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Asmatuko al dituzu nire erretaulak 
dauden herrien izenak?

Errenazimentu hitza 
latinezko renascere 
hitzetik dator. Esan 
ezazu hitz hori 
ozenki hainbat aldiz, 
ea bururatzen zaizun 
zer esan nahi duen.

Kaixo! 
Juan Antxieta naiz, 

eskultore-maisua, bai eta 
mihiztatzailea eta 
tasatzailea ere. 
Azpeitian 

jaio nintzen, Gipuzkoan, 
1533an. Ni XVI. mendean 
bizi izan nintzen, hau da, 

Errenazimentua 
izeneko garai historikoan. 

Ba al zenuen 
nire berri? 

Ana Agirrerekin ezkondu 
eta Iruñeko 

Nabarreria kalera joan ginen 
bizitzera. Han, neure tailerra 
izan nuen, Nafarroan bezero 

onak nituelako. Hiriburua, 
gainera, oso ongi kokatua dago 

Aragoira, Errioxara eta 
Gaztelara joateko, bai eta 

Arabara, Bizkaira eta 
Gipuzkoara joateko ere, 
lurralde haietan lan asko 

egiten bainuen.

Beti erne ibili nintzen nire 
garaiko onenengandik 

ikasteko. 
Zure herrian nire lanik 

hoberenetako bat dago….. 

Orain, badakizu 
zertaz ari naizen! 

Nafarroan egin 
nituen erretaulak 

ikusiko ditugu. 
Guztira, 5 izan ziren. 
Obanoskoa, ordea, 
desagertu egin zen 

aurreko eliza 
botatzean. 



3 Kultura, artea eta ideiak berritu 

zituen mugimendu bat izan zen,   

1 mendebaldeko 

Europan garatua, 

5 interesa 
berpiztu zen,  

2 Antzinako Grezia eta 
Erromako kulturekiko   

4 bai eta hango zientzia, arte eta 
literaturarekiko interesa ere.6 XV. eta XVI. mendeetan.

Lortu Errenazimentu hitzaren definizioa, 
zenbakiak ordenatuta:
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Zer da
errenazimentua?

Bidaia bat egitea 
proposatzen dizut 

Gizateriaren Historian 
zehar. Begiratu non 

izan zen 
Errenazimentua, 

zer gertatu zen 
lehenik, eta zer, 

ondoren…



Dabid 5 metro da garaieran, baina bere
 proportzioak

direla eta, benetakoa ematen du.  2 buru ditu zabaleran, eta 8 buru, garaie-ran. Juan Antxietak eta Michelangelok antzeko proportzioak erabiltzen zituzten, eta haien eskulturek pertsona handiak eta indartsuak dirudite, eta batez ere, oso-oso errealak. 
Begira zer gertatzen den, sagar honetako proportzioak 

aldatzen baditugu....

Begiratu bi Pietateei! 
Zertan dira antzekoak, 
eta zertan, ezberdinak? 

Antzekotasunak
1
2
3
4
5

Ezberdintasunak
1
2
3
4
5

Batez ere, giza gorputza 
interesatzen zitzaion. 

Gorputza izugarri 
aztertu zuen; horregatik, 

bere eskulturek ia 
benetakoak dirudite. 

Antxietak bezala, 
bere eskulturak ere oso 

errealak baitira. 
Begiratu bien 

eskulturak. Antza pixka 
bat dute, ezta? 

Michelangeloren Pietatea. Erroma. 

Antxietaren Pietatea. Agoitz. 

Kaixo! 
Michelangeloren 

Dabid eskultura 
naiz! Eskultorearen 

izena Michelange-
lo Buonarroti zen. 

Italian jaioa, 
Errenazimentuko 

artistarik 
handienetako bat 

izan zen.

Juan Antxietak 
izugarri miresten zuen 

eta haren eskulturei asko 
erreparatzen zien. 

Eta nola 
ezagutzen zuen?
 Gure eskultoreak lan 

egindako maisuen 
liburu, irudi eta 

ereduen bitartez. 

Michelangelok bere 
burua eskultoretzat 
jotzen zuen, baina 

dohain asko eta handiak 
ere bazituen arkitekto, 
pintore eta bestelako 

lanetan aritzeko.

Marmolezko bloke 
bakar batean zizelkatu 

ninduten. 
Michelangelok 

esaten zuen soberan 
zeukana bakarrik 

kentzen ziola 
blokeari… 

Zer esan nahi ote 
zuen horrekin?  



mazoa konpasa

pintzela, leungailua, pelonesa

gubia trintxa

zerra

erregela eta eskuaira

Imajinatu al dezakezu enbor bat 
eskultura bihurtzeko prozesua? 

Ofizio horiek 
artisau-maisuek 
egiten zituzten. 
Gaur egun, zure 
ustez, zer izango 
ziren, artistak edo 
artisauak?

