Greziar simmetria
Belleza al desnudo

Edertasuna
Ederra denaren nolakotasuna
Harluxeet hiztegi entziklopedikoa

Gauzek duten ezaugarria, hauek maitarazten
gaituena eta gugan gozamen espirituala sorrarazten
duena. Ezaugarri hau naturan ez ezik, literatur
obretan eta artelanetan ere existitzen da.
RAEko hiztegian, terminoaren lehenengo adiera

“… Zalantzarik gabe, neurriengatik eta itxuragatik
iruditu zitzaidan zoragarria, …eta soinekoak erantziko
balitu, aurpegirik ez duela irudituko litzaizuke; hain
perfektuak eta ederrak dira bere formak”
Platon
Carmides. 154

Hitzaurrea
Gaur egun, edertasuna merkataritza-objektu hutsal
bihurtu dela ematen duen mundu honetan, ez legoke
txarto hausnarketa bat egitea eta norberaren buruari
galdetzea: zer da benetan edertasuna?
Literatura, zientzia, artea edota merkatua edertasuna zer
den zehazten saiatzen dira. Zientziaren arabera, aurpegiak
zenbat eta simetrikoagoak izan, orduan eta politagoak
iruditzen zaizkigu. Edertasuna neurrien eta proportzioen
arabera hautematen dugu.
Perfekziora zenbaki askoren bidez eta apurka-apurka
iristen delako ideia hau, itxuraz hain sinplea ematen
duena, greziarrek edertasunari buruz zuten kontzeptuaren
oinarria da. Antzinaroko eskultura uste honen adibide
argia da. Greziar eskultoreen kontzeptu hau garatzeko
modua ez zen mende asko geroagora arte errepikatu,
hain zuzen ere, Errenazimentuko artistek Grezian
formulatutako teoria asko berreskuratu zituzten arte.
Hala ere, artista eta pentsalari grekoentzat edertasuna ez
zen kontzeptu estetikoa soilik, nahitaez berari lotuta zama
morala barne hartzen zuen idea baizik.
Greziar simmetria Belleza al desnudo erakusketak, greziar

artearen eragile izan zen edertasunaren etengabeko
bilaketa partekatzeko aukera eskaintzeaz gain, bere erroak
eta gureak noraino diren berdinak ulertzeko parada
ematen du.

Venus Italica
1803an Napoleonek Mediciko Venusa Parisera
eramanarazi zuenean, florentziarrek altxor
preziatuetako bat galdu zuten. Hori zela eta, Antonio
Canovari, garai hartan bizirik zegoen eskultore
ospetsuenari, antzinako estatua maitearen erreplika
egiteko eskatu zioten.
Hasieran ideia hori gogoko ez bazuen ere, eskaera
onartu zuen, baina urte batzuetan lanean aritu
ostean, Mediciko Venusaren kopia Venus Italica
bihurtu zen, hau da, lehenik aipatutako florentziar
obra oinarritzat hartuta sortutako eskultura berria.
Venus bainuan ustekabean harrapatua izan eta
gorputzaren zati bat oihal batez estaltzen du, zeina
eskumako besoan kiribiltzen zaion eta eskulturaren
oinarriarekin bat egiten duela iruditu arte
oinetaraino jausten den.
Aingeru batena dirudien aurpegia, gorputzaren
mugimenduari lagunduz jiratzen da, horrela,
ustekabean harrapatua izan deneko efektua
areagotzeaz gain, ikuspegi anitz ezberdinak
eskaintzen dizkigu.
Venus Italica
Antonio Canova
Neoklasizismo. XIX. mendea
Berregina: 1940. SFAEEA

“… Adibidez, lehenik eta behin, gorputz ederrei, ez
al deritzezu ederrak, duten erabilgarritasunagatik,
baliagarriak baldin badira, edo atseginak izateagatik,
begiratzen diotenengan nolabaiteko gozamena
sentiarazten badute?... Horiek horrela, orain eman
duzu definizio egokia, ederra plazerraren eta
ongiaren bidez azaltzean.”
Platon
Gorgias 474d-474e

Kalos

Edertasunaz haraindian

Kalos terminoak greziar munduan edertasunaren
ideia adierazten zuen eta agathos, ona,
izenondoarekin batera agertzen zen. Terminoasoziazio hau oso arrunta da iturri klasikoetan eta
antzinako greziarrentzat, edertasuna giza-gorputza
irudikatzen duten eskulturetan modu eredugarrian
adierazten diren ideal estetikoen eta moralen
laburpen bat dela ulertzeko aukera ematen digu.
Edertasunaren kontzeptu orokor honek
bikaintasunaren, izaera-umiltasunaren, aurkakoen
orekaren edota bertutearen bilatzea zekarren. Ideiok,
matematika arloari zegozkion nozioekin batera,
hau da, simetriarekin, arauekin, neurriekin eta
proportzioarekin batera, adierazpen artistikoaren
oinarri bilakatu ziren.
Eskultura grekoak irudikatzen zuen gorputz
perfektua, gizonarena batez ere, estetikoaz
haraindikoak ziren eta greziarren egitura sozialean
eta pentsamendu filosofikoan errotuta zeuden
idealen estalki fisikoa baino ez zen.

