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GOMENDATUTAKO IBILBIDEA

Egungo egoera ikusita, honako ibilbide hau proposatzen 
dizugu Museoa bisitatzeko eta kontzentrazioak saihesteko. 
Eskerrik asko bisita erosoagoa egiten laguntzeagatik.

P0 Sarbidea
Bilduma iraunkorra

P1 Aldi baterako erakusketak
Erabilera anitzeko aretoa

P2 Bilduma iraunkorra
Aldi baterako erakusketak

P-1 Komunak
Erabilera anitzeko aretoa
Tailerrak
Terrazako sarbidea

Liburuxka honek, urratsez urrats, Bilboko Arte Berreginen 
Museora egingo duzun bisitan gidatuko zaitu.





Erekteiongo Kariatidea
Eskaiola
Erekteiongo Kariatidearen kopia
Britainiar Museoak 1934an egindako kopia
Jatorrizkoa Britainiar Museoan dago

Kariatide deritzo eraikinaren zatiren baten euskarri gisa 
erabiltzen den emakumezko edozein figurari. Kasu honetan, 
kariatideak, beste bost emakume gazteren figurekin batera, 
Atena jainkosaren tenpluaren elizateetako bati eusten zion, 
Atenasko Akropolian. Tenplu horri Erekteion zeritzon, eta 
elizateari Kariatideen Portxea edo Elizatea.

Hipotesi asko daude haren identitateari eta esanahiari 
buruz. Ezin da segurtasunez jakin nondik datorren kariatide 
izena, ezta zeri egiten dion erreferentzia ere. Litekeena da 
figura hauek zerikusia izatea Atenasen urtero ospatzen zen 
Atenaren jaiarekin. Jaialdiko ekitaldi nagusiak Erekteionen 
eta haren aurreko zabalgunean egiten ziren, justu 
Kariatideen Elizatearen aurrean.

Bisitak solairu honetan bertan jarraituko du. Sartu kristalezko 
ateetatik eta joan eskuinera.





Delfosko Auriga
Eskaiola margotua
Delfosko Aurigaren kopia
Louvre Museoak 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Delfosko Museo Arkeologikoan dago

Kontserbatzen diren jatorrizko brontze bakanetako bat 
da Delfosko Auriga. Jatorrizko figura galdutako argizaria 
deritzon teknika erabilita urtu zen zatika. Horri esker, figura 
barrutik hutsik zela egin zitekeen. Brontzea –oso material 
garestia– kopuru esanguratsuan aurreztea ahalbidetzen 
zuen horrek.

Auriga gurdien gidaria zen. Kasu honetan, koadriga baten 
gidaria –lau zaldik tiratutako gurdi batena–, Delfosko 
antzinako santutegiko lasterketa batean. Figura hau talde 
handiago baten zatia da; talde hori, figura horrekin batera, 
gurdi batek, lau zaldik eta mutil batek osatzen zuten. 
Horietatik auriga baino ez da kontserbatzen, Santutegian 
lurperatu zelako antzina, lurrikara batek eskulturei kalte egin 
ondoren.

Lau urtetik behin, Joko Pitikoak egiten ziren Delfosen. 
Olinpiar Jokoen antzekoak ziren baina, Zeusi eskaini 
beharrean, Apolo jainkoari eskaintzen zitzaizkion. Uste da 
Auriga Joko Pitikoetako garaipen bat ospatzeko eskaintza 
bat izan zela. Litekeena da emailea Sirakusako (Sizilia) 
tiranoen familiako kide bat izatea.

Bisitak eskuineko absidean jarraitzen du.



Zeus Jiganteen aurka borrokan

Atenea Jiganteen aurka borrokan



Zeusen Aldarea

Kopia honek Zeusen Aldarea dekoratzen zuen Pergamoko 
(Turkia) Jigantomakiaren Frisoaren zati bat erreproduzitzen 
du. Jigantomakia greziar munduko borroka mitologiko 
garrantzitsuena zen, Olinpoko jainko-jainkosak Jigantekin 
aurrez aurre jarri zituena. Zeusen Aldarea, berriz, tenplu 
bat izan zen, Pergamo hiriko akropoliko edo goialdeko 
terrazetako batean eraikia. Haren erdigunean, kolomadi 
batek inguratua, tenpluak aldare handi bat zuen sakrifizioak 
erretzeko. Friso dekoratiboak, bi metro baino gehiago altu 
eta 100 metro baino gehiago luze, eraikinaren perimetroa 
dekoratzen zuen.

Frisoko multzoa adierazkortasunagatik nabarmentzen 
da. Figurak olatuen erritmoan mugitzen ari direla dirudi 
guduaren harrabotsaren erdian. Gorputzak puztu egiten 
dira, anatomia esajeratu, eta kontserbatzen diren Jiganteen 
aurpegiek garaitu egin dutela dakienaren larrimina 
adierazten dute bete-betean. Friso hau aro helenistikoko 
Pergamoko estilo barrokoaren eredutzat jotzen da. Eredu 
horri jarraituz zizelkatuko ziren, geroago, Samotraziako 
Garaipena eta Laokoonen multzoa ere.



Zeus Jiganteen aurka borrokan

Eskaiola
Zeusen Aldareko Jigantomakiaren Frisoko zatia 
Berlingo Museoen Erreprodukzioen Tailerrak 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Pergamon Museoan dago

Jainko-jainkosen erregea, Zeus, erdian, Jiganteen errege 
Porfirionen aurka borrokan ari da; Porfirion bizkarrez ageri 
da eskuinaldean. Porfirionen zangoak sugeak dira, Gearen, 
Ama Lurraren, seme bati dagokion moduan. Zeusek bere 
tximista bat jaurti berri du jigantearen zangora; jigantea 
lurrean ageri da, ezkerraldean. Olinpo erregearen eskuineko 
eskua beste tximista bat jaurtitzear dago, gaur egun galduta 
dagoena.



