentzio eta kontzentrazio gaitasuna haziko duena, bere sormen
ahalmena piztu eta sendotuko
duena (“utzi haurrari bere gauzak
sortzen ari den jolasean”), hezitzaileak kalkulatutako arrisku mugatuan, haurrak defentsarako fakultateak trebatuko dituena, barrutik
indartuko duen nortasun berezi bat
eraikiz, egunero hobetzen eta onerako aldatzen irakatsiko diona...

Oteizaren plangintza hori guztia
oso urruti gelditzen da sarritan
entzuten den “gutxienez haurrak
diren bitartean zoriontsuak izan
daitezela, gero ere nahiko arazoak
izango dituzte eta...” hartatik.
Jarrai daiteke, baina aurreko
horiek aski dira pedagogia ibilera
berritu bati bidea emateko, ez baitago guztia esanda, ez eta heziketa
munduan ere.

“Las ciencias son muy científicas, pero en vuestra intimidad encontráis que os falta algo en ellas que os proporcione unidad y sentido a
vuestra sensibilidad humana de comportamiento”.
Oteizak, 1965an Bartzelonan esana ikasle
euskaldunekin
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Oteiza: irakaslearen konpromisoa heziketa estetikoan

Jaione APALATEGI
NUPeko irakaslea
Jorge Oteiza Fundazio Museoko kidea
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1. Ezinbesteko zehaztapenak
Jorge Oteizaren erantzukizun
sozialaren ideia, praktika eta adigaia, ezin dira bereizi bere bizitza
partikularrean eduki zuen jokabidetik. Gauza bera islatzen da bere
ikerketa aberats guztiaren azpian,
eta nola ez, bere harrigarrizko
eskulturgintza oparoan. Errealitate
honekin ere egiten dugu topo:
antropologia, olerkia, filologia,
pedagogia eta politika egintzetan
utzitako idatzi eta ekarpenetan
murgiltzerakoan. Baita ere berak
martxan jarritako hainbat eta hainbat mintegi, lantegi, eztabaida
talde, lan talde, ikerketa talde eta
antzeko sailetan; Hego Amerikan,
Euskal Herrian eta Espainiako estatuan barna eskaini zituen ehunka
hitzalditan, egunkari-irrati-telebistetako elkarrizketa zein grabaketa
marduletan osotasuna dario, oreka
ere bai. Eta hori guztia gogoratzea
gutxi balitz, ezin gara ahaztu berak
bereak bakarrik zituen beste
dohain batzuez ere: eskuzabala zen
ezagunekin eta ezezagunekin, bai
materialki eta bai espiritualki;
adiskidetasuna maite zuen, baina
ez zuen atzera egiten berarekin
gozatzeko edo haserretzeko; pertsonengan sinesten zuen, eta horrexegatik, emozionatuta edo lur-jota
geratzen zen hainbat erantzukizunen aurrean lagunek “porrot” egiten ziotenean, salaketa gogorrak
egin eta gero, poliki-poliki, lasaitzen joaten zen arte… Aldiro, edonorekin zein edonongoekin harremanak egiteko zuen gaitasuna
aitzakiatzat hartuta, gogoko zuen
pertsonekin esperimentatzea, azken
batean bere ikerketa, artea eta saiakera guztiek estetika baitzuten

aitzakia; hau da, berak dioenez,
“munduan giza lekua zein den”
ulertzea, gero, handik datorrenari
egoki erantzuten jakiteko eta gizatasunaren izatetik jokatzen jarraitzeko. Jorge Oteiza gizon ikaragarria zen, zentzu guztietan. Eskerrik
asko zuri, Jorge, aurrekoen berri
dagoena eta datorrenari erantzuteko bide sendoa eraiki diguzulako.
Ea gu gai garen, bederen, bide hori
mantentzeko, nahiz eta ibiltari
gutxiegi pasa bertatik.
Jorge Oteizaren erantzukizun
sozialaren ideia, adigaia edo praktika, zein bere bizitza partikularreko
jokabidea ezin dira bereizi bere
ikerketa eta lan artistikotik, zein
idatzietatik eta hitzaldien lan
eskergatik. Bere lan oparo guztiari
osotasuna dario, oreka ere bai.
Eskulturan nabarmenki eta artearen munduan bereziki murgildurik, edozein kulturaren muina, euskaldunarena zio eta aitzakia hartuz,
atzemateko bitartekoen aurkikun-

tzan saiatu zen Jorge Oteiza bere
lan guztien bitartez, bere bizitza
ere horretarako erabiliz. Gizadiak
berezkoak dituen hastapen, sinesmen, lege, kezka, beldur, poz…
guztiek kulturaren barrutia osatzen
dute eta horietako bakar bat arriskuan jartzen denean, kultura bera
dago arriskuan. Hori gerta ez
dadin, gizakiak, bere bilakaera historikoan, etengabe eraldatzen joan
behar du, baina aldaketetara egokitzen ikasi beharko du. Oteizak bere
egin zuen kezka hori, eta bere euskalduntasunetik, formula orokorrak bilatzeari ekin zion; gizakia
zapaltzen edo azpigaratzen duen
errealitatea bera atzeman eta suspertzea izan zuen helburu nagusi.

2. Hiztegi bereziaren
beharra
Oteizaren lan guztiak ezin dira
ulertu berak landu zituen zenbait
hitzen esanahia ulertu gabe, hots:

HIZTEGI BEREZIA
ESPERIENTZIA ESTETIKOA
ESTETIKA FUNTZIONALA
ARAU ESTETIKOAK ETA SORKUNTZA ARAUAK
HEZIKETA ESTETIKOA
HUTSA
METODO AKTIBOA
BIOLOGIA ESPAZIALA
ALDAKETEN LEGEA
ALDAKETEN LEGE BIKOITZA
ALDAKETARAKO GAITASUNA /GAITASUN EZA
HIZKUNTZA ARTIFIZIALAK, NATURALAK ETA ALDARAZTEKOAK
KOMUNIKAZIOAREN EREMUA
PARTAIDETZA
SORMEN JARDUERA
SORMENAREN PROIEKZIOA
GIZAKI (GIZON) BERRIAREN FABRIKAZIOA
ARTE GARAIKIDEA

(...)
(1. IRUDIA)

Jaione Apalategi, 2003
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3. Haurraren, eskolaren eta heziketaren manupe eta zeregin estetikoak
Aipatu hiztegia menderatzea
nahitaezko baldintza da Oteizak
egin dituen obrak eta garatu duen
pentsamenduaren izaera ulertzeko;
eta baita bere esperientzia estetikoa
eta “hezkuntzaren, haurraren eta
hezitzailearen” artean dauden
harreman estuei eta egindako ekarpenei begiratu nahi izanez gero ere.
Hiru errealitatez (haurra, eskola eta
heziketa) osatzen den esperientzia
estetiko horren menderatzea, bakoitzak garatu behar dituen egiteko
berezien baitan mugatuko da. Izan
ere, garaien arabera, aipatu hirukoari helmuga berriak sortzen zaizkio, eta horri aurre zeregin modu
bakarra esperientzia estetiko sendo
bat garatzea da; horrela, etengabe
egokitzen joateko tresneria eskuratzeko gai izango gara.
Baieztapen horrek, gehienetan,
gizartean egituratuta agertzen
diren alor askoren aurka egotera
eraman zuen Oteiza. Hezkuntza
“ofizialaren” eremua zen horietako
bat. Oteizaren ustez, bere garaian
aztertu zituen eskolek oro har, eta
euskal lurraldean zeudenek espresuki, heziketarako erabiltzen zituzten edukiak zein irakasleek jasotzen zuten prestakuntza erabat
desegokiak ziren gure haurren
heziketa beharrei erantzuteko.
Hezkuntzaren antolaketa oker
horrek ez du euskal kultura garatzeko eta eraberritzeko balio, bere
esanetan. Ikasgai guztiak “indarrean jarri beharreko agindu” moduan
eskaintzen zirela zioen, eta ez “errealitatera hurbiltzeko ariketa” bezala.
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Diogunaren garrantzia antzemateko, oraintxe dela hiru bat urte
UNESCOk (2000) “Europako
Hezkuntza Sistemen etorkizuneko
helburu zehatzak” izenburua daraman txostenean zioena ezagutu
besterik ez dago hezkuntzaren eragileek aurre egin beharko dieten
gaiei buruz eta horretarako beharko
duten heziketa iraunkorraren ildoez ari denean. Oteizak bere garairako aurreikusi zituen.
Ubalde doktore irakasleak
1973an argitaraturiko Psicología,
Física y Ecología liburuko gibelsolasa idazteko eskatu zionean
Jorge Oteizari, berak kontatu zigunez, gogo onez hartu zion enkargua. Izan ere, besteak beste, “haurraren heziketa estetikoaren inguruan” ordurako eginak zituen
gogoetak eta esperientzien ondorioak argitaratzeko aitzakia egokia
zela iruditu zitzaion. Hori dela eta,
harreman handia sortu zen bien
artean, eta Altzuzako Jorge Oteiza
Fundazio Museoko artxibategian
agertzen diren eskutitzak dira diogunaren adierazleak. Nonbait,
Jorgek esan zidanez, bien arteko
hartu-eman teoriko-praktikoak
Ubalde Merino sartaldeko kulturan
“gehiegi” murgildu zen arte iraun
zuen. Jorge Oteiza mendebaldeko
kulturaren izatean baitzegoen interesatua buru-belarri.
Azpimarragarria dela uste dugu
Ubalde jauna sendagilea, neurologoa eta psikiatra zela gogoratzea,
eta ondoko tituluak eta karguak
zituen garai hartan: Bartzelonako
Pedro y Pons Unibertsitateko irakaslea zen, Patologia Medikoko
Katedran, eta Psikiatria eta Medikuntza Psikosomatikoko Departamentuko lankide zientifikoa, eta
Real Sociedad Española de Historia

Udako Topaketa Pedagogikoak

Natural erakundeko eta Liga
Española de la Higiene Mental
arloko Psikologia irakaslea.
Ubaldek izugarri miresten zuen
Oteizaren jenioa, eta bereziki asko
erakartzen zuten honako gaiei
buruz egindako ekarpenek:
a) Aldaketen legea, giza jokabideari ezarririko biologia espaziala
edo aldaketen lege bikoitza izenekoa.
Horri esker, gizakiak zituen gaitasunak eta ezgaitasunak nabarmen
zitezkeen.
2. Gizakien bizitzarekin zerikusia
zuen estetikaren teoria eta bere ezarpena.
Jorge Oteizak bidali zion lanaren
izenburua hauxe izan zen: “Un
modelo de hombre para el niño de
cada país”. Lan hori aztertuz gero,
esan daiteke Oteizaren abiapuntua
Ubalderen liburukoarenetik oso
bestelakoa zela, eta Jorgek esan
zigunez, ez onartzekotan egon
omen zen. Izan ere, Oteiza ez zetorren bat liburuan jasotako orientabideekin, Ubalderen lanean haurra
errespetu zientifiko gehiegiz hartzen zelakoan baitzegoen. Hala
jakinarazi zion berari, baina hala
eta guztiz ere, haurrari eta heziketari buruz Oteizak agertzen zituen
ideiak asko interesatu zitzaizkion
Ubalderi eta oso-osorik argitaratu
zuen bere lana.
Ubaldek zioen gizakia “bere adin
guztietan eta, sakonean, espeziearen sorreratik hasita, mundu fisikoaren zati zela”, eta beraz, “munduan agintzen duten lege fisiko
guztiek erabateko eragina zutela
gizakiaren edukian”. Halaber,
baieztatzen zuen “gizabanako bakoitzaren bizitzaren hasiera menpekoa eta ziurtasunik gabekoa dela,
eta haren ikaskuntza bizi den kulturako taldean egiten dela (familia,

eskola, gizartea), zeinak jada balioetsita dauden “datuak” emanen
dizkion”.

4. Oteizaren pentsamenduaren eta esperientzia estetikoen oinarri teorikoak
Gizakiak “aldaketak” eragiteko
dituen gaitasunak zein ezintasunak
eta gizakiaren “jokabidean” eragiteko ezarri behar den aldaketen legea
edo biologia espaziala zertan den
agertzen ahalegindu ginen aurreko
lan batean (Apalategi, M.J. 1996
–gaztelaniaz–, 2000 –euskaraz–).
Oraingoan, gure ahalegina Jorge
Oteizak sortu zituen teoriak, ikerketak eta esperientzia estetikoak
azaltzea izango da, eskolako ingurunean ezartzen den hezkuntza
fenomenoa irakaslearen heziketa
manupetik aztertzeko eta eraberritzeko asmoz.
Estetika bakarra dagoela defendatzen du Oteizak. Eta zer da
Estetika? Jorge Oteizarentzat aski
da Estetika hitza aipatzea, giza
jakitatearen lekuaz ari garela jakiteko, hots, bizitzan fabrikaturiko
giza jakitateaz ari garela ulertzeko
(Ubalde, 1973:135).
Eta giza jakitearen lekua zernolakoa den jakiteko, giza talde
bakoitzak ikerketa estetiko zehatzak
burutu behar dituela esaten du
Oteizak. Ideia horiek ondoko irudian azaltzen saiatuko gara. Honela
zioen berak:
Gure ustez, Jorge Oteizak de-

ESTETIKA
= GIZA JAKITEAREN POSTUA
=BIZITZAN FABRIKATURIKO GIZA JAKITEA
IKERKETA
= HERRI BAKOITZARENTZAT MAMI-MAMIZKOA
DEN JOKABIDE
SENTIBERATSUA BERRESKURATU ETA BERRITU DEZAKETEN ESTETIKAZKO IKERKETA MOTA EGOKIAK
Jaione Apalategi, 1996

(2. IRUDIA)

fendatutako Estetika, Jan Christian
Smuts-ek (1870-1950) erabili zuen
“Estetika Funtzionalaren” antzekoa
da, hau da, Estetika Linguistikoaren ikuspegi holistiko bat
(Apalategi, 1994:178-281). Ikuspegi holistiko honen:
a) helburua,
giza taldeari agertzen zaizkion
arazoak ebaztea da,
b) balioa,
aztertutako arazoaren prozesua
sintesi sortzailetzat erabiltzea da,
d) xedea,
gizabanakoei zein taldeei agertzen zaizkien arazo “orokorren”
aurrean konponbideak aurkitzea
da.
Kurt Goldsteinen ikerketa estetikoak, beranduago, arazo “zehatzen” bidetik joko du. Bi uste
holistiko horien funtsezko berdintasuna errealitate guztiak osotasun
baten antzera hartu behar direla
ulertzea da; lehenbizikoek “guztia”
egitura baten moduan ikusten
dute; bigarrenek, ordea, errealitatean “elementuak edo atalak” bereizten dituzte.

Une honetan oso bidezkoa eta
gogokoa zaigu Oteizaren lanen
sakonean beti nazioarte mailako
alderaketa analisi bat zegoela aldarrikatzea. Oso ongi informatuta
egoten zela esan nahi dugu, garaiko
jakintzaren iturriak aurkitzen bazekiela, alegia. Eta bistan da bere
jakin-mina hain handia, originala
eta irudimentsua zenez, ez zela
txantxetan ibiltzen bere tesiak azaltzerakoan. Bere aldarte bereziarekin aditzera eman nahi zuena jatorrizko euskal tankeraren aldarrikapena zen, bere izate partikularretik,
noski! Izan ere, gogoan hartu behar
dugu, Oteizak, aparteko artista eta
jakitun gehienek bezalaxe, bere
bizia erabiltzen zuela burutzen
zituen ikerketen esperimentaziorako, eta ikerketa horien xedea, giza
taldeek oro har eta euskaldunek
espresuki beren bizitzaren bidez
jorratzen zuten tokia nolakoa zen
aurkitzea zen. Horrexegatik zioen,
aztergai baten garrantzia ez zegoela
aukeratzen zen gaian, baizik eta
ematen zitzaion egituran. Ikerketa
on baten lehenengo baldintza “egitura” sendo bat aurkitzea dela
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defendatzen zuen, eta hortik datorren bigarren baldintza, ikergaiaren
“jatorria” aztertzea dela. Oraina
deserosoa, kaltegarria eta etorkizunik gabekoa izan daiteke, jatorria
ulertzen eta barneratzen ez bada.
Giza talde bat desagertu ez dadin,
aldiro, dagokion munduari aurre
egiten berrikasi behar du, eta
horretarako, bizitzaren edozein arlo
aztergai hartuta ere, ezinbestekoa
da talde bakoitzak bere nortasun
tankeratik erantzuten jakitea, eta
jatorrizko erreferentziek soilik
lagunduko dute gaurkotasunari
norberaren izateko eratik egoki
erantzuten.
Nik neronek, Oteizaren lanetan
jakitun agertzen direnengandik
askotan entzun dut, gehienetan
Jorge Oteiza inongo oinarri zientifikorik gabe aritzen zela “edozertaz” hitz egiten, bere ekarpen
gehienak bat-batekoak, gogoeta
gabekoak eta metodologian oinarrituak zirela eta abar. Baina baieztapen horiek zer metodologia zientifikotan oinarritzen dira? Gauza
bat da berak zioenarekin bat ez
etortzea, eta beste bat Oteizak
defendatutakoarekin bat ez zetorrela esatea oinarri zientifikorik ez
zuelako.
Bestalde, Oteizaren ekarpen
gehienak mugimendu sozialak sortzeraino iristen zirela gogoratuko
dugu, gizarte soilaren barneraino
iristen baitziren, eta hori ez da iritzi bat, gertaera frogagarri bat baizik.
Bukatzeko beraz, azpimarratu
nahi genuke Oteizak bere mendean
gertatzen ari zena oso ongi ezagutzen zuela, baina XX. mendea bera,
ezin daiteke ulertu Jorge Oteizak
Artearen alorretik Giza eta Gizarte
Zientziei egin dizkien ekarpenak
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ezagutu gabe. Bere garaiari erantzun zion, etorkizuna aurreikusiz.