Lehenik:

Gero:

Ondoren:

Azkenik:

Erretaula bat egiteko ofizioak, 
materialak eta tresnak

Mihiztatzailea
Erretaulako pieza bakoitza 

mihiztatu, muntatu eta itsasten du. 
Izkina, zutabe eta kaxa guztiak 

elkarren artean ederki egokitzeaz 
arduratzen da.

zizelatzailea
Erretaulako taila txikiak egiten 

ditu. Adibidez: landare apainketak eta 
zutabeetako apaingarriak..

Eskultorea
Erretaula guztia irudikatu eta 
diseinatzen du. Irudiak hainbat 

materialetan lantzen ditu; kasu honetan, 
zurez. Marrazkilari ona da eta materiala 

ederki lantzen du.

Pintore maisua eta urreztatzailea
Erretaulak margotzen ditu. Hau da, 
aurpegiak, eskuak, oinak, soinekoak, 

apaingarriak… Pintura erabiltzen du, eta 
urrezko ogia ere bai, hau da, xafla 

mehe-meheak urre-koloreko itxura emateko.

arraspa

Intxaurrondoa, 
haritza eta hagina 
dakartzagu, den-dena 

Juan Antxieta 
maisuak aukeratua. 

Zurik gustukoenak ditu. 
Orain, zur horiek 

lantzen dakien jendea 
behar da, ofizio hori 
duen jendea, bai eta 
tresna bereziak ere.

Zer da ofizioa? 
Ofizioa esfortzu fisiko 

batez edo esku 
trebetasunez egiten den 
lan bat da; lan horretan 

aritzeko, ezagutza 
espezializatua behar da.



Nik 
eskultore-
maisua izan nahi 

dut. Eskuekin 
eta zurarekin 
lan egitea dut 

gustuko.

Ederki! 
Lehenik, ikastun 
arituko zara; gero, 

ofiziala izango zara, 
eta azkenik, proba bat 

gainditu ondoren, 
maisua izatea lortuko 

duzu. Juan ene anaia 
txikia, badakit lortuko 

duzula. 

Ikastuna

Ofiziala

Maisua

Mutikoak 14 
urterekin sartzen ziren 

bizitzera maisuaren 
etxean eta denetariko 
lanak egiten zituzten: 

mandatuak, materialak 
prestatu, tailerra garbitu.

Ordainez, maisuak 
jatekoa, ostatua eta 

jantziak ematen 
zizkien, eta ofizioa 

irakasten zien

18 urterekin prest 
zeuden ofizio batean 
aritzeko, maisu baten 

agindupean beti, 
eta gutxien 

espezializatutako lanak 
egiten zituzten.

Juan Antxieta, laster, 
ofizial gisa nabarmendu 

zen, eta batzuetan, 
gainera, maisuak baino 

hobe aritzen zen.

Azterketa bat egin 
behar zen titulu hori 

eskuratzeko. 
Behin azterketa 

gainditutakoan, maisuak 
bere tailerra ireki eta 

enkarguak 
kontratatzeko 

eskubidea zuen. 
 

Tailerreko lan guztia 
gainbegiratu, enkarguak 
diseinatu, eta obretako 

gauzarik zailenak 
egiten zituen. 

Begira, Juan. Ikusten al 
duzu emakume hura, 

urrunean? 
Katalina Oskarizkoa 

da, Iruñekoa.

Ofizio bereko artisauak 
gremioetan elkartzen ziren; 

haien artean antolatzeko 

modu bat zen. 

Juan Antxieta Iruñeko 

zurginen gremioko 
kidea zen. 

Zure ustez, lan berberak 
egiten al dituzte 
gizonek eta 
emakumeek, gaur egun? 
Zure iritziz, aukera 
berdinak al dituzte 
pertsona guztiek, hots, 
gizonek eta emakumeek?  

Pintorea da eta familiaren tailerrean lan 
egiten du. Sarrigurengo erretaula margotu du. 

Anaiak, ordea, sinatu du erretaula, 
emakumeek oraindik ere ezin baitute izan 

ez ikastun, ez ofizial, ezta maistra ere. 

Ikasi besterik ez dezake egin, eta lan egin 
inork jakin gabe, eta ez du sekulan aitaren 

tailerra oinordetzan jasoko.

Borrokalari hutsa da! 
Jakin nahi al duzu haren historia? 



1

2

3

4

5

6

7

8

Batzuetan, erretaulek 
hauts-babesa delakoa dute. 
Zer ote da? 
Saia zaitez definizio 
bat idazten.

Bankua: erretaulari begira dagoen 
pertsonarengandik hurbilen dagoen 
zatia da. Xehetasunez beterik dago, 
jendeak alde hori ikusten baitu 
hobekien eta gehien. 
Gorputza: erdigunea da. Zatiketa 
horizontalak ditu. 
Atikoa: erretaularen goialdea da, erdian 
dagoena.