Atenea Jiganteen aurka borrokan

Eskaiola
Zeusen Aldareko Gigantomakiaren Frisoko zatia 
Berlingo Museoen Erreprodukzioen Tailerrak 1934an egindako kopia
Jatorrizkoa Pergamon Museoan dago

Erdian Atena ikusten da, Nike, Garaipena, ondoan duela, 
hegan. Atena Alizioneo hiltzen ari da, Jiganteetako bat. 
Eskuinaldean, lurretik jalgitzen, Gea ageri da, Jiganteen 
ama, eta badirudi eskua luzatzen ari dela seme 
hilzorikoarengana, azken agurreko keinu atsekabetuan. 
Hala Atena nola Gea, biak identifikatzen dituzten ezaugarriz 
hornituta daude. Lehena guztiz armatuta dago, eta bular 
gainean Medusaren burua dauka; bigarrenak, Lurraren 
jainkosa gisa, fruituz betetako adar bat dauka ezkerrean.

Bisitak ezkerrera jarraitzen du, erdiko espazioan.





Lorenzo de’ Medici
Eskaiola
Sakristia Berriko Lorenzo de’ Mediciren kopia
Erromatar tailer batek egindako kopia
Jatorrizkoa San Lorentzoko Medici Kaperetan dago, Florentzian

Figuraren pose pentsakorraren ondorioz, XVI. mendeaz 
geroztik Il Pensieroso (Pentsakorra) deitu izan zaio. 
Jatorrizko figura Sakristia Berriko dekorazio eskultorikoaren 
parte da; Medici familiako hainbat kideren ehorzlekua da 
hori. Multzo osoa Michelangelo Buonarrotik diseinatu eta 
dekoratu zuen. Estatua honek, zehazki, Lorenzo II.a de’ 
Medici, Urbinoko dukearen hilobia dekoratzen du.

Figurak ez du Lorenzo errealarekiko inolako antzik. Hori 
baino gehiago, kontenplaziozko bizitzaren kontzeptuaren 
irudikapen ideal bat da. Lorenzok larruzko koraza bat 
du jantzita, antzinako erromatarren antzera. Ezkerreko 
eskuko atzamar erakuslea ahora hurreratzen ari da, keinu 
pentsakorra eginez. Esku berean zapi bat dauka. Ezkerreko 
ukalondoaren azpian saguzar baten muturraren irudikapena 
duen kutxa bat ageri da. Saguzarrak heriotzaren eta 
haragokoaren sinbolo ziren antzinateaz geroztik. Oso gai 
egokia hileta-monumentu batentzat, eta hau horixe da.

Bisitak zure ezkerrera jarraitzen du, ezkerreko absidearen 
espazioan.





Samotraziako Garaipena
Eskaiola
Samotraziako Garaipenaren kopia
Louvreko Museoak 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Louvreko Museoan dago

Figurak Nike irudikatzen du, Garaipenaren greziar 
jainkosa. Samotrazia uhartean aurkitu zen, 1863an. 
Kabiriako jainkoen santutegiko eskaintzetako parte zen. 
Nikeren gorputza zati askotan zatituta agertu zen. Burua, 
besoak eta eskuineko oina ez ezik, jatorrizkoari bustoaren 
ezkerraldea eta eskuineko hegoa ere falta zitzaizkion. Bi 
parte horiek Louvreko Museoan zaharberritu zituzten, 
XIX. mendearen amaieran. Horregatik ikus daitezke hala 
jatorrizkoan nola Erreprodukzioen Museoko kopian. Horrez 
gain, jatorrizko Garaipena itsasontzi baten brankaren forma 
duen oinarri baten gainean bermatzen da, eta hori ez dago 
erreproduzituta hemen.

Atentzioa ematen du figuraren antzerki-izaerak. Jainkosa 
itsasontzi baten brankaren gainean jaisten ari dela dirudi, 
haizeak haren soinekoak flotarazten dituen bitartean. Dotore, 
itsasontzien arteko borroka batean izandako garaipena 
aldarrikatzen ari da. Ezin da jakin zer zeraman ezkerreko 
eskuan. Eskuinekoari dagokionez, ahur irekia aurkitu da, eta 
horrek pentsarazten du agur keinu bat egiten ari dela.

Bisitak zure ezkerrera jarraitzen du, ezkerreko absidearen 
espazioan.





Moises
Eskaiola
Julio II.aren hilobiko Moisesen kopia
Erromako tailer batek 1934an egindako kopia
Jatorrizkoa Erromako San Pietro in Vincoli elizan dago

Moisesen jatorrizko estatua Julio II.a aita santuaren 
hilobiaren dekorazioaren parte da, Erromako San Pietro in 
Vincoli elizan. Multzoa Michelangelo Buonarroti florentziar 
eskultore ospetsuaren obra da. Horretan, Moisesek 
behealdeko erdigunea hartzen du. Jatorrizko estatua 
Carrarako harrobietako marmol zurian zizelkatuta dago.

Moisesen presentziak zirrara eragiten du. Haren 
ezkerraldeari begiratuz gero, badirudi Moises altxatu egingo 
dela, suminduta, une batetik bestera. Haren gorputzaren 
eskuinaldea, aldiz, patxadaren sinonimo da. Eskuineko 
eskua bizarrarekin jolasten ari da, eta oina atseden hartzen 
lurrean bermatuta. Michelangelo maisu handia izan zen irudi 
bakarrean aldarte bat baino gehiago irudikatzen, eta Moises 
trebetasun horren adibide perfektua da.