5. Oteizaren ikerketa
estetikoa hezkuntzan
5.1. Zer da hezkuntzaren
teoria?
Hezkuntza, giza taldearen sorrera
unetik berberetik agertzen den
errealitate zabala eta nahasia da, eta
Osasuna bezalaxe, gizakiak arretaz
zaindu duena. Bere ibilaldi luzean,
bistan da giza taldeari beharrak
aldatu ahala Hezkuntza, heziketaren aurrean, erantzun eta egokitzapen berriak aurkitzen saiatu dela.
Eta Osasunaren auzia Medikuntzaren ezagutza eta ikerketen bitartez Osasun Zientzietan bilakatzen
hasi zen bezala, Hezkuntza gertakaria Hezkuntza Teoriaren beharrean aurkitu da, berea duen Pedagogia zientziaren laguntzaz. Hezkuntzak, heziketak, irakaskuntzak
eta irakaslearen eremuak betidanik
errealitate bakar bat osatu dute,
elkarri lotuta egon dira eta ikastetxeak sortu eta antolatu aurretik
garatu dira.
Hezkuntza, irakaskuntzaren ikuspegi formal eta sistematikotik ulertuta (Huarte de San Juan, 2002;

Estebaranz, 1994: 77-142), hezkuntzaren teoria baten ideiaren
inguruan gara daiteke (Sanvisens,
1987: 39-54).
Egungo ikastetxeetan erronka
nagusia kalitatezko heziketa on bat
eskaintzea dela esaten ohi da, baina
horretarako hezkuntzaren teoria
baten laguntza eta erreferentzia
behar da, non oinarritu ahal izateko,
bere zeregina hezkuntza gertakariarekin zerikusia duen guztiaren
jakintza objektibo eta erabilgarria
eskaintzea izango den; beste edozein
zientziarekin gertatzen den antzera.
Jorge Oteizaren ikuspegiari
jarraituz gero, hezkuntzaren teoria
ezagutza zientifiko sendo bat izatera iristeko, hezkuntza gertakariak
pertsona eredu bat izan behar du
oinarritzat garai edo une eta bilakaera bakoitzean, eta ez irakaskuntza
eredu bat. Hara berriro ere, hezkuntza teoriaren ikerketarako eskaintzen digun berrikuntza.
Pertsona ereduak irakaskuntza
eredua biltzen du, eta alderantziz
ere gerta daiteke; baina hartara,
pertsona eredua bitarteko gisa eta
ez xede gisa hartzeko arriskua dago.
Hezkuntzaren eta heziketaren
inguruko ikerketek ondorio honetara eraman zuten Oteiza:

…“aberri bakoitzak,
bere haurrentzako,
une historiko bakoitzean,
gizaki eredu bat behar du,
eta ez haur eredu bat”.
Jaione Apalategi, 1996
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5.2. Nor da haurra?
Pertsona eredua edozein hezkuntza teoriaren funtsa baldin bada,
heziketa prozesu bat diseinatu eta
martxan jarri aurretik, lehenengo
eta behin haurra nor den jakin
beharko da. Galdera horri erantzuteko, Oteizaren ekarpena ondorengo irudian jaso dugu:

tzetik dakarren “heldu inkontzientea” edo bere jatorrizko herriak
eskainiko dizkion ezagutzen multzoa; eta bestetik, “heldu kontzientearen” edo oraina hobetzeko trebatuko duten jakintzaren eta aukeren
garatzea.
Oteizak ez du behin ere ahazten
jatorriaren ikerketa eremua.

HAURRA=
mekanismo biologiko
miragarria eta bat-batekoa,
animalia txiki laburra,
bi mugen artean dagoena:
A)
lehengo herria= heldu inkontzientea
B)
oraina hobetzeko aukera=
heldu kontzientea=gizaki berria…
Jaione Apalategi, 2003

XX. mendean haurraren inguruan egindako ikerketa psikologikoen eta pedagogikoen berri
bazuen Jorgek, eta baita abian
jarritako hainbat eskolen lanen
berri ere, hala nola: Freinet, Steiner,
Montessori, Neill, Piaget, Gessel,
Wallon, Rogers, 1930ko Eskola
Berriaren mugimendua, Sobiet
Batasuneko Eskolaurreko irakaskuntzaren egitaraua eta horren eragina Amerikan eta Europan eta
abar. Guztia ezagutu ondoren,
ondorio nagusi batera iritsi zen
Oteiza, hots: haurra biologiak eratutako bat-bateko gaitasuna duen
animalia txikitzat hartu behar zela,
non bere egitekoa bi mugaren artean garatzen den: alde batetik, jaio-

(4.IRUDIA)

Beraz, “giza, haur edo irakaskuntza ereduaz” arduratzerakoan, egin
behar den lehen gogoeta zer “pertsona eredu” dagoen jokoan da,
guztien oinarrian gauza bera delako, hain zuzen ere. Horren arabera,
garai bakoitzak pertsona eredu
ezberdin bat goraipatzen duenez,
hezkuntza teoria bakoitzaren atzetik giza, haur eta irakaskuntza ereduaren bilakaera ezberdina egoten
dela uler daiteke.
Besteak beste, esan daiteke
Oteizak hezkuntzaren eta haurraren heziketaren inguruan eskaini
zituen gogoeta eta saio esperimentalak garaiko pedagogo, soziologo,
psikologo, filosofo, mediku eta psikiatra, artista edo bestelako zien-

tzialari entzutetsuen eztabaiden
parekoak izan zirela. Berriro ere,
bere mendean galant agertzen da
Oteiza. Hona hemen hezkuntzaren
teoriari eta eskolari eskatzen zaizkion berrikuntzak eta egokitzapenak haurraren heziketa antolatzeko
orduan:
* Haurraren psikologian egindako aurrerapenetan sakontzea.
* Irakaskuntzak (eskola-maisumaistra-curriculuma) haurraren
garapenean duen zeregina aztertzea.
* Jakintzak eta sentimenduek,
arrazionalitateak eta emozioek haurrarengan duten eragina bereiztea
eta menderatzea. Taldean jaio eta
bertan bizitzeko bizitasuna, afektibitatea eta pentsatzeko ahalmena
dakarren izakia da haurra. Ulertu
behar dena horien arteko harremana da, hots, pentsamendua gizakiaren ezaugarri nagusia denez, haurtzarotik hasi behar da berau garatzen, baina horretarako, lehenengo
eta behin, haurrari bere-bereak
dituen sentimenduak adierazten
eta erabiltzen irakatsi eta utzi
beharko zaio, pentsamenduaren
ahalmena sentimenduen menpe
baitago, eta ez alderantziz.
* Haurraren ekintza eta autoadierazpen beharrak sorkuntzarekin
alderatzea. Zer-nolako irakaspen
edo metodo ezarri eskolan?
XIX. mendearen bukaeran hasi
eta 1935 arte eta 1935etik gaurdaino bereiz ditzakegun bi garai
horietan, Europaren bihotzean
pedagogian ekarpen garrantzitsuak
izan ziren, eta batzuen teoriak
eskola publikoetako edo pribatuetako pedagogia bihurtzeraino iritsi
ziren: Freinet-enak, Montessorirenak, Steinner-enak eta Neillenak, besteak beste. Teoria eta egi-
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tasmo horiek guztiek berebiziko
pisua izan zuten eta dute geroztik
(nahiz eta partikularki uste dugun
egun “eskolaren erakundetze ofizialak” hartu duen erantzukizunak ez
dituela islatzen eta behar adina
gogora ekartzen oinarrian dituen
hezkuntzaren ikerlari horien ekarpenak…), gizarte baten garapenean
hezkuntzak duen garrantzia aitortzeko.
Bestalde, hezkuntzaz kezkatu
diren askorekin bat eginez, gogoeta bat jarriko dugu agerian, hau da:
haurraren psikologian eta soziologian egin diren aurrerapen sakonekin alderatuz gero, zergatik aurreratu du hain gutxi hezkuntzaren
teoriak bere alorretan? Gure ustez,
lehen gorago aipatu dugunak zerikusia du honekin, hots, irakaskuntza publikoa estatuen menpe egotearekin. Hezkuntza Ministerioak
sortzen dira eta horiek, zoritxarrez,
hezkuntzaren teoria corpus baten
faltagatik, Ministerioko hezkuntza
ikuskarien eta eskoletako irakasleen ohitura eta enpirismo hutsera
mugatuta geratzen dira, eta funtzionarioen ideologiak eta botereak
teoriaren lekua hartzen dute.
Egoera suntsigarri hori, adibidez,
biziki salatu zuen 1939an Lucien
Fevre-k, esanez bortxakeria zegoela
pedagogian egiten zen enpirismoan, ikerketa psikologikoetan eta
soziologikoetan egiten ziren ikerketekin alderatuz. Horren arrazoia,
dudarik gabe, hezkuntzak islatzen
duen gizartearen izate korapilatsuan aurkitu behar da, noski, non
hezkuntza bera bitarteko bilakatzen den gizartearen errealitate
zabal horren barnean. Baina hori
gainditzeko, medikuntza zientziak
Osasun Ministerioarekiko lortu
duen bezala, ikerkuntza eta ezagu-
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tza medikoen eremuak alde batetik
joan behar du, burujabetasunez,
estatuaren diru publikoaren laguntzarekin, eta Ministerioaren zeregina aurrerapen guztien jabekuntza
teknikoak ezagutzera mugatu
behar da, gizarteak dituen osasun
beharren aurrean erabaki eta ezarpen hoberenak egiten jakiteko.
Hala, bukatzeko, Piagetek (1969,
1974) eskoletako funtzionarioei
buruz zioena ekarriko dugu gogora, zeina gaur egun itunpeko eskola gehienetara ere iritsi den: agerian
uzten dute ez daukatela hezkuntzaren hastapenetan eta ezarpenean
erabakiak hartzeko eskumenik;
aldiz, Hezkuntza Ministerioaren
menpe agertzen dira. Hor nabaria
da unibertsitate eta ikerketa zentroen hutsunea, ez baitute lortu
hezkuntzaren teoria inpartzial eta
objektibo bat eraikitzea eta bere
autoritateak hezkuntza printzipioak eta datuak autoritate zientifiko
batetik bideratu ditu. Bien bitartean, irtenbide bakarra enpirismoa
eta ohikuntza erabiltzea zen.
Azken batean, XX. mende osoan
inoiz ez bezala hitz egin zen hezkuntzaz, ikerketen, teoria pedagogikoen, bai esperientzia praktikoen
eremuetan. Ikastola aipatu mendearen eta hiru ibilbide horien inguruan hezurmamitzen dela aitortu
behar da, eta ez hori soilik, baizik
eta errealitate sendo bat izatera iritsi dela, giza mugimendu bat izatera ailegatu delako, hain zuzen ere.
Ikastolaren sorreran, nola ez, Jorge
Oteiza agertzen zaigu (Apalategi,
1996). Dena den, artearen munduan
ez bezala, Oteizak, heziketaren inguruan egin zituen ekarpenak ez ziren
mugimendu izatera iritsi. Batek daki
zer gerta daiteken aurrerantzean.
Halaber, XX. mendean haurre-
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kin eta gazteekin abian jarri ziren
esperientzia zientifiko guztiekiko
mesfidantza handia zuen Oteizak,
bere ustez “itxaropenerako zirrikiturik ez baitute uzten”, hots:
* “kultur eta arte egitateen errealitate historikoa ukatzen dute...
pertsonarengandik berarengandik
hasita,
* espiritualki gizakiari bere
hasierako nortasuna, bizitzarako
barrukoena duena, kendu diote”
eta hori guztia gutxi balitz,
* gizakia homogeneizatzea, merkeagoa egitea, kontsumorako
objektu bat izatea lortu dute”.
Azken batean, Oteizak uste du
potentzialki gehiago dagoela gizakia haurrarengan helduarengan
baino; eta hala ere, haurrari buruzko egungo tratamendu zientifikoak
osatugabeak direla pentsatzen du,
haurraren normaltasunari buruzko
ideia abstraktu faltsu batetik abiatzen direlako, ustezko profil bat
defendatuz: “haur zuria, hutsa, abstraktua... suitzarra, guria, gozoa,
disolbagarria… jan daitekeena...
mintegikoa… gizajalea” (Ubalde,
1973: 131). Jokaera hori hedatuta
dago mendebaldeko kulturako hezkuntza sistemetan (Fullat, 1994);
horren ondorioz, honelako haurrak
sortzen dira: sekula hasi eta ongi
egiten bukatzen ez diren haur artifizialak. Kasu horietan haurtzaroak
gehiegi irauten du eta nerabezaro
amaigabea sortzen du, gaztaroa
beranduegi ernaltzen du eta heldutasuna azaltzea zailtzen du.
Jorge Oteizak esaten du haurrak
hazkuntza borrokalaria, jostetazkoa, lehiakorra behar duela; bere
garapen sentimentalaren hasieratik
bertatik sentitu behar du eta sentitzen ikasi behar du pentsatu baino
lehen...; haurrak gure kanpoko

errealitateko natura estetikoa jostailu kultural gisa bizitzen ikasi
behar du, eta hartara, betiko balioko dion tresna emozional bat lortuko du, kulturaren izate aktiboari
primeran egokitzen jakingo duena.
Hasitakoarekin jarraituz, Jorge
Oteizak artearen bitartez landu
zuen esperientzia estetikotik, haurraren heziketa on bat lortzeko zer
egin behar den azaltzen jarraituko
dugu.

6. Hezkuntzaren metodoak eta irakasleen
heziketa estetikoa
Haurraren heziketarako aurreratuenak ziren metodoak egiaztatu
nahian egin zituen hainbat saiakuntzatan zera aurkitu zuen: haurraren heziketarako egokienak
diren metodoak, artistak erabiltzen
dituen bitartekoetatik hurbil daudela eta, beraz, indarrean zeudenak
ez zirela onak haurraren sormena
eta emozioen mundua esnatzeko,
metodo horiek ez baitzuten pedagogikoki sakontzen sormen jardueraren izaera eta proiekzioa, eta
beraz, errotik aldatzeko garaia
heldu zela zioen. Baina hori aurrera
eramateko modu bakarra, lehenbailehen aurkitu beharreko konponbidea, zera zen: beharrezkoa zen jakitea “nola fabrikatzen den gizaki
berria”. Eta Oteizaren ustez, galdera horren erantzuna arte garaikidean aurkitu behar da, baina “egungo
artistek” (Ubalde,1973) ez dute
aurkitu nahi.
Galdera horren atzean zer dagoen jakiteko, Oteizak dio erantzuna
Estetikan bilatu behar dela. Lehen
aipatu dugunez, Estetika bakarra
dagoela esango du Oteizak, eta aski
dela Estetika esatea, giza jakitatea-

ren gizaki lekuaz ari garela jakiteko, hau da, bizitzan fabrikaturiko
giza jakitateaz ari garela, alegia
(Ubalde, 1973: 135). Baina hori
aurrera eramateko, 2. irudian agertu dugun estetikazko ikerketak burutzea ezinbestekoa da.
Jorge Oteizaren artelan eta teoria
guztiaren funtsezko helburuetako
bat ondoko hau izan dela ulertu
behar dugu: “... artistak konprometitzea, alde batetik arte garaikidearen esperientziak gazteen kezka
politikoan integratzen, eta bestetik
haurren eta gazteen hezitzaileen
hezkuntza estetikoan aktiboki eta
zuzenean laguntzen… ” (Ubalde,
1973: 124).
Helburu hori lortzeko, Oteizak
bere aldaketen legea eskaintzen du:
“jokabide esperimentalaren operadore bifasiko baten gisara funtzionatzen duena, adierazpenaren
mutazioetarako logika baten
modura” (Ubalde, 1973: 125).
Aldaketen legea hezkuntzaren alorrera eramateak zera esan nahi du:
hezitzaileak etengabe azaltzen zaizkion arazoei konponbidea topatzeko prozedura sistematiko eta jarraitu bat izango duela esku artean,
baina hori lortzeko, hezitzaileak,
bere prestaketa garaian, nahitaez,
funtsezkoak diren zenbait edukiren
prestakuntza jaso beharko du:
1. Hezkuntza garaikidearen
berezko atal eta eginkizunen funts
zientifikoa (Capitan, 1986; Speck
eta Wehle, 1981; Husen eta
Postlethwaite, 1989-1993; Fullat,
1994).
2. Hizkuntza ezberdinen arteko
harremanak ulertu, bereizi eta trebatu; hots, berezkoak edo naturalak, asmatuak edo artifizialak eta
alderagarriak edo konparatuak
esperimentatuz, alegia. Oteizak