Alkamenesen diskoboloa
Plinio Zaharraren esanetan, Alkamenesek, Fidiasen
ikasleak, marmola landu eta brontzez pentatleta
baten irudia egin zuen. Disko-jaurtitzailearen itxura
berdineko erromatar kopia ezberdinak Lemniosko
eskultorearen jatorrizkoarekin lotu dira. Honek ere,
bere maisuak bezala, material ezberdinak landu
zituen.
Eskultura Encrinomenos, Jokoetarako hautatua,
izenaz ere ezagutzen da. Diskoboloa jaurtiketa
egin baino lehenagoko unean ikus daiteke eta
horretarako, ezkerreko eskuan duen diskoa bestera
aldatu beharko du. Atletaren gorputz osoak hurrengo
mugimendua iradokitzen du, oinen posiziotik hasita,
soinera eta buruaren biraketara arte, beti ere
zolitasun handiz, autorearen obretan ohikoa den
bezala.

Diskoboloa
Alkamenes
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. V. mendea
Berregina: 1930. Benito Bartolozzi
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Gorputz biluzia
Gauza jakina da eskultura klasiko gehienak, bai
gordetzen diren greziar jatorrizkoak, zein haien kopia
erromatarrak, guztiz biluzik dauden atleta gazteen
gorputz ederrak irudikatzen dituztela.
Biluztasuna eskultura grekoaren ezaugarri
nabarienetako bat da, antzinateko beste
arteengandik gehien bereizten duena, hain zuzen
ere. Ez mesopotamiarrek, ez egiptoarrek, ezta
erromatarrek ere, ez zuten izan gizona biluzik
irudikatzeko greziarrek zuten zaletasuna.
Greziar polisetan biluztasun publikoa ohiturazkoa
ez bazen ere, hiritarrak elkartzeko gune handi ziren
gimnasioetan usu ikusten zen. Gimnasioan parte
hartzeak prestakuntza hoplitikorako entrenamendu
militarrarekin zerikusi handia zuen eta hori zela eta,
atleten biluziak, derrigorrez, hiritar guztien ardura
bihurtu zen.

“…...(edertasuna) ez datza osagaietako bakoitzean,
atalen proportzio harmoniatsuan baizik, atzamarren
arteko proportzioan, atzamar guztiak eskuarekiko
proportzionalak izatean (...) hau da, atal guztien
arteko proportzioan, Polikletoren kanonean idatzita
dagoen moduan...”
Galeno
De Placitis Hippocratis et Platonis

Kanon

Oreka, simetria, proportzio

Antzinako Greziako eskulturari buruz aritzean,
edozein ikaslek askotan erabiltzen duen terminoa
kanon hitza da. Literalki neurria esan nahi duen eta
orekaren, simetriaren eta proportzioaren ideiekin
zuzenki erlazionatuta dagoen kontzeptu hau, greziar
artearen garapenaren abiapuntuetako bat da.
Aro klasikoan, giza-proportzioen kanona orduko
maisu handietako bat zen Argosko Policletok zehaztu
zuen. Berak idatzi zuen eskulturak egiteko lehenengo
tratatu teorikoa eta haren bidez, bere ikasleei, giza
gorputzaren irudikapen naturalistan perfekzioa
lortzeko jarraibideak eskaini zizkien.
K.a. IV.mendean, Lisipok, garaiko eskultore handiak,
nahiz eta bere aurretikoaren obraren eragin
argia izan, haren proportzioak zuzendu zituen,
horrela, neurri-sistema berri bat sorrarazi zuen,
zeinak eskulturak luzatzen zituen, lirainagoak eta
dotoreagoak bihurtuz