Xehetasun txiki batek atentzioa ematen du figuran. Bi adar 
dauzka buruan. Irudikapenean, Michelangelok Biblia latinoko 
testuari jarraitzen dio, hark Moises adardun deskribatzen 
baitzuen Sinai menditik jaistean, Itunaren Taulak jaso eta 
gero.

Bisitak zure ezkerrera jarraitzen du.





Esklabo Hilzorikoa
Eskaiola
Esklabo Hilzorikoaren kopia
Benito Bartolozziren tailerrak 1930ean egindako kopia
Jatorrizkoa Louvre Museoan dago

Esklabo Hilzorikoa Michelangelo Buonarrotik Julio II.aren 
hilobirako zizelkatu baina han sekula ezarri ez ziren figura 
ugarietako bat izan zen. Jatorrizkoak bikotea osatzen du, 
Louvre Museoan, Esklabo Errebeldearekin.

Michelangelo Buonarroti 1513 inguruan hasi zen jatorrizko 
figura zizelkatzen baina ez zuen inoiz bukatu, ezin jakin 
zergatik. Baina ezin izango zuen inola ere bukatu ez 
zegoelako behar adina marmol eskuineko oinaren azpian, 
hura osorik zizelkatzeko eskultura hautsi gabe.

Izen hori izan arren, figurak preso bat irudikatzen du, ez 
esklabo bat. Antza denez, pinturaren alegoria bat da, preso 
zegoelako, aita santua hil eta gero ez zuelako zainduko 
zuenik. Eskultura pinturarekin lotu izan da figuraren atzean 
dagoen tximinoaren irudikapen amaitu gabearengatik. 
Erdi Aroaz geroztik, tximinoak pinturaren sinbolo ziren, 
esaten baitzen, arte guztien artean, horixe zela naturaren 
antzekoena: ars simia naturae.

Bisitak zure ezkerrera jarraitzen du.





Borrokalariak
Eskaiola
Borrokalarien multzoaren kopia
Florentziako Arteko Errege Institutuak 1930ean egindako kopia
Jatorrizkoa Uffizi Galerian dago

Borrokalarien jatorrizko multzoa Erroman aurkitu zen, XVI. 
mendearen amaieran. Agertu eta berehala erosi zuen 
multzoa Frantzisko I.a Medicikoak, eta Erromako bere etxera 
eraman. XVII. mendean, eskultura Florentziara aldatu eta 
Tribunan ezarri zen, Uffizi Galerian, eta han ikus daiteke gaur 
egun ere.

Bi figurak bururik gabe agertu ziren. Multzoa osatzeko, 
figuretako bati erromatarren garaiko antzinako buru bat 
ezarri zioten. Besteari lehenengoaren kopia egin zitzaion.

Badirudi figurek bi greziar pankrazista irudikatzen dituztela. 
Grezian egiten ziren hiru borroka motetako bat zen 
pankrazioa. Elkarrekin lotutako gorputzen era honetako 
konposizioak modan egon ziren greziar artearen azken 
aroan, helenistikoan. 





Afrodita eta Dione
Eskaiola
Partenoiko Ekialdeko Frontoiko L eta M figuren kopia
Britainiar Museoak 1932an egindako kopia
Jatorrizko piezak Britainiar Museoan daude

Bi emakume-figura hauek Afrofita eta Dione jainkosak 
irudikatzen dituztela dirudi. Jatorrizkoak Penteliko mendiko 
marmolean zizelkatu ziren, mukulu biribilean, hau da, bere 
alderdi guztietatik. Atenasko Partenoiaren fatxada nagusian 
kokatu ziren, eraikina goiko aldean errematatzen zuen 
frontoi deritzon espazio triangeluar batean.

Etzanda ageri den emakumeak Afrodita irudikatzen 
du: amodioaren, edertasunaren era ugalkortasunaren 
jainkosa greziarrentzat. Beste emakume baten gainean 
bermatuta dago Afrodita, eta hori haren ama izan daiteke, 
Dione. Figuren ezaugarri deigarrienetako bat da bien 
gorputzak nola ikus daitezkeen soinekoetatik zehar. Oihalak 
zizelkatzeko modu horri oihal bustien teknika deritzo. 
Emakumeen gorputzaren edertasuna biluztu beharrik gabe 
erakusteko erabiltzen zen. Gizonak biluzik irudikatu ohi 
baziren ere, Grezia zaharrean ez zen begi onez ikusten 
emakumeen gorputza erakustea.

Bisitak zure ezkerrera jarraitzen du.





Hermes Dioniso Umearekin
Eskaiola
Hermes Dioniso Umearekin multzoaren kopia
Berlingo Museoen Erreprodukzioen Tailerrak 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Olinpiako Museo Arkeologikoan dago

Jatorrizko eskultura Olinpiako Santutegian aurkitu zen, 
1877an. Aurkitu zen lekuarenagatik, uste izan zen Praxiteles 
atenastar eskultorearen jatorrizko lan bat zela. Baina gaur 
egun uste da eskultorearen jatorrizko obra baten kopia dela.

Multzoak Hermes jainkoa irudikatzen du, jainko-jainkosen 
mezularia, eskuetan Dioniso umeari eusten diola. Eszena 
ardoaren jainkoaren jaiotzaren narrazio mitologikoaren parte 
da, Dioniso greziarrentzat eta Bako erromatarrentzat.