1

2
3

Erretaulak hiru 
zati nagusi ditu:

4

5

6

7
8

Kaleak: erretaulako zatiketa 
bertikalak dira, eta zutabez 
bereiziak daude.
Kalearteak: kaleak bezalakoak 
dira, baina estuagoak dira.
Pisuak: erretaulako zatiketa 
horizontalak dira, ezkerretik 
eskuinera. 
Santu-hobiak: eskulturak jartzeko 
hutsarteak dira.
Kaxak: margolanak eta erliebeak 
jartzeko hutsarteak dira. 

Erretaulako eszenak 
honela antolatuta daude:

Erretaula

Erretaula hitza latinezko 
retrotabulum hitzetik heldu da, 

eta bi hitzez osatua dago: retro 
(atzean) eta tabula (taula 

edo mahaia)

Erretaula egitura bat da eta eliza 
bateko burualdea apaintzen du. 

Elizetako altzaririk 
garrantzitsuena da.

Erretaulan arkitektura, 
eskultura eta pintura arteak 

uztartzen dira eta, irudien bitartez, 
hainbat istorio erakustea da haren 

eginkizun nagusia. 

XVI. mendean, jende gehienak ez 
zekien, ez irakurtzen, ez idazten, eta 
erretaulek Kristoren, Ama Birjinaren 

eta Santuen bizitza irudien bidez 
kontatzeko balio zuten. 

Eliza katolikoak jendearen arreta 
bereganatu nahi zuen, bere ideiak 

irudien bidez zabaltzeko.



Kasedako erretaula
Juan Antxietak Nafarroako Erresuman egindako 

lehen erretaula izan zen. 
1576an enkargatu zioten, lau urtean 

intxaur zurez egiteko.
Erretaula Ama Birjinari eskainia dago. Hori dela eta, 

erretaula erdiko kale guztian Ama Birjinari 
buruzko eszenak daude.  

Erretaularen gainerako zatietan, beste gauza asko ere 
badira. Begiratu geziari; irudi hori Santa Ageda da.

Ahozko tradizioaren 
arabera, Ageda emakume 

siziliar eder-ederra zen. Siziliako 
gobernadorea emakumea 

konkistatzen saiatu zen, eta lortu 
ez zuenez, indarrez saiatu zen. 

Egun haietan, Agedak jendaurrean 
uko egin zion beste jainko batzuk 

gurtzeari, eta gobernadorea 
horretaz baliatu zen emakumeaz 
mendekatzeko. Espetxeratu eta 
torturatu zuen. Agedak gogor 

eutsi zion bere sinesmenari, eta 
azkenean, gobernadoreak agindua 
eman zuen emakumeari bularrak 

erre eta mozteko. Diotenez, 
Ageda mirariz sendatu zen, baina 

gizonak txingar eta sugarretara 
botatzeko agindua eman zuen. 
Ageda otsailaren  5ean hil zen 
espetxean, eta orduz geroztik, 

Santa Ageda Eguna ospatzen da, 
eta emakumeen babeslea da. 

Beste tradizio baten 
arabera, egun hori festa paganoa 

da, maitasunezko harremanak 
ospatzeko; bikoteek beren 

maitasuna elkarri aitortzen zioten. 
Agate Deunaren bezperan, herri 

askotan ateratzen da jendea haren 
omenez abestera, makilek 

lagunduta, lurrean jotzeko. Horrela, 
Lurrari dei egiten zaio, neguko 

solstizioaren ondoren esnatu dadin.

Asmatu izenburu 
irudimentsu bat 
erretaularako:



Añorbeko erretaula
Erretaula hau 1576. eta 1577. urteetan egin zen, 

Kasedakoarekin batera, eta gerezi 
zuraz egina dago.

Ama Birjinari eta Jasokundeari eskainia dago.
Ama Birjinaz gain, apezpiku ugari ageri dira, garai 
hartan zuten agintearen erakusgarri. Bestelako 

eszenak ere badira. 
Begiratu geziari; San Migel da.

Goñerrian Teodosio izeneko 
zalduna bizi zen; eskualde 

hartako buruzagia zen. 
Konstantza Butroi 

emakumearekin ezkondu zen, eta 
ezkondu eta gutxira, arabiarren 
aurka borrokatzera joan behar 
izan zuen. Konstantza etxean 

gelditu zen, Teodosioren 
gurasoekin batera. Emakumeak 
bere logela utzi zien lo egiteko. 

Teodosiori deabrua agertu omen 
zitzaion basajaun itxura hartuta, 

eta ziria sartu zion, zaldunak 
pentsatu zezan Konstantza beste 

gizon batekin engainatzen ari 
zitzaiola. Suminduta, Teodosio 

etxera itzuli, zuzenean logelara jo, 
eta begiratu gabe, ilunpean, 

labana atera eta lo zeuden bi 
pertsonak labankatu zituen. 