Diadumeno
Polikleto, Diadumenoaren bitartez, beste obra
batzuekin egin zuen bezala, Kanonaren formulazio
artistikoa omen den Doriforoarekin adibidez,
contrapostoaren berezko limiteak aztertzen saiatu
zen. Konposizio mota honen bitartez, testu klasikoek
diotenaren arabera, eskulturak “zutik, zango baten
gainean” kokatzen dira.
Konposizio mota honek pisuen eta formen banaketa
orekatzailea behar du, zeinak giza gorputzaren
funtsezko elementuen arteko erlazio organikoa
hautemateko aukera ematen duen, elementu
bakoitzarengan egindako indarraren arabera aldatzen
baita.
Badakigu Polikletok ez zuela asmatu gutxi gorabehera
K.a. 500.urtetik ezagutzen den konposizio-sistema
hau, baina bai bere obren bidez sistema horren
ondorioak sakonkien ikertu zituena izan zela.
Diadumenoa, contrapostoaren limiteen ikerketaren,
hau da, estatismoaren eta mugimenduaren arteko
tentsioaren bilaketaren gorengo maila da. Horrela
izanik, K.a. V.mendeko klasizismotik eta berantiarrera
arteko iragaitea adierazi zuen obretako bat da.
Diadumeno
Polikleto
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. V. mendea
Berregina: 1936. SFAEEA
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Kanonaren bila
Eskultura grekoari dagokionez, arte historialarien
ardura handienetako bat, Polikletoren kanonaren
printzipioen adierazpen matematikoa izan da, hau
da, zatiak osoarekin erlazionatuz, proportzio eta
harmonia perfektuak lortzeko balio duen printzipio
arautzailearen aurkikuntza.
Aurkitzen duten lehenengo arazoa, modulusaren,
hau da, Polikletoren sistema bere garaiko ezagutza
matematiko eta teknikoen arabera berregitea
ahalbidetuko liekeen neurri-unitatea aukeratzea
da. Baina arrazoi askorengatik, unitate hau finkatzea
oso zaila da, batez ere, gaur egun ez dagoelako
Polikletoren jatorrizko lanik, beraz, ikerkuntza oro
hipotesietan oinarritu behar dira.

“Geldi zaitez eta negar egizu Kroisosen hilarriaren
aurrean,
zeina Ares ekaiztsuak abangoardiatik indarrez kendu
zigun”
Anayssosko Kurosaren oinarriko inskripzioa.
K.a. VI. mendea

Arete

Bikaitasunaren bilaketa

Greziar edertasunaren ideiak barne hartzen zuen
kontzeptu moraletako bat arete izenekoa zen.
Terminoa hitzez hitz itzultzea zaila da, baina biztanle
orok bizitzan zehar norbera, bere leinua eta polisa
ondratzeko egin behar zuen bikaintasunaren eta
bertutearen bilaketari egiten zion erreferentzia.
Garai arkaikoez geroztik, aretea familia onenen
ondare izan zen eta bai gorputza zaintzearen eta
sasoian egotearen bidez, zein gerra-balentrien,
kirolen edota oratoriaren bidez landua izan behar
zen. Oligarkek hiri-estatuaren defentsarako armak
dohaintzan ematen zituzten eta, beharrezkoa bazen,
“herio ederra” (kalos tanatos) hartzeko prest egoten
ziren. Hori dena jainkoen aurrean ondratuak izateko
eta beste guztien artean nabarmenduko zituen
bikaintasunera heltzeko egiten zuten.

Hilzorian dagoen gerlaria
K.a. 500 eta 480 urteen artean, Eginoko artistek
Afania jainkosaren omenezko tenpluaren frontoiak
Troyaren aurkako borroka mitologikoen eszena
ezberdinez dekoratu zituzten.
Hilzorian dagoen gerlari honen irudia ekialdeko
frontoian zegoen, bietan ezezagunena, alegia, non
Heraclesen eta Telamonen arteko lehenengo erasoa
irudikatu zen.
Gerlaria, ezpata batez aloban zauritua, lurrean datza,
berehalako patua ezagun duela. Gorputz osoak
heriotzaren pisuaren aurrean amore ematen du,
aurpegiak bukaera ezagutzen duela agertzen duen
bitartean.
Gerlari honen, eta frontoiko gainontzeko irudien,
ezaugarri estilistikoak eta mendebaldeko
frontoikoenak guztiz bestelakoak dira. Bigarreneko
irudiak arkaikoagoak dira. Hori dela eta, bi frontoiek
osatzen duten multzo eskultorikoan, greziar arteak
aro arkaikotik klasikora bitartean izandako garapena
nolakoa izan den zehaztasunez antzeman daiteke.