Multzoan atentzioa ematen du Hermesen poseak. Gerritik 
behera gorputzaren pisu guztia eskuineko zangoan soilik 
bermatzen da, aldaka hori eskuinera ere mugiaraziz. 
Enborrak, ordea, ezkerretarantz jotzen du. Eta buruak ere, 
azkenik, eskuinerantz jotzen du. Burutik oinetarainoko lerro 
bertikal bat marraztuko bagenu, “ese” baten forma izango 
luke. Bihurgune horrek eragiten du gizon atletiko honen 
gorputza oso sentsuala izatea, Praxitelesek bere lanei ezarri 
ohi zien ezaugarria.





Sileno eta Dioniso Umea
Eskaiola
Sileno eta Dioniso umear multzoaren kopia
Louvre Museoak 1930ean egindako kopia
Jatorrizkoa Louvre Museoan dago

Eskulturak Sileno irudikatzen du besoetan Dioniso umeari 
eusten diola. Greziar mitologiaren arabera, Sileno satiro bat 
zen –hau da, erdi gizaki eta erdi animalia zen izakia– eta 
Dioniso jaio berria zaintzeko enkargua egin zioten. Jainko 
txikia Zeusen eta haren maitale hilkor baten semea zen, eta 
Zeusen emazte Herak hil egin nahi zuen. Hori eragozteko, 
Zeusek umea basoan ezkutatzeko agindua eman zuen, 
Silenok zainduta.

Multzo eskultoriko honen zenbait kopia gorde dira. Horien 
formek pentsarazten dute brontzezko jatorrizko bat izan 
zela, K.a. IV. mendearen amaierakoa beharbada, ondorengo 
aldaeren inspirazio iturri izan zena. Haren ezaugarriak aintzat 
hartuta, uste da brontzezko jatorrizkoa Lisipo eskultore 
ospetsu eta Alexandro Handiaren erretratugileak egina izan 
zitekeela.

Hemen amaitzen da 0 Solairuko ibilbidea. Eskailera hartu eta 
1. solairura igo (igogailua mugikortasun urriko pertsonentzat 
bakarrik da).



TESOROS
ELÉCTRICOS

BILBOKO
BERREGINEN
MUSEOA

ALDI
BATERAKO
ERAKUSKETA

ALTXOR
ELEKTRIKOAK

2019.10.10
– 2020.05.24



TESOROS
ELÉCTRICOS

ALTXOR
ELEKTRIKOAK

1 – ALTXOR ELEKTRIKOAK 
ERROMATAR ZILARGINTZA 
ETA FAKSIMILE INDUSTRIALAREN ARTEAN

Ikusgai dauden objektuak antzinako zilarrezko hatuen 
kopiak dira.  Erromako Goi Inperioaren garaiko dekorazio-
arteen aberastasunari, dotoretasun funtzionalari eta 
zeuzkaten apaingarri ikusgarriei buruzko informazioa 
ematen diguten faksimileak dira, eta 1880ko hamarkadan 
egin zituzten artelan berreginen bilduma nazionalerako. 
Ia hirurogeita hamar urtetan ahaztuta egon ostean, argia 
ikusi dute berriro ere.

Halere, erakusketa honetan ez da bakarrik milaka 
urteko artea birsortu nahi izan; aitzitik, bere testuinguru 
historikoan aurkeztea iradokitzaileagoa izan daiteke. 
Izan ere, bigarren industria iraultzaren ondorioz, 
berrikuntzak egitea puri-purian jarri zen eta galvanoplastia 
izeneko teknika asmatu zen, hau da, aurkitu berria zen 
elektrizitatea modu misteriotsuan erabiliz esperimentu 
industrialak eginez, metalezko erreplika zehatzak egiteko 
modua asmatu zen.

Objektuon ekoizpena eta  bizitza propioa edertzeko irrikaz 
zegoen hiritar gizarte gazte kapitalistari apaingarriengatik 
piztu zitzaion grina batera eman ziren. Eta arte erromatar 
dotoreak, kontsumitzaile gazte horien zaletasun berriei 
atsegin eman ahal izateko, eredu ospetsuetan inspiratzeko 
aukera ematen zien industrialariei. Horrela sinatu zen 
artearen eta industriaren arteko ituna, eta horri esker, 
mundu osoko biztanleek, bai museoetan zein etxeetan, 
aurretik boteretsuenen eskuetan bakarrik egon izan ziren 
gauza ederrez gozatu ahal izan zuten.



A. 1. SOLAIRUA - SARRERA

 
«ELEKTRIZITATEAREN 
MAITAGARRIA»
2. Clamond-en pila Termoelektrikoa 1900-1920 
Burdina, zinka, antimonioa eta beste batzuk. 
Zientzia eta Teknologiaren Museo Nazionala, Madril

Charles Clamonden pila industrian erabili zen lehen pila 
termoelektrikoetako bat izan zen, 1874an. Oso erabiliak izan ziren prozesu 
galbanoplastikoan, nahiz eta azkar hondatzen ziren eta erregaiaren 
gastuagatik garestiak ziren.

Aparatuak 66 elementu termopare ditu, bi metal konbinatzen dituzten 
piezez osatuta. Marcusen metala alde batetik -antimonioaren bi zatiz eta 
zinkaren batez osatua- eta burdinazko xafla edo xaflak bestetik. Pareak 11 
unitatetako koroetan daude, elkarren artean mikazko xaflekin isolatuta, 
material erregogorrez inguratutako burdinazko zilindro huts baten 
inguruan mihiztatuta. Barneko espazioan, gasaren errekuntzatik datorren 
energia termikoa pilaren barneko soldaduretara banatzen duen metxeroa 
dago. Horiek berotu egiten dira, eta kanpokoak eta ikus daitezkeen 
bakarrak, berriz, girotik gertu egoten dira.