Etxetik ateratzean, emaztea 
topatu, eta Konstantzak esan 
zion ohean gurasoak zeudela 

lotan. Ikaratua, Teodosiok 
Erromara jo zuen, Aita Santuari 

barkazioa eskatzeko. Aita Santuak 
penitentzia jarri zion; hots, 

Teodosiok kate lodiak eraman 
beharko zituen, kateak berez 

askatu arte. Goñerriko zalduna 
Aralar mendira joan zen, katez 
loturik, eta behin batean, leize 

batetik herensuge bat atera zen 
gure gizona jan nahian. San Migeli 
laguntza eskatu zion. San Migel 
agertu, eta herensugea ezpataz 

hil zuen. Orduan, Teodosio lotzen 
zuten kateak berez erori ziren. 

Esker onean,Teodosiok eta 
Konstantzak San Migel eliza 

eraikiarazi zuten Aralar gainean. 

Asmatu izenburu 
irudimentsu bat 
erretaularako:



Agoizko erretaula
Erretaula hau 1584an enkargatu zioten Juan Antxietari, 

lau urtean bukatzeko.
Hasierako erretaula ezberdina zen, estilo Barrokoko 

aldaketa batzuk egin zirelako; zutabe handiak, adibidez. Baina 
aldaketa horiek egin zituen eskultorea Antxietaren mireslea 

zen eta haren lana errespetatu zuen.
Erretaula San Migel Goiaingeruari eskainia dago. Erretaularen 

gainerako zatietan beste gauza asko daude. Begiratu 
geziari; Santa Katalina da.

Katalina Alexandriako gazte noble 
bat zen. Zientziak eta letrak ikasi 
zituen. Alexandria Egiptoko hiri 

oso ezaguna zen, bertan 
filosofoak bizi zirelako. 

Tradizioaren arabera, behin 
batean, Maximiliano enperadorea 
hirira iritsi zen jai pagano batean 

parte hartzeko. Katalinak 
enperadorea bisitatu nahi izan 
zuen, Maximiliano kristautzeko. 

Emakume adimentsua zen, kulturaz 
jantzia, kristautasunera bihurtua. 

Enperadoreak ezin izan zien haren 
argudioei kontra egin, eta haserretu 
zen. Pentsalari handiekin jarri zuen 

eztabaidan, baina Katalinak 
pentsalari batzuk konbentzitu egin 
zituen. Bere boterea galduko ote 
zuen beldurrez, enperadoreak 
Katalina torturatzeko agindua 

eman zuen, gurpil arantzadun bat 

erabilita. Emakumearen gorputza 
ukitzean, gurpila hautsi egin zen, eta 
enperadorea are gehiago haserretu 

zen. Orduan, Katalinari lepoa 
mozteko agindua eman zuen. 
Beste bertsio batzuen 

arabera, Katalinaren istorioa ez 
da guztiz egiazkoa, eta Egipton 
jaiotako emakume filosofo eta 

maistra baten bizitzan dago 
oinarritua: Hepatia. Izan ere, 

emakume hura ederki 
nabarmendu zen matematikan, 
logikan eta astronomian, eta 

Alexandriako filosofia eskolako 
burua izan zen. Ezagutzen dugun 
lehen emakume matematikaria 

izan zen. Zientzia horien gainean 
idatzi eta instrumentuak asmatu 

zituen. Benetako aitzindari bat izan 
zen. Kristauek erail zuten, jakintza 

handiko emakumea zelako. 

Asmatu izenburu 
irudimentsu bat 
erretaularako:



Tafallako erretaula
Juan Antxietaren azken erretaula da. 

Enkargua 1588an jaso zuen. Lana egiten hasi, baina handik 
hilabete batzuetara hil zen, bukatu gabe, eta

 dizipulu batek amaitu zuen.
Erretaulan Kristoren haurtzaroa ageri da; hau da, 

errege magoak, haren heriotza, ehorzketa, piztuera 
eta beste eszena batzuk. Begiratu geziari; Moises da.

Itun Zaharraren arabera, 
Egiptoko faraoi batek mutiko 

jaioberri guztiak hiltzeko agindua 
eman zuen. Iojebed izeneko 

emakumeak haur israeldar bat 
izan zuen Egipton; umetxoa 

ezkutatu, saski batean sartu eta 
Nilo ibaian utzi zuen. Haurtxoa 
Moises zen. Moisesen arreba 
Miriam saskiari ibaiertzetik 

jarraitu zitzaion, eta faraoiaren 
alabak umetxoa hartzen zuela 

ikusi zuen. Miriam hurbildu 
zitzaion eta printzesa konbentzitu 

zuen haurra adoptatzeko.
Behin batean, Moises jada heldua 
zenean, esklabo hebrearren lanari 

begira zegoela, lan arduradun 
batek esklabo haietako bat jo 
zuen. Moisesek lan arduradun 

hura hil zuen, eta horren 
ondorioz, Egiptotik alde egin 

behar izan zuen. Egiptotik kanpo 

zebilela, Yahveh bere jainkoa 
agertu zitzaion, eta Egiptora 

itzultzeko eskatu zion 
israeldarren herria askatu zezan.
Jainkoak lur hobearen promesa 
egin zion. Moises Egiptora itzuli, 

eta israeldarrak konbentzitu 
zituen lur agindura joateko. 