Hilzorian dagoen gerlaria
Eginako Onatas
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. V. mendea
Berregina: 1932. Municheko Gliptoteka
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Aintzarako jaioak
Mitologiak dio, Cidipe, Hera jainkosaren emakumeapaiza, Argos sorterritik Heraren omenezko jaialdi
batera zihoala. Bidean, gurdiari tira egiten zioten
idiak nekatuta zeudenez, gelditu egin ziren eta
Cidiperen semeek, Cleobisek eta Bitonek, gurdia
bultzatu zuten 45 estadiotan zehar, Heraren
santutegiraino. Amak, semeek erakutsi zuten
jainkosarenganako debozioagatik hunkituta,
berentzako jainkoek pertsonei egin ziezaieketen
oparirik onena eskatu zuen. Jainkosari egindako
jaiaren ostean, bi gazteak tenpluan lo geratu ziren
betiko.
Argos hirian heroi bihurtu ziren bi anaien, Cleobisen
eta Bitonen, istorio eredugarriak, greziarrek
norbanakoaren bikaintasuna eta betiko aintza
bilatzeko zuten konpromisoa erakusten du.
Mitologiak bezala, arteak ere arete kontzeptua
irudikatzen jakin zuen, aro arkaikotik, kuros izenaz
ezagutzen den gizonezkoaren figuraren bidez,
zeinak gizonen dohainen funtsezko elementuak
nabariarazten dituen: ile luzea eta arduraz apaindua,
sorbalda zabalak eta ondo nabarmendutako
pektoralak, liztor-gerria, izter indartsuak eta
konfiantzazko irribarre arkaikoa.

“Ez dira emakumeak, Paris! Hera, Atenea eta Afrodita
dira eta ni Hermes nauzu, Zeusen ordezkaria. Ez
izan beldur: Zeusek jainkosa hauen edertasunaren
epaile izatea agintzen dizu. Lehiaketaren saria
emango duzu, baldin eta sagar honetako inskripzioa
irakurtzen baduzu”
Luciano Samosatakoa
Dearum Iudicium

Paris

Boterea, gerra edo maitasuna

Antzinatetik askotan agertu izan da artelanetan
historiako lehenengo edertasun-txapelketatzat
jo daitekeen mitoa. Baina garai bakoitzean, bai
estetikoki zein filosofikoki, orduko gizartean
indarrean zeuden baloreen arabera moldatu izan da.
Troiar zikloaren multzoko artista klasikoen gai
gogokoenetako bat izanik, bai greziarrak zein
erromatarrak kondaira irudikatzen ahalegindu ziren.
Hala ere, bigarrenek grekoen ikuspuntua aldatu zuten
eta troiarrei garrantzi handiagoa eman zieten, Juliar
leinua, lehenengo enperadorea izan zen Augustoren
sendia, hauen ondorengo zuzena baitzen.
Erdi Aroan epaiketaren mitoa gorteko amodio
kontuen arauetara egokitu zen eta pertsonaiak dama
eta zaldun bilakatu ziren. Errenazimentuan, obra
klasikoen itzulpen lan oparoez baliatuz, jatorrizko
bertsioa berreskuratzea lortu zen, eta bide batez,
erlijioak onartutako testuinguruan, emakumezkoaren
biluztasunaren irudikapena berreskuratzeko aitzakia
izan zen.

Parisen epaiketa
Rubensek 1638aren inguruan, Italiara bidaiatu
ostean, naturaren erdian kokatutako eszena hau
margotu zuen. Eskumaldean, kolore sutsuz, gorputz
biribileko hiru jainkosak azaleratzen dira, diskordiaren
sagarra lortzeko lehian. Afroditak, erdian, urrezko
diadema perladun bat buruan, mantu gorri bat
sostengatzen du. Hera Afroditaten ezkerraldean dago
eta Ateneak bere armak ditu ondoan. Tartean, bi
hegodun umetxok alboetako jainkosak Afroditaren
ondotik higitzen saiatzen dira. Irudia Parisek eta
Hermesek osatzen dute.
Koadroan italiar eragin argia suma daiteke, batez
ere jainkosen gorputz biluzietan, zeintzuen forma
luzangek eta biribilduek manierismoa iradokitzen
duten.
Parisen Epaiketako jainkosetako bakoitzak bere
izaerarekin eta greziar mitologiak emandako
ahalmenekin erlazionatutako rol alegoriko ezberdin
bat bete zuen eta horren bidez, guztiz ezberdinak
ziren hiru bizimoduren artean, hau da, boterearen,
gerraren ala maitasunaren artean bat aukertzearen
ideia adierazi nahi zen.
Parisen epaiketa
P. P. Rubens.
Barroko. 1638
Berregina: 2011. Bilboko Berreginen Museoa

Hera:boterea
Hera jainkosaren alderdi adierazgarrienak polisaren
eta ezkontzaren babesle izatea dira. Hera Zeusen,
Olinpoko erregearen, arreba eta emaztea da, beraz,
bigarrena Jainkoaren beraren atzetik.
Partenoiaren ekialdeko erdiko aldea dekoratzen
zuen Panateneen Frisoaren zati honetan, aurreko
bi kontzeptuak irudikatzen dira. Bertan jainkosa
tronuan dagoen Zeusen ondoan jesarrita agertzen
da. Emazteak senarrari begiratzeko buelta ematen
duen bitartean, ezkontzaren erritualaren sinbolo den
beloa kentzen du, aurpegia estalgabetuz.

