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Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Entzun Gure Nahia 1996 jaio zen. 
Euskal Herriko Down Sondromearen Fundazioko 
8 pertsonek osatzen zuten 
autolaguntzarako talde batetik sortzen zen.

2004an Elkarte bihurtu zen. 
Desgaitasuna dugun pertsonei gizrtean 
dagokigun tokia aldarrikatzeko helburuarekin.

21 urte daramatzagu astero biltzen, 
2 profesionalen laguntzarekin.

Autolaguntzarako taldea bezala hasi ginenean, 
desgaitasun intelektuala duten pertsonek, 
gizartean modu aktiboan parte hartzen ez zutela 
konturatu ginen.

2021az geroztik laguntzen diogu 

Bilboko Berreginen Museoari 
irakurketa errazean idatzitako 
Bildumaren lehen gida sortzen.

Martxan dagoen lana da. 
Hemen aurkezten dizuegu.



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago.  
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Londresen dago 
Britaniar Museoan. 

Emakume eskultura batzuk zutabe gisa erabiltzen dira,  
irudi horiei kariatideak deitzen zaie.  
Kariatide hau tenplu baten atarian zegoen,  
Tenplu honek Erekteion zuen izena. 

6 kariatide zeuden atariari eusten,  
3 ekuineko hankaren gainean sostenitzen ziren,  
Beste 3 ezkerreko hankaren gainean sostenitzen ziren. 

Kariatide honek trentza bat darama.  
Grezian emakume ezkongabeei ilea ikusten zitzaien,  
Eta emakume ezkonduek beloa erabiltzen zuten,  
ilea eztaltzeko.

Erekteiongo kariatidea



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Grezian dago, 
Delfosko Arkeologia Museoan.   

Auriga pertsona bat zen 
zaldi-gurdiak gidatzen zituela. 
Eskultura hau Delfosko santutegian agertu zen. 
Santutegia tenplu askoko barrutia da.

Irudi hau lurrikara batean hondatu zen, 
horregatik beso bat, 
gurdia eta berarekin zihoan beste mutil bat falta zaizkio. 

Irudi hau sakratua zen apaizentzat, 
eta garai hartako pertsonentzat, 
eta hautsita zegoenez 
Delfosko santutegian lurperatzea erabaki zuten. 

Luzaroan lurperatuta egon denez 
urte askotan zehar kontserbatu ahal izan da, 
gaur egun arte.

Delfosko auriga



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Berlinen dago, 
Pergamon Museoan.

Zeusen Aldarea Turkian egon zen, 
Pergamo hirian.

Kopia honek borroka adierazten du, 
Olinpoko jainkoen eta Giganteen artekoa. 
Olinpoko jainkoak Zeus eta Atena dira. 
Zeus jainkoen erregea da, 
eta eskubiko erliebean agertzen da. 
Atena jakinduriaren jainkosa da, 
eta ezkerreko erliebean agertzen da.

Gea Lurraren jainkosa, 
eta Giganteen ama da. 
Atenaren azpian dagoen irudia da. 
Sufrimendu aurpegia du 
bere semeak hiltzen ikusten dituelako.

Borroka hau Zeusek eta Atenak irabazten dute.

Zeusen aldarea
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
 Eskultura hau kopia bat da.  
Jatorrizko eskultura Florentzian dago.

Lorenzo de’ Medici 
Florentziako gobernadorea izan zen. 
Lorenzo hil zenean, 
Michelangelok eskultura hau egin zuen 
bere hilobia apaintzeko.

Michelangelo artista italiar handia zen.

Lorenzo de’ Mediciren estatuak pentsatzen ari den 
pertsona baten jarrera du. 
Horregatik, italieraz «Il pensieroso» deitu zioten. 
Pentsakorra esanahia duena.

Estatuaren besapean 
saguzar baten aurpegia duen 
kutxa bat ikus dezakegu. 
Antzina, saguzarrak heriotzaren irudia ziren.

Lorenzo de’ Medici



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.

Eskultura honek Nike-ren irudia da. 
Nike Garaipena jainkosa greziarra da. 
Jatorrizko irudia 
Samotrazia uhartean aurkitu zen. 
Irla hau Grezian dago.

Samotrazia uhartean 
haize handia dabil, 
eta, horregatik, dirudi figura honi 
airea aurrez aurre ematen dagoela.

Jatorrizko irudia agertu zen 
zati askotan hautsita 
eskultura zati bereizietan egin zutelako. 
Eskultura hau zaharberritu egin behar izan zuten.

Irudi honek Garaipena adierazten du 
Itsasontzien arteko bataila batean, Grezian.

Samotraziako Garaipena
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Erroman dago.

Michelangelok egin zuen eskultura hori, 
Italiar artista handia zela, 
eta amaitzeko 
40 urte baino gehiago behar izan zituen.

Estatua hau Aita Santu baten 
hilobirako egin zen. 
Hilobia Erroman dago 
San Pietro in Vincolin.

Moisesek Legearen Taulak ditu 
eskuineko besapean 
Tauletan idatzita zeuden 
Hamar Aginduak, 
hebrear herriaren legeak zirela.

Estatuak adarrak ditu 
Michelangelok estatua egin zuenean 
Bibliaren itzulpen bakar bat erabiltzen zen, 
non jartzen zen Moisesek aurpegia adarduna zuela.

Moises



Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.   