Faraoiak ez zituen esklaboak 
joaten utzi nahi, baina azkenean, 
askatu egin zituen. Dena den, 

israeldarrek muga gurutzatu gabe 
zutela, faraoiak iritziz aldatu eta 
armada bidali zuen israeldarrak 
geldiarazteko. Armadaren eta 
Itsaso Gorriko uren artean 

harrapaturik zeuden. Orduan, 
Moisesek, Yahvehk lagundurik, 

Itsaso Gorriko urak ireki zituen, 
israeldarrak pasa zitezen, eta 

igaro zirenean, urak berriz ere 
itxi zituen. Horrela, Egiptoko 

armada garaitu zuen.

Asmatu izenburu 
irudimentsu bat 
erretaularako:



Hona ekarritako 4 erretaulak Nafarroako hainbat 
elizatan daude, bai eta Antxietaren lan artistiko guztia 
ere, eta garai hartako arte gehiena ere bai. 
Egizu gogoeta taldean eta argudiatu zure iritziak:
Gaur egun, non aurkituko ditugu artelanak? 
Elizetan, museoetan… Non gehiago?  Zuen ustez, 
zergatik lotzen zen Elizarekin garai hartako arte guztia? 
Ba al duzu etxean inolako margolanik, eskulturarik edo 
artelanik? Obra, erretaula edo eskultura horietako 
bat hartu ahal izango bazenu beste toki batera 
eramateko, non jarriko zenuke? 
Zergatik? 

Ez dugu Juan Antxietaren argazkirik eta erretraturik. 
Beraz, ez dakigu zer-nolako itxura zuen. Gorde diren agiri 
batzuek arrasto batzuk ematen dituzte nolakoa izan 
zitekeen jakiteko, eta gainera, haren lana dugu. 
Pertsona bat ezagutzeko, itxuraz gain, gauza askori 
errepara diezaiekegu. 
Deskribatu zure hurbileko pertsona bat, ongi 
ezagutzen, maitatzen edo miresten duzun 
pertsona bat.
1 Hasteko, egizu haren deskribapen fisikoa: altuera, 
gorpuzkera, begiak, ilea, eskuak…
2 Ondoren, azaldu haren izaera: alaia, isila, berritsua, 
haserrekorra... Edo era batekoa al da batzuetan, eta beste 
era batekoa, bestetan? 
3 Eta orain, deskribatu zer jardueratan imajinatzen duzun, 
haren zaletasun, gustu edo trebetasunen arabera; izan 
daiteke lanean edo beste gauzaren bat egiten.

Ana Agirre Juan Antxietaren emaztea zen. 
Azpeitiko familia aberats bateko alaba. 
Senarrari lanean laguntzen zion, diru kontuak 
eta kobrantzak eginez. Senarra hil zenean, 
diruz estu ibili zen. Horregatik, soinekoak 
ere saldu behar izan zituen dirua 
lortzeko. 
Nola imajinatzen duzu Ana Agirre, 
senarraren heriotzaren ondotik? 
Marraztu emakumearen erretratu bat.



Garai hartan, Nafarroa Erresuma bat zen, eta 
lurraldea oso modu ezberdinean antolatua zegoen, 
gaur egungo egoerarekin alderatuta. Margotu mapan 
gaur egun Aragoi, Euskal Autonomia Erkidegoa, 
Nafarroa, eta Gaztela eta Leon osatzen dituzten 
probintziak. Era berean, jar itzazu hiriburuak.
Egizu marra bat Iruñea eta probintzia 
horietako hiriburuen artean.  

Gaur egun, hainbat modutan bidaiatzen dugu; autoz edo autobusez, trenez, 
hegazkinez, itsasontziz, etab. Garai hartan, ordea, ez zegoen horrelako garraiobiderik, 
eta oinez edo behor gainean ibili beharra zegoen alde batetik bestera lehorrean 
joateko. Horrek esan nahi du bidaiak gogorrak zirela, egun asko irauten zutela, eta 
nekosoak zirela klimarengatik: hotza, euria, elurra, etab. 
Iruñea eta Burgos artean 217 km daude. Gaur egun, autoz, bataz beste, 110 
km/h-ko abiadura daramagu. Zenbat ordu beharko ditugu Iruñetik 
Burgosera iristeko? 
Orain, kalkulatuko dugu zenbat denbora beharko zuen Juan Antxietak 
Burgosera iristeko, kontuan hartuta behorrak 30 km egin ditzakeela 
egunean. Zenbat egun beharko zituen Juan Antxietak Iruñetik 
Burgosera joateko? 



Taldeka, eztabaida bat egingo duzue gauza 
berriez eta zaharrez, den-dena asmatua ote 
dagoen edo ba ote diren asmatu gabe edo 
aurkitu gabe dauden gauzak… Bi talde egingo 
dituzue: talde batek esango du oraindik ere 
badela zer asmatu, eta arrazoiak bilatu eta 
emango ditu. Beste taldeak, berriz, ezetz esango 
du, den-dena asmatua dagoela. Izan zaitezte 
sortzaileak! 
Ekiozue!