Panateneen frisoa
Fidiasen tailerra
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. V. mendea
Berregina: 1934. Museo Britaniarra

Atenea:gerra
Jainkosari buruzko mitologia konplexuak, Atenea
greziar gizartearentzat balore anitzen ikur zen.
Zeusen alaba, Metisek, jakituriaren jainkosak,
ernalarazi zuen, baina zuzenean aitaren burutik jaio
zen, emakume helduaren itxuraz, borrokan hasteko
prest. Horregatik, jakituriaren jainkosaz gain, gerra
guztietan garaile ateratzen zen borrokaren jainkosa
nagusia bilakatu zen.
Hemengo eskultura honek ez ditu ohiko jainkosaren
kanonak erakusten, aitzitik, emakume ahalketia
bezala irudikatzen du, zeharo estalia, musika-tresna
bat ondoan duela, hots, bertsio belikoa beharrean,
Atenea Partenos (birgina) balitz legez azaltzen du.

Minerva
Ezezaguna
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. IV. mendea
Berregina: 1944. SFAEEA

Afrodita:maitasuna
Afrodita edertasunaren eta desiraren ikurra
zen greziarrentzat. Haragizko maitasunarekin
zuzenki erlazionatuta zegoen eta panteoi grekoko
jainkotasunen artean ederrena zen.
Aurreko kontzeptuekin duen lotura dela eta, greziar
artean biluzik agertu zen lehenengo emakumea
izan zen, K.a. IV.mendean. Aro helenistikoan,
jainkosa makurtuta, bainatzen dagoen momentuan
irudikatzea hedatu zen. Bertsio honetan, Afroditak
eskumako besoa altxatzen du, gorputza biratzen
duen bitartean, garai hartan ohikoa zen espiral
itxurako konposizioa eratuz.

Makurtutako Venus
Ezezaguna
Arte greziarra. Garai helenistikoa. K.a. III.-II. mendeak
Berregina: 1931. Benito Bartolozzi
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Parisen epaiketa
Tetis eta Peleoren arteko ezkontza zela eta, Olinpo
mendian oturuntza bat prestatu zen, zeinera
jainko-jainkosa guztiak gonbidatuak izan ziren, Eris,
diskordiaren jainkosa, izan ezik. Hau suminduta,
ospakizunaren erdian agertu zen eta Hera, Atenea
eta Afrodita eserita zeuden mahaiaren gainean
urrezko sagar bat bota zuen, non hauxe irakur
zitekeen: “ederrenarentzat”.
Jainkosak, sagarra zela eta borrokan, Zeusengana
jo zuten bitartekari izan zedin, baina honek
mendian bere artaldeak bazkatzen zebilen Parisi,
Troyako errege zen Priamoren semeari, eman
zion epaiketaren ardura. Hermesek jainkosak
artzainarenganaino eraman zituen eta hauek,
aukeratuak izateko xedez, opariak eskaini zizkioten
gazteari: Herak mundu osoaren jabetza; Ateneak
gudaroste guztiak garaitzea; eta azkenik, Afroditak
emakumerik ederrenaren maitasuna.
Parisek Afrodita egin zuen garaile eta jainkosak
Helena senarraren, Menelaoren, etxetik hartu eta
artzainari eskaini zion. Bahiketa horren ondorioz
eman zitzaion hasiera greziar mitologiako kondaira
famatuenari, hau da, Troiako Gudari.

““… baina Belvedereko Apoloaren aurpegieran
gainontzeko jainkotasun guztien edertasunak batera
aurkitzen dira... Artearen mirari hori ikusten dudan
bitartean, Unibertsoa osorik ahazten dut. Liluratik
estasira igarotzen naiz; bihotza handitu eta goratzen
zaidala iruditzen zait.”
Johann Joachim Winckelmann
Artearen Historia Aitzinaroan