dio, heziketa mota hori jaso ahal
izateko, bere aldaketen legea erabiltzea nahikoa dela, baina oso
garrantzitsua dela lege hori osatzen
duten bi une bereiztea:
a) “Ahurra” (konkaboa): une
honetan hezitzaileak dakiena argitan jarri eta esan behar du, dakienarekin burutu behar du bere
“obra”, hots, irakaskuntza prozesua.
b) “Ganbila” (konbexua): une
honek ikaslearen esku-hartze zuzena eskatzen du; haurra da hemen
erabakigarria, hezitzaileak burutu
eta abian jarri nahi duen “norabide
bakarreko” irakaskuntza prozesuak
prest egon behar du ikasleak “desitxuratzeko eta eztabaidatzeko”,
hezkuntza zabalagoa eta hartzaileagoa egiteko asmoz eta benetako
parte-hartze sortzailea eraginez.
Orduan soilik emango baita bi
norabideez osatutakoa izan behar
duen “irakaskuntza-ikaskuntza
prozesua”.
Bi une horien arteko mugak ezagutzen dituen hezitzaileak, bakarkako adierazpenaren zein sormenaren modu ezberdinak mendera
ditzake; baita esperimentatu eta
haurraren aldaketa kulturala nola
gertatzen den ulertu ere! Hori gertatzen denean, Oteizaren ustez,
hezitzailearen kanpoko errealitate
naturalaren “birbalioeste estetikoaz” hitz egin daiteke, non hezkuntzaren bitartez “gizakien eta naturaren artean galdutako oreka berrezartzeko” aukera bat sortzen den.
Hezitzaile horrek, jada, hezkuntza
estetikoki menderatzen du, haurraren eta naturaren arteko harremana
kontrolatzeko eta zuzentzeko gauza
da, eta beraz, hainbat uztarketa
egiteko ere bai:
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a) lekua eta denbora;
b) naturaren bitarteko guztiena,
euren arteko balizko konbinazio
anitzekin.
d) irakaskuntza-ikaskuntza jakin
batek sortzen dituen arazo edo pertzepzio propioak esperimentatzeko
eta erabiltzeko nahi diren hizkuntza fabrikatu guztiak.
Oteizaren esanetan, irakasle on
bat heziketa (artistarentzat espazioa
den bezala) haurrak jostailu berri
eta zoragarritzat hauteman dezan
lortzen eta erabilgarri bihurtzen
dakien norbait da, eta bere jarduera haurrak behar duen benetako
metodo aktibo bilakatu behar du.
Aipatu irakasleak edukitzeko,
beharrezkoa da heziketa estetikoa
jasotzea (Ubalde, 1973: 126, 132).
Heziketa estetikoaren lehen eginkizuna haurra nor den aurkitzea da.
Oteizak 4. irudian jaso dugun
bezala ulertzen du, eta definizio
horretatik ondoriozta daiteke haurrari eman behar zaion hezkuntza
arretak funtsezko bi helburu bete
behar dituela:
b) haurrak daraman barru-barruko nortasunaren herria edo “heldu
inkontzientea” irudikatzen laguntzea; eta irakaslearen zeregin nagusia irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren bidean haurraren jatorrizko
mundu tradizionala aurkitzen ahalegintzea izango da. Horretarako,
curriculumaren ikerketa estetikoa
eta haurraren garapenaren araberako egokitzapena eskolaren espazioaren barna egiteko gai izatea eskatuko zaio;
c) haurraren “heldu kontzientea”
garatuz bere nortasun helduaren
helmugara iristen laguntzea.
Oteizaren arabera, heziketa estetikoa jaso duen irakaslea gai izango
da haurrarengan bi helburu horiek
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hezteko, eta haurra heltzen doan
heinean “gizaki berria” sortzeko gai
izango da, bere jarduera aktiboa
aurretik jarriz. Eta gainera, Oteizak
dio, “gizarte berria” nola eraiki
behar den asmatzeko, aski dela gazteei zer falta zaien ulertzea, gero
haurrei zer eskaini behar diegun
jakiteko. Horrela baino ez da posible izango gizartearen berrikuntza
erreala.
Aipatu Oteizaren testuari jarraiki (Ubalde, 1973), herrialde eta
garai bakoitzean gazteek zenbait
ezaugarri dituztela erants dezakegu, eta ezaugarri horiek funtsezkoak direla gizartearen garapen ebolutiboak aurrera egiteko. Halaber,
gazteengan aurki daitezkeen
hutsak helduek sortu eta gazteek
heredatutakoak baino ez dira.
Oteizak uste du, gazteek ez dutela
benetako haurtzarorik izan, eta
emaitza hobeak lortu izanen zirela
haurrari hezkuntzarik eman ez
balitzaio, haurrak faltsutzeko munduan zabaldu diren hezkuntza sistema horien eskuetan abandonatu
izan ez balira. Halaber, bere garaiko gazteek ez zutela garapen sentimental sakonik ere gehitu zuen,
“apetatsu, mizke, berekoi, ezegonkor, erreakzioetan geldo eta aldakor” portatzen zirela baieztatuz.
Bere ustez, ez dira gauza eurekin
saiatzen garenon eskuzabaltasunari
eta sakrifizioari erantzuteko. Beti
euren ninira begira, adi, zerbitzatu
beharreko haur babestuak bihurtu
ditugu, hartara, uste baita, gogoan
izango dutela haurtzaro zoriontsua
izan zutela (Ubalde, 1973: 133).
Oro har, Oteizak uste du heldu
guztiok gehiegizko jokaera dugula
haurrekin. Eta horren guztiaren
ondoriorik penagarriena zera da:
gutxi aprobetxatzen direla haurren
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berezko bilakaeran bizi den giza
nortasuna garatzeko une egokiak.

7. Jorge Oteizaren
saiakerak haurraren heziketa estetikoa bermatzearren
Gogora ekarri besterik ez dugu
egingo hemen 1964tik 1972ra
bitartean Oteizak zenbait hezkuntza esperientzia aurrera eraman
zituela, lan talde batzuk antolatuz
eta kudeatuz (ikus Altzuzako
(Nafarroa) Jorge Oteiza Fundazio
Museoko liburutegia). Ondoko
lerroetan ezagunenak diren saiakerak aipatuko ditugu, nahiz eta gure
ustez, oraindik ere, behar bezalako
zabalkunde pedagogikorik izan ez
duten:
* 1964, Elorrio (Bizkaia). Haur
ereduari buruzko Unibertsitate
saiakera. Freinet metodoa (1969,
Micol, 1994 eta Billuart, 1997)
probatu nahi izan zen, ingurune
esperimental berariazkoari egokitua, noski. Oteizaren esanetan, ez
zuen emaitzarik ekarri artistak,
artista gisa, gizaki gisa eta hezitzaile gisa huts egin zuelako.
* 1963, Iruñean Artisten Euskal
Unibertsitatea sortzeko proposamena.
* 1968, Debako Arte-Eskola
Esperimentala (Gipuzkoa). Lantegiak, laborategiak eta Arnold
Stern-en teorien inguruan esperimentatzeko haurrentzako laborategi bat jarri zuen martxan. Dena
den, zalantzak ditugu Arnold
Stern-enak ez, baina Rudolf
Steiner-en teoriak ez ote ziren esperimentatu, guk hasieratik susmatu
izan dugun bezala (Micol, 1994,
1997). Internetek ere Steinerrengana eraman gaitu, eta Jorge

Oteizari berari galdetu genionean,
bazitekeela hala izatea erantzun
zigun, baina berari burura Stern
izena etortzen zitzaiola. Egia da
Jorge Oteiza Fundazio Museoko
artxiboan ikertzen jarrai daitekeela,
baita garai haietan Oteizarekin
batera proiektu honetan lan egin
zuten artistekin eta beraien lekuko
izan diren zenbaitekin ere.
* 1972. urte aurretik Oteizak
lan bat prestatu zuen Bartzelonan,
“Arte garaikidearen hizkuntzaren
suntsitzea” izenburupean egin
behar zen kongresu baterako.
“Errealitate bikoitzaren –Naturala
eta Kulturala– izateak eskatzen
duen erritmo berrian izatearen
erritmo naturalak integratzeko
beharraz” mintzatzekoa zen (1973:
134), baina kongresua ez zen egin.
Kezka hori arestian aipaturiko
Ubalde doktorearen liburuan ere
azaltzen da. Zalantza da –Ubalde
doktorearen esanetan– lehenbizi
kulturak zer esan nahi duen asmatzea. Oteizak, ikuspegi estetikotik
aztertuta, kultura ezagutzaren eta
bizitzaren leku pribilegiatua dela
erantzuten dio, eta “GizakiaNatura” elkarrekintzatik (adostasuna edo desadostasuna, oreka edo
desoreka) sortzen dela, eta ez dela
zuzena “Kultura-Naturaren” arteko harremana bi gai antagoniko
gisa aurkezteko ideia tradizionala.
Lan horretatik ondoriozta dezakegu artista bezala, hezitzailea edo
irakaslea ere gizaki artifiziala dela,
bere hizkuntzekin fabrikatzen
dena, Hezkuntzaren Naturari
buruzko zailtasunez beteriko miaketa batean, hezkuntza formalak
bere baitan duen funtsezko elementua den haurraren joan-etorrien azterketaz baliaturik. Baina
hezitzailearen benetako miaketa

hori, herri bakoitzaren garapen une
bakoitzerako behar den haurrari
buruzko ideia arrazoitua praktikara
eramaten ikasten duenean bukatuko da, alde batera utziz betiko
“hezkuntza hezkuntzarengatik” eta
“haurra haurrarengatik” balio dutela defendatzen duten ideiak.
* 1972, Nazioarteko Arte
Topaketak, Iruñean. Oteizak
Euskal Eskolako artistei elkartzeko
eskatu zien, Iruñean artistarentzako dokumentazio eta informazio
zentroa eskatu ahal izateko, eta
horrela Debako Eskolan zuten kultur harremanetarako zentroaren
antzeko lanak sortzen jarraitzeko.
“Inork ere ez dit kasurik egin”
(Ubalde, 1973: 129).
Ahalegin horiek guztiek helburu
komun bat zuten: helburu izan
zuten artistaren, haurraren eta hezitzailearen heziketa estetikoa elkarri
lotuta zeudela frogatzea, alegia.
Baina, Oteizaren esanetan, guztiek
porrot egin zuten, honako arrazoiengatik:
b) Badirudi gure Euskal Herria
ez dela ausartzen ezer nahi izaten;
are gehiago, kulturalki ez du deus
ere nahi.
c) Egia da ekonomikoki ez digutela sekula laguntzarik ematen, edo
gure kudeaketa baketsuak ez direla
sekula aski inor konprometitzeko
“gure jatorri kulturala” bezalako
enpresa sakonean.
d) Gazteriak berak etsipena ekarri dit.
Oteizak erabateko hutsegitea
sentitzen du beregan eta gazteengandik, artistengandik zein haurren hezitzaileengandik behin betiko aldentzea erabakiko du; gainera,
esango du aurrerantzean ez dela
sekula haur batengana ere hurbilduko!

Bere ustez, inork ez dio bere
buruari gizaki berria nola fabrikatzen den galdetu nahi. Jarrera
horrek, ordea, artistari nahiz hezitzaileari luzaroan arazo gehiago
ekarriko dizkiola ebazten du, eta
kalte hori hasieratik beren lanbideari zegokion erantzukizun sozialarekin konprometitu ez zirelako
izango dela azpimarratuko du. Eta
jarrera honek ez du sekula lagunduko “benetako hezitzaile” bat izaten, hau da:
d) bere gain hartu behar dituen
eginkizunen eta mugen kontzientzia hartzeko gai dena,
e) bere eskuetan dauden ikasleak,
bereak ez baina, gizartearen erantzukizuntzat hartzen dituena,
f) Pedagogia zientzia ikastetxeko
partaide guztien jokabidea eguneratzeko balio duela sentitzen
duena,
g) ikastetxeak gizartean duen
zereginaren kontzientzia hartu eta
nork bere burua pedagogikoki
prestatzeko leku egokia dela sentitzen duena, eta azkenik,
h) Hezkuntzaren Zientzia benetako hezkuntzaren komunikazioa
gauzatzeko tresna dela sentitzen
duena. Beste modu batera esanda,
zientzia horrek, nahitaez, ikastetxe
batean ezartzen den hezkuntza sistemaren araubide estetikoa hausteko behar den hizkuntza kulturala
topatzen laguntzen du; hori horrela
gertatzen ez bada, oro har hezkuntza elkarte osoaren, baina partikularki hezitzaileen alienazioa ziurtatuta dago.
5. eta 6. irudietan esan duguna
laburtzen ahaleginduko gara:
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Hezkuntza teoriak =
=Eremu teknologikoa=
Hizkuntza artifizialak

HEZKUNTZA
Ikastetxea =
=Eremu kulturala=
Hizkuntza naturala

Irakaskuntza =
Esperimentazioa
Sorkuntza

KOMUNIKAZIO EREMUAK
Jaione Apalategi, 1996

5. IRUDIA

A) Arautegi estetikoa
= hizkuntza konparatuen
hezkuntza estetikoa
= Hezkuntza teoriak

KOMUNIKAZIO EREMUA =
+

IRAKASLEA

UNIBERTSITATEA
Jaione Apalategi, 2003

6. IRUDIA

Benetako hezitzailea Hezkuntzari buruzko teorien barruan biziko da, baina soilik haiekin esperimentatzeko, ikastetxearen, haurraren eta irakaslearen arteko sentsibilitate pedagogiko bat topatu arte,
eta sekula ez proiektu pertsonal
baten moduan. Hartara jokatuz,
haurraren hezitzaileak bere hizkuntza indibidualki fabrikatuko du,
baina xede sozial batekin: haurra
gizakiarentzat prestatzea.
Unibertsitateak, hezitzailea edo
irakaslea “arautegi estetikoan”
prestatu behar du, gero bere irakaskuntza lanean sorkuntza estetikoa
egiteko gai izateko.
Bukatzeko, esango dugu, Jorge
Oteizaren borondateak eta gogoak
jasotzen diren txosten ofizialetan
argi idatzita agertzen dela Nafa-
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B) Sorkuntza estetikoa
=Esperimentazioa
=Metodo aktiboak

rroako Unibertsitate Publikoan
“Hizkuntza konparatuen estetika
zentro” bat gauzatuta ikusi nahiko
lukeela, besteak beste, irakaskuntzan dabiltzanek edo horretarako
prestatzen ari direnek heziketa
estetikoan esperimentatzen ikas
dezaten. Sorkuntza estetikoa funtsean esperimentatzailea baita.
Baina hori egiteko prestaketa berezia jaso behar da, aktiboki kutsatzeko gai dena, eta hizkuntza
horiek behar duten tokia unibertsitatean dago. Horra hor Jorge
Oteiza Fundazio Museoak bere
gain daukan beste egiteko bat. Izan
ere, guk horretan dihardugu. Mila
esker guri entzuten edo irakurtzen
egoteagatik, eta joan Jorge bisitatzera Altzuzara.
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Oteiza: espazio eraldatzailea

Pilar DEL VALLE DE
LERSUNDI
Artearen historialaria eta Jorge
Oteiza Fundazio Museoko
kontserbatzailea

Testu honen helburua,
ikasgelan Oteizaren lana eta irudia landu nahi
dituen hezitzaileari artearen historiaren ikuspegi zabala eskaintzea
da. Oso modu zehatzean, Artearen Txokoa
ikastaroan izan nuen
parte-hartzearen edukiak laburtzen ditu:
“Oteiza: Irakasleen Konpromisoa heziketa estetikoan”.
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Ez da idatzi akademiko bat, ez
eta ikaskuntzaren garai jakin bati
zuzendutako hezkuntzako gida bat.
Testu honen asmoa Oteizarengan
XX. mendeko abangoardiako artistaren maila handiko paradigma
ezagutzea da, eskultore modernoarena, sortzaile pertsonalarena, artista honen ikuspegiak kosmoikuspegi eraldatzailea osatzen baitu.

Zer irakatsi
Oteizak?

digu

Artearen bitartez Oteizak bere
burua ulertu nahi du, errealitatearekin erlazionatu nahi du, eskulturaren esparruan egindako lanaren
bidez bizitzea egokitu zaion unean
bere herriarentzat jokabide estetiko
baliagarria aurkitu nahi du.
Oteizak bere aurkikuntzak ezagutzera emango ditu, euskal pizkunderako baliagarriak izango diren
itxaropenez. Errusiako Konstruktibismoak artisten esparru berezitik iraultzari egindako ekarpena
ulertzen zuen moduan ulertzen du
pizkunde hori, gero diseinuan,
industrian, zineman, antzerkian eta
hezkuntzan aplikatu ahal izateko.
Historiaurrean murgilduz, euskal
kulturaren benetako sustraiak bilatzen ditu, modernitatera ekartzeko:
eskulturan aurkitutako espazio
hutsa Euskal Herriko antzinako
historian ere bazegoela jabetu zen
eta, Estetikaren esparrutik betiere,
euskal hizkuntzaren erakuntza
ikertu zuen. Eraikitako hizkuntza
batean, hots, eskulturan –baliabide
ideala, dimentsio espaziala aztertzen badugu–, Oteizak egindako
ikerketan oinarritutako esperientziatik abiatuta, printzipio horiek
berak beste arlo batzuetan aplikatuko ditu. Hala, bada, bere lanaren

bilakaeran oinarrituta formulatutako Aldaketen Legea lana baliagarria
izango zaio mendebaldeko nahiz
ekialdeko artearen historia ulertzeko, eta baita beste eremu geografiko batzuetako kultur zikloak ulertzeko ere, hala nola kolonaurreko
kulturak ulertzeko. Baina kontua
ez da hor amaituko, lege hori beste
diziplina batzuetara ere aplika daitekeela adieraziko baitu, hezkuntzaren esparrura adibidez, Jaione
Apalategik aurretik azaldu digun
moduan.
Oteizak begiak eta gogoa irekiko
dizkigu desokupazioaren ondoriozko hutsa ikusteko, ez bertigoa eragiten duen hutsa, baizik eta ekintzarako prestatzen gaituen jarrerarako. Jatorrian sakratua, espirituala den eta mundu profanora
igaro behar duen, baliagarri gertatu behar duen, materializatu egin
behar duen eta gizaki berria argitu
behar duen huts horrenganako sentikortasuna pizten du gugan.