Eskultura hau Michelangelok egin zuen 
italiar artista handia zena. 
Eskultura hau enkargu bat izan zen 
Julio II.a aita santuaren hilobian jartzeko. 
Hilobiaren proiektua aldatu egin zen 
Eta ezin izan zen han kokatu.

Michelangelo gaixo egon zen aldi batez 
eta lagun on batek zaindu zuen 
Florentziako enbaxadorea zela Frantzian. 
Zainketa hori eskertzeko, 
Michelangelok estatua hau oparitu zion. 
Horregatik dago, gaur egun, Parisen.

Estatuaren atzean marmol zati bat ikusten da. 
Zati hau bukatu gabe dago. 
Ez dakigu zer den. 
Baina jende gehienak tximino bat dela esaten du. 
Tximinoa pinturaren sinboloa zen.

Eskabo hilzoria

Entzun gure nahiak idatzitako testua



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Londresen dago, 
Britaniar Museoan.   

Estatua honetan bi emakume ikusten ditugu; 
Bata eserita era bestea haren gainean etzanda. 
Irudi hauek ez dute bururik, 
baina badirudi Afrodita eta Dione direla. 
Etzanda agertzen den emakumea 
Afroditaren irudia da, 
edertasuna eta sexuaren jainkosa zena. 
Eserita dagoen emakumea 
Dioneren irudia da, 
Afroditaren ama zena.

Eskultura honek triangelu forma du 
triangelu-formako espazio baten dekorazioa zelako. 
Zehazki, Atenasko Partenoiko 
fatxada nagusian zegoen frontoiarena. 
Atenasko Partenoia antzinako greziar 
tenplurik ospetsuena zen. 

Afrodita eta Dione
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Grezian dago, 
Olinpiako Arkeologia Museoan. 

Estatua honetan Hermes ikusten dugu, 
jainkoen mezularia zena. 
Dioniso izeneko har bati eusten dio. 
Dioniso ardoaren jainkoa zen. 
Ardoa mahatsetatik dator, 
horregatik eusten dio Hemesek mahats mordo bati.

Estatua honek Olinpiako Hermes izena ere badu. 
Olinpiako Santutegian aurkitu zutelako. 
Santutegia tenplu askoko barrutia da. 
Olinpiako Santutegian Olinpiar Jokoak jokatzen ziren.

Olinpoko jainkosa batek Dioniso umea hil nahi zuen. 
Horregatik, Hermesek umea Silenorekin eramaten du, 
haurra salbu egon dadin. 
Estatua honek une hori adierazten du.

Hermes Dioniso umearekin
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.

Estatua honetan Sileno ikusten dugu. 
Dioniso izeneko haur bat eusten du. 
Dioniso ardoaren jainkoa zen. 
Sileno satiro bat zen, 
erdi animalia, erdi pertsona. 
Horregatik, estatuan, 
Silenoren atzeko aldean, 
Animalia buztana duela ikus dezakegu.

Olinpoko jainkosa batek Dioniso umea hil nahi zuen. 
Horregatik, Sileno arduratzen da bera zaintzeaz, 
haurra salbu egon dadin. 
Estatua honek une hori adierazten du.

Sileno eta Dioniso umea



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.

Estatua honetan busto bat ikusten da. 
Bustoa estatua da,  
burua eta bularraren zati bat besterik ez duela.

Busto hau Homerorena da. 
Homero poeta grziarra zen 
«Odisea» izeneko  
poema ospetsu bat idatzi zuena.

Busto honetan begiak deigarriak dira. 
Begi hauek hondoratuta eta hutsik daude 
itsutasuna irudikatzeko. 

Homeroren bustoa



Entzun Gure Nahiak idatzitako testua

Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Erroman dago, 
Vatikanoko Museoetan.

Estatua honetan torso bat ikusten dugu. 
Torsoa estatua bat da 
bururik ez duena,  
besorik ez duena 
eta hankarik ez duena. 

Estatua hau jarrita zegoen 
Belvedereko patioan, 
Vatikano hirian. 
Belvederek ikuspegi edarra esan nahi du italieraz.

Aspaldi uste zuten Herkules zela. 
Ikerketa batzuen ondoren 
Ajax zela jakin zuten, 
grziar heroi ospetsua. 

Belvedereko Torsoa
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.

Estatua honetan Diana ikusten dugu. 
Diana ehizaren jainkosa zen 
eta natura basatiarena. 
Versalles jauregi bat da  
Parisetik kanpo dagoela. 
Irudi honi horrela deitzen zaio  
luzaroan egon delako  
jauregi ospetsua apaintzen.  

Irudian orien bat ikus dezakegu.  
Oreina zen jainkosa honekin 
harremana zuen animalietako bat.

Dianak lotura zuen  
ilargiarekin eta gauarekin, 
horregatik ikus dezakegu  
irudiak diadema bat duela 
ilargi formakoa.

Versallesko Diana
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Eskultura eskaiolaz egina dago. 
Eskultura hau kopia bat da. 
Jatorrizko eskultura Parisen dago, 
Louvre Museoan.

Estatua honetan Diana ikusten dugu. 
Diana ehizaren jainkosa zen 
eta natura basatiarena. 
Gabies antzinako hiria zen  
Erromatik gertu zegoela.

Diana tunika labur bar darama  
beste jainkosek zeramatzaten 
tunika luzeen desberdina. 
Soineko hau motza zen  
erosoago eizatu ahal izateko.

Ehizatzeaz gain,  
Diana emakumeen babeslea zen  
beren bizitzako une berezietan,  
adibidez erditzea, lehenengo hilerokoa…  

Gabiesko Diana