3. Charles Christofle-ren Parisko galvanoplastia plantaren ikuspegia, 
1867

4. De viribus electritatis obraren ilustrazioa. Luigi Galvani. 1791

Fenomeno elektrikoa antzinatik ezaguna zen arren, XVIII. mendean 
akademikoak, asmatzaileak eta kuxkuxeroak erakarri zituen. Batzuek, 
Luigi Galvaniren (1737-1798) ikerketek inspiratuta, “bizitzaren txinparta” 
ere aurkitu zutela uste izan zuten.

Galvani, kobrezko uztai batetik zintzilik zeuden igelezko bi anka, honek 
burdinarekin zuen kontaktura mugitzeagatik da ezaguna. Bere ikerketek 
elektrizitatea indar jainkotiar bat zela pentsatzera eraman zuten, izaki 
bizidunaren berezkoa, deskarga baten bidez estimulatua izan zitekeena. 
Aldiz, Alessandro Voltak elektrizitatea kanpotik zetorrela uste zuen, eta 
bi metalen erreakzioaren ondorioz sortzen zela. Bere ikerketak, lehen 
pilaren asmakuntza ekarri zuen, non, txandaka, zilar eta zinkezko diskoak 



gainjartzen ziren, gatzunetan bustitako kartoiez bananduak.

5. «A galvanised corpse», American cartoon print filing series saileko 
marrazkia. Henry Robinson, 1850 aldera

6. «Un quartier embrouillé», Albert Robidaren bere nobelarako Le 
vingtième siècle. La vie électrique, ilustrazio bat. 1890

7. Bernay-ko Altxorraren berreginak erosteko Orfèvrerie Christofle-en 
aurrekontua, 1882

8. James Mitchellen Portable Enciclopaedia, or A dictionary of  The 
Arts and Sciences, obraren ilustrazioa. 1838

9. Bideoa. Galvanoplastia. Erakargarpen bidezko artea. 3 min.

Ibilbideak beirateen gelan jarraitzen du, eskuinaldean.



B. 1. SOLAIRUA - BEIRATEEN GUNEA

 
«ESTATU 
XEHEARENTZAKO» 
MUSEOA
«Museoa, urtean zehar, egunero dago zabalik, goizeko zortzietatik 
iluntzera arte. Herritar guztientzako dago zabalik eta sarrera dohainik 
da. Kopiak edo argazkiak atera nahi dituen orok askatasunez egin 
dezake». 
– Artelan Berreginen Museoko katalogoa, 1915

Bilduma: 
Eskulturaren Museo Nazionala (aipatzen denean izan ezik)

10. «Erakusketa Artistiko eta industriala» ikuspegia, Casón del 
Buen Retiro, Madril, 1871, paper gaineko litografia, Espainako eta 
Ameriketako ilustrazioa

11. Casón del Buen Retiroren fatxada, Agustín F. Peso, h. 1878, paper 
gaineko akuarela eta tinta

Kopiaren kulturaren aldeko moda Espainian gorenera heldu zen, 
1877an Madrilgo Artelan Berreginen Museoa sortu zenean. Cánovas 
del Castilloren ekimenez sortua, Cason del Buen Retiron kokatu zen. 
Juan Facundo Riaño eta José Ramón Mélida bere aholkulariek Europako 
museo garrantzitsuenetan erreplikak erosi zituzten.

Hurrengo mendean, 1927an, Manuel Ramírez Escuderok Bilaboko 
Artelan Berreginen Museoa sortzea proposatu zuen, eta haren erosketek 
Madrilgo eredua jarraitu zuten.

12. Plaka fotografikoen kutxa. Lumière Anaiak

13. Zentauroen «eskifo» baten plaka fotografikoa (24 zenbakia duen 
pieza), berregina

14. Mineravaren pateraren plaka fotografikoa (34 zenbakia duen pieza), 



berregina

15. Kurriloen zutargiaren plaka fotografikoa (71 zenbakia duen pieza), 
berregina

16. Berreginen Museoko zen egoitza, Casón del Buen Retiroren areto 
nagusiaren ikuspegia, berregindako plaka fotografikoa.

17. Classified and Descriptive Catalogue of  the Art Objects of  Spanish 
Production on the South Kengsinton Museum, with an Introduction 
and Notes by Señor Juan Facundo Riaño, 1872

18. Apaindura eskuliburua, F. S. Meyer, 1929

19. A Classified and Priced List of  Objects or Art, reproduced in metal 
by Varius Processes as they Appear in the South Kengsinton Museum, 
1876

20. Artelan berreginen Museoaren katalogoa. Bigarren atala: antzinate 
klasikoaren dekorazio-artak, 1915

21. Juan Facundo Riañoren erretratua. Inprimatuta berregin berria. 
Originala: anonimoa, Eskulturaren Museo Nazionala.

Erakusketak balkoian jarraitzen du, “Jainko bati eskaintzak” 
atalarekin.



D. 1. SOLAIRUA - BALKOIA 

JAINKO BATI ESKAINTZAK
«Oi, zuhurtasun miragarria, zeinbat modutan handitzen dugun gauzen 
balioa! Marrazketak eta zizelkatzeak bat egin zutenean, urrea eta 
zilarraren prezioa igoarazi genuen. Naturari aurre eginez, gizonak 
pasioak eta lotsarik gabeko gorputzak zizelkatu zituen. Eta arteaz 
baliatu zen, luxuzko kopetan horrelako irudiak grabatu eta lizunkerian 
edan zuenean». 
– Plinio Zaharra. Naturalis Historia, K.o. 77

Berreginak: 
Christofle y cía, 1882 - 1884. Galvanoplastia 
Eskulturaren Museo Nazionala 
Jatorrizkoak: 
Bernay-ko Altxorra, II-III. mendeak 
Frantziako Liburutegi Nazionala, Paris

22.  Merkurioren patera
23.  Onfaleren patera
24 - 25. Zentauroen «Eskifoak» 
Eszifoak, greziar jatorriko ontzi mota bat ziren, greziar zein erromatar 
oturuntzetan erabilia. Comissatioren parte ziren, afalosteko 
bazkalondokoak. Edateko erabiltzeaz gain, hauek bezalako eszifoek, 
euren gainean irudikatutako eszenetatik elkarrizketa gaiak sortzeko balio 
zuten.