XX. mendeko artista
Oteizaren lana eta bizitzaren
aurrean duen jarrera XX. mende
osoari dagozkio, helduaroko lana
berrogeita hamarreko hamarkadako bost urte eskasetan egin arren.
Margit Rowell-ek “modernotasun
intenporalaz” hitz egiten du nolakotasun hori adierazteko. Formalki
eraginak aurki daitezkeen arren eta
eskulturan Mugimendu Zehatzaren barnean txerta badaiteke ere,
bere artearen nolakotasun metafisikoak kezka modernoa erakusten
du. Bere jarrera Europako iparraldeko tradizio erromantikoaren
oinordeko da. Erromantizismotik
eta erritmo azkarrean, gizakia bakardadean murgilduz joan da,
nekazaritzaren munduarekin zi-

tuen harremanak, alderdi espirituala eta naturarekiko lotura galdu
ditu, eta mundu gero eta masifikatuagoan, materialistagoan eta inpertsonalagoan murgildu da. Artemugimendu askok artean espiritualtasuna bilatu dute, Sinbolistetatik hasi eta Espresionismo
Abstraktura, tartean Gauguin,
Cézanne, Kandinsky, Mondrian,
Kubistak, Alemaniako Espresionistak edo De Stijl ere direla.
Gainera, Humanismoaren aurreko
ikuskera unibertsalera begira jarriko dira, antzinako kulturei zegokiena, naturarekin eta bizitzako
zikloekin bat egiten zuena, gero eta
nahasiagoa den munduan egonkortasun-zeinua ezarri nahian. Zientziak, bere aldetik, Euklideren
nozioak gaindituko dituen eta
espazioaren eta denboraren arteko
erlazio berria ezarriko duen
Unibertsoaren irudia eskainiko du.
Artearen dimentsio espiritualaz
gain, Oteizak jarrera abangoardista
asko bereganatuko ditu. Oteiza,
beste ezer baino lehen, sortzailea
da, eta ez da eskulturak egitera
mugatuko, baizik eta beste esparru
askotan parte hartuko du, hala nola
arkitekturan, diseinuan, zineman,
publizitatean, hizkuntzalaritzan
edo hezkuntzan; teorikoa eta poeta
ere bada. Ildo horretatik, lehenengo abangoardien oinordeko zuzena
da, eta abangoardia horiek Arte
Ederren akabera bultzatzen zuten,
sortzeko eta erakusteko esparru tradizionalak kritikatuz, eta kultura
eta gizarte modernoa indartzeko
modurik onena eguneroko bizitzan
artearen parte-hartze aktiboa zela
uste zuten. Gerra arteko garaian,
herrialde askotan eta hainbat bide
hartuz, ideologia ugaritako artistek
iraultza egin zuten artean, gizartea
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aldatzeko tresna moduan erabili
baitzuten. Dadaisten, futuristen,
espresionisten, konstruktibisten,
surrealisten eta beste hainbaten
lanaren eta jardueraren bitartez,
gaur egun bizi garen mundua zein
neurritan eratu duten ikusi ahal
izango dugu, etxebizitzen blokeetatik hasita telebistako iragarkietara. Eta, bestalde, gure demokrazia
grisek abangoardia historikoak
goratzen dituztela egiaztatu ahal
izango dugu, sistemaren oinarri
diren ekintza eta pentsamenduaskatasunaren sinonimotzat hartzen dituztelako, artea bideratzeko
instituzio tradizionalak bere horretan mantentzen dituzten bitartean.
Arte Garaikideak politikoki porrot
egin duen arren aldaketa soziala
sortzeko orduan, artista askok arteak aldatzeko duen gaitasunean
sinesten jarraitzen dute. Bigarren
Mundu Gerraren ondoren, Oteizak
Errusiako
Konstruktibismoak
Errusiako Iraultzan hasitako lanarekin jarraitu nahiko du eta
Malevic-en konklusio laua garatu
nahi izan zuen, konklusio espaziala
sortuz; bestalde, arteen nozioa osotasun baten barnean garatu nahi
izan zuen eta ikerketa eta eztabaida-zentroak sortu nahi izan zituen,
Estetika ere gainerako zientzien
artean txertatuz. Oteizak Beuys oso
berandu ezagutu zuen arren eta
elkarrengan inolako eraginik izan
ez zuten arren, artearen maisu
horrek ere gizartean parte hartzeko
eta eguneroko bizimodua aldatzeko
estrategia utopikoak eratu zituen
60ko eta 70eko hamarkadetan, eta
hurrengo artisten belaunaldietan
eragin handia izan zuen, Oteizak
Euskal Herrian, iluntasun eta itoaldi kulturala nagusi zen garaian,
izan zuen bezalaxe.
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Oteiza eskultore
Haurra zela hasi zen eskulturak
egiten. Bost urte inguru zituenean
Orioko hondartzan zeuden zulo
handi batzuen barnean etzaten zela
gogoratzen du beti, eta babes hartatik ortziaren zirkoa behatzen
zuela, espazio hutsak babestuta.
Garai hartan, herrian bere lehen
eskultura egin zuen, hutsarte-katalejoa. Harri batean zulotxo bat egin
zuen eta handik kanpoaldea behatzen zuen: harriaren beste aldean
mugatuta zegoen guztia espazio
bat zen, babestutako toki berezia.
Ikuskera horri Kaxa Metafisikoak
lanean ere nabarmenduko da. Baina
artearen alderdi salbatzaile horrek
ez du mistiko argiturik inplikatuko, baizik eta bere lanean ordena
arrazionala aplikatuko du beti, prozesu kontzientea, helburu bat izango du, irtenbide bat bilatu nahi du,
zientzialari batek egingo lukeen
moduan. Gaztaroan eskultura jorratzen hasi zenean kontzientzia
esperimentala izan zuen beti.
Oteizak ondo bereizitako bi ildo
landuko ditu: figurazioa eta abstrakzio geometrikoa. 1950. urtean
Batasun hirukoitza eta libianoa lana
sortu zuen, lan konstruktibo abstraktuaren oinarria. Hiperboloidea,
zilindro ireki moduan, hartuko du
oinarritzat, hau da, masa murriztuko du eta zilindroa hiru unitate
libianoen bidez osatuko du, kanpoko espazioak zilindroaren masaren
zati bat hartu baitu eta horren
ordez energia espaziala dago. Jorge
Oteizak sagar baten bihotzarekin
konparatu du inoiz: hozkadaka jan
ondoren, ardatza baino ez dugu
masa gisa, baina falta denaren energia ere egongo da. Garai berean,
luzetara ebakitako zilindroa, irekia
eta hustua, erabiliko du oinarritzat
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bere lan figuratiboa garatzeko, primitibismoaren eta espresionismoaren oinordeko diren ezaugarriekin,
eta horren adierazle nabarmenena
Arantzazuko Apostoluak izango dira.
Hizkuntza adierazkorra desegin
nahi du. Artistak gutxieneko unitate batzuk ezartzen ditu, energiaharreman gero eta handiagoekin,
espazio huts handiak gero eta masa
urriagoarekin definituz. Hizkuntza
esperimentala konbinatzeko eta
kontrolatzeko unitateak definitzen
ditu, Malevic unitateak, Errusiako
margolari konstruktibistaren omenez horrela deituak. Karratu batez
osatuta daude eta karratuak bi
angelu zuzen galtzen ditu, hala,
barneko egituran ezegonkortasun
dinamikoa sortuz. Estatua organismo espaziala balitz bezala ikusten
du eta espazioaren okupazioaren eta
desokupazioaren kontzeptuak esperimentalki planteatzen ditu. Joeren
prozesua aztertzen du Cézannerengandik hasita, eta hura bezala
Euklideren oinarrizko unitateetatik abiatzen da, zilindroaren, esferaren eta kuboaren desokupazioarekin amaitzeko. Oinarrizko formula
modular hori da bere kreazioaren
heldutasunean gehien garatuko
duena. Kaxa metafisikoak, azken
serie horri dagozkionak, dira bere
lan konklusibo ezagunenak.
Oteizarentzat eskultura toki espirituala eta bakartia da eta babesleku
ere bada; horixe adierazten dute lan
horiek. Espazioaren desokupazioak
heriotza gainditzen duen toki bat
sortzen du, eta ikusleak bere burua
aurki dezake bertan. Erabateko
askatasuna eskaintzen duen toki
espirituala da.
1956 eta 1958 artean espazioaren desokupazioari buruzko serieak
landuko ditu nagusiki; zilindroare-

kin hasi eta esfera eta kuboa landu
zituen gero. Planteamendu zorrotza erabili zuen, aldi esperimental
batek hurrengoa ekarriko duen fase
progresiboetan, amaierako estatua
huts batean irtenbidea lortu arte.
Baina batzuetan irtenbide bat
baino gehiago dago, hainbat aukera baliagarri izanik. Hori da Sao
Pauloko IV. Bienalean aurkeztu zuen
materiala, eta Eskulturako Sari
Nagusia irabazi zuen bertan, hamar
familiatan antolatutako lanekin,
Propósito Experimental izeneko testu
batez lagunduta.

berezia, harriz osatutako zirkulu
hutsa da eta neolitikoko artearen
azken sorkuntza izango da, Arte
Garaikidearen berehalako isiltzearen antzekoa eta bere lanean gertatzen denaren antzekoa baita ere.
Lege hori mendebaldeko artearen
historian aplikatuko du, Wölflinen kontzeptua aldatuz, eta
Oteizaren bidez, adierazpenaren,
erabateko adierazpenaren, hazkuntza-fase bati isiltze-faseak jarraituko dio, adierazpenaren hustuketa
gertatuko da, hutsaren zero mailara
iritsi arte. Oteizak adieraziko du

Jorge Oteiza eta Itziar Carreño bere emaztea Juan Huarte eta haren emaztearekin Sao Pauloko
IV. Bienalean irabazitako saria ospatzen 1957. urtean.

1958-59. urteetan bere kaxa
hutsa konklusio esperimentalerako
espazio bakartua dela aitortuko du.
Adierazpenaren aldaketen legearen
laguntzarekin, espazioaren okupazio eta desokupazio-prozesua antolatuko du. Lan-tresna hori baliatuko du bere prozesu esperimentala
ulertzeko, amaitua baitzen. Arte
Garaikidearen egoera aztertuko du
eta Historiaurreko artearen bilakaerarekin korrespondentzia argia
ezarriko du. Cromlech mikrolitikoa, Euskal Herriko ezaugarri

bere antzeko ildo esperimentala
izan duten beste artista batzuengan
prozesu hori bera gertatu dela baita
ere. Aurreikuspen hori hirurogeita
hamarreko hamarkadan errealitate
bihurtuko da, arte modernoan.
Garai labur eta oso emankor
horren ondoren, eskulturaren esparruko lan esperimentala amaitutzat
joko du 1959. urtean, eta bizitzara
igarotzeko prest dagoela sentituko
du, ikasitakoa gizarteratzeko eta
gizartea aldatzeko konpromiso
politikoa garatzeko, funtsean hez-

kuntzaren egiturak aldatuz.
Une horretatik aurrera poesia
idatziko du, antropologiari, Historiaurreari eta euskal hizkuntzari
buruzko ikerketak egingo ditu, eta
diziplina horiei guztiei bere metodo artistiko berezia aplikatuko die,
izaera heterodoxo baina emankorrekoa, emaitza harrigarriak lortuz.
Horren adibide da erabiliko duen
eragile etimologikoa: artistak hamar sustrai indoeuropar hartuko
ditu eta konbinatu egingo ditu,
multzokatze bitarren, hirutarren
eta abarren bidez, gaur egun existitzen diren hitzen, jada desagertutako hitzen eta asmatutako beste hitz
batzuen hiztegi bat osatu arte, guztiak ere hizkuntzaren logikaren
baitan. Oteizak hizkuntzalaritzaren
azterketan eskulturan ikasitakoa
aplikatuko du, hizkuntzaren gramatika espaziala bilatuz landu baitzuen hura. Kleren Laborategiko
gutxieneko unitateen konbinazioen
seriean nabarmentzen da hori bereziki. Lan poetikoan eskulturan lan
egiteko erabilitako modua ere ageri
zaigu, ausaz hartutako gutxieneko
elementuetan oinarrituta irudiak
osatuz. Ehiztariaren moduan,
Oteizak, zelatan eta zain egon
ondoren, idatzi egingo du. Lan
poetikoan eskulturarekin erabilitako zorroztasun esperimentala aplikatuko ez duen arren, formalki
Oteizaren lanarekin lotuta dauden beste artista batzuen lanean
ikus daitekeen prozedura sistematikoarekiko oso desberdina da.
Lan-prozedura horrek, alde batetik, gaztetan ezagutu zituen teknika surrealistetan, gero Amerikan Hudobroren zirkuluarekin
izandako harremanean sendotu
zituenetan, du oinarria. Hala ere,
Oteizak bere jite adierazkorra
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baretuko duen zorroztasun esperimentala ezarriko dio bere buruari,
eta horri barneratzeko gaitasun
izugarria eta espaziorako sentikortasun berezia gehitu behar
zaio.
Espazioaren biologo gisa duen
ikuspegi berezia arkitekturan ere
aplikatuko du, hainbat arkitektotalderekin batera lan eginez. Zoritxarrez, lan gehienak proiektu huts
baino ez dira izango. Bestalde,
zineman ere hainbat lan egingo du
eta hezkuntzaren esparruan ere arituko da, Arte Hizkuntza Konparatuen Zentro bat sortzeko asmoz;
zentro horrek ezagutzaren diziplina
guztiak Estetikaren ikuspegitik
lantzea nahi zuen.
Baina askotan gizarteak ez ditu
bere ahaleginak ulertu eta ahalegin
hutsean gelditu dira. Hala ere,
Oteizaren ideiek eragin handia izan
dute euskal kulturan, kultur genozidio handiko unean, batez ere,
bere argitalpenei esker; argitaratutako lanen artean, Quosque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca (1963) izan zen
erabakigarriena modernitatetik
euskal kontzientzia sortzeko
orduan. Oteizak konpromiso sendoa du bere herriarekin eta arteak
eta biziak bat egiten dute Arte
Garaikidearen utopia sortuz.

Jarduera praktikoak
Oteizaren lanera hurbiltzeko
modurik zuzenena bere lanaren erakusketa on bat bisitatzea da, eskulturen presentziaz gozatzea, argazkiek nekez ordezka baitezakete
zuzeneko ikuspegia. Bisita kleren
eskultura-lantegi baten bidez edo
espazioarekin ariketa plastikoak
eginez osatu beharko litzateke, eta
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horixe egiten dute hain zuzen ere
Ikertze taldeko kideek, jardunaldi
hauetan parte hartu dutenek. Horregatik, bi ariketa desberdin planteatu nahi ditut: idazketa sortzailea
eta artelan historikoen iruzkina,
Oteizak idatzitako Aldaketen Legea
lanean oinarrituta.
Idazketa-ariketak hiru edo lau
pertsonako taldeetan planteatzen
dira. Ariketa bakoitzerako denbora
jakin bat ezarriko da eta gero, txandaka, bakoitzak idatzitakoa irakurriko du, gainerakoek inolako adierazpenik egin gabe. Premisa hau
eta beste hainbat ideia Natalie
Goldberg-en liburutik hartu ditut,
eta baita Oteizaren beraren ariketetatik eta lan egiteko moduen iruzkinetatik.
Lehenengo fase honen helburua
esperimentatzea da, ez idazlan bikaina, argitaratzeko modukoa edo
harro sentitzeko modukoa egitea.
“Porrot eginda ere, esperimentu
baten erreferentzia hori oso garrantzitsua da beti hurrengo esperimentazioak egiteko”, gogoratzen
zigun Oteizak. “Unitate libianoak”
konbinatuko ditugu, beldurra galduko dugu, egiten duguna besteei
erakutsiko diegu, epaitu gabe.
Gure burua aske utziko dugu eta,
agian, gure esaldiren batean bizihatsen bat aurkituko dugu eta,
berotu ondoren, lanean hasteko
moduan izango gara. Baina hori
laborategitik kanpo izango da jada.
1. Hartu paper bat eta tolestu
erditik luzetara. Idatzi ezkerreko
aldean izen-zerrenda bat: autobusa,
biolina, ama, zuhaitza, butanobonbona, harri bitxia, konpresa,
lirioak, garabia, basurdea, edo bururatzen zaizun beste edozein.
Papera beherantz begira jarri, lehenengo zutabea ezkutatuz, eta auke-
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ratu edozein lanbide: sendagilea,
sukaldaria, iturgina, eta idatzi horien ekintzak deskribatuko dituzten
aditzak. Esate baterako: sukaldariaren kasuan: txikitu, moztu, garbitu,
erosi, aukeratu, irabiatu, frijitu,
oratu, labera sartu, egosi, berotu,
dastatu, nahastu, isuri. Hartu izen
bat eta aditz aktibo bat eta konbinatu, esaldi bat osatuz; esaldia nahi
duzun moduan amaitu.
2. Orrialdeko erdiko puntutik
abiatuta, marraztu lerroak orrialdearen muturrerantz eta idatzi hitzak
edo soinuak lerro bakoitzaren
bukaeran; gero marraztu zeharkako
lerroak, aurrekoak lotuko dituztenak eta idatzi konbinazio horien
ondorioz sortutako esaldiak.
3. Hartu orrialde zuri bat eta
idatzi goiko aldean hitz batzuk,
bururatzen zaizkigun lehenengoak,
elkarren artean loturarik ez izan
arren. Edozein soinu-mota sar
dezakezu, abesti bat balitz bezala.
Idatzi orrialdearen goiko aldean.
Itxaron, zure barnean entzun, esaldiak edo irudiak imajinatu gabe,
eta idatzi gero horiekin lerro bat
edo poesia bat. Begiratu gero une
horretan sentitzen duzuna islatzen
duten. Egin gero iruzkinik gabeko
irakurketa.
4. Idatzi hamar esaldi, aukeratu
horien artetik bat eta idatzi pieza
labur bat, aukeratutako esaldi
horrekin hasiko dena. Egin gero
iruzkinik gabeko irakurketa.
5. Idatzi papertxoetan istorio
baten hasiera edo amaiera izan daitezkeen bi argumentu edo esaldi
oso, tolestu papertxoak eta poltsa
batean sartu. Parte-hartzaile bakoitzak bi papertxo aterako ditu poltsatik eta aukeratutako papertxo
horretako bateko ideiarekin edo
esaldiarekin hasiko den eta bestea-