Ikusi dugun bezala, garai hartan jendeak Antzinako Grezia 
eta Erromako kulturetan jarri zuen interesa eta, 
horregatik, garai horri Errenazimentua esaten zaio. Izan 
ere, mendeetan Erdi Aroan bizi ondoren, Gizateriak 
begirada atzera bota eta kultur ondare historiko bat 
berreskuratu zuen, ondare hura zokoratua baitzegoen. 
Ondarea da gure aurrekoek erakusten eta gure eskuetan 
uzten diguten huraxe, guk ere hori dena zaindu dezagun. 
Pentsatu zure aitona-amonengan, gurasoengan 
edota zure bizitzako pertsona garrantzitsuengan; 
pentsatu pertsona horrek erakutsi edo utzi zizun 
gauza batean: abesti bat, gauza bat, jolas bat, tradi-
zio familiar bat… Ez bazaizu deus bururatzen, galde-
tu etxean. Gero, idatzi zer den, gainerakook ere 
jakin dezagun. 

Errenazimentua historiako aro bat da, XV. 
mendean hasi eta XVI. mendean bukatutakoa. 
Denboraren lerroan (gizateriaren historian) 
ikusiko duzu zer etorri zen lehenik, eta zer, 
ondotik. Aro horietako batzuk dagoeneko 
ezagutzen dituzu!
Bilatu zure ustez Historiaren aro 
bakoitza deskribatzen duen hitz bat. Hona 
aroak: Historiaurrea, Antzinaroa, Erdi 
Aroa, Aro Modernoa eta Aro Garaikidea. 
Idatz itzazu hitzak. Orain, 5 hitz horiekin, 
idatzi poema bat; gizateriaren 
historiaren poema, alegia.



Leonardo da Vinci Errenazimentuko artista 
bikainetako bat izan zen. Beste gauza askoren artean, 
asmatzaile handia izan zen. 
Jakin-min handia behar da asmatzailea izateko, eta 
halaber, gauzak bestela ikusteko ausardia. 
Orain, esperimentu txiki bat egingo dugu. 
Bisore tridimentsional bat da! 

Zure ustez, zergatik ikusten da irudia hiru 
dimentsiotan, laua bada?
Kontua da gure garuna hiru dimentsiotan 
ikustera dagoela ohitua, eta argazkiaren 
ertzak ikusten ez dituzunez, garunak 
interpretatzen du hiru dimentsiotan dela.  
Ilusio optiko hutsa da!

Kalkatu goiko gurutzea 30cm X 
20cm-ko kartulina beltz baten 
erdigunean
Moztu gurutzea kartulinatik. 
Kartulinari gurutzearen itxurako 
zulo bat geldituko zaio.
Jarri argazki bat mahai gainean, 
eta jarri kartulina marrazkian ageri 
den bezala, argazkiaren ertzak ez 
ikusteko moduan. 
Begiratu gurutzearen bitartez, 
begia hainbat segundoz kliskatu 
gabe.

1

2

3

4



Ziur zuk ezagutzen dituzun txiste, umorezko 
biñeta eta halakoetan pertsonaiak nahita ageri 
direla proportzio neurrigabeekin marraztuta, 
ezaugarriren bat nabarmentzeko. Gauza bera 
gertatzen da karikatura eta imitazioetan, 
pertsona ospetsu edo politikari baten izaeraren 
ezaugarri bat neurrigabe puztu egiten baita… 
Horrek proportzioarekin dauka zerikusia, baina 
beste modu batez. 
Zure ustez, nola sentitzen dira horrela 
agertzen diren pertsonaiak? Gaizki sentitu 
al daitezke? Pentsa al dezakete beharbada 
badagoela arrazoi puska bat? Zertarako 
balio diezaieke horrela islatua egoteak? 

Eman dezagun Michelangeloren David lana 
bezalako eskultura bat egiteko enkargua eman 
dizutela. Nahi duzun materiala aukeratu dezakezu 
lana egiteko: kartoia, plastikoa, oihala, hondakinak, 
naturako gauzak edo bururatzen zaizun 
edozein material…
Aukeratu material horietako bat eta idatzi 
labur: non lortuko zenuke materiala? 
Nondik hasiko zinateke eskultura egiten? 
Nola emango zenioke pertsona itxura? 
Nola lotu edo elkartuko zenituzke 
material horretako zatiak? 

Begiratu Michelangeloren Pietatearen irudiari. 
Bikoteka, pertsonaia bakoitza imitatuko dugu. 
Imitatu ongi postura, norantz begiratzen duen, 
keinua… Bakoitzak ongi bete beharko du bere 
papera, egiazko antzezlari bat balitz bezala.
Pertsonaiaren posturan egongo gara 
hainbat segundoz eta…. ekin! Postura 
horretan gaudela, hitz egiten hasiko gara. 
Zer esaten dio pertsonaia batek besteari? 
Nola sentitzen dira? Eroso al zaude? 
Zer egiten ari zara horrela? Zer egin nahi 
duzu? Edota bururatzen zaizun 
beste edozein gauza. .