Kasu honetan zentauro eta zentauremea bikoteak dira. Desberdinak eta 
aldi berean antzekoak, amoretxoz eta basoko paisaiaz inguratutak. Baso 
bakoitzena egertzen diren zentauro eta zentauremea ardoak hordituak 
daude. Baina bakoitzak modu desberdin batean. Batak ardoak dakarren 
poza erakusten duen bitartean, besteak bere ondoriorik intoxikagarrienak 
erakusten ditu, eta alderantziz.

Bi edalontziak, erromatar urregintzaren bikaintasunaren adibide aparta 
dira, kasu honetan, galbanoplastiari esker erreplikatua.

26 - 27. Burruntzailak (trullae)



E. 1. SOLAIRUA - BALKOIA. JARRAIPENA 

ERROMATAR JENERAL 
BATEN ZILARRERIA?
«Ofizial trebeena Berlingo Museora bidali genuen piezak azter zitzan. 
Berak idatzitako txostenei esker, apurtuta zeuden zatiak berregin ahal 
izan ditugu, formak osotu, oinak, ezarkinak eta heldulekuak jatorrizko 
erabilerara egokitu, zizelkatzearen eragin xamurrak fidelki kopiatu; 
azken finean, 1869an industrian aplikatutako Arte Ederren Batasun 
Nagusiaren erakusketan aurkeztutako faksimileak zehaztasunez gauzatu 
ahal izan ditugu». 
― Paul Christofle, Trésor de Hildesheim, 1755

Berreginak: 
Christofle y cía, 1881 - 1883. Galvanoplastia 
Eskulturaren Museo Nazionala 
Originalak: 
Hildesheim-go Altxorra, I. mendea 
Altes Museum, Berlin

28 - 29.  Pitxerrak 
30.  Edalontzia
31.  Erretilua
32.  Herkulesen patera
33.  Zibelesen patera
34.  Minervaren patera
35.  Deus Lunus-en patera
36.  Arrautzetarako erretilua
37.  Gatzontzi galloduna 
38.  Katilu tripodea 
39 - 40.  Kopa edo gatzontzia
41.  Burruntzalia (cyathus)
42.  Urtxintxen eta txorien erretilua
43.  Burruntzalia (cyathus)



44.  Hildesheim-go kratera
Greziar eta erromatar konbiteen funtsezko elementua ardoa zen. Oro har, 
antzinatean, ardoa urarekin nahastuta zerbitzatzen zen, eta, batzuetan, 
beste osagai batzuekin, batez ere espeziekin. Nahasketak gonbidatu 
bakoitzaren edalontzian egin zitezkeen zuzenean, baina ohiko ohitura hau 
bezalako ontzi handietan egitea zen, kratera izenekoetan.

Hildesheim-go krateraren erreprodukzio hau Christofle & Cie konpainiak 
manufakturatu zuen XIX. mendearen amaieran. Horiei esker, 1945ean 
desagertutako originalaren hainbat kopia gorde genituen. Jatorrizkoak 30 
kilo inguru pisatzen zuen eta 40 litroko edukiera zuen. Bere kanpoaldea, 
kopiarena bezala, landare-motiboen erliebe bikain batekin apaintzen 
zen, hauen artean, amoretxoak eta itsas animalia ezberdinak elkarlotzen 
zirelarik. Bere oinarrian, atxikitako arrano eta grifo bikoteak ikus daitezke.

45.  Kopa erramu hostoekin  
46.  Sei maskaren kopa 
47 - 48. Burruntzaliak (trullae)
49.  Hamar maskaren kopa (cantharus) 
50.  Lau maskaren kopa (cantharus) 
51.  Kopa astakardu hostoekin 
52.  Kopa girnaldekin

Ibilbideak 2. solairuan jarraitzen du



F. 2. SOLAIRUA 

PONPEIAKO AURKIKUNTZEN 
EGUNEROKO BIZITZA
«Apaingarriek ehunka forma ezberdin hartzen dituzte: ontzien ertzean 
sakabanatzen diren zilarrean txertatutako hostotzak, edo oraleku 
gisa balio duten korapilo itxurako figura txiki ederrak izan daitezke. 
Gehienek kutxatxo, gopor edo plater txikiaren itxura dute». 
― Anne-Claude de Caylus, Recueil d’antiquités, 1755

Berreginak: 
Scognamiglio, 1882; 74 eta 56 izan ezik, Castellani, 1881; 56, 63-68, 76 
eta 80-82 izan ezik, Bramante. 
Galvanoplastia 
Eskulturaren Museo Nazionala 
Originalak: 
Ponpeia, I. mendea 
Napolesko Arkeologi Museo Nazionala (aipatzen denean izan ezik)

53.  Kopa ahuntz buruekin 
54 - 55.  Kopak huntz hostoekin 
56.  Kirtena 
57.  Zentauroen kopa 
58.  Homeroren Apoteosiaren edalontzia. Originala: Herkulano, I. m 
59 - 60.  Pitxerrak (askoi) 
61.  Arranoaren pitxerra 
62.  Pitxerra 
63.  Ukendu kaxa 
64.  Saskia 
65.  Patera (fiala) 
66.  Molde 
67.  Ampoila 
68.  Kopa 
69.  Zutargia 
70.  Garaipen formako pareta-argia 