rekin amaituko den esaldi bat idatziko du. Egokitu zaizkizun papertxoekin ezer idaztea ezinezkoa
bazaizu, hasteko eta amaitzeko
modu bat erabakiko duzu, pieza
idazten hasi baino lehen. Egin gero
iruzkinik gabeko irakurketa.
6. Idatzi duzun pasarte horietako
edozein hartu, hiru edo lau lerro,
eta kopiatu orrialde huts baten
goiko aldean. Berdin dio aspergarria bada ere, agian egokiagoa da.
Orain nahastu hitzak, aditzak, izenak edo juntagailuak diren kontuan izan gabe, balio berbera duten
gutxieneko unitateak izango balira
bezala. Nahastu, errepikatu, paragrafo on bat lortu arte. Ez du inolako zentzurik. Orain jarri puntuak,
komak, harridura-ikurrak eta galdera-ikurrak zati horri. Irakurketa
egiteko garaian, irakurri ozenki
zure zatia ahal duzun modu adierazkorrenean, mina edo beldurra
adieraziz nahiz pasio handiz edo
oso alai. Bigarren irakurketa egitean, exageratu berriro irakurritakoa,
baina oraingoan beste emozio bat
adieraziz. Diberti zaitez. Sintaxiari
errespetua galtzea oso lagungarri
da adierazpen librerako.
Ariketa hauek gutxieneko unitateen konbinazioa lantzen dute, zain
egotearen, gure barnealdearen,
inguruan dugunaren eta inguruan
ditugun pertsonen arteko elkarrekintza lantzen dute. Oteizak lan
egiteko erabiltzen zuen modura
hurbiltzeko modu bat baino ez da.
Taldetan banatuta, talde bakoitzeko kideen osaketa aldatu badaiteke ere, landu Aldaketen Legea
laneko eskema erabiliz Artearen
Historiako beste lan zehatz batzuk.
Lehenengo isiltzearen adibide
moduan planteatzen dituenak, eta
aurreko etapari jarraipena emango

dioten beste batzuk, berau aldatuz.
Mailakatutako eskeman oinarrituta, kokatu lanak puntu batean edo
bestean ezartzeko arrazoia adieraziz.
Ordenan hasiko gara, Historiaurretik hasiz. Oteizak 6 une goren
ezartzen ditu artearen historian:
1.- Historiaurrea – Euskal
herriko cromlech mikrolitikoaren
amaiera.
2.- Antzin Aroa (Sumer, Asiria,
Egipto) Grezia –Partenoiaren
amaiera.
3.- Arte kristaua (ErromanikoaGotikoa) – Katedral Gotikoaren
amaiera.
4.- Pizkundea: Giotto, Ucello,
Miguel
Angel,
VelázquezMeninak.
5.- Neoklasizismotik Inpresionismora: Goya - Igitur de
Mallarmé (Inpresionismoa).
6.- Arte Garaikidea: Cézanne
(Futurismoa, Kubismoa, Kandinsky, Malevic, Mondrian) – Op, Pop,
arte herrikoi berrirantz.
1. fasea, espresionismoak. 2.
fasea inpresionismoak, bizitzan
amaitzen direnak. Lehenengo fasea
ganbila da eta estatua adierazkortasunez betetzen doa, eta bigarren
fasean hustu egiten da. 0tik 180ra
(45, 90, 135, 180) eta –180tik
–0ra etapa bakoitzerako.
Gaur taldeko kideak Jorge Oteizaren Irungo
lantegian 1966an. Ezkerretik eskuinera: Ruiz
Balerdi, Mendiburu, Oteiza, Puig, Txillida,
Basterretxea eta Sistiaga.
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Klera laborategia

Zuriñe ADRADA
IKERTZEko zuzendaria
Haurrek parte hartzeko hezkuntza zerbitzuen kultur elkartea

2003ko Hik Hasi Udako Topaketetan Oteizaren pentsamendu pedagogikoari buruzko ikastaro batean hartu genuen parte. Klera laborategi bat osatu genuen irakasle diseinatzaileen talde gazte eta
heterogeneo batekin.
Esperientzia praktikoak trukatzeko aukera
beti izan da motibagarria halako topagunetan parte hartzeko, eta
are gehiago Oteizari
buruzkoa izanda.
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Zer ikuspegitik heldu artikulu
honi? (taldearengana jotzen dut)…
Galduta nago, ez dakit berriz ere
paper artean murgildu edo… zerk
izan dezake interesa?
Musika batekin harritu naute;
erritmo exotikoz, maitasun hitzez
eta sentsazioz betetako musika da,
eta ahots tinkoz gehitu dute:
-“Hitz egizu bizitzaz, Zuriñe;
hitz egizu Oteitzaz eta bizitzari
zion maitasunaz, bere konpromisoaz eta alaitasunaz”.
Bai, saiatu egin behar dudala
uste dut. Arrastoari helduko diot
eta lau hitz agertu zaizkit: Artea-

ren Ekuazio molekular batera eta
aldaketen prozesurako lege batera jo
behar izan nuen.
1958an atera nuen ondorioa eskuetan eskulturarik gabe utzi ninduen
espazio huts eta benetan harkorrarekin
urte batzuetara horixe gertatzen
zitzaien nabarmen artista askori
Arte garaikidea esperimentalki
bukatu egin zen.”
1958. Oteizak abangoardien
trena utzi eta, bizitzaren geltokian
bigarren hitza iristen da: konpromisoa.

Konpromisoa-Morea-Inozoa.

Oteizaren biografiatik (Pelay
Orozcok idatzia 1978an) hauxe
hartzen dugu:
“Nire eskultura 1958-59an bukatu
zen. Ohiko helburuen atzetik segika
ibili izan banintz, alegia, edertasunaren, espresioaren, komunikazioaren,
salaketaren, testigantzaren atzetik segi
izan banu, nik ere neure eskulturarekin
jarraituko nukeen, besteek bezalaxe.
Nire eskulturaren prozesua amaitutakoan eta aztertutakoan, konturatu
nintzen nire oinarrizko helburua zera
izan zela: menpean hartzea nire beldurrak, nire segurtasun gabezia pertsonala eta nire mugak, kanpoaldearekin
irudizko akordioak eginez. Hain zuzen
ere, testigantza estetiko izenez definitu
dudana... Prozesu artistiko horien
amaieran kanpoko paisaia errealitate
estetiko bat bezala fabrikatutako paisaia bat da. Orduantxe, arte-babes
horretantxe, bukatzen du artistak bere
lan pertsonala formen, irudiaren, lengoaiaren sortzaile sozial moduan.
Gizartea da bere sentiberatasun berriaren jabe, eta bere eginkizun berria da
besteengana hedatzea da.”
Gaur bere hitzak ulertzen zailak
edo ausartak izan baldin badaitezke, zer ote ziren garai hartan, orain

Artea
Abangoardien trenean doa Oteiza, azken bagoian. Bertan eraikitzen du bere xede esperimentala,
bere ikerketa estetikoa, eskutan
arterik gabe uzten duena.
Proposamen esperimental bat
irudikatzean gauzatu egiten du
materiaren eta hitzaren bidez; hala,
hiztegi berri bat osatzen doa, bere
zeregin sortzailean aurrera egiten
laguntzen diona. Hain justu klera
laborategian du jolasten, eta bertantxe du garatzen bere xede esperimentala, klera eta alanbrea bezalako elementu xumeez baliatuta.
Cartas al principe bere liburuan
(1988an argitaratua) modu ezin
hobean deskribatzen digu zein den
bere egitekoa:
“Nire eskulturaren itxurazko pobretasuna justifikatzea desio dut.
Arte garaikidea zerbitzatzea egokitu
zait esperimentalki minimala eta konklusiboa izan beharko lukeen fase batean nire garrantzia egon liteke lan esperimental honen mende jarri naizenean
eduki dudan zorroztasunean eta apaltasunean; horretarako Izate estetikoa-

Konpromisoa

dela ia 50 urte. Arte plastikoetan
prestigio gehien duen saria irabazi
ostean ospea eta dirutza ate-joka
zituenean, ospetsu eta aberats bilakatuko zuen hura uztea erabaki
zuen. A zer ekintza. Ero batek edo
iraultzaile batek soilik egin zezakeen halakorik.
Amerikatik San Pauloko Bi
Urteko sari nagusiarekin itzuli
zenean, arreba eta koinatua baino
ez zituen zain aireportuan. Aukera
egina zuen. Konpromiso soziala
galeriei ez zaie interesatzen.
Quosque Tandem liburuan (1963),
zera aurki genezake:
“Azalpena ja emana dut, baina
lagun zintzoengandik doluminak jasotzen jarraitzen dut, eskultura utzi
izana desertzioa balitz bezala.
Erabaki hau bere lanaren ondorio esperimental gisa hartu duen lehen artista
naiz. Gizakia falta zaionak definitzen du: jada ez zaizkit estatuak falta
niri, beraz ja ez naiz eskultorea.
Artistak, bukatzen duenean, eskegi
egiten du bere komunikazioen telefonoa
eta isiltasunaren zenbakia markatzen
du. Zero eta koma baten eskuinean
komunikatzen jarduten zuen artista
hura, inkomunikazioaren bidez ezkerrera pasatzen da, zatikia zena zenbaki oso eta natural bihurtuz, eta gorputza hizkuntzatik biluzturik, heziketara pasatzen da heziketara”.
Bide zailean abiatzen da Oteiza,
gizona eraikitzeko bidean; gizon
eta emakume osoak eta ez dezimalak; gizon autonomoak, euren kasa
pentsatzen, sentitzen eta jokatzen
dutenak. Oteizak, estetikatik eta
etikatik abiatuta, hezkuntzaren
alde egiten du apustu.

Morea
Neguko goiz batean (1998) telefonoak jotzen du. Oteiza da.
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Margolari lagun batek jenerotan
kobratu du koadro baten salmenta.
Otordu batekin ordainduko diote
eta, kotizazioa igotzeko, Oteizak
neuri ere, lagunak hartu eta joateko
proposatu dit.
Dudan nago. Ez nago nire onenean.
Egun txarra daukat.
Arazoak.
- Begira Zuriñe (dio telefonoz)…
bizitzan bi pertsona mota soilik
daude. Moreak eta zuriak. Moreak
more dira kolpeak jasotzen dituztelako, kolpe asko; hainbeste, non
erori egiten diren. Eta lurretik,
indarrak hartu eta altxa egiten dira,
behin eta berriz. Zuriak berriz…
zertarako hitz egin eurei buruz.
Presta zaitez. Ordubietan ikusiko
dugu elkar”.
1946tik 2003ra hogeitik gora
izan dira Oteizak zuzenean bultza
dituen formazio estetikorako proiektuak. Eta kontaezinak dira
hitzez, obrez, diruz (neurriz gaineko eskuzabaltasunez banatu zuen
beti zabalik zuen atera hurbildu
ginen artiston eta hezitzaileon artean) lagundu dituenak.
Izen hauekin eraiki du bere
curriculuma morez Jorge Oteizak:
Errante Akademia, Donostiako
Estetika Ikerketen Institutu Proposamena, San Telmo Museoa,
Donibane Lohitzuneko Estetika
Ikerketen Nazioarteko Institutu
Proposamena, Madrilgo Arkitektura eta Estetika Konparatuen
Ikerketen Eskola Berriaren Proiektua, Elorrioko MEAVren Laborategiak, Haur Unibertsitate Pilotua,
Euskal Kultura Artistikorako
Premiazko Fondo Ekonomiko bat
sortzeko Proposamena, Euskal
Artisten Eskola Proiektua Kursaalarentzat, Iruñeko Euskal Artisten
Unibertsitate Proposamena, Gas-
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teizko Euskal Eskola Proposamena,
Euskaldunen Fundazioaren Proposamena Venezuelan, Loiola Ezkerrerako Euskal Artisten Eskola
Proposamena, Debako Eskola,
Hondarribiko Ikerketa Estetikoen
Euskal Institutu Proposamena,
Euskal Artisten Eskola Militarraren Proposamena, Bilboko Sabin
Etxea Fundazioaren Proiektua,
Bilboko Alhóndigaren Proiektua…
Bere babeserako umorez entzun
diogu esaten: “etzazue nire curriculuma porrotez zikindu kaka balio duen
garaipen batekin”.
Liburuak, konferentziak, elkarrizketak, prentsa adierazpenak,
polemikak, irainak, emozioak, bizi
jokabidea da gaur utzi digun ondarea.
Gaur egun ere badaude eskultoretzat soilik hartzen dutenak; ia 50
urte geroago, iraultzaile izaten
segitzen du. Baina Oteiza ez dago
bakarrik. Pedagogiatik konstruktibismoaz hitz egiten da, filosofiatik
haurrentzako filosofiaz, museoetatik familientzat diren ekintzez, teologiatik hutsuneaz izakiaren betetasun gisa…
Oteiza inozoa, hainbestetan
ezizen hori jarri zizutena, ez zeunden oker. Asko gara hainbat kokalekutatik moretuta oinez goazenak
gizaki osoaren (eta ez zatikiaren)
formazio baten ametsean.
Horientzat denentzat da gonbite hau, xumea, klera bera bezain
xumea: maisuak bere klera laborategian erakutsi zigun jolas erraz bat
da.

Klera jolasa
Saioaren garapena
Egin beharrekoa eskulturak osa-
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tzea da, klera zatiak elkartuta.
Inprobisazio serie batzuk sortuko
ditugu, gero horietako bariante edo
aldaki bat hautatzeko.
1.- Hartu hiru klera eta euskarri
zurrun bat.
2.- Kleraren luzerako hiru patroi
edo txantiloi hartuko ditugu.
Txantiloi bakoitzak klerari zer zati
ebaki jartzen du aukeran: erdia,
herena edo urrezko proportzioa.
Txantiloietako bat hautatuko
dugu. Klera batzuk osorik ere utz
daitezke.
3.- Klerak moztu eta muturrak
lixatu.
4.- Zatiak konbinatuta sortuko
oroitzeko balioko digun bozeto edo
zirriborro txiki bat.
Partaideak 8 urtez gorakoak badira, klera zati berberekin eta itsatsi gabe, aldaki
gehiago egitea (hiru bat),
aholkatzen dugu.
5.-Behin aldakiak eginda,
marrazkiek lagunduta interesgarriena iruditzen zaiguna hautatuko
dugu.
6.-Klera zatiak elkarren artean
itsatsiko ditugu, eta baita euskarriari ere. Azkenik, izenburua eta
egilearen izena jarriko dizkiogu.
Zer adinekoentzat da?
5 urtetik 105era.
Materiala
Hiru eredu edo txantiloiren fotokopiak, kartulinan eginak.
Lixa papera.
Klerak mozteko zerra edo plastikozko labana.
Kola zuria.
Kartulina zuriak, bariante edo
aldakiak marrazteko eta lana itsasteko euskarri gisa.

Arkatza, ezabatzeko goma eta
zorrozkailu.
Oteizaren katalogo bat, maisuak
egindako aldakiak ikusi ahal izateko (2000 urtean Kursaaleko Kutxa
Kuboa aretoko arte espazioan egindakoa gomendatzen dugu).

Goiko argazkietan Hik Hasi Udako Topaketetan Oteizaren ikastaroan ikasitakoa praktikan jartzen eta esperimentatzen aritu zirenak.
Beheko argazkian Jorge Oteiza Altzuzako bere tailerrean 1970. urtean.
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Aplikazio
praktikoak

Pako SERRAS
Zarauzko Salbatore Mitxelena
ikastolako irakaslea

Aro garaikideko artelanak hausnarketa prozesu
baten ondorioa izan dira,
eta artista, bere jardueraren bidez, garaiko gizaki
legez, sortutako arazoen
aurrean irtenbide edo konponbide estetiko garaikidea ematen ahalegindu
da. Horregatik, komeni da
Oteizaren kasuan eta bere
jarduera
artistikoaren
nondik norakoak ulertzeko, sortze-beharraren oinarrian egongo diren
kezka horiek zein diren
ezagutzea.
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Oinarriak
Transzendentziaren pertzepzioa
izan zen kezka nagusia XX. mendeko abangoardietan, hots, espiritualitatea artean. Azkenik, gizakiak/gizarteak bizi duen krisi sakonaren aurrean, artistak –Mondrian,
Malevitch, Kandinsky...– irtenbide
artistiko-estetikoaren bila aritu
ziren gizakiarengan sortzen diren
oinarrizko galderei erantzun berriak eman nahian, sinesbidearen
mugetatik at eta errealitatearekin
konprometituta.
Horregatik, beren eginkizuna ez
zen objektu estetikoa (apaingarria)
egilearen paperera murriztea.
Harantzago joan ziren eta ekintza
erlijioso (“religare”) moduan ulertuko zuten. Hau da, erlazio kosmiko berriak garatzeko nahiaren erantzun bezala. Horrela, obrak -artelanak- zentzuz, esanahiz eta misterioz “betetzen” aritu ziren, gizakiaren inguruko sentikortasun berri
hori atzemateko, obra horiek
apaingarriz, anekdotez “husten”
diren neurrian.
Oteizarentzat ere hori izan zen
bere jarduera artistikoaren iparrorratza; baliabidea eta huts sortzailea
zen beretzat eskultura.
Oteiza eskultorea zen -XX. mendeko eskultore garrantzitsu eta eraginkorrena- eta eskulturaren bidez
eman zion erantzuna arazo filosofikoari. Jarduera horretan nabarmendu zituen bere emaitzak
bide berriak urratuz, ebazpen originalak emanez, sentimenduaren eta
espazioaren pertzepzioari bideak
zabalduz, betiere gizakiak bere
inguruarekin dituen erlazioak (kosmiko-politikoak) berritu nahian.
Horra heltzeko bideak jorratu
zituen, jarduera estetikoaren bidez
espirituaren forma huts, isil, adie-

razkor eta sortzailea lortu arte.
Orduan, ekiteari utzi zion, eta uzte
hori izan zen bere azken ekintza
estetiko-etikoa.

kuboan, prisman oinarritzen da
artelanak egiterakoan.