Ikusi dugu zer den proportzioa eta nola horrek asko alda 
dezakeen gauzen itxura.
Pentsatu pertsonaia bat. Orain, marraztu pertso-
naia hori hiru koadrikula hauetan. Erabil ezazu 
koadrikularen azalera guztia bai altueran, bai 
zabaleran. 
Gero, ikusi nola aldatzen den pertsonaia berbera 
bere proportzioen arabera. Azaldu taldean zure 
ustez nola aldatzen den. 



Juan Antxietak enkarguz egiten zituen beti bere 
lanak. Horrek esan nahi du kontratatzen zuenak 
gaia esaten ziola, eta halaber, zer pertsonaiak 
agertu behar zuten erretaulan. 
Zure ustez, nola lan egiten dute artistek, gaur 
egun? Zure iritziz, nahi duena egiten du 
artistak? Edo, esaten al diote zer egin, zure 
ustez? Arte enkargu bat egingo balizute, zer 
nahiago zenuke, erabateko askatasuna izatea 
zuk nahi duzuna sortzeko? Edo zehatz-mehatz 
zuri esatea zer eta nola egin? Zergatik?
Bi taldetan banatuko gara. Bi taldeetan 
askatasunez sortzearen aldeko ideiak eta 
arrazoiak prestatuko dituzue, eta zer lan 
egin behar duzun zehatz-mehatz esatearen 
aldeko arrazoiak ere bai. Prestatu 
argudioak, eta gero, azalduko dituzue. .

Begiratu zer tresna ageri diren. 
Pentsatu zeinek duen antzik handiena 
zurekin, eta idatzi hori pentsarazten 
dizuten hiru arrazoi.

5eko taldeetan banatuta, aukeratu ofizio edo 
lanbide bat taldeko. Talde bakoitzak lanbide hori 
ordezkatu behar du, eta gainerakoek, berriz, zer 
lanbide den asmatu beharko dute. Erabili eskura 
duzuen guztia: posturak, mugimenduak, keinuak, 
soinuak… 
Den-dena, hitzak izan ezik!



Juan Antxietaren 
lantegian, baziren 
hiruzpalau ofizialendako 
lan-mahaiak, eta 
eskultore lanean 
aritzeko tresna guztiak 
ere bai: gubiak, arraspak, 
zerrak, trintxak eta 
mazoak, bai eta hainbat 
tamainatako konpasak 
ere. Baziren, halaber, 
zura, harria eta harzuria 
lantzeko behar diren 
beste tresna batzuk. 
Tresneria oso baliotsua 
zen, ez baitzitekeen ez 
saldu, ez erosi; hau da, 
beste maisu bati 
bakarrik ematen ahal 
zitzaion.  
Lotu puntuak Juan 
Antxietak erabiltzen 
zituen hiru tresna 
aurkitzeko. Gero, 
idatzi tresna 
bakoitzaren izena eta 
esan zertarako 
erabiltzen den. 

Zer da?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zertarako balio du?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zer da?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zertarako balio du?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zer da?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zertarako balio du?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Katalina Oskarizkoa ezagutu dugu. 
Badakigu emakume izateak muga asko 
ekartzen zituela garai hartan.
Egizu gogoeta taldean, zure iritziak 
arrazoituta: 
Zer iruditzen zaizu gizonek bakarrik 
izatea sarbidea hezkuntzan eta lan-
munduan? Zure iritziz, ezberdina al da 
hori, gaur egun? Zure ustez, gaitasun eta 
aukera berberak al ditugu emakumeok 
eta gizonok? Eta mundu osoan gertatzen 
al da pentsatzen duzun hori?

Juan Antxietak eskultore izan nahi izan zuen beti. 
Txikitatik saiatu zen eta oso gogor lan egin zuen 
eskulturan aritu ahal izateko. 
Eta zuk zertan aritu nahi duzu lanean, handia 
zarenean? Ba al duzu inolako zaletasunik edo 
trebetasunik? Gustukoa al duzu kirola, abestea, 
margotzea…? Gustatzen al zaizu jendea edo beste 
leku batzuk ezagutzea? Zer gustatzen zaizu izugarri?
Azaldu zure trebetasunak edo interesak, eta 
uste ote duzun horretan arituko zarela 
lanean, handia zarenean. Pentsatu eta idatzi, 
halaber, zure ustez zer ikasi beharko 
duzun hori lortzeko. 

Eskulturak erliebeak edo 
bulto-eskulturak izan daitezke. 
Bulto-eskulturak angelu guztietatik ikus daitezke 
(aurretik, atzetik…). Eman dezagun maisu 
izateko ikastun bat zarela eta eskultura bat 
egiteko eskatu dizutela, erretaula batean 
jartzeko. 
Hainbat koloretako plastilinarekin, egizu 
bulto-eskultura bat, erretaula batean 
jartzeko. 