71 - 72.  Zutargiak 
73.  Zutargia (candelabrum) 
74. Mensa Delphica 
75. Mahai anka 
76. Burruntzalia 
77 - 80. Argiontziak 
81.  Linterna 
82.  Balantza 
83.  Dantzatzen duen faunoa

Fauno edo satiro baten brontzezko estatuatxo honen jatorrizkoak, K. a. 
II. mendearen amaieratik, Ponpeiako bizilekurik bikain eta luxuzkoena 
apaindu zuen. Izan ere, estatuak eman zion izena etxeari, gaur egun 
Faunoaren Etxea bezala ezagutzen dena.

Estatua, Etxeko atrio nagusian kokatu zen, sarreratik eta tablinumara 
-pater familias bere bezeroei harrera egiten zien gela- zihoan ardatzean, 
familiaren estatusa bisualki transmititzen saiatuz.

Faunoak, Dionisorekin lotutako pertsonaia mitologiko batzuen 
ezaugarriak konbinatzen ditu. Bere gorputza zuntzezkoa eta atletikoa da, 
bizkarretik zaldi buztan bat jaiotzen zaio eta aurpegitik ahuntz adar bi. 
Gainera, baliteke zilarrezko txirula bikoitz bat jotzen aritzea.

84.  Hildesheim-goa deitutako azukre-ontzia 
85.  Erromatar dama baten apaingela. Inprimatuta berregin berria. 
 Originala: Juan Jiménez Martín, 1895 aldera, Pradoko Museo Nazionala, 

Ponpeia eta Herkulanon XVIII. mendetik aurrera egindako aurkikuntza 
garrantzitsuek pintura historizistaren moda oso bat bultzatu zuten, bi 
aztarnategien aurkikuntza arkeologikoetan oinarritua. Korronte honek 
antzinako eguneroko bizimoduaren giroak birsortzen saiatzen zen.

Kasu honetan, Juan Jimenez Martinen pinturaren erreprodukzioak, 
erromatar dama baten apaingelan sartzen gaitu, giro friboloa eta 
hedonista irudikatuz, non aurkikuntza arkeologikoak, hormetako 
freskoetan eta pertsonaien eszenatoki bezala balio duten altzarietan 
agertzen diren.

Arte mota hau, irudikatutakoen antzeko luxua eta fintasuna amesten 
zuen publiko burges batengana zuzentzen zen. 
 



Bisitak solairu horretan bertan jarraitzen du, beirateen eremuan, 
Bilduma Iraunkorrarekin.





Belvedereko Torsoa
Eskaiola
Belvedereko Torsoaren kopia
Benito Bartolozziren tailerrak 1930ean egindako kopia
Jatorrizkoa Vatikanoko Museoetan dago

Jatorrizko eskulturari Torsoa deritzo. Errenazimentuan, 
zatikatuta agertzen ziren eskultura guztiei deitzen zieten 
torso. Hala ere, figura hau, hartu zuen garrantziarengatik, 
Torsoa izendatutako eskulturen artean nagusi bihurtu zen.

Zangoak falta zaizkio belaunen azpitik, bi besoak eta aldaka. 
Baina hala ere gaur egun badugu gutxi gorabehera nolakoa 
izan zen jakiterik. Mende askoan uste izan zen Herakles 
heroia irudikatzen zuela (Herkules erromatarrentzat). Uste 
zen azpian duen larrua lehoi batena zela. Baina eskuineko 
saihetsaldean ikusten den buztana ez dagokio animalia 
horri.

Gaur egun uste da beste greziar heroi baten figura dela, 
Ajaxena. Gerraria eserita legoke, eskuineko ukalondoa izter 
gainean bermatuta. Eskuineko eskuak ezpata bati eutsiko 
lioke, ahoa beherantz duela. Burua, pentsakor, ezpata-
buruan bermatuta izango luke. Ezkerreko eskuak, alde 
bereko izterraren gainean, ezpataren zorroari eutsiko lioke. 

Estatuaren oinarriaren gainean egileak egindako idazkuna 
irakurtzen da. Grezieraz idatzita dago: Apoloniok, Nestorren 
semeak, atenastarrak, egin zuen.





Diana Versailleskoa
Eskaiola
Diana Versailleskoaren kopia
Louvreko Museoak 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Louvre Museoan dago

Eskulturari Diana Versailleskoa deritzo denbora luzean 
Frantziako jauregi ospetsua dekoratzen egon zelako. 
Jatorrizko figura 1556 inguruan iritsi zen Frantziara, Henrike 
II.a errege zela. Badirudi Paulo IV. aita santuaren opari 
politikoa izan zela.

Fontainebleauko Jauregian instalatu zen lehenik. XVII. 
mendearen hasieran, Louvreko Jauregira aldatu zuten. Eta 
mende beraren erdialdean, Luis XIV.ak Versaillesera eraman 
zuen, eta handik hartu zuen izena.

Diana erromatar jainkosa edo Artemisa greziar jainkosa 
irudikatzen du. Ehizaren jainkosa gisa, bizkarrean buiraka 
bat darama geziekin. Naturaren babesle gisa, orein bat du 
ondoan.

Luzaz uste izan zen estatua K.a. IV. mendeko greziar 
jatorrizko bat zela eta bikotea osatzen zuela beste eskultura 
ospetsu batekin (hori ere ikusgai Museoan), Apolo 
Belvederekoarekin. Gaur egun uste da galdutako estatua 
greziar baten kopia erromatarra dela.