Bidea
Egindako bide horretan, bai formalki eta bai materialki bereizten
diren bi etapa atzematen ditugu.
Bakoitzak bere emaitza estetikoak
eta ondorioak izango ditu. Aurrenekoa, askoz ere formalistagoa eta
adierazkorragoa izango da, eta
bigarrena, arrazionalistagoa eta
geometrikoagoa. Hala ere, bietan,
emaitzak lortzeko, kontzienteki eta
sistematikoki, modu zientifikoa
erabiliz jardungo da prozesua amaitutzat eman arte, betiere artelanaren transzendentzia bilatuz.

1. etapa: antropomorfismoa
Haren nahi estetikoa, haren esanahirik zabalenean hartuta –hau
da, “izaera metafisikoarekin eta
erlijio sentimenduarekin lotuta
dagoen oinarrizko ezagutza”– asetzeko, Oteizak arte primitiboan
(Historiaurrekoan) ipini zituen
bere begi abangoardistak eta arte
hura berrinterpretatu zuen. Estetika hori lortzea helburu zuenez,
materiari ez zion garrantzirik eman
–tresna besterik ez baita– eta ordura arte materia/gai ez nobleak zirenak artean erabiltzen hasi zen
(zementua...).
Hori da etapa horren aurreneko
urratsa, eskultura-masa edota blokea deitzen zaiona. Cezanne pintorearen metodoan oinarritzen da,
non naturako forma guztiak oinarrizko forma geometrikoekin adieraz daitezkeen.
Oteiza, aurreneko urrats honetan

Amatasuna, Mikelats edo Atarrabi.

Henri Mooreren eskulturagintza
dago bigarren urratsaren oinarrian.
Masan, blokean, zapalketaren eta
zulaketaren bidez esku hartzerakoan, eskultura kanpora zabaldu eta
inguruko espazioarekin erlazionatzen du. Lan horietan ere poliedrotik, zilindrotik, kubotik... sortutako piezak izango dira, bertikaltasuna nabarmenduz (hori ez da beti
gertatzen) eta zapalketaren ondorioz bolumen ahurrak sortuz
(Laocoonte).
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Irudia politikoki ulertzen.

Ikerketa horietan sakonduz eta
zulaketaren ondorioz, masa eta
hutsunea erlazionatzen hasiko da,
eta horiek izango dira eskultura
hutsaren aitzin urratsak.
Azkenik, eta H. Mooreren
hutsunearen erabileratik urrunduz,
hutsa egiturazko elementu sortzailetzat erabiltzen hasiko da. Horrela, elementu libianoak erabiliz
eskultura irekiak sortuko ditu.
Ondorioa hiperboloidea izango da,
eta Batasun hirukoitza eta libianoa
bere konkrezio formala.
Horrela, Oteiza adierazkortasunetik eta espresionismotik urruntzen joango da, materia gutxienarekin ahal den eskultura-energia
gehiena lortzeko eta bolumenak
kanpora proiektatuz bere “barrua
husteko”. Hori guztia azaltzeko,
Oteizak sagarraren adibidea ematen du, non jan ondorengo azken
forma horretan gelditzen den formaren energia guztia.
Etapa honen gailurra Arantzazuko talde eskultorikoa da, eta hor
erabiliko ditu formalki hiperboloidearen lorpen espazialak. Estatuak
barrutik hustu, espaziora zabaldu
eta kanpoko espaziotik definituko
ditu. Kontzeptualki, berriz, zera
estetikoaren traszendentzia erlijio-
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Emakumea haurrarekin zerura begiratzen izututa.

soa agerian uzten du multzo
horrek, eskultura abegikorra eta
babeslea izanik bere gauzatzea.
Bere mugimendu konpositiboagatik, sortzen duen erritmoagatik
eta irudiek azaltzen duten dramatismoagatik, adierazkortasun handiko taldea da. Hortaz aparte,
Apostoluen friso horretan Oteizak
aitzin urratsak eman zituen, hutsaren erabilpen eskultorikoan ziklo
bat itxi zuelarik.

Proposamen plastikoa
Gure jarduera plastikoa ere
hutsune sortzaile eta eraikitzaile
hori lortzera bideratuko dugu.
Horretarako, buztina edo plastikotasun handiko beste material bat
erabiliz eta eredutzat giza gorputza
hartuta, gai horrekin blokea, poliedro bat –zilindroa- eraikiko dugu.
Modu askotara has gaitezke; esate
baterako, urrats guztiak emanez:
eskultura masa (blokea), eskultura
ahurra... Edota bestela, ikerkuntza
moduan planteatuz, masa blokean
esku-hartze ugari aplikatuz –zapalketa, zulaketa, ebakidurak- eta
bilatze prozesua martxan jarriz.
Aurreneko etapa horretan eta gizakiaren adierazgarri izanik, bertikaltasuna landuko dugu. Eskulturaren
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Heriotzatik itzulera.

alde guztiak izango ditugu kontuan, hutsuneari garrantzia emanez
eskulturaren beraren elementu
eraikitzaile moduan. Hasieran elementu adierazkorrek eta figuratiboek (xehetasunek) zama hartuko
badute ere, poliki-poliki eta eskultura hustearekin batera, proposamen abstraktuagoetara bideratuko
dugu jarduera plastikoa. Eraikitzedeseraikitze prozesu hori aurrera
eramateko, buztina gai egokia da
eta gainera, modelatzeko tresna
arruntak eta eskuak berak erabiliz
lortuko dugu gure asmoa.
Lanari bukaera ematerakoan,
kontuan izango ditugu proportzioak, elementuen arteko erlazio egokia eta harmonikoa, Oteizak berak
ere horrela jokatzen baitzuen.

Batasun hirukoitza eta libianoa.

Arantzazuko apostoluak.
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2. etapa: konstruktibo-arrazionalista
Bigarren etapa honetan hainbat
“une” daude eta materialaren erabileran eta jardueran bereizten dira.
Hala ere, elementu komunak
antzematen ditugu, horizontaltasuna eta forma geometrikoen erabilera baitira nagusi, helburua huts
eraikitzaile aktiboa izango duen
eskultura espaziala izanik betiere.
Hori lortzeko beste material
batzuk erabiliko ditu, gorputz geometrikoak lortzeko egokiagoak
direnak, hala nola harria, burdina...
Baina Oteizak bere ikerkuntzarako
–laborategirako– bilatze lan horretan oztopo gutxiago sortuko dizkion beste material batzuk ere
–klerak, latorria, burdin haria– erabili zituen.
Forma geometrikoekin jardutean,
adierazkortasunaren ahultzea lortu
nahi zuen espazio-energiaren alde,
formalki bere jarduera oinarrizko
gorputz geometrikotan oinarrituz:
zilindroa, esfera eta kuboa.

Maklak, klerak
Maklaren kasuan, kanpoko espazioak eragiten du, egiturazko unitateetan eskulturaren nukleoa irekiz eta espazioan zabalduz (barreiatuz), eta horrela, laugarren dimentsioa sortuz. Horrela, konposizio
dinamiko asimetrikoak eta aldagai
asko izango zituzten eskulturak
sortu zituen: makla itxiak, irekiak...
Ondoren, klerekin jarraitu zuen,
maklen1 antzeko konposizioak
(estelak ) lortuz eta hutsaren bila
arituz. Klera laborategiarekin egindako esperimentazioaren ondorioz,
Oteizak urrats berri bat eman
zuen.
Une hartan, hala ere, kanpotik,
materiatik, abiatu zen huts eraikitzaile-sortzaile haren bila, baina
oraindik objektuak/materiak presentzia gehiegi zuen eskultura
hutsa adierazteko, eta hurrengo
urratsean poliedroa barrutik husten
hasi zen.
Aurreko urrats esperimentalean,

huts espazialaren lortzea landu
zuen gorputz trinkoetatik sortzen
zen irekidura plastikotik abiatuta.
Ikerketaren une berri honetan,
ostera, berebiziko garrantzia duen
urrats bat eman zuen eskultura fisikoki barnetik zabalduz.
Hori lortzeko, burdin xaflak
modu industrialean landuta erabili
zituen, materialari ahal zen erreferentzia gutxien eginez, bere adierazkortasuna isilduz. Oteizak
“antimateria” moduan definitzen
du material hori eta beltza (ez
materia) erabiltzen du piezak margotzeko.
Adierazkortasunaren itzaltze
hori esferaren eta kuboaren desokupazio espazialeko serietan lortu
zuen, Proposamen Esperimentalari
bukaera emanez, itxiz. Ondorio
horiek zirela-eta, mundu mailako
errekonozimendua jaso zuen, eta
Sao Pauloko Bienaleko sari garrantzitsuena eman zioten.

1

Une hari dagokion proposamen plastikorik ez genuen landu gure lantegian, Ikertzeren lantegian landu baitzen.

Maklak.
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Esferak.

Esferaren hustuketa hariz egindako egitura espazial xafla estuekin inguratzea mugibiribilak sortuz (kasu batzuetan) mendu zirkularren bidez.
(desokupazioa)
Esferaren barneko hustuketa
prozesu esperimentalean lortutako
funtsezko ondorio bat izan zen.
Saio askoz osaturiko saila izan zen
eta erabili zituen materialak latorria eta haria izan ziren. Ondoren,
lorpen biribilenak burdinan gauzatu zituen.
Esferaren barne irekitze horretan, kanpoko espazioarekin harremanetan dauden espazio kurbatu
anitz sortu zituen espazio huts biribileraino iritsi arte. Azkenik,
Esferaren desokupazioa obran gauzatu zuen.
Ikerketa honetan ere, urrats
ugari eman zituen: lehena, burdin

edo burdin haria elementu plano
kurbatuen euskarritzat hartuta
eskultura “airean” ipiniz.
Beste une bat burdin xaflak unitate formal moduan erabili zituenean sortu zen. Zenbaitetan xafla
horiei ebakidura kurbatuak egin
zizkien espazio biribil batean biratuz, Konkurrentziak izeneko obretan
ikusten den bezala; eta beste
batzuetan xafla kurbatu irekiak
erabili zituen sortutako espazioetan
“espantsioaren” ideia garatuz, bere
Eraikinak lanetan gertatzen den
bezala.
Esferaren hustuketan Oteizak
jorratuko zuen beste bide bat zera
izan zen: “nukleo espaziala” burdin

Esperimentazio-bide horretatik
2. unera iritsi zen: Esferaren hustuketa/desokupazioa eskulturarekin.
Lorpen hori cromlecharen espaziobabesle(ku)arekin erlazionatu zuen
Oteizak, antzinako eta gaurko euskal pentsaera estetiko-erlijiosoa
harremanetan ipiniz.
Esferaren izaera propioagatik,
desokupazioaren bidez lortu zuen
espazio hutsak izaera dinamikoa
zuen, eta ikertzen jarraitu zuen
huts metafisiko egonkor-abegikorra lortu arte.
Gure lantegian, esferaren desokupazioaren Konkurrentziak eta
Eraikinak oinarritzat hartuz, proposamen plastikoa garatu dugu.
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Esferaren desokupazioa.
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Kuboaren hustuketa
Kuboaren hustuketaren bidez,
eskultura espazialaren bila aritu
zen aurreko urratsetan lortutakoa
sintetizatuz eta askotariko emaitzak lortuz. Horrela, Eraikin hutse-

tan, lau angeluko burdin xafletan
ebakidurak eginez eta unitate formalak elkartuz, hutsunetik espazioan zabaltzen doazen indar eta
mugimendu handiko eskulturak
sortu zituen.

Hala ere, poliki-poliki bere jardueran mugikortasun hori baretzen
joan zen, adierazkortasunarekin
batera izaera erlijiosozko huts isil
geldoa (Cromlecha) lortu nahian.

Kutxa irekia.

Eraikinak (eraikin hutsak).

Kutxa irekia.

Saiakera horretan aurkituko
ditugu kutxaren sailak, nola Kutxa
hutsak hala Kutxa metafisikoak.
Oteizak, Malevichek lortutako
ondorioarekin (Zuria zuriaren gainean) bat eginez, karratua espazio
metafisiko huts moduan erabiliko
du. Kutxa hutsa izango da horren
adierazle: kubo bat bere planoetan
definituz; plano horiek zabalduz,
irekiz; barruko espazio-indarra
eskultura espazial moduan definituz-eraikiz eta kanpoko espazioarekin erlazioan ipiniz; huts, bildu,
geldo hori izanik eskulturaren
“muina”.
Espazio huts hori kanpoko espa-
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Odiseo izeneko gudari armatuaren
erretratua.

Kutxa hutsa.

lortzen aritu zen, eta minimalisten
aitzindaria izan zen eta 3.
Konklusio Esperimentala erdietsi
zuen: Mallarmeri omenaldia.
Espazialki konplexuagoa den
eskultura hori eginez eman zion
bukaera sailari.
Eskultura lan horiek eraikin sinbolikoa eta arte babes espiritual
moduan ulertu izan dira, eta ideia
horrek artearen helburu nagusia
betetzen du: huts existentziala estetikoki adieraztea.

Kutxen kate irekia.

ziotik bereizita azalduko zaigu bere
hustutasun biluzia agerian utziz.
Horrela, Oteizak, berariazko jarduera unibertsal baten jabe izanik,
garaiarekin koherentea eta bere
inguruarekin
konprometituta
dagoela erakutsi zigun.
Sail honetan egingo dituen obra
gehienak eskultura honetan oinarrituko dira. Azken lanetan gero
eta sinpleagoak izango diren unitate formalak erabiliz eta formari ahal
den adierazkortasun gutxiena emanez, hutsaren kontzeptu espaziala
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Kutxa metafisikoa.

Proposamen plastikoa:
Esfera
Honako proposamen plastiko
hau Konkurrentziak eta Eraikinak
deituriko une esperimentalean
oinarritzen da.
Aurreneko ariketa egiterakoan,
esferaren hustuketan oinarrituko
gara, bereziki hasierako fasean,
orduan sortu baitzituen bere
Konkurrentziak eta Eraikin hutsak.
Hori egin ahal izateko, hasieran
ariketa moduan kartoi mehe batean
laukiak marraztuko ditugu (karratuak...), eta bertan ebakidura kurbatuak egin. Egiturazko lau elementu horiek nukleo baten inguruan biratuz sortzen dituzten espazioak atzemanez eta aukera desberdinak ikertuz, bakoitzarentzat estetikoki onena dena aukeratuko
dugu. Kartoi zatiak bata bestearekin elkartzeko zelo edo edozein
zinta itsaskor erabil dezakegu.
Eraikin hutsetan oinarritutako
beste ariketa batean, egiturazko
elementu horiek (laukia...) unitate
kurbatu moduan erabil ditzakegu
eta aldagai desberdinak sortu erabilitako pieza kopuruen arabera edota
egiten ditugun konposizioren arabera.

Kuboa
Kuboa aztertzerakoan, esferarekin (Konkurrentziak lanean bereziki)
egin dugun antzeko ariketa egingo
dugu, baina oraingoan egingo
ditugun ebakidurak kurbatuak
izan beharrean, lerro zuzenetan
oinarritutako forma lauak izango
dira. Horiek espazioan modulatuz
eta biratuz, eraikin espazialak lortuko ditugu, non garrantzitsuena
xaflen artean sortzen ditugun espazioak izango diren.

Azkenik, kutxa hutsak eta metafisikoak kontuan hartuta, kuboa
barrutik husten arituko gara.
Horretarako, kartoi mehe batean
kuboaren garapena marraztuko
dugu; ondoren bere aldeak ebaki;
eta eraiki ondoren, barneko espazioa adieraziko dugu. Hala ere, helburua ez da beste kutxa huts
batzuk egitea, are gutxiago berdinak, baizik eta espazioarekin jolastea, eskulturak espazioaren bidez
adieraztea eta jardueraren poderioz
huts sortzailearen kontzientzia izatea, gure ekintza plastikoaren oinarrizko elementua gerta dadin.
Ariketa horiek guztiak, hasieran
eta behin betiko forma aukeratu
arte, kartoi mehean edo paperean
egin ditzakegu (materiala ez baita
garrantzitsuena). Behin aukera eginez gero, material egonkorragoa,
zurrunagoa, erabil dezakegu, aluminio xaflak izanik egokienetakoak, bai lortzeko errazak direlako
(inprentek eta argitaletxeek sobera
dituzten zatiak lor baititzakegu)
eta baita ohiko tresneria erabil
dezakegulako xafla horiek eraldatzeko ere. Hala ere, eta adinaren
arabera, kartoizko xafla zurrunak
erabil ditzakegu, eta baita kartoi
mehe beltza ere.
Proposamen horien bidez, gaur
egungo eskultore garrantzitsuenaren obrarekin aurrez aurre jarri eta
gertutik ezagutzeko parada izango
dugu. Baita arte garaikideak adierazitako planteamenduak eta
beraiei emandako irtenbide estetikoen inguruan hausnartzeko ere.
Lan horiek burutuz, plastikako
curriculumean aipatzen diren hainbat helburu eta eduki landuko
genituzke, euskal kulturak eman
duen sortzaile handietako batengandik abiatuz.