Ba al dakizu zertan lan egiten duten zure gurasoek? Eta zure aitona-amonek? Eta zure aitona-amonen gurasoek? 
Eskatu etxekoei laguntza eskema hau osatzeko, eta begiratu ea zure etxekoen lanbideak errepikatzen diren edo ez. 

zure ama

zure amona zure aitona zure amona zure aitona

zu

zure aita



Orain, badakigu erretaulak hainbat 
istorio kontatzen dituela hitzik 
erabili gabe. 
Aukeratu zure irakasleak erakutsi 
dizkizun irudietako bat. Argazkiak dira, 
publizitatekoak, moda mundukoak, kirol 
arlokoak edota munduan gertatzen ari 
denari buruzkoak. Erreparatu xeheta-
sunei eta azaldu taldean argazkiak 
pentsarazi dizun guztia.

Ikusi dugu zer den erretaula bat eta nola 
antolatzen den.
Idatzi erretaularako definizio berri bat

Bilatu soinu bat erretaularen eta eszenen zati 
bakoitzerako. Hau da, soinu bat bankurako; 
beste bat, gorputzerako, atikorako, 
kaleetarako, kaleartekoetarako, pisuetarako, 
santu-hobietarako, kaxetarako, etab.  
Taldeka, pertsona bat orkestrako 
zuzendaria izango da, eta erretaularen 
zati ezberdinak seinalatuko ditu. Gaine-
rakoek zati bakoitzari jarri dioten 
soinua egingo dute, zuzendariak seinala-
tzen duenean. 



Erretaularen hiru zati nagusiak ikusi ditugu, eta 
eszenak nola antolatzen diren.
Inprimatu kubo bat egiteko txantiloi hau. Alde 
zuriak kuboaren aurpegiak dira, eta alde grisak, 
berriz, aurpegiak itsasteko erabiliko ditugun 
zatiak. Kalkatu txantiloia kartulina batean, 
moztu eta muntatu kuboa. Egin hiru kubo 
gutxienez,  eta gero, batu itzazu kubo guztiak 
eta muntatu egitura bat. 



Eman erantzun idatzia galdera hauei, ikusi duzun 
erretaularen eta irakurri dituzun istorioen 
arabera:  
Kaseda
Ospatzen al duzu Santa Ageda eguna?
Ezagutzen al zenituen bi tradizio horiek?
Zure ustez, zer ikas dezakezu istorio horietatik?

Añorbe
Zer iruditzen zaizu San Migel eta Teodosioren istorioa? 
Zuk uste duzu horrela gertatu zela? 
Zure ustez, zer ikas dezakezu istorio horretatik?

Agoitz
Zer iruditzen zaizkizu Katalina eta Hipatiaren istorioak? 
Zure ustez, zertan aritu zen haietako bakoitza bizitzan? 
Zure ustez, zer ikas dezakezu istorio horietatik?

Tafalla
Zer iruditzen zaizu Moisesen istorioa? 
Zure ustez, horrela gertatu al zen egiazki? 
Zure ustez, zer ikas dezakezu istorio horretatik?

Gauza asko ikasi ditugu Juan Antxietari eta 
erretaulei buruz. Orain, guztion artean, 
erretaula bat egin eta ikasgelan jarriko dugu. 
Orain arte, hainbat gauza egin ditugu: 
marrazkiak, eskulturak, poemak, soinuak, etab. 
Eta beste material batzuk ere erabil 
ditzakegu, hala nola kartoizko kaxak, 
koloretako paperak, etab. 
Guztion artean pentsatuko dugu gure 
erretaulak zer kontatuko duen eta zer 
izenburu emango diogun.
Gero, erretaula ikasgelako izkina batean edo 
pasabidean egingo dugu.
Besteek gure erretaula ikustea nahi dugu?

Eta bukatzeko, ikasitako guztia 
gogoratuko dugu. 
Taldean, eta gure erretaulari begira, 
gogora ekarriko dugu Juan Antxietaz, 
haren lanaz eta haren garaiaz, etab. 
ikasitako guztia. 
Zer izan da deigarriena zuretzat?
Zer gauza izan dira garrantzitsuenak, 
zuretzat?
Zer ikasi duzu zutaz, zure herriaz eta 
Nafarroaz?



Gure bidaiaren bukaerara iristen ari gara. Ibilbide 
emankorra izan da Juan Antxietaren bizitzaz eta 
hark Nafarroan egindako erretaulez.
Inprimatu mapa kontzeptual hau eta idatzi 
lauki bakoitzean. 

Errenazimentua

Michelangelo

Juan Antxieta

Ofizio bat

zer da?

Nongoa zen?:

Zer da? Adibidez:

Zer izan beharra zegoen? Eta gero?

Nongoa zen?

Non bizi zen?

Zer ofizio zuen?
erretaula

nafarroan 4

egin zituen 

Non daude? Zer da erretaula? Zein dira erretaularen zatiak?

Antxietarekin zerikusia zuen:

Zer arotan gertatu zen? 

izan baino lehen:
Maisu
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