Laokoon eta haren semeak
Eskaiola
Laokoon eta haren semeen multzoaren kopia
Vatikanoko Museoek 1934an egindako kopia
Jatorrizkoa Vatikanoko Museoetan dago

Multzoak Laokoon troiar apaiza eta haren bi semeak 
irudikatzen ditu Poseidonek igorritako bi sugek erasotzen 
dieten unean. Troiako Gerrarekin lotutako eszena bat da. 
Laokoonek uko egiten dio zurezko zaldi ospetsua onartzeari 
eta hura hirian ez sartzeko gomendatzen du. Geroxeago, 
semeekin batera jainko-jainkosei sakrifizio bat egitean, bi 
suge irteten dira itsasotik eta Laokoon eta semeak hiltzen 
dituzte. Troiarrek interpretatzen dute heriotza horiek zaldia ez 
onartzeagatik jasotako zigorra direla, eta hura hirian sartzen 
dute. Gauean, zurezko zaldiaren barrutik Ulises irteten da 
greziar tropen parte batekin, hiriaren ateak irekitzen ditu eta 
Troia erorarazten du. 

Jatorrizko eskultura garai guztietako greziar multzo 
ospetsuenetako bat da. 1506an iritsi zen Vatikanora, 
Erroman kasualitatez aurkitu eta gero. Barroko 
helenistikoaren adibiderik onenetakotzat jotzen da. Arte-
estilo horren ezaugarri dira adierazpen-indarra, dinamismoa 
eta gorputzen irudikapen boteretsua.





Venus Knidokoa
Eskaiola
Venus Colonnaren kopia
Casa Juan Serrak 1943an egindako kopia
Jatorrizko Vatikanoko Museoetan dago

Venus Knidokoa edo Afrodita knidoarra antzinako eskultura 
ospetsua da; haren kopiak eta aldaerak baino ez dira 
kontserbatzen gaur egun. Jatorrizkoa Praxiteles greziar 
eskultoreak zizelkatu zuen, K.a. IV. mendean. Hasieratik 
izan zuen ospe handia, emakume bat biluzik irudikatzen 
zuen tamaina handiko lehen eskultura izan zelako. Afrodita 
jainkosaren figura Asia Txikiko Knido hiriari saldu zitzaion, 
eta hiri horretatik hartu du izena. Jatorrizko haren aldaera 
ezagunenetako bat Vatikanoko Museoetako Venus Colonna 
da.

Praxiteles ezaguna izan zen eszena mitologikoak elementu 
gutxirekin irudikatzeagatik. Hemen Afrodita ikusten dugu, 
oihal bati eusten ontzi baten gainean eta eskuineko eskua 
pubisera eramanez. Hari begiratzerakoan, ematen du 
bainuan harrapatu dugula ezustean. Antza denez, jainkosa 
bainua hartzen eta bere burua edertzen irudikatzen zuen 
multzoak, Parisen epaiketari aurre egin aurretik, hark 
jainkosarik ederrena hautatu behar zuelarik.





Apolo Belvederekoa
Eskaiola
Apolo Belvederekoaren kopia
Vatikanoko Museoek 1932an egindako kopia
Jatorrizkoa Vatikanoko Museoetan dago

Apolo Belvederekoaren jatorrizko estatua Guliano della 
Rovere kardinalaren bilduma pribatuko obretako bat zen. 
Kardinala, 1503an, Julio II.a aita santua bihurtu eta estatua 
Vatikanora aldatu zuten, gaur egun dagoen lekura.

Figurak Apolo greziar jainkoa irudikatzen du. Artemisa 
jainkosaren neba bikia zen. Apolo, musikaren, poesiaren eta 
matematikaren jainkoa zen. Edertasunaren, neurritasunaren 
eta ordenaren ideiekin zuen lotura. Delfosko santutegiko 
burua zen, eta han aztikeriaren jainkoa zen. Mitologiak 
dioenez, santutegia gobernatzeko lehenik Piton sugea 
hil behar izan zuen. Uste da estatua honek Apolo sugea 
hiltzen irudika zezakeela. Bizkarrean geziak eramateaz gain, 
litekeena da eskuineko eskuarekin arku bati eutsi izana.





Diskoboloa
Eskaiola
Townley Diskoboloaren kopia
Benito Bartolozziren tailerrak 1930ean egindako kopia
Jatorrizkoa Britainiar Museoan dago

Diskoboloaren figura Miron greziar eskultorearekin lotu 
ohi dugu. Hark sortu zuen jatorrizko eskultura brontzean. 
Baina gaur egun Mironen obra haren erromatar kopiak 
baino ez dira kontserbatzen. Zenbait aldaera daude, 
kontserbazio egoera desberdinetan, eta tamaina eta 
material desberdinetan eginak. Hemen ikusten dena Townley 
Diskoboloaren aldaera murriztua da, Britainiar Museoan 
kontserbatzen dena. Kopia erromatar ospetsuena Erromatar 
Museo Nazionaleko Lanzelotti Diskoboloa da. Estatuak 
disko-jaurtitzaile bat irudikatzen du, justu jaurtiketaren 
aurreko unean. Figurak pose estetiko batean laburbildu du 
mugimendua. Horrela, geuk berregiten dugu ekintza osoa 
geure buruan. Greziar arte klasikoaren dotoreziaren adibide 
perfektua da. Diskoboloaren kopia guztiekin alderatuta, 
honek burua okerreko jarreran dauka. Badirudi Mironen 
jatorrizkoan jaurtitzailearen begirada diskoari zuzentzen 
zitzaiola eta ez, hemen bezala, lurrari.