Zer esanik ez, proposamena
xumea da, eta artista eta haren obra
gehiago ezagutzeko beste hainbat
ekintzen artean, Arantzazura eta
Altzutzako Oteiza museora hurbiltzea komenigarria litzateke.
Betiere, norberaren herrian edota
inguruan egon daitekeen obrak
ahaztu gabe, noski.
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UBALDE MERINO, J. L.: Psicología, Física y Ecología, Crispin, Santander, 1973.
Liburu horretako aitzin-solasa da Jorge Oteizaren idatzi hau.

Nahikoa da, jaunok: ni
naiz orain neure buruaren jabe
(Jonathan Peter Jackson-ena,1
18 urte, haren azken hitzak)
Ez dut uste ni Ubalde doktorearen liburu nabarmen honetan ezer
garrantzizkorik, are gutxiago komenigarririk, aipatzeko gauza izango naizenik. Hala ere esan diot
haurrari buruzko ikuspegi zientifikoki errespetuzkoarekin bat ez
etortzeko beldur naizela; uste baitut, eta hau da nire ondorioa, herri
bakoitzak, garai historiko bakoitzak bezala, haur-eredu bat ez ezik,
gizaki eredu bat ere behar duela
haurrari erakusteko. Ubalde adiskideak behin eta berriz azpimarratzen du zerbait esan dezakedala nik
aldaketarako gaitasunari edota
ezintasunari buruz, edo esan dezadala, bestela, nire aldaketen lege
bikoitza erabil daitekeela gizakiaren jokamoldean ere, edota estetikari buruz dudan ikuspegiak ere
baduela zer ikusirik gizakiaren
bizimoduarekin. Saiatu nahi nuke
behintzat, nire hausnarketaren
bitartez, ez oztopatzen bihotzbihotzetik miretsi eta maite dudan
Ubalde doktorearen liburu honek
dituen ideiekin irakurleak gorde
dezakeen harremanik. Behin baino
gehiagotan gertatu baitzait, idazle
lagun baten liburuarentzat gibelsolasa idatzi eta, egilea bera, beste
hitz-atze berri bat idaztera behartu,
nirea nolabait leuntzeko edo zuzentzeko. Ez dakit bada, nire lagun
Ubalde doktorea ez ote dudan
behartuko horretara. Betiko kontua
da, orain ere betiko kontua, ezin
baitut nire iritzia bereizi pairatzen
ari naizen esperientzia pertsonale-

tik eta bizi ditudan nire kezketatik.
Une hauetan errepika eta errepika egiten ditugun porroten azkeneko porrota ari naiz sufritzen, arte
garaikidearen esperientziak eta
gazteen heziketa politikoa bateratu
nahi ditudan honetan (aipatuko ez
ditudan beste hainbat ahaleginen
artean), artistak haurra kutsa
dezan, artistari bere egiteko biziarekin konprometiarazi eta haurren
hezitzaileen heziketa estetikoan
lagundu nahian ere, barru-barrutik. Artista honek ez du inolako
emaitzarik ematen (1964, haurrentzako Unibertsitate pilotua Elorrion), ez artista gisa ez gizaki gisa,
ezta hezitzaile modura ere (orduan,
Freinet eredua aurrera eraman nahi
genuen, gure bitarteko esperimental guztiz konkretuan uztartuz).
Orain, berriz, Deban (Arte eskola
esperimentala, tailerrak, laborategiak, Parisetik bertatik zuzenean
gureganatutako Arnol Sternen
ideiaz osatuta haurrarentzako laborategia, e.a.). Egia ere bada, diru
laguntzak zero direla betiere, gure
euskal herriari bost axola zaiola
kultura, ez du kulturarik nahi, nahi
izateaz ere beti beldur, arrazoiz
egindako gure gestioak, gure eskariak, denak modu onean azalduak,
ez dira nahikoa, antza denez,
berreskuratze espiritualarekin inori
konprometiarazteko hemen. Hala
ere, nire etsipenik sakonenak gazteriarengan du iturburua. Debako
ahalegina behin atzean utzirik,
gaur egungo gazteriarengandik
urruntzen naiz betiko, artistarengandik ere bai, ezin naiz artistarekin aritu gehiago, nazkatu egin
naute haur hezitzaileek, ez natzaio
berriz haur bati hurbilduko.

1

Haurrarenganako alergia nolabaitekoak jota nago, biologia bide liluragarri eta bat-batekoa, herri zaharraren (haren heldutasun inkontzientea) eta gizaki hobeago baterako dugun aukera bakarraren arteko
giza aberetxo mugakoa baita bera.
Haur hori dakusat eta beti da dagoeneko berandu. Abandonatua eta
apetak ematen dionari emana,
osatu gabea beti edo gezurrezko
babespean, behin betiko, epe laburrerako maketa bezala iruditzen
zait haur hori, gehiegi aztertu
dudan edota gehiegi ezagutzen
dudan gaztea, alegia alferrikakoa,
traba besterik egingo ez didana.
Haurraren heziketan gehien
laguntzen duten lan moduek, artistaren espresio moldeei jarraitzen
diete gertutik, baina ez dute ahalmen sortzailearen funtsean eta bete
beharrean sakontzen. Ez dut uste
ondoren luzatzen dudan eta arte
garaikideak berak erantzun dezakeen galdera planteatzeko gai izan
garenik: nola egin gizaki berria?
Egungo artistak zertan dabilen
jakin gabe darrai, edo hausnarketa
gogo hori saihesten du, konprometitzeko beldurrez. Benetako artistak, bere mugak non diren jakitun,
artea ardura sozialaz bizi du, jarreraren heziketarako zientzia bezala,
kontzientzia esnatzeko eskola politikoa bezala, artaldetik askatzeko
lan tresna bezala, giza jarrerarako
sentsibilitate estetikoa eskuratzeko
prestakuntza, mundu-ikuskera lortzeko bidea balitz bezala. Artista
artearen barnean egongo da, baina
ez betiko. Dituen espresio modu
ezberdinen aldaketa esperimentalen bitartez, sentsibilitate existentziala eta politikoa lantzen ditu,

1970eko apirilaren 7an hila (haren anaia George Jacksonek eskaintzen dion liburutik (Cartas de prisión, Soledad Brother) hartua da aipamen hau.
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ondare soziala baita berau, bere
probetxu eta etekin pertsonalerako
gorde ezina. Ez du arteak deus eraldatzen, ez du mundua aldatzen,
ezta errealitatea ere. Artistak, bere
lengoaiak garatu eta eraldatu eta
osatu bitartean, aldatzen duena,
benetan, bere burua da. Eta gizaki
hori da, artearen bidez eraldatua,
errealitatea aldatzen saia daitekeena, bizitza abiapuntu. Artista
bakoitzak norbanaka lantzen du
bere lengoaia, baina gizartea du
helburu (ez da hori sormen lanaren
zeregina, bere lengoaiarena baizik),
eta horrela baino ez da bere lengoaia iraultzaile izango.
Aldaketen nire legea, jarrera
esperimentalaren eragile bifasikoaren moduan dabil, espresioaren
mutazioetarako logika bat bezala.
Arte lana, bere lehen fase konbexuan, irakurri ahal izateko, ez da
hain beharrezkoa irakurtzen jakitea, artistak esaten du ia dena, bere
obra bete eta osatzen du. Bigarren
fase konkaboarekin dator lengoaiaren deslotzea, ikuslearen ardurari
dagokio ia guztia, obraren zabaldura eta harmen gaitasuna areagotzen
dira, eta irakurketa posibleen
kopurua zein irakurketa beraren
zirkulazioa ez da emango, ez bada
parte hartze sortzailean zehar, ez
bada estetikoki hezita dagoen irakurlearen eskutik. Hortaz, behin
norbanakoaren espresio eta sorkuntza moduen arteko muga banatzaileak ezabatuta, sortu den obraren
izaera, obra-ikuskizuna, obra-Natura, saiatzeko unea (orain) iristen
da, non eta guztiona den errealitatean, lengoaia artistiko ezberdinak
elkartuz. Paisaiaren kultur aldaketa
orain da ulergarria guztiontzat,
kanpoaldeko eta naturaren errealitatearen ezagutarazte estetikoa

(ekologia espirituala, antropologia
estetikoa). Gizakiaren eta Naturaren artean galduta zegoen kulturaren oreka, artearen bidez berreskuratzen da. Egungo artistak irakurtzen du jada, estetikoki menderatzen du bere artea eta kontrolatu
dezake eta zuzendu Naturaren
ikuskizuna, non, Espazioa eta Denbora solteak direlarik, natura-osagai guztiek bat egiten duten bere
aleazioa posible eta multiploekin,
aleazio horiek artistak berak landutako lengoaiekin egindako ariketa
pertsonalak baitira. Bada jakiteko
ordua: gaur jada kanpoaldeko errealitate guztia errealitate estetikoa
da (horra hor espazioaren errealitate berria, eskuragarria eta erabilgarria, espazioaren jostailu zoragarria
eta berria da hezitzaileak haurrari
ezagutarazi behar diona. Jostailu
ekologikoa, bere jolasekin eta
Irudimenezko kode estetikoarekin
batera, haur hezitzaile berriari erakutsi behar zaiona, artearen bitartez. Baina, aurretik, ikus dezagun
artistak zer egiten duen).
Irakurtzen dakiela dirudien artistak zer egiten du orain, ezer gutxi (errazago daki idazten irakurtzen baino), baina zertxobait bai,
nahikoa ote hala ere, kanpoko errealitatearen ikuskizun anitza, eta
estetikoki lotu gabea, konposatu
gabea? Puska bat hartzen du, nahikoa zaio isolatzea, finkatzea; paketea egiten du bere altxor eskasarekin (lagin bitarra edo hirutarra doi,
sekula ez kanpoko anizdunaren
elkarrizketa osoa) eta tokiz aldatzen
du; ondorioz, ohiko publizitatea
lagun, arrakastaren eta erakusketen
behi-tokietara, galerietara, festibaletara edota bileratara joate hori
dator. Hor ikusgai dira, sofistikatuak, komertzialak, dibertigarriak,

espazioaren jostailu serio eta aldakor horren zatitxoak (eta egungo
Espazioarekin, Minotauro berri
horrekin), eta haren helburua eskola behar luke, hezitzailearentzako
eskola, haur hezitzaileak erabiltzen
eta ikusten ikas dezan. Ikusi eta
erabili, Espazioari eraso egin,
Espazioa ikusi, esan eta menderatu,
hori da artistaren jolasa (Agoramakia) eta hori da haurraren jolasetarako eredu aurrenekoa (irudimen dedalokoia).
Hori ulertzeko garaia da-eta,
artea jada hilda edo agortua delarik, artistaren esperimentazio agortua, arte eskolaren barru-barruan.
Mutazio benetakoa eman da artistaren zereginetan: artistak zorrak
kitatu behar ditu, eta soziologikoki
bere esperientzia modua, bere
jakinduria estetikoaren praxia
eman behar dio, zuzenean, hezitzaileari (ez dira nahikotxo kalera egiten dituen irtenaldi ariketa gezurrezkoak, noiz behinkakoak, kontrolatuak), maila guztietako hezitzaileari, eta bereziki (ezinezkoa
baita herri sentsibilitatearekin
harreman onuragarririk) haurrari.
Nire aldaketen legea, lege dialektikoa da non lehenengo faseak
bere ukazioa ekartzen du bertan.
Artista, ukazio horren ukazioa da
zeina (ukaziozko zeroan, espazio
hutsean soilik edo denbora hutsean
soilik, bere obra esperimentala
bigarren fasean amaitzean), arterik
gabeko bizitzan baieztatzen baita.
Arte lanak ez du inolako eraginik, artista berarengan baino ez du
eragiten, haren testuinguru esperimentalean. Artista, oraindik ere
desmitifikatu gabea, bere lanaren
fruitua denboran zehar luzatzen
saiatzen da, industria kulturalistaren gatibu. Nahiz eta haren emai-
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tza lanak artekontrako, musikakontrako, zinekontrako, egiten
duen orokontrako direla esan, kontsumorako baino ez da arituko.
Harritzen nau artistak etengabe
erakusten duen produkziorako
kemenak, are gehiago, sortzailearen
gogomin logikoak, bere esperimentazioa ahalik eta gehien murriztea behar lukeenean, obra kopurua eta haiei eskainitako lan denbora gutxituz (aldaketen legea).
Harritzen nau zahar sortzaile-produzitzaileen egungo ospe faltsuak,
alienazioaren muturrerainoko artistaren erorialdi orokorrak, alienazio
egotistak, alienazioaren bereziki
kontrakoa den bere lan tresnaren
alienazioak, arte emaitza berarenak.
Bere emaitzarako baino ari ez den
artista hori herririk ez duena da.
Baina artea jadanik errealitatean da
gu guztiokin, artistak herria orain
du. Horrela artistak, ez du bere
obraren bitartez eraginik, bere bizitzaren beraren bitartez baizik.
Orain, ez dira artistikoak haren
sentimenduak, iraultzaileak baizik.
Hain zuzen, hori da egungo artistak ulertu nahi ez duena, onartu
nahi ez duena. Artistak ez du bere
herriaren errealitatean parte hartu
nahi, ez du jakin nahi bere burua
definitu behar duenik, ikus-entzunezkoen menperatze eta kontrolerako sen azkarraren gisa, bere sentikortasunetik eta gainerako guztiekiko jarrera orotan eredu iraultzaile
berria gisa jokatu behar lukeela.
(Metafisika eta bizitza lotu ezinak
dira, lehenengoak ez badu hausnarketa estetikoa helburutzat eta, hala
gertatzen ari da. Eta hausnarketa
estetikoak etika soziala eta ereduemailea du helburu, bestela, ez
dago bizitzarekin lotzerik). Baina
artistari errazago zaio artea betirako
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dela pentsatzea, bere iraultza eremuak abangoardiako estetizismoak
direla, gainera, hori guztia bizitzaren hobetzearekin lotu daitekeela,
kanpoaldetik egiten bada ere. Urte
batzuk atzera, ez hemen ez han ez
dagoen artista hibrido horri buruz
idatzi nuen txerbelduta ari dela,
haren jarrera sozialki atzerakoia
dela, erreakzionarioa, zalantzakorra, diruzalea eta ipurdi-mihizlea.
(Quosque tandem, 1963, “Artistaren
hibridotasuna”).
Iruñea-1972, amaitu berri den
Nazioarteko arte topaketa tamalgarri hauetan ere gauza bera egiaztatu
izan dut. Nire lankideei alferrik
gogorarazi diet gure herriko artista
guztiak Euskal Eskolan, 1966an,
bildu ginela eta Iruñerako ibilaldia
egin genuela (Donostiatik, Bilbotik, Gasteizetik, erakusketa eta
manifestuen bidez elkar eginez).
Ni neu izan nintzen Iruñeko gestioak aurrera eraman zituena. Gure
euskal artisten Unibertsitatea proposatzen genuen, gure kultur
berreskupenerako euskal hiriburua
Iruñea izendatzea. Ados genuen eta
bideragarria zen, dirua ere bazen,
baita 38 milioi ere, nolabaiteko
kultur zerbitzuak ustez babesteko,
monumentu ergelak eta alferrikako
zaharberritzeak, horrela xahutzen
zen barra-barra dirua. Dirua egon
badago, baina kulturaren kontrako
festibalak ordaintzeko, zirko artistarentzat, eta ez bere prestakuntzarako, ezta herri kulturari zuzenduko dion bere zereginetarako ere.
Horrela izan zen, Iruñan bertan
euskal artisten arte lan guztia prest
eta gure Gobernu Batzordeak
aurrera eramandako adostasunak
legezko egin bitartean, atzera bota
gintuzten bortizki, gure arte lanak
handik atera genituen erakutsi
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gabe, eta bere aldetik bakoitza
inkomunikazioraino bueltan, bakoitza bere etxera. Nola ahaztuko
dut ba euskal artistarenganako
Iruñako portaera hori? Gauza da,
gehiengoak ahaztua zuela, komeni
zitzaien ahaztea. Bakoitzari lanen
bat edo beste erosiko digutela agindu digute (txintxoak izateagatiko
saria) eta ahaztu egin genuen.
Geure ekintzak erabakitzeko ezgauzak, elkar eginda indartzeko
ezgauzak, bakoitza bere aldetik
Iruñaraino arrastaka. Berriz esan
nuen hartara joan ahal izateko
gutxieneko baldintzak eta duintasuna behar genituela, han gu parte
hartu ahal izateko gutxieneko baldintzak eskatu behar genituela:
Iruñan sortzea artistarentzako
dokumentazio eta informazio gunea, Debako Eskolan kultur harremanerako gure gunearen antzekoa.
Eta babes ekonomikoa, bi guneentzat, eta ondorengo topaketetan
gure parte hartze zuzena antolaketa
lanarako. Jaramonik ere ez didate
egin, parte hartu ez duen bakarra ni
izan naiz.
Egungo artistaren jarrera atzerakoi hori azaltzeko denbora hartu
badut, haur hezitzailearentzat duen
eredua defenditzen ari naizelako da,
baina ezin ditzakegu nahas herririk
gabeko artista batetik eta eredu
benetakoa, bestetik, zeina arte
garaikidean aurkitu eta definituko
baitugu, arte garaikidean ezarria
(botere politikoa) eta erabilgarri
egingo baita. Ikerketa horretarako
balio du nire aldaketen legeak,
espresioen aldaketarako dialektika
materialista da, aldaketak gauzatzen ditu, egindako lengoaien biologia espaziala da, presazko logika
da eta tendentzien eta haien aldaketen frogaketa esperimental azka-