Greziarraren
berpiztea

Greziar Antzinaroko eskulturen aurkikuntza zela eta,
XV.mendeaz geroztik Erroma Europako arreta-gune
artistiko bihurtu zen.
Europako dignatario nagusienak antzinateko
eskultura bilduma onenak lortzeko lehian ibili ziren.
Gaur egun eskultura klasikoen kopiak edota estilo
klasikoa imitatzen bertsioak direla dakigun obrak,
Errenazimentuan, edertasunaren eredu bilakatu
ziren.
Aurkitzen ziren eskultura guztiak Plinioren lanean
aipatzen ziren eskultore handietako batena balitz
bezala onartzen zen eta K.a. V edo IV.mendeetako
data jartzen zitzaion. Jatorrizkoa zenentz nekez
eztabaidatzen zen.
Orduko lan zientifikoetako edertasun eta perfekzio
estandarrak ez ziren mendeetan zehar aldatu eta
artista barrokoek zein neoklasikoek gida bezala
erabili zituzten.
Nahiz eta gaur egungo arteak eta estetikak
Errenazimentuko filosofia eta pentsaera gainditu
dituzten, mendebaldarrok oinordetzan hartu
ditugun edertasun eta filosofia estetikoaren ereduek
aurrekoaren eragin handiagoa dute, K.a. V.mendeko
errealitate grekoarena baino.

Belvedereko Apolo
Erroman erakutsitako antzinako eskultura guztien
artean, aurkitu zen unetik laudorio gehien jaso
zituena Belvedereko Apoloa izan zen. Della Rovere
familia zen jabea eta XVI.mendearen hasieran
Vatikanora eraman zen, Julio II Aita Santua izendatua
izan eta gutxira.
Leocaresek egin omen zuen K.a. IV.mendeko
jatorrizko lan baten kopia hau, Errenazimentuan obra
klasikotzat hartu zen eta ondorioz, garaiko artista
guztiek bere bikaintasuna onartu zuten. Bere ospeak
XIX.mendera arte iraun zuen. Kritiko eta artista
guztiek figuraren aurpegia mirestu egin dute eta
mendeetan zehar, edertasun perfektuaren ikur izan
da, ez hori bakarrik, Michelangelo bezalako artista
handiei eredu gisa balio izan die.

Belvedereko Apolo
Leocaresek egindako orijinal baten kopia
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. IV. mendea
Berregina: 1932. Vatikanoko Museoak

MilokoVenus
1820an, Greziako Melos uhartean, Afrodita
jainkosaren zatikako eskultura bat aurkitu zen.
Frantziar erakundeek, antzinate klasikoko obra
handien aurkikuntzan eta eskuratzean atzean
geratzen ari zirela ikusirik, ahalegin handiak egin eta
laster irudia mundu osoan ospetsu egin zuten.
Gaur egun eskultura K.a. I.mendekoa dela jakin
arren, orduan K.a. V-an datatu zen, aro klasikoa
greziar artearen garapenaren gorengo unea baitzen.
Belvedereko Apoloarekin gertatu zenaren antzera,
ezaugarri neoatikoak dituen eskulturaren aurpegia
emakumeen edertasunaren eredu bihurtu zen.

Miloko Venus
Ezezaguna
Arte greziarra. Garai helenistikoa. K.a. I. mendea
Berregina: 1932. Louvre Museoa

Apoxiomenos
Kirola egin ostean, gorputzean itsatsita geratu
zaion zikinkeria kentzeko estrigil batez hazka egiten
duen atleta hau, K.a. IV.mendeko Lisipo eskultore
handiaren maisu-lanetako bat da.
Atleta contraposto jarreran dago irudikatuta.
Gorputza luzatu egiten zaio, ordutik aurrera
gizonezkoaren gorputza irudikatzeko edertasunaren
ezaugarri bilakatu ziren liraintasuna eta dotoretasuna
lortu arte. Hain zuzen ere, Lisipok sortutako eskolak
aro helenistikoko joera artistikoak ezarri zituen eta
bere kanon berria garaiko tratatuetan aztertua eta
laudatua izan zen.

Apoxiomenos
Lisipo
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. IV. mendea
Berregina: 1930. Benito Bartolozzi

Cnidoko Afrodita
Pliniok Naturalis Historia lanean dio, Praxitelesek
sortutako Cnidoko Afrodita benetako fenomeno
turistikoa izan zela Grezian. Biluzik agertzen zen
jainkosa baten lehenengo eskultura izan zen eta
Cnidoko biztanleei saldu zitzaien, Afroditaren
santutegian jar zezaten. Bertan arreta guztien gune
bilakatu zen, edertasunaren eredu eta egotearekin
bakarrik, bisitariak maitemindu zituen.
Baliteke jainkosaren irudia Praxitelesen amorantean,
Frinen, inspiratuta egotea, zeinari buruz Atenasko
emakume ederrena zela esaten baitzen. Gauza jakina
da, edertasun perfektuaren irudikapena lortzeko,
greziar artistek modelo ezberdinez baliatzen zirela
eta bakoitzaren zati ederrenak kopiatzen zituztela.
Askotan, Cnidoko Afroditarena bezalako emakume
gorputza sortzeko, adibidez, gizonezkoen gorputzak
erabiltzen ziren modelotzat eta hauei emakume
itxura ematen zitzaien.

Cnidoko Afrodita
Praxíteles
Arte greziarra. Garai klasikoa. K.a. IV. mendea
Berregina: 1943. Juan Serra Etxea

Gogoetak

Lo romano por lo griego
Gaur egun greziar garaiko jatorrizko oso eskultura
gutxi gordetzen dira. Greziar artearen garapena
aztertzeko erabiltzen ditugun pieza gehienak
erromatar garaiko kopiak dira eta askotan materiala
ere ez dator jatorrizkoarekin bat.
Greziar eskultoreek batez ere brontzez egiten
zituzten irudiak eta marmola testuinguru
arkitektonikoetan erabili ohi zuten. Hori zela eta,
lanaren aspektu batzuek aldaketak jasan behar izaten
zituzten nahitaez, material ezberdinen baldintzei
egokitzeko.
Aurrekoaz gain, kopien kalitatea eta, beraz,
jatorrizkoarekiko zehaztasuna kopiatzailearen
maisutasunaren araberakoa zen, baita garai
bakoitzean indarrean zegoen moda-joeraren
araberakoa ere.

“Fisiognomía kanpoko eta barruko gizonaren arteko
elkarrekikotasunaren ezagutzaz, hau da, ageriko eta eduki
ikusezinez arduratzen den zientzia da.”
Johann Kaspar Lavater
Fisiognomiaren inguruko entseguak

Aurpegia
arimaren ispilu

Errenazimentuan artistei programa ikonografikoen
garapenean laguntzen zieten edo obren gaiak
zehazten laguntzen zieten era guztietako artetratatuak ugaritu ziren.
Garaiko liburutegietan aurki zitezkeen aleen artean,
gizabankoen nortasuna animalia mota ezberdinekin
erlazionatzen zituen eskulibuak izaten ziren. De
humana physiognomonia liburuan ageri den bezala,
txakurraren, arranoaren edo erbiaren antza izateak
norbanakoari izaera jakin bat ematen ziolako ustea
zegoen.
XVIII.mendean, Johann Kaspar Lavater poeta eta
teologo suitzarrak, gizabanakoaren nortasuna
aurpegiko ezaugarri anatomikoen azterketaren
bidez ezagutzeko ahalerari buruz teorizatu zuen.
Besteak beste, Lavaterrek itsustasuna gaizkiarekin
zuzenki lotuta zegoela baieztatzen zuen, eta aitzitik,
edertasuna ongiaren isla zela.
Pentsaera zientifiko modernoak baztertu dituen
ideia hauek, pentsamendu estoikoaren eragin handia
zuten, zeinak antzinate klasikotik, Lavaterren antzera,
itsustasuna bizioaren sinonimo eta edertasuna
bertutearen ispilu zirela zeritzon.

Gogoetak

Erretratuaren bila
Grezia klasikoan ez zen erretratuaren kontzeptua
gaur egun bezala ulertzen. Mendeetan zehar,
politikarien edota filosofoen omenez egindako
eskulturak idealizatutako gizabanakoa irudikatzen
zuten, zeinean pertsonaiaren aspektu eredugarriak
islatzen ziren.
Norbanakoaren benetako ezaugarri fisikoak eta
izaera ez irudikatzeko joera hori, K.a. IV.mendeaz
geroztik apurka-apurka aldatzen joan zen, Lisipok
Alexandro Handiari egindako erretratuekin, zeinetan
Mazedoniako erregearen boterea baino gehiago,
bere ethosa, aparteko agintari bihurtu zuten
ezaugarriak, irudikatu zituen.
Denboraz, greziar artean bi motatako erretratuak
sortzen hasi zen. Batzuek errege eta politikari
helenistikoak agertzen zituzten, non boterea
nabarmenkeriaz erakusten zen. Besteak filosofoenak
ziren eta hauek alderdi psikologikoa agertzen zuten.
Azken hauen artean, alegiazko erretratu historikoa
modan jarri zen. Aurreko garaietako poeta eta
filosofoak helburu moralistaz azaltzen zituzten,
aurpegiko ezaugarri jakin batzuk aspektu psikologiko
zehatz batzuekin erlazionatuz.