rrak zenbatzen dituena, baita artistak artearen barruan emandako
denbora finkatu, laburtu eta mugatzen ere dituena. (Neure buruari
galdetu nion, zertan eman nire
bizitza?, nire esperimentazio estetikoa amaitua zela frogatu eta berehala. Espero nituen emaitzak lortu
ez baditut, bakarrik nengoelako eta
hala jarraitzen dudalako da).
Honako hau behar luke (artistaren
jarrera eta gogoetarako erabilpen
logikoa) artista sozialistaren helburu iraultzailearena, Errealismo
sozialistarena: arte garaikidean
artista sozialisten zereginen eta
arduren oinarritze zientifikoa.
Esperimentaziorako (estetika objektiboa) ondorioak (estetika arauemailea) komunikazio eremuetan
(estetika semiotikoa) artetik sortutako lengoaiekin (lengoaia konbexuak edo espazioa betetzeagatik,
edota lengoaia konkaboak hustutzeagatik, espresioagatik eta harmenagatik: 2 gizakiak aldaketa
esperimentalen nire biko legean,
gizaki konbexua batetik eta gizaki
konkaboa bestetik, tokirik ez duen
gizakia2 bata, tokia duen gizakia
bestea , Amor y Retiro liburutik,
Heidegger, “Eckart maisuaren
Hitzetatik”… baina ezin naiteke
luza). Esan nahi dut, erabaki
horiek, informazio hori, haur hezitzaileari argitu behar zaizkiola,
haurraren eta bere jolasen, haren
jarreraren eta trataeraren tipologia
bezala.
Hemen dator gogoetarako ordua
(nire euskal herriarekin egiten dut
nik gogoeta, haurra nire herrian
euskal haurra da, munduko beste
haurren antzekoa dirudi, baina ez

psikopedagogikoki: haurrak herria
du, horrek egiten du haurra beste
haurren ezberdina), diot gogoeta
egin behar dugula herri bakoitzean
haurrak behar duen trataeraz,
egungo gazteriak ezerekin konpromiso seriorik hartzeko duen
Ezintasunaren zergatia aztertu eta
berehala, diziplinaz, eraginkortasunaz, arintasunez ulertzen laguntzeko. Egungo gazteriak ez du balio,
eta bere ezgauza izatea baino larriagoa da oraindik erre egiten duela.
Lagun hurkoaren alde egiteko
nekez prestatu garen helduok
lehertu egiten gaitu eta ezereztatu.
Bai, nor daiteke lagun hurkoa, gazteria hori ez bada? Onartu beharra
dago gazteria horrek ez duela haur
benetakorik eduki, eta hobeagoa
izango zela haur horri heziketarik
ez ematea, mundu mailan zabalduta dagoen haur faltsifikazio sistema
arduragabearen esku uztea baino.
Haurtzaro eta nerabezaroaren
tratamendurako saiakerarik zientifikoenak eta bihotz zabalenak,
berezienak eta berrienak ere, zer
nolako emaitzak ekarri dituzte?
Itxaropenik bai? Nik uste dut
denek ematen diotela haurrari
onarpen eta babes gehiegi. Argi
dago giza eraren unerik sakonenak
eta agerikoenak haurrak bizi dituela, eta ez zaio horri etekinik ateratzen. Izaera hori definitzen, finkatzen eta bideratzen lagunduko dioten presioen jolas zeharo zehatza
behar du. Psikoterapiak (benetan
gaixorik dagoen haurra ez bada)
haurra indargabetu eta bigundu
egiten du. Gehienetan, haurra sendatzea haurra ahultzea da, terapia
alienagarria da. Hori, osasuntsua

eta normala, baina ezertarako gauza
ere ez den gazteria horrek erakusten digu. Gizaki normal bat egin
nahi izatea, ustez osasuntsua eta
normala den haurrarengandik abiatuta, sorkuntzarako gatazka dinamikoaren barne desoreka ezabatzea
da (haren heldutasun inkontzientea
ukatzea da), izakiarengandik abiatuta terapia estetikoa eta soziala
bezala kultur eta arte gertakizunen
errealitate historikoa ukatzea da,
gizakiari berezkoa zaion izaera
lehena kentzea da, bere bizitzaren
barnekoena, hura berdintzea da,
kontsumo azokarako merke jartzea.
Helduok haurrarengan traumatzat
eta errepresiotzat jotzen dugun
hori, ez ote da izango haurraren
normaltasunari buruz egiten
dugun ideia abstraktu faltsua. Ez
da ahula haurra, baizik eta gure
babes desegokiak ahultzen du.
Gizakia haurrarengan da nabariagoa helduarengan baino. Egungo
tratamendu zientifiko osagabeek
prestatzen duten haurra, haur zuria
da, haur zero, abstraktua, haur suitzarra, hain zuzen, haur bigun,
gozo, disolbagarri, ondugabe, zerbitzari, jangarria alegia; landetxeko
haur berri hori da, finean, kontsumorako gai, gure izugarrizko gizarte industrial eta teknologiko, itsu
eta haragizalean.
Eta, beti hasteko eta beti hasteke
dagoen haur artifizial hori, eredu
zientifiko zero, zuri eta abstraktu
batetik abiatuta, ez baitugu ulertzen bizitzarako gai denik eta
horregatik egiteke dago hura, denboran zehar luzatuz doa, nerabezaroak ez du amaierarik, gaztaroa
atzeratzen da, ez da gizakiarik

2

Itzultzailearen oharra: Oteizarentzat gizaki konbexoa, “puesto”-a, hasierakoa da, egiten ari dena, osatzen eta, beraz, ez dauka tokirik
besterako, betetzen doa, okupatzen, jazten, ikasten eta, aldiz, bigarren faseko gizaki konkaboa, “traspuesto”-a hain zuzen, besteentzat tokia
egiten ari dena da, hustu dena, kanpoalde guztia barne bihurtu duena, baina ez betetzeko, besteekiko irekita agertzeko baizik
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inondik azaltzen. Egungo gazteriaren mitoa da, gaztea eta iraultzailea
nahasi egiten ditugu, inkonformista eta lotsagabea edo indisziplinatua nahasi egiten ditugu. Iraultzailea ez da gogoak ematen diona
egiten duen gizakia, esana noiz
bete behar duen eta haren esana
noiz bete behar den dakien gizakia
da, besteekiko jarrera kode bat
duen gizakia da (nor aritzen da
gaur haurrarekin jolasean eta zertan?, baina argi dago pareko prestakuntzarik eta konpromisorik ez
duen beste pertsona batekin ezin
gaitezkeela aritu (haurrari eskuetan
pintzela jarri orduko erabat sakratua balitz bezala hartu eta hark
gogoak emandakoa egiten uzten
dion eredu hori zer da, baina zer
heziketa modua da hori, zer da
hori?). Nor da haur horren hezitzailea, zer egiten du haur hezitzaile
adeitsu eta pasibo horrek?
Hezitzailea haurrentzat jokalari
eredua izatea baino modu eraginkorragorik ez dago (egungo hezitzailearen ezinbesteko prestakuntza
estetikorik gabe, ezin dira jokalari
hori eta bere jokoak inprobisatu).
Haurrarenganako atentzioari dagokionean, oinarrizko bi helburu
hauekin laburbil daiteke: haren
heldutasun inkontzientea, haren
barne izaera tradizionalaren herria,
eta haren izaera helduaren helburua, heldutasun kontzientea. Sterneren haurra, teorian bederen haurraren egoera konkabo eta naturala
da, zero ideala, bere heldutasun
inkontzientea aurkitu ahal izateko.
Ez dut uste haur hori aukera horretarako kontuan hartu denik, euskal
herria bezalako herri batentzat,
garrantzitsua guztiz eta gauzagarria. Jarreran bertan, gure arbasoak
haurraren baitan daude (ez gara
horretaz ohartzen, eta hanka egiten
du). Hezitzaileak, haurraren ingu-
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ruan tranpa (arte) sistema bat jartzen jakin behar du, biziera tradizionalezko moduen bitarteko estimuluen, jolasen eskutik, berezkoa
duen hizkuntzarekin ikuste-, ukitze-, entzute-sinboloen hiztegiaren
bitartez, abesteko edota dantza egiteko partiturak bezalako sustrai
konstelazioen bitartez, eta abar.
Haurra bereizi egin dela eta bere
kasa entretenitzen dela eta norbaitek lagundua ari dela dirudien arte.
Baina ariketa hori prestatuko duen
psikologoak aurretik jakin behar
du izaera tradizionala zer den, zer
den haurraren herriko mentalitate
eta estilo tradizionala, haren jarrera
guztietan. Nola nahi dugu haurra
ezagutu, herri bakoitzean beharrezkoak diren azterketa horiek gabe?
Haurrarentzako gizaki ereduari
dagokionean, gazteriari falta zaiona
da hain justu haurrarentzat zaindu
behar dugun hori. Gazteriarengan,
ni sakonak eta sentikorrak eraketa
mengela dute. Ez dauka gazteak
inolako garapen sentimental sakonik. Apetatsua da, guritan hazitakoa, berekoia, aldabera, erreakzio
motelekoa, aldizkakoa. Haiekiko
hartzen dugun bihotz zabaltasunez
eta sakrifizioz hartutako konpromisoa onartzeko eta eskertzeko gauza
ez dira. Zertara ohitu ditugu koitadu horiek haurtzaroan? Haur
babestuak nahi genituela ziurra da,
denok haiei begira, haiei dena emateko, dena onartzeko, uste baikenuen horrela haurtzaro zoriontsua
bezala gogoratuko zutela haiena.
(Azalpena mozten dut, laburrago
egingo).
Haurrak hazkunde borrokalaria
behar du, jokalaria, lehiakorra,
baina bere sentitzeko gaitasun
garapenaren hasierarako behar du,
pentsatzen baino bere burua sentitzen eta nabaritzen ikasteko, errealitate berriaren eremuan artistak
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duen jolas modu eraginkor eta
sutsuaren presentzian bertan. Arestian aipatzen nuen gure kanpoaldeko errealitatearen funtsa estetikoa
haurrarentzat kultur jostailu gisa
erabili behar dela. Hura bizitzen
ikasi behar du haurrak, haren konbinazioekin jolasten, betetzen eta
husten, martxan jartzen, iratzartzen, menperatzen eta isilarazten.
Hor izango du jostailua betiko, arte
eta sentimendu estetikoa betiko,
bere tresna sentikorra izango du
betiko, benetako arnas aparatua,
Ortegak movimiento natatoriotzat
jotzen zuena kulturarentzat, gure
esistentzian bertan ez itotzeko alegia. Baina desberdina da herri
bakoitzak duen arnasa hartzeko
modua, eta kultur aldaketak direlaeta, esistentziaren erritmo naturalak direla-eta, behartuta gaude
haiek moldatu eta hobetzera, artearen bidez gure emozio aparatua
konponduz, gure arnas estiloa estetikoki aberastuz, ingurunearekin
jarrera pertsonalaren erritmo modu
automatiko gisa.
Iruditzen zait Ubalde doktoreak
liburu honetan azaltzen duen hondarreko kezka egiten ari naizela:
esistentziaren erritmo naturalak erritmo berri batekin bat egiteko premia,
errealitate bikoitzaren esistentziak, alegia Naturari eta Kulturi dagokizkienak, eskatzen duena. Egia da –zehazten du Ubalde doktoreak– dugun
arazo bera dela, betikoa: zer esan nahi
du Kulturak? Ubalde doktoreak
bihotz zabaltasunez, goi maila eta
zehaztasun zientifikoz irakasgai
utzi digun liburu honetan leku
egin dit, beharbada gaizki, edota
nire bizikizunen edo intuizioen,
nire, agian, oso pertsonala den
eskarmentuaren epeltasun nahikorik gabe erabili dudan leku bat.
Azalpen umil eta berri bat baino ez
nuke eman nahi, errealitate bikoi-

tzari buruzkoa, Naturari eta Kulturari buruzkoa, estetikoa denaren
eremutik, zientifikoki nahiko
abandonatua dagoen eremutik,
baina ezagutzaren eta bizitzaren
eremu guztiak biltzen dituen
eremu pribilegiatutik hala ere.
Abiapuntu horretatik zentzu gabea
iruditzen zait Kulturaren eta
Naturaren arteko oposaketa ohikoa, izan ere planteamendu zuzena
litzateke gizakiaren eta Naturaren
arteko bat ezin egitea, gizakiaren
eta Naturaren arteko oposaketa, eta
barne-ariketa horren emaitza, adostasuna edo desadostasuna, oreka
edo desoreka gorabehera, kultura
da, noski, eta zehatz eta labur esateko, kultura artistikoa. Artistak,
bere lengoaiaren bitartez egiten
den gizaki artifiziala izaki, Naturan
zailtasunez josita egiten duen barneraketan, Paisaiaraino joan-etorri
etengabean, helburua lortzen duenean (horregatik dago behartuta
amaiera ematera) bat egingo du
Naturarekin. Naturala dena estetikagai bihurtu da, Paisaia gizakoi
egin da, kulturagai dagoeneko, eta
gizakia eta bere lengoaiak Natura
bihurtu dira, naturalak bere izateari heldu dio berriro. Horregatik ari
gaitezke herri bateko kulturari
buruz, herri bakoitzak baititu bere
estilo pertsonala, eta berezko tradizioa, gizakiaren eta naturaren arteko topaketa –kultura– horietarako.
Esana dut Estetika bakarra dela,
nahikoa dela Estetika esan eta giza
jakinduriaren giza lekuaz ari garela
jakitea, gizakiaz egindako jakinduriaz, bizitzan. Baina orain esan nahi
dudana da herri bakoitzak berezko
historia duela (eta hori ere orain
gutxi esana dudala uste dut:
Lengoaiaren hondamena arte garaiki-

dean, Bartzelonako kongresuren
baterako prestatua, azkenik, ordea,
egin gabe gelditu zen baterako.
Horrela hausnarketaz hausnarketa,
eta oro argitzeke beti, ezinezkoa
zait ongi esplikatu ahal izatea,
gehiegi luzatu gabe, eta amaitzera
noa), eta diot egun egungo orduan,
herri bakoitzarentzat dagoela,
azterketa estetiko modu bat bere
barne jarrerako sentsibilitatea
berreskuratu eta berritu ditzakeena. Horrela ulertzen baitut nik
artea, ez artea arte hutsagatik, ezta
estetikakeriak Estetika hutsagatik
ere, baizik eta estetika bat, hausnartutakoa eta erabilgarria den
estetika bat, premia historiko
bakoitzeko eta herri bakoitzeko.
Haurrak behar du, beraz, herrikide eta sentimendu suspertzaile
den, errealitatea jostailu bihurtu
duen irudimenaren gerrillari ikusentzunezko artistaren sentimendua, ikuspegia eta jarrera estetikoa.
Gai behar luke, hatz bakarrez diagonal ikusezina espazioan erakusteko, eta hari jarraituz, hura gainditzeko, dantzatzeko, abesteko; gai
behar luke hura luzatzeko edo
apurtzeko, segidako ikuspegi ordena bizigarria eta erreakziodunare3
kin beti bat egiteko . Haurra imitatzailea da, jolasean hasita, jolasean konpromisoa hartzen du eta
askatasuna zer den aurkitzen, jolasean parte hartzean bere bizitzarekin bat egiten baitu. Haurra baratu
daiteke, jolasean besteekiko harremana oztopatu edo eten dezakeen
zerbaitez tematu da. Orduan kendu
diezaiokegu eskuetatik gutizia bortizki. Haurrak negar egingo du.
Zer egiten du hezitzaileak? Hezitzailea baratu egiten da, haurra
zainduko duen jolasa eteten du,

haurra hondatuko zaiola pentsatzen
du. Baina hezitzaile onak, hezitzailearen jolas estetikoan, ez dauka
zertan gelditu. Haurrak ez du jolasetik kanpora irteteko denborarik,
gertatzen den oro sartzen da jolasean, jolasak ez du etenik, jolasa etengabea da, haurra etengabea da,
lagun hurkoarekiko jarrera etengabea da. Haur zigortutako eta bidean aurrera egin ahala berreskuratutako hori, gehien hazten eta hobetzen dena da, segurtasunari eta
leialtasunari, maitasunari, sortzeko
gaitasunari dagokionean. Ez dut
bereziki azpimarratuko artistak
haurrarekin duen harremanaren
alderdi bat edo beste, hau baino ez
dut esan nahi, labur, baldin eta
badakigu herri batek behar duen
gizakiak nolakoa izan behar duen,
haur hezitzaileak nolakoa izan
behar duen ere jakingo dugu: gizaki hori bera behar du izan. Eta gure
artean ez badugu, hura aurkitzen
eta prestatzen saiatu ez bagara,
beharbada, haurra bera bere kasa
konpondu dadila eta asma dezala
izan daiteke onena. Hondatzen
zaizkigunak asko badira ere (onenak izaten ohi dira azkenean), guk
geuk hondatzen ditugunak dira
konponbiderik ez dutenak. Nire
haur-konplexuek, nolabait esate
arren, artearen lurralderaino eraman ninduten, bizitza terapia den
lurralderaino, eta haiek beraiek
esan zidaten bizitza zertan eman.
Uko egin diot beti neure burua psikoanalizatzeari, uko egin diot
neure burua sendatzeari. Nire ustez
gizakia gaixoa da, edo ez da gizaki.
Oteiza, Irun, 1972ko ekaina

3

IO: haurrari proposatzen zaion abstrakzio ariketa hori, irudimenaz, barne estimulua landuz, haurra ulertzeko gai, erreakzionatzeko gai
bihurtu behar duen etengabeko jostaketa jolasgarria da.
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