Glosarioa
Egina
Saroriko Golkoko irla, Pireotik 20 km-tara, gutxi
gorabehera. Aro klasikoan itsasoan zuen garrantsiagatik
Atenasekin lehian ibili zen.
Ethos
Antzinako Grezian termino honek norbanakoaren
izaera, hau da, gizabanakoarengan berezkoak ziren
ezaugarriak izendatzen zituen. Pathos hitzak, aitzitik,
norbanakoarengan emozioek sorrarazitako aldaketak
azaltzeko erabiltzen zen.
Hoplita
Infanteriako soldadua. Greziar armadaren oinarria. Kaskoa,
halakreta, zango-babesak, ezkutu biribila, lantza eta ezpata
eramaten zituzten.
Kuros
Aro arkaikoko gizon-eskultura, zeina orduko gizonaren
ereduren irudi zen.
Neoatikoa
Grezia klasikoko formak eta gustuak imitatzen saiatzen
zen eta Inperioko lehen urteetan oso ohikoa zen estilo
artistikoa
Paris
Troiako printzea, Priamoren semea. Helena, Melenao
Espartako erregearen emaztea, bahitu zuenean Troiako
Gudari hasiera eman zitzaion.

Pentatleta
Joko Panhelenikoetako Pentatloian lehiatzen zuen
atleta. Lehiaketa guztien artean garrantzitsuena zen
kirol-modalitate honetan proba hauek zeuden: disko
eta xabalina jaurtiketa, luzera saltoa, stadion lasterketa
eta pugilatoa. Pentatloiaren ariketa mota aniztasunak
borrokarako bikain prestatutako atletak bermatzen zituen.
Polis
Hiri-estatua izendatzeko termino grekoa.
Simetria
Greziar artearen testuinguruan, simetria terminoa ikusizko
arteetan edertasuna definitzeko erabiltzen zen.
Afaiako tenplua
Egina uhartean eraikitako tenplua. Bertako frontoietan
greziar arteak aro arkaikotik klasikora arte izandako
garapena argi eta garbi ikus daiteke.
Tetis eta Peleo
Aquilesen guraso mitikoak. Tetis Nereo eta Dorideren
alaba zen eta gizaki batekin ezkondu zen, Peleorekin, bere
semea aita baino boteretsuagoa izango zela iragarri zuen
orakulu bati aurre egiteko.

Erreferentzia artistikoak
Antonio Canova (1757-1822)
Italiar eskultorea, Neoklasizismoan oso ospetsua. Bere
tailerrari, lanarenganako ardurari eta maisutasunari esker,
bezero ugari izan zituen, zeintzuen artean Europako
buruzagi nagusiak egon ziren.
Medicitarren Venusa
Errenazimentuaz geroztik nazioarteko fama izan
zuen antzinateko eskultura. XVII.mendean, Erromatik
Florentziara eraman eta Uffizien Tribunan kokatu zenean,
pieza honen entzutea handitu egin zen.
Alkamenes (K.a. V. mendea)
Greziar eskultorea, Fidiasen ikaslea. Informazio-iturri
batzuek irakaslearekin batera Olinpiako Zeusen Tenpluko
mendebaldeko frontoiko eskulturak egiten ibili zen diote.
Fidias (K.a. V. mendea)
Greziar eskultoreen artean ezagunena, nahiz eta bere
obrak gordetzen ez diren. Bere izenaren inizial grekoa, φ,
proportzioen perfekzioa zehazten duen Urrezko Zenbakia
deitzeko erabiltzen da.

Policketo (K.a. V. mendea)
Argosko eskultore klasikoa, Kanon izeneko eskulturari
buruzko lehenengo tratatu teorikoa idatzi zuelako
ezaguna. Gaur egun gordetzen ez bada ere, badirudi
tratatuko arauak Dorifiroa egiterakoan praktikan jarri
zituela.
Lisipo (K.a. IV. mendea)
Siciongo eskultore grekoa, Polikletoren Kanona
berrikusteagatik ezaguna. Berak sortutako eskolari esker,
estilo luzanga eta lirain berriak nazioarteko ospea izan
zuen, heleniar munduan zehar hedatu baitzen.
Onatas de Egina (K.a. V. mendea)
Aro klasikoko hasierako eskultore grekoa. Erreferentzia
klasikoek Olinpiako eta Delfosko santutegietarako
egindako brontzezko artelan batzuekin erlazionatzen dute.
Gaur egungo ikerketa batzuek Eginako Afariaren Tenpluko
frontoietako estiloa esleitzen diote.
P.P. Rubens (1577-1640)
Flandesko pintore eta marrazkigilea. Barrokoaren
ordezkari nagusienetako bat izan zen. Oso margolari
emankorra izan zen eta era guztietako gaiak landu zituen,
batez ere mitologiarekin zerikusia zutenak.
Leocares (K.a. IV. mendea)
Mazedoniako erregeentzat lan egin zuen eskultore grekoa.
Ez dago informazio asko bere jarduera profesionalari
buruz, baina Halicarnasoko Mausoleoko erliebeak egiten
parte hartu zuela uste da.